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سخنگوی دولت تأیید کرد یکی از موانع اصلی تأمین واکسن
نپیوستن ایران به  FATFاست

در مــورد انتقــال پــول بنابــر قوانیــن تحریــم و قواعــد
 FATFچندیــن مرحلــه انتقــال پــول بــا مشــکل
مواجــه شــد و بــا موانعــی روب ـهرو بودیــم .بــه طــور
کلــی نپیوســتن بــه  FATFآثــار خــود را نشــان خواهد
داد قبــاً نیــز دولــت دیــدگاه خــود را در ایــن زمینــه
اعــام کــرده بــود .وی اضافــه کــرد :امیدواریــم در
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ایــن زمینــه
بحــث کنیــم و آنچــه را کــه بــه مصلحــت کشــور
اســت بتوانیــم تأمیــن کنیــم.
ربیعــی بــا تأکیــد بــر اینکــه قــرارداد بــا ســازمان
بهداشــت جهانــی پابرجاســت ،گفــت :بخشــی از
علــت اینکــه بــه ســرانجام نرســید واقعــاً ناشــی

علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت بــا تأییــد ضمنــی
برخــی اظهــارات دربــاره تأثیــر نپیوســتن بــه FATF
بــر خریــد واکســن کرونــا و ضــرورت پیوســتن بــه
 ،FATFگفــت :مــردم بداننــد کــه بــرای خریــد
واکســن ،پــول و ارز آن تمهیــد شــده اســت و مــا
مشــکلی از ایــن نظــر نداشــتیم .مشــکل موانــع
انتقــال پــول بــوده کــه راههایــی بــرای آن پیــدا شــده
اســت .بــه گــزارش ایســنا ،او در نشســت خبــری
هفتگــی خــود دربــاره اظهــارات اخیــر علــی مطهری
دربــاره خریــد واکســن کرونــا و ارتبــاط آن بــا FATF
نیــز گفــت :در مــورد واکســن قبــاً همــکاران مــن در
وزارت بهداشــت توضیحــات مفصلــی ارائــه دادنــد،
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از فشــارهای تحریــم و از طــرف دیگــر مشــکالت
انتقــال پــول بــود .پولــی کــه بایــد بــه ســازمان
بهداشــت جهانــی پرداخــت میشــد در انتقــال
آن مشــکل ایجــاد کردنــد .امــا مــا قراردادمــان بــا
ســازمان بهداشــت جهانــی پابرجــا اســت .اخیــراً
هــم تصمیــم گرفتیــم بــه هــر ترتیبــی کــه شــده
ایــن خریــد را حتــی بــا ریســک پرداخــت بــاالی
پــول انجــام دهیــم .وی ادامــه داد :البتــه مــا فقــط
بــه ســازمان بهداشــت جهانــی اکتفــا نکردیــم و بــا
شــرکتهای مختلــف هــم مذاکــرات و تفاهماتــی
صــورت گرفتــه اســت و حتی همــکاران مــا در وزارت
بهداشــت و بخــش خصوصــی کــه مجــوز واردات

دارنــد در ایــن زمینــه فراخــوان دادنــد و در کنــار آن
تولیــدات داخلــی را دنبــال میکنیــم.
ربیعــی افــزود :ایــن فقــط مربــوط بــه واکس ـنهای
شــرکت فایــزر بــوده کــه دمــای  ۸۰درجــه نیاز داشــته
اســت و وزیــر راه در جلســه هیــأت دولــت اعــام کرد
کــه هواپیمــا بــرای انتقــال آن تمهیــد شــده اســت،
امــا ایــن دمــا بــرای ســایر واکســنها نیســت .وی
تأکیــد کــرد :قطعــاً مــا بــزودی خریــد واکســنهای
تولیــد شــده در خــارج را و هــم تولیــدات داخلــی
را دنبــال خواهیــم کــرد و دولــت از هیــچ تالشــی
در ایــن زمینــه فروگــذار نکــرده اســت و ایــن را یــک
مســأله ملــی میدانــد.
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در حــال حاضــر و بــر اســاس آخریــن تحلیــل هــا،
 ۲۰۵شهرســتان در وضعیــت نارنجــی و  ۲۴۳شهرســتان
در وضعیــت زرد ایــن بیمــاری قــرار دارنــد.
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