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این عده چه از مردم و چه از دوستان غیر مردم 
که در جایگاه های مختلف در بخش خصوصی 
یا دولتی نشسته اند، سبب شد این دستاورد عظیم 
ملی ساده انگاشته شود. من مدت ها بود جلوی 
دوربین نیامده بودم. هم قهر بودم، هم دلشکسته 
بودم و هم عصبانی بودم. بارها گفتم این دستاورد 
بزرگ ملی را از دست می دهیم و این حرکت 
بزرگ افتخار آفرین در عرصه بین المللی را در 
عرصه بین المللی لگدمال بی توجهی نکنید. من 
خدمت مقام معظم رهبری نوشتم که من بارها 
گفتم کسانی که چندین سال است مرا می شناسند 
می دانند من در عمرم تملق نکرده ام ولی خدا شاهد 
است حمایت و بصیرت مقام معظم رهبری در این 
دوره را وظیفه دارم، اعالم کنم.« وی با اشاره به 
اینکه یک روزنگار کرونا دارد، تصریح کرد: »در 
خیلی از روزهای این روزنگار که ان شاءهلل اگر 
عمری باشد، منتشر می شود نوشته ام که خدایا تا 
من زنده ام و تا زمانی که این مسئولیت بر دوش 
من است، سایه بلند مقام معظم رهبری را از سر 
من بر ندار. من خدمت ایشان عرض کردم که 
نگران مرگ سه رقمی هستم. ما به زحمت آمار 
را به حدود 3۰ مرگ در روز رساندیم و به سمت 
تک رقمی کردن این عدد بودیم به شکلی که حتی 
در تهران توانستیم این کار را بکنیم. ما برنامه مرگ 
تک رقمی و کنترل بیماری را داشتیم. ما گفتیم 
در فاز اول مدیریت، فاز دوم کنترل و فاز سوم 
مهار بیماری  را خواهیم داشت تا جایی که در 

13 استان به فاز مهار بیماری رسید.«
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود 
پروتکل های  ما  بهداشتی  »معاون  کرد:  اظهار 
بهداشتی برای 13۰۰ شغل و حرفه را طی 1۰ 
تحریم  در  ما  زیرا  چرا؟  نوشت.  روز  شبانه 
زیر  را در یک  امورشان  مردم  برخی  هستیم. 
پله و با فروش چند جفت جوراب می گذراند.« 
نمکی عامل مشکالت اقتصادی و ما خزانه خالی 
را تحریم های ظالمانه آمریکا خواند و گفت: 
این صحنه  بگویند مقصر اصلی  بنده  به  »اگر 
مقصر  جنایتکار  آمریکای  می گویم  کیست، 
ناجوانمردانه  و  بدترین  که  آمریکایی  است؛ 
ترین تحریم ها را بر ما اعمال می کند.« وی افزود: 

موضوع  این  به  باید  مملکت  »رئیس جمهور 
فکر کند . کسی در انگلیس درس می خواند و 
عنوان  به  داده اند  به من  پوند  ۲۰ هزار  گفت 
یک دانشجو که در اوج گرفتاری کرونا غصه 
نخورم. در اینجا که این شرایط فراهم نیست. 
من که نمی توانم شب به شب به یک دستفروش، 
راننده تاکسی و... پول بدهم یا نمی توانم جور 
او  برگشتی  چک  که  داری  مغازه  به  دیگری 
کمک  شود،  خودکشی اش  به  منجر  می تواند 

کنم. باید بگویم بازگشایی کنید.«
اقتصاد  از بزرگان  به مقاله یکی  با اشاره  وی 
علیه خود گفت: »نوشته بود که در آینده تو باید 
باید  اقتصاددانان  اما من گفتم  باشی  پاسخگو 
به کمک من می آمدند که من چگونه صنعت 
را اداره کنم که معیشت مردم در این شرایط 
در آن لحاظ شده باشد. اقتصاددانان مملکت 
شما باید به من راهکار ارائه می کردید که من 
شرایط  در  را  مملکت  می توانم  چگونه  ببینم 
اداره کنم که طغیان  به گونه ای  سخت کرونا 
ناشی از فقر و گرسنگی نداشته باشم. من در 
بیابانی به فردی می گویم آب آلوده را نخور و 
او می گوید این تنها قدح آب من است، پس 

می گویم الاقل آن را بجوشان و بخور.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »اینکه ما در بحران 
ندانیم  اینکه  نه  شدیم،  خسران  دچار  کرونا 
این بازگشایی آمار را افزایش خواهد داد نه 
اینکه نفهمیم وقتی مترو و اتوبوس یک سوم 
چنین  با  دارد  را  انتقال جمعیت  و  نقل  توان 
ما  جهل  اینها  شد،  نخواهیم  مواجه  پدیده ای 
نبود بلکه ضعف ما و زانو زدن ما در مقابل 
اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل و کشش 
قرار  اگر روزی  و  بدانند  باید  مردم  نداشت. 
باشد این زحماتی که عزیزانم کشیده اند مورد 
هجمه قرار گیرد مجبور می شوم حرف هایی را 
بزنم. من از برنامه وزارت بهداشت و تالش 
همکارانم دفاع می کنم و به شدت زانو می زنم 
و دست یکایک کسانی که به ما کمک کردند 
سیما،  و  صدا  مسلح،  نیروهای  می بوسم.  را 
سازمان های مردم نهاد، خیرین، روحانیت و... 
با  روحانیت چنان  کردند.  ما کمک  به  بسیار 
نجابت با ما برخورد کردند که تا گفتیم نماز 

