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 ادامه از صفحه 9
وزیر بهداشت یادآور شد: »از بسیجی ها انتظار 
است که در رعایت آنچه به نفع نظام و انقالب 
یکی  و  باشند  پیشگام  همیشه  است  اسالمی 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  موارد،  این  از 
است. در کشور کسی را مقیدتر از رهبر معظم 
انقالب ندیدم و رفتار این بزرگمرد نسبت به 
اجرای پروتکل ها و حمایت از پروتکل ها را 
ایشان  می نویسم.  کرونا  روزنگار  در  روز  هر 
در حسینیه خالی، روضه برپا کردند و خواهش 
کرده بودند که چند نفر در این حسینیه حضور 
داشته باشند که فرموده بودند چون متخصصان 
اظهار کرده اند در جای مسقف نباید اتفاق بیفتد، 
اجازه نمی دهم. بنابراین تقاضای ما این است 
دوستانی که خودشان را سربازان صدیق و جان 
این  در  می دانند،  رهبری  معظم  مقام  کف  بر 
ایام به ما کمک کنند تا ویترین خوب رعایتی 

حمایتی از پروتکل ها داشته باشیم.«
کار  کرونا،  مدیریت  »برای  کرد:  تاکید  نمکی 
را منطبق با شیوه بسیجی شروع کردیم. وقتی 
شنیدیم که در ووهان چین این ویروس پیدا شده، 
کار اول ما، سنگر آرایی بود و یک دفاع محکم 
را برای خودمان طراحی کردیم. پول، تجهیزات، 
درمانی و تخت  و  بهداشتی  کادر  زیاد  تعداد 
تنهایی هجمه سنگین ویروس  به  بیمارستانی 
کرونا را مهار نکرد بلکه شیوه خردمندانه مبتنی 
بر حرکت بسیجی برای مقابله با حمله ویروس 
به ما کمک کرد. خاکریزها را سفت کردیم.«

وی گفت: »آمریکا و اروپا در بدترین شرایط، 
6 تا 7 برابر ایران، امکانات زیرساختی دارند. 
نسبت تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت در 
فرانسه حدود 7 و در ایران در بهترین شرایط 
1.6 است و نسبت پرستار به تخت بیمارستانی 
اما  ایران است  برابر  این کشور حداقل 3  در 
دیدید که تا هجمه به آمریکا و اروپا نرسیده 
بود، چه هجمه سنگین تبلیغاتی علیه جمهوری 
اسالمی ایران راه انداختند و وقتی هجمه ویروس 
به آنها رسید، تازه فهمیدند که چقدر درمانده 

و آواره هستند.«
بحران،  این  »در  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
آمریکا فقط برای  بخش سالمت 111 میلیارد 
دالر و انگلیس 22 میلیارد پوند هزینه کردند 
اما در ایران از یک میلیارد دالری که با دستور 
مقام معظم رهبری برای مقابله با کرونا در نظر 
گرفته شد، تا امروز 27 درصد آن را گرفته ایم. 
اداره چنین کشوری در اوج تحریم در شرایط 
هیچ  درب  پشت  بیمار  یک  حتی  که  کرونا 
بیمارستانی آواره نشد سخت و دشوار است.«
نمکی افزود: »خیلی ها به دنبال این بودند که 
در استان های مرزی مانند خوزستان، کردستان 
و کرمانشاه در گرداب کرونا کرفتار شویم و 
آنها بگویند که ایران به قومیت ها و گروه های 
خدا،  لطف  با  اما  نکردند  رسیدگی  مختلف 
در  بیمارستانی  هیچ  درب  پشت  بیمار  یک 
از زیر  را  آواره نشد و هیچ سالمندی  کشور 
تا جوانان  نکردیم  تنفسی خارج  دستگاه های 
به جای آنها بستری شوند و هیچ فردی را به 
دلیل بی بضاعتی اقتصادی، رها نکردیم. هزاران 
افاغنه بدون کارت را در کشور رایگان درمان 
کردیم و این اتفاق در هیچ کجای دنیا رخ نداد.«
وی تصریح کرد: »اگر در مقابل هجمه ویروس 
کرونا، دفاع جانانه شد به این دلیل بود که از 

شیوه جهادی و بسیجی برای مدیریت کرونا 
را  خودمان  بعد  مرحله  در  و  کردیم  استفاده 
با کمک بیش 240  آماده کردیم.  برای حمله 
هزار بسیجی، طرح بسیج ملی مقابله با کرونا 
را در کشور راه انداختیم و این کار بسیار بزرگ 
ملی را با هدف شناسایی زودهنگام و بیماریابی 
فعال، بیماران دنبال کردیم و در اردیبهشت ماه 
به عدد 34 مرگ روزانه رسیدیم اما ناکامی ها 

و گرفتاری هایی هم داریم.«
وزیر بهداشت اظهار داشت: »یک ضلع مثلث 
از کار ما لنگ است. مقداری هم به کمک های 
ارزی و ریالی بر می گردد البته به دلیل تجربه ای 
که  می دانم  داشته ام،  گذشته  سال های  در  که 
کشور در شرایط بسیار سختی است اما برخی 
از کم لطفی های داخلی را موجب مظلومیت و 
محرومیت تیم فعال وزارت بهداشت می دانیم 
از کشور  به خارج  مربوط  و همه مشکالت، 
نیست بلکه در درون کشور هم در مواردی، 

