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کوتاه از کرونــا

ربیعی،سخنگویدولتخبرداد

وزیــر نیرو و رئیس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصادی با عــراق از واریز
هزینــه خریــد  ۱۶میلیــون دوز واکســن
کوواکــس بــرای کشــور خبــر داد .رضــا
اردکانیــان گفت :بــا پیگیریهای به عمل
آمــده ،از منابــع ارزی موجــود در بانــک
تجــارت عــراق امــروز مبلــغ  ۱۱۵میلیون
فرانک سوئیس به حساب بانک سوئیسی
بــرای دریافــت  ۱۶میلیــون دوز واکســن
کوواکس واریز شد .ایسنا
کیانــوش جهانپــور ســخنگوی ســازمان
غــذا و دارو اعــام کــرد کــه تاکنــون هیــچ
کدام از واکســنهای کرونــای تولید داخل
در کمیســیون قیمتگذاری ســازمان غذا
و دارو ،قیمتگذاری نشدهاند .وی افزود:
قیمتگــذاری واکســن کرونــا براســاس
هزینه تمام شــده ،حاشــیه ســود منطقی
و قیمــت واکســنهای مشــابه خارجــی و
البتــه با رویکرد حمایــت از تولید ملی در
کمیســیون قیمتگــذاری انجــام خواهــد
شد .توئیتر
مقامــات بهداشــتی در کوبــا گفتهاند که
واکســن «آبــداال» ســاخته محققــان ایــن

کشــور ،پس از تزریق ســه دوز ،بیش از ۹۲
درصد کارآیی دارد.بی بی سی
ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن ضمن
رد اتهامهــای غــرب بــه پکــن دربــاره
همهگیــری کرونــا تأکیــد کرد ،آزمایشــگاه
شــهر ووهــان بهدلیــل مطالعه و بررســی
کوویــد ۱۹ســزاوار دریافــت جایــزه نوبــل
است« .ژائو لیجیان» گفت« :اگر آنهایی
کــه بــرای اولینبــار خبرهــا و اطالعــات
دربــاره ژنومهــای ویروســی را منتشــر
میکنند ،به ساختن ویروس متهم شوند
در آن صورت پروفسور لوک مونتاگنیر که
برای اولینبار ویروس اچآیوی را کشــف
کــرد بهجــای آنکه جایــزه نوبــل دریافت
کنــد مقصــر ایــدز محســوب میشــود
و آقــای لویــی پاســتور کــه میکروبهــا
را کشــف کــرد در مــورد باکتریهــای
بیمــاریزا در سراســر کره زمین پاســخگو
خواهد بود».رویترز
ســعید نمکــی وزیر بهداشــت گفت :در
طــول ایام شــیوع ویــروس کرونــا ،تعداد
تختهــای آی ســی یــو در کشــور دو برابر
افزایش پیدا کرده است .ایسنا
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بسیج ارکان دولت
برای انتقال بهینه قدرت

علــی ربیعــی ،ســخنگوی دولــت ضمــن تبریــک بــه حجــت االســام
والمســلمین ســیدابراهیم رئیســی ،رئیس جمهور منتخب و آرزو برای
موفقیت دولت ســیزدهم برای توسعه کشــور و ارتقای اخالق ،از بسیج
همــه ارکان دولت برای انتقال بهینه قدرت و نیز انتقال اطالعات ،آمار
و گــزارش ها به دولت ســیزدهم خبــرداد تا این انتقال ،بــدون بارکردن
هزینه های اضافه به کشور و مردم انجام شود.
به گزارش ایرنا ،سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود در پاسخ
بــه اینکه آیا دولت فعلی برنامه مدونی بــرای انتقال تجربیات خود به
دولــت آینده دارد ،با اشــاره به اینکه رئیس جمهــوری بالفاصله بعد از
اتمام جلســه ســتاد کرونــابه دفتر آقای رئیســی در قــوه قضاییه رفت و
ضمــن تبریک به وی ،آمادگی دولت مســتقر برای ارائه اطالعات مورد
نیــاز دولــت آتی در دوران انتقالــی را ارائه کرد ،اظهارکــرد :عالوه بر این
ایشــان گزارشی از مهم ترین مشکالت فعلی کشور مثل موضوع تامین
کاال و ضرورت تامین مقدار ارز بیشتر از مصوب برای آن را مطرح کرد.
ربیعی ،ادامه کار و برنامه گروه مذاکره کننده برجام را از دیگر محورهای

این نشســت برشــمرد و افزود :روز یکشــنبه هم در جلسه هیات دولت،
شــیوه تعامل با دولت بعدی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تعامل
با دولت ســیزدهم برای انتقال و ارائــه اطالعات مد نظر رئیسجمهور
منتخب ،در ســطح وزرا باشد و آنان اطالعات مدنظر را در اختیار آقای
رئیســی قــرار بدهند .ســخنگوی دولت با اشــاره بــه اینکــه از قبل پیش
بینی شــده که اطالعــات مدونی تهیه کنیم ،ادامــه داد :در دولت هم از
مدتها قبل به همه وزرا تاکید شــد تا مهم ترین مســائل و اولویتهای
خود را برای انتقال به دولت بعدی ،مشــخص کنند .مثال گفته شــد اگر
قــرار بود کارهایی ادامه دهید تداوم چه کارهایی مدنظر اســت که همه
اینها مدون شد و رئیس جمهورری این موضوعات را به رئیس جمهور
منتخب گفت و مورد اســتقبال قرار گرفت .دستیار ارتباطات اجتماعی
رئیــس جمهوری با بیان اینکــه در مرکز تحقیقات هم ایــن کار در حال
جمعبندی است و به زودی مهمترین چالشهای پیش رو برای رئیس
جمهور منتخب ارســال خواهد شــد ،تاکید کرد :در ایــران دولتها باید
مانند دوندگانی که چوب دویدن را در اختیار دونده بعدی قرار میدهند
تا به مقصد برسند ،تالش کنند تجارت منتقل شده و از برنامهها استفاده
شــود .ربیعــی درباره تامین واکســن نیز تصریــح کرد :تا پایان تابســتان
عالوه بر واردات ،حداقل  ۳۰میلیون دوز واکســن برکت ۳ ،میلیون دوز
واکســن پاســتوکووک و چند میلیون دوز اســپوتنیک تولید داخل و از آن
بعد به ترتیب شاهد تولید واکسن های دیگر ایرانی خواهیم بود.
ســخنگوی دولت گفــت :بــرای ۲۷۰میلیون دوز واکســن اعم از مســیر
خرید مســتقیم ،خرید از کووکس ،تولید مشــترک و تولید داخلی اقدام
شــده اســت که با ضریب تحقق کمتر از  ۵۰درصد برنامه ۱۲۰ ،میلیون
دوز مورد نیاز کشور تا پایان سال مطابق برنامه قبلی تامین خواهد شد.

