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روحانی:

تاکنون واکسن نزدهام

رئیسجمهور گفت :شاید فکر کنند ما واکسن زدهایم اما بنده تاکنون واکسن نزدهام و ما هم مثل مردم
از واکسن استفاده خواهیم کرد .من سراغ ندارم مسؤول ردهباالیی واکسن زده باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی مبارزه
با کرونا گفت:مردم آگاه هستند که این ویروس طوالنی شده و این ویروس تا آخر سال هم دست از
سرمان بر نمیدارد.
وی با بیان اینکه همیشه باید بال ملت و دولت باهم حرکت کنند تا به نقطه مطلوب برسیم ،ادامه داد:
این ویروس در حال جهش است و با اسمهای مختلف جهش می کند و همچنان دارویی قطعی برای
این ویروس نیست و تنها راه حل امروز همان رعایت پروتکلها است.
وی با بیان اینکه در گزارش امروز مطرح شد که خوشبختانه همه استانها روند کاهشی و نزولیشان
هم در ابتال و هم در فوت شروع شده است ،اظهار داشت :مردم در کنار روزه ،پروتکلها را رعایت کرده،
در مغازه و بازار را بستند و از سفرها صرف نظر کردند .همه اینها دست به دست هم دادند و در کنار
کادر پر تالش درمان کمک کرد.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه شاهد شرایط بهتری هستیم ،تصریح کرد :شاید این تعبیر را بتوانیم بکنیم
که در موج چهارم از پیک قطعا عبور کردیم و در مسیر شرایط نزولی هستیم .البته به معنای تمام شدن
نیست بلکه در مسیری قرار گرفتیم که با یاری هم میتوانیم زودتر از پیک چهارم خالص شویم .باید
تالش ما سریعتر کردن شیب کاهشها باشد .باید تالش کنیم به سمت پیک جدیدی حرکت نکنیم.
رییس جمهور تاکید کرد :خوشبختانه در برابر این ویروس واکسن کوتاه تر از زمانی که فکر می شد
وارد بازار شد .اما تولید واکسن با نیازی که در دنیا وجود دارد یکی نیست.
وی تاکید کرد :شاید فکر کنند که ما به عنوان مسئوالن واکسن زدیم ،اما بنده تا کنون واکسن نزدهام
و ما هم مثل مردم از واکسن استفاده خواهیم کرد .من سراغ ندارم مسئول رده باالیی که واکسن زده
باشد.
روحانی گفت :خوشبختانه ویروس کرونا علیرغم چموشی ،واکسنپذیر شده است .کشورهایی هم که از
واکسنهای مورد تایید استفاده کردند و  70 ،60درصد جمعیتشان را واکسینه کردند ،توانستهاند زنجیره
را قطع کرده و کسانی که کمتر زدند ،جلوی ابتالی بیشتر را گرفتهاند.
وی با بیان اینکه ممکن است واکسنهای جدیدی در آینده به بازار آیند که تاثیر بیشتر و قیمت
مناسبتر داشته باشند ،افزود :واکسن به اندازه کافی در دنیا وجود ندارد .کشورهایی که توانستند نسبتا
خوب استفاده کنند اندازهشان کمتر از انگشتان دو دست است و پنج ،شش کشور بیشتر نیستند .اکثر
کشورها فقط بخشی از مردم را واکسینه کردند.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه در کشور ما شرایط به گونهای نیست که واکسن برای همه به اندازه
کافی و اختیار باشد ،بیان کرد :اگر امروز برای  60میلیون نفر 120 ،میلیون دوز در اختیار داشتیم ،شرایط
بهتر بود و روزانه میتوانستیم  500 ،400هزار نفر را واکسینه کنیم و زنجیره قطع شود اما تعداد واکسن
محدود است و به همین خاطر مجبور شدیم به سراغ افرادی برویم که بیشتر در خطر هستند.
روحانی افزود :اینکه در فضای مجازی مینویسند برای افرادی که عمرشان رو به پایان است ،واکسن
میزنید و به جوانان واکسن نمیزنید ،اشتباه است .ما باید به کسی که بیشتر در خطر است ،کسانی که
سنشان باال است و بیماری زمینهای دارند ،در اولویت هستند.
وی با بیان اینکه ما اگر براساس سند ملی واکسیناسیون عمل کنیم ،میزان مرگ و میر به صورت
چشمگیر کاهش مییابد ،گفت :اگر واکسن به گروههای پر خطر تا مرداد ماه یعنی پایان دولت واکسن
زده شود ،کار بزرگی کردیم و مرگ و میر به صورت محسوس افت میکند .برای سایر افراد هم باید
واکسن هم بخریم و هم در داخل تولید کنیم .همه توان ما این است که این زنجیره هرچه زودتر قطع
شود و مردم از مشکالت خالص شوند.
روحانی با بیان اینکه همه تالش خود را میکنیم تا انتخابات به خوبی و با سالمت به معنای حفظ
سالمت مردم برگزار شود ،گفت :پیشبینیهای الزم شده تا تا مردم بتوانند بدون مشکل در انتخابات
شرکت کنند.
رئیس جمهور افزود :خواهش ما این است که تا حد امکان در ایام تبلیغات انتخابات اجتماعات برگزار
نشود یا اینکه در فضای باز باشد و بیشتر از رسانهها و فضای مجازی استفاده شود .تا انشاهلل بتوانیم
انتخاباتی پرشور برگزار کنیم.