جمعه، مساجد و صحن بقاع متبرکه باید بسته 
شود، پذیرفتند. از سوی دیگر استانداران محترم 
مارا  کسی  و  آمدند  به صحنه  وجود  تمام  با 

نگذاشت.« تنها 
»نشد  داد:  ادامه  دادستانی ها  از  تقدیر  با  وی 
دارد  شخصی  که  بخواهیم  دادستانی  یک  از 
حرف بی ربط در مورد کرونا می زند و او را 
ما  نخواهند.  دادستانی  در شعبه  بعدش  صبح 
سمت  یک  بودیم،  فشار  تحت  سمت  دو  از 
کانال های معاند خارجی و یک سمت از درون 
و افرادی که داشتند در اوج زحمت، بچه های 

ما را تضعیف می کردند.«
کرونایی  با  مقابله  ستاد  »هیچ  افزود:  نمکی 
این  ندیدم.  تهران  استان  ستاد  از  مقتدرتر  را 
شد.  مملکت  آتی  بحران های  برای  نمونه ای 
آرایش جدید نیرو در تهران که با کمک دکتر 
زالی با روابط عمومی باال و سایر عزیزان الگویی 
شد برای بحران هایی که خدایی نکرده در سطح 
تهران ممکن است به وجود آید البته همیشه 
پوزیشن های اداری نیست که حماسه می آفریند 
بلکه دل ها و روح های بلند هم موثر هستند. 
ارتباطی که میان شهرداری، استانداری و... شکل 
گرفت، نمونه بود و باید آن را به عنوان یک 
سمبل تاریخی برای روزهای بحران نگه داریم.«

»فاصله گذاری هوشمند«، »نظارت بر 
پروتکل ها«، »زدن ماسک« 

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در برخی موارد 
نمی توان به عقب بازگشت، تصریح کرد: »ما 
نمی توانیم مردمان خسته و وامانده را برگردانیم 
به شعار در خانه بمانید. امسال ناجا از ۴ صبح 
روز 13 بدر در خیابان ها بود و خیلی تالش 
شد. برای اولین  بار در تاریخ این مملکت روز 
13 بدر مردم در خانه ماندند اما االن نمی توان 
مردم را با شعار در خانه نگه داشت، این واقعیتی 
است که باید پذیرفته شود. نه می شود مردم را 
با شعار در خانه بمان نگه داشت و نه می شود 
کسبه را مجبور کرد که کسب و کار را تعطیل 
برسیم.  جمعی  راهکار  یک  به  باید  ما  کنند. 
چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید. 
اول از همه روشی هنرمندانه الزم داریم تا مردم 

را متقاعد به رعایت برخی چارچوب ها کنیم.«
شعارها  بعضی  »تکرار  کرد:  تصریح  نمکی 
شود.  شیوه ها  سایر  به  تبدیل  باید  واژه ها  و 
باید از هنرمندان، اهل قلم و... کمک بگیریم 
اینها  شود.  تدوین  مستقیم  غیر  برنامه های  تا 
کارهایی هستند که باید پایلوت آن در تهران 
اجرا شود که چگونه می توانیم مردم را متقاعد 
رعایت دستورالعمل ها کنیم اولین راهکار ما قبل 
از بستن این است که فاصله گذاری هوشمند، 
نظارت بر پروتکل ها و زدن ماسک را به عنوان 
3 اصل اساسی به خوبی در تهران اجرا کنیم.«
وی با اشاره به اینکه اعمال الکتیو مردم ۴ یا ۵ 
ماه به تاخیر افتاده است، اظهار کرد: »امروز دیگر 
بیش از این نمی توان صبر کرد. ما باید امروز 
فکر کنیم تا طرفیت تخت های غیر کرونایی را 
حفظ کنیم. اما نباید تمام بیمارستان هایمان را 
گرفتار پدیده کرونا کنیم. باید برنامه ریزی کنیم 
در تهران بزرگ که تعدادی از بیمارستان ها را 
برای بیماران مبتال به کرونا و تعدادی را برای 
بیماران الکتیو غیر کرونایی بگذاریم. نمی توان 
به  مبتال  بیماران  میان  طبقات  تفکیک  به  تنها 
کرونا و غیر کرونایی اکتفا کرد. مکان های مشترک 
سبب  می تواند  که  دارد  وجود  بیمارستان  در 
چرخش بیماری بین طبقات شود. از این رو 
به  مبتال  بیماران  پذیرنده  بیمارستان های  باید 

کرونا از سایرین جدا شود.

زالی:  اختیارات ستاد تهران را افزایش 
دهید

فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران نیز در 
این جلسه ضمن ابراز نگرانی از افزایش موارد 
ابتال، بستری و فوتی ناشی از کرونا در تهران، 
افزایش اختیارات ستاد کرونا استان تهران را 

خواستار شد.
علیرضا زالی در تشریح وضعیت بروز و فوتی 
کووید-19 در تهران گفت: »از هشتم تیر ماه 
به تدریج آمار مراجعان به مراکز درمانی تغییر 
کرد به طوری که ابتال و بستری در بخش ها و 
همچنین بستری در آی سی یو همچنان در حال 
افزایش و ترخیص بیماران در حال تقلیل است.«
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