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رئیس جمهور:
رئیسجمهــور اعــام کــرد :تــا زمانــی کــه کار پژوهشــی
و علمــی دقیقــی در زمینــه واکسیناســیون کــودکان زیــر
 ۱۲ســال انجــام نشــده و اتقــان حاصــل نشــده اســت،
نبایــد ایــن کار انجــام شــود و دولــت بهعنــوان مجــری
قطعــاً از امــور مشــکوک و تجربــه نشــده بویــژه در
حــوزه ســامت و اقتصــاد پرهیــز خواهــد کــرد.
ب ـ ه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
آیــتاهلل ســیدابراهیم رئیســی روز شــنبه در جلســه
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا تأکیــد بــر اینکــه «نبایــد
کمبــود واکســن در کشــور وجــود داشــته باشــد» گفــت:
بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد واکســن داخلــی و تأمیــن
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واکسیناسیون کودکان زیر  ۱۲سال قبل از تأیید علمی انجام نشود
واکســنهای وارداتــی پیشبینیهــای الزم انجــام
شــود تــا حتــی بــا تزریــق دوز ســوم ،کمبــودی در ایــن
زمینــه در کشــور وجــود نداشــته باشــد.
آی ـتاهلل رئیســی بــار دیگــر بــر اهمیــت کنتــرل تــردد
از مرزهــای زمینــی ،هوایــی و دریایــی و جدیــت
در اعمــال قرنطینــه بــرای مــوارد مشــکوک تأکیــد
کــرد .وی همچنیــن نظــارت دقیــق و هوشــمند بــر
بازگشــایی مــدارس ،ادارات و کســب و کارهــا را بــه
منظــور رعایــت شــیوهنامههای بهداشــتی بــرای
صیانــت از جــان مــردم ،ضــروری دانســت.
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا اشــاره بــه کمبــود پزشــک

متخصــص در شهرســتانها ،گفــت :در اینبــاره
مقــرر شــده کارگروهــی از موافقــان و مخالفــان
افزایــش جــذب پزشــک ،مشــکالت موجــود در ایــن
زمینــه از جملــه توزیــع ناعادالنــه پزشــک در ســطح
کشــور را بررســی و پیشــنهادات کارشناســی خــود را
بــرای تصمیمگیــری نهایــی بــه شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی ارائــه دهنــد.
آی ـتاهلل رئیســی بــا بیــان خطــرات ناشــی از آلودگــی
هــوا بویــژه در کالنشــهرها ،گفــت :دســتگاههای
ذیربــط بــا جدیــت بــرای رفــع مشــکل آلودگــی هــوا و
صیانــت از جــان مــردم چــاره اندیشــی کننــد.
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رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر ادامــه واکسیناســیون
اتبــاع خارجــی افــزود :بعضــی از کشــورهای اروپایــی
تــازه بــه فکــر ایــن کار افتادهانــد در حالیکــه
جمهــوری اســامی ایــران از همــان ابتــدا بــه خاطــر
توجــه بــه مســائل انســانی ،واکسیناســیون تمامــی
اتبــاع خارجــی را آغــاز کــرده و بــا جدیــت آن را ادامــه
خواهــد داد.
در ایــن جلســه گزارشهــای جداگانـهای از وضعیــت
کرونــا در ایــران و جهــان و شــیوع ســویه جدیــد
امیکــرون ،رونــد واکسیناســیون در کشــور و عملکــرد
دولــت در خصــوص مقابلــه بــا کرونــا ارائــه شــد.
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تاکنون
 ۳۹میلیون و  ۲۰۱هزار و ۶۰۱
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

در حــال حاضــر  ۲شــهر کشــور در وضعیــت قرمــز ۹ ،شــهر در وضعیــت
نارنجــی ۱۵۳ ،شــهر در وضعیــت زرد و  ۲۸۴شــهر در وضعیــت آبــی قــرار
دارنــد.
در شــبانه روز گذشــته ۱۹ ،اســتان کشــور مرگومیــر صفــر و یــک
داشــتهاند.