محسن هاشمی:

دولت من «رفاه و عدالت» است

محسن هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه «عنوان برنامههای من رفاه و عدالت
است» اظهار کرد :همانطور که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با دولت کار و سازندگی
تا حد زیادی توانستند خرابیهای جنگ و عقب ماندگی ها و محرومیت ها را
برطرف کنند ،در این مقطع نیز می توانیم با اراده ملی آسیب های وارده را به رفاه
و توسعه و معیشت مردم و اعتماد عمومی جبران کنیم.
به گزارش ایسنا ،محسن هاشمی رفسنجانی پس از نام نویسی در انتخابات
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت :جامعه ایران در وضع
دشواری قرار دارد و شرایط سخت اقتصادی ،زندگی بخش عظیمی از مردم را
مختل کرده ،در حالی که همه می دانیم ایران از نیروی انسانی بسیار قوی و
موقعیتهای جغرافیایی شایانی در جهان برخوردار است و لذا باید پیشرفت و توسعه
و رفاه بهتری را برای مردم ایجاد کنیم.
وی افزود :متاسفانه ملت ایران در سه سال اخیر جنگ اقتصادی سختی را تجربه
کردهاند و با تحمل این رنج و تمام فشارهایی که به آنها وارد شده ،امیدهایی برای
پایان این تحریمها و ظلم ها ایجاد شده است ،چون تحریم کنندگان به شکست
فشار حداکثری اذعان کردهاند.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد :اگر بخواهیم شرایط
امروز ایران را با مقطعی خاص از انقالب اسالمی مقایسه کنیم در دورانی شبیه به
پایان جنگ تحمیلی هستیم که البته از نظر زیرساختها و ظرفیت تولید در کشور
و دانش و تکنولوژی و همچنین نیروی انسانی به مراتب وضع بهتری نسبت به
گذشته گذشته داریم ،اما متاسفانه به لحاظ سرمایهها و امیدهای اجتماعی و حتی
آسیبهای اجتماعی با وضع بدتری مواجه هستیم.
هاشمی ادامه داد :همانطور که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با دولت کار و سازندگی
تا حد زیادی توانستند خرابیهای جنگ و عقب ماندگی ها و محرومیت ها را
برطرف کنند ،در این مقطع نیز می توانیم با اراده ملی آسیب های وارده را به رفاه
و توسعه و معیشت مردم و اعتماد عمومی جبران کنیم.
وی با بیان اینکه برنامهای که آماده کرده ایم را در معرض داوری و کارشناسان و
نخبگان قرار خواهیم داد ،اظهار کرد :این برنامه با عنوان دولت رفاه و عدالت عرضه
شده و هدف آن رفتن به سمت رفاه و توسعه و معیشت مناسب و البته عدالت به
معنای مبارزه با تبعیض و فساد است .فکر میکنم در کوتاه مدت باید به فکر حل
مشکالت معیشتی مردم باشیم و در میان مدت بتوانیم رشد اقتصادی که در کشور
دچار رکود و حتی منفی شده است را جبران کنیم و به رشد مناسبی که در حق
مردم ایران است برسیم.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد :البته در این میان باید از شفافیت
مناسب ،رانت زدایی و مبارزه با تبعیض در روشهای مدیریتی خود استفاده جدی
بکنیم .در برنامه دولت رفاه و عدالت با رویکرد مسئله محوری پیش خواهیم رفت و
البته توسعهای متعادل ،متوازن ،جامعه محور و پایدار را دنبال میکنیم و ان شاءاهلل
بتوانیم برای این موضوع جایگاه درونی و بین المللی ایران را ارتقاء چشمگیری
بدهیم.

هاشمی گفت :اعتقاد دارم در نهایت با توجه به شرایط امروز ایران و شرایط سختی
که مردم در زندگی شان تحمل میکنند ،رویکرد جناحهای سیاسی و نامزدهای
محترم باید پرهیز از تخریب و ایجاد فضایی توأم با احترام به یکدیگر باشد و با
خودداری از برخوردهای حذفی ،به هم افزایی بپردازند و در نهایت در برابر مردم و
اراده عمومی به صندوقهای رای احترام بگذارند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ائتالف اصالح طلبان و احتمال حمایت این جناح از
علی الریجانی اظهار کرد :از  ۱۴نامزد پیشنهادی احزاب اصالح طلب خواسته شد
ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام و تائید صالحیت نسبت به اعالم کاندیدای اصلح
اقدام خواهد شد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره
ی در انتخابات گفت :آقای
انجام رایزنیهایی با اسحاق جهانگیری جهت کاندیداتور 
جهانگیری از بزرگان اصالحات هستند و تجربیات زیادی در دولت های مختلف
دارند و من از ایشان مشورت گرفتم و ایشان پیشنهاد کردند که در انتخابات ثبت
نام کنم.
هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره تمکین از نظر شورای نگهبان در زمینه بررسی
صالحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد :بر اساس
قانون از نظر شورای نگهبان تمکین می کنیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره منش سیاسی اش گفت :در
جناحهای موجود در کشور جبهه هایی داریم که در آن از افراط تا تفریط وجود
دارد؛ در این شرایط با توجه به وضعیتی که تا به حال داشتم یک اصالح طلب
میانه رو هستم.
این فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ به پرسش دیگری درباره برخی
گمانه زنی ها درباره حمایت اصالحات از الریجانی اظهار کرد :اجازه دهید من در
ثبت نامم نسبت به سایر کاندیداها گمانه زنی نداشته باشم و ان شاءاهلل بعد از ثبت
نام پس از مشخص شدن اوضاع اظهار نظر خواهم کرد.
هاشمی درباره برنامه های خود در موزه بینالملل خاطر نشان کرد :اگر بخواهیم
توسعه کشور را به رشد حداقلی  ۸درصدی برسانیم راهی نداریم که در فضای
بینالمللی مناسبت و مناسبات بینالمللی بهتر از امروز حرکت کنیم .من منش
تشنج زدایی اهلل هاشمی رفسنجانی در حوزه منطقه و بینالملل را یادآوری میکنم
و اعالم میکنم که در این حوزه سعی من ادامه منش ایشان است .وی در پاسخ به
پرسشی درباره برجام نیر گفت :برجام توانست طی  ۵سال اول دولت آقای روحانی
برخی از مشکالت کشور درباره مسائل اقتصادی را حل کند و این حرکت ترامپ
بود که برجام را به هم ریخت و برای کشور مشکل ایجاد کرد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پایان در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه آیا تجربیات کافی برای تصدی ریاست جمهوری را دارید؟
اظهار کرد :امروز ۷۵درصد از مردم ایران در شهرها زندگی میکنند و تجربه
من در شهرداری و شورای شهر میتواند برای مدیریت کشور بسیار مثبت
باشد.

رایزنی ایران و روسیه درباره مذاکرات وین

کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه روز جمعه مورخ  ۲۴اردیبهشت ماه سال جاری با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار کرد.
به گزارش ایسنا ،در این نشست در مورد اوضاع فعلی پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هستهای ایران (برجام) تبادل نظر شد.
دو طرف همچنین بر اهمیت هماهنگی و تالش های همه اعضای برجام برای اجرای پایدار توافق نامه هستهای ایران مطابق با قطعنامه  ۲۲۳۱تاکید کردند.
جاللی در این دیدار از مواضع ‹›اصولی و منطقی روسیه در حمایت از برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱و مخالفت با اقدامات و تحریم های غیر قانونی آمریکا›› قدردانی کرد.