تنها ماندیم و حمایت خوبی نشدیم.«
نمکی بیان داشت: »سال 97 حدود سه میلیارد 
و 700 میلیون دالر ارز برای دارو و تجهیزات 
وجود  با   98 سال  در  اما  گرفتیم  پزشکی 
آنفلوآنزای  سال،  ابتدای  گسترده  سیالب های 
H1N1، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به 
سه و نیم میلیون زائر اربعین و 90 هزار زائر 
افغانستانی و پاکستانی و کرونا، توانستیم حداقل 
600 میلیون دالر، صرفه جویی ارزی کنیم و 
در این مدت 6 هزار تخت بیمارستانی جدید 
هم  آنها  که  کردیم  اندازی  راه  کشور  در  هم 

البته ارزبری دارد.«
وی تاکید کرد: »امسال بدون در نظر گرفتن کرونا، 
هدف ما صرفه جویی 20 درصدی در ارزبری 
دارو و تجهیزات پزشکی بود. کدام کشور دنیا 
در این شرایط کرونا برای هر شهروند خودش 
حداقل 5 دالر در نظر نگرفته است؟ اگر برای 
هر شهروند ایرانی می خواستیم 5 دالر در نظر 
بگیریم، باید 400 میلیون دالر ارز می گرفتیم 

که تا این لحظه دریافتی نداشته ایم.«
دو  تخصیص  »از  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 

دارو و تجهیزات  میلیارد دالر مصوب  نیم  و 
پزشکی تا کنون 900 میلیون دالر هم نگرفته ایم. 
اما  را می دانیم  ارز و خزانه  کمبود  مشکالت 
بخشی از مشکالت هم به این بر می گردد که 
گاهی مورد بی مهری و کم لطفی قرار گرفته ایم 
ایام،  این  در  که  بسته ام  عهد  خودم  با  ولی 
کمتر گله کنم و بیشتر کار و صبوری کنم تا 
مبادا باعث رنجش خاطر مردم و رهبر معظم 

انقالب شوم.«
نمکی افزود: »دوستان ما در بسیج، یاور، یار، 
همدم و همراه صمیمی ما هستند و در وزارت 
بهداشت همیشه به روی بسیجی ها باز است. 
خواهش من این که به عنوان یک وظیفه اخالقی 
و امر به معروف و نهی از منکر، هر کجا فکر 
کردید مشکلی در دانشگاه های علوم پزشکی 

وجود دارد، به بنده انعکاس دهید.«
اظهار  خود  سخنان  از  دیگری  در بخش  وی 
زمان حضورم  در  من  دغدغه  »اولین  داشت: 
در وزارت بهداشت، بحث جمعیت و پیگیری 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری بود و 
اقدامات زیاد و اثرگذاری در وزارت بهداشت در 
این زمینه مانند راه اندازی مراکز درمان ناباروری، 
ناباروری،  گرانقیمت  داروهای  بیمه  پوشش 
سقط  بخشنامه های  و  دستورالعمل ها  اصالح 
جنین و مراقبت از زنان باردار انجام دادیم.«

با  که  سال  ابتدای  »در  افزود:  بهداشت  وزیر 
روبرو  کشور  در  گسترده  سیالب های  وقوع 
بودیم و زمانی که به ایالم سفر کرده بودم با 
طغیان رودخانه سیمره و نیروهای ما با زحمت 
زیاد مادر بارداری را از یک روستا به منطقه 
آلود،  مه  شرایط  آن  در  و  کردند  جابجا  امن 
امکان پرواز بالگرد هم وجود نداشت بنابراین 
با  این تجربه به کمک ما آمد و سال گذشته 
اعالم هواشناسی مبنی بر بارش برف در گیالن، 
بالفاصله و پیش از بسته شدن راه های روستایی، 
160 مادر باردار را به جای امن منتقل کردیم و 
92 نفر از آنها در همان روزها زایمان کردند 

که اولین زایمان هم دوقلو بود.«
باشید که در  نمکی خاطرنشان کرد: »مطمئن 

وزارت بهداشت از هیچ تالشی برای اجرای 
سیاست های جمعیتی، دریغ نکردیم اما خدمت 
مقام معظم رهبری نیز بارها نوشته ام و گزارشاتم 
یا  ارائه داده ام. مساله جمعیت شامل رشد  را 
کاهش جمعیت، چندبعدی است. وقتی شعار 
را  جمعیت  رشد  کاهش  و  جمعیت  کاهش 
می دهید اولین گیرنده پیام، افراد مرفه جامعه 
هستند و وقتی شعار رشد جمعیت با انگیزه های 
اقشار  پیام،  گیرنده  اولین  می دهید،  اقتصادی 
ضعیف هستند و در مناطقی باردار می شوند که 
حداقل امکانات در آن نقاط وجود ندارد و اگر 
نظام متوجه این پدیده مهم نشود، شاخص هایی 
مادران  نوزادان و  میر کودکان،  مانند مرگ و 
باردار که به زحمت توانستیم در عرصه جهانی 

به حد مطلوب برسانیم به خطر می افتند.«
وی تاکید کرد: »وزارت بهداشت نمی تواند سپر 
همه مسائل مربوط به جمعیت باشد. جمعیت 
یک بحث چندوجهی و چند بُعدی است که 
حل این مساله نیازمند یک مشارکت گسترده بین 
بخشی است و تا مشکالت اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی حل نشود، نمی توان انتظار 

داشت که جمعیت رشد قابل قبولی کند.«
و  اساتید  »باید  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
و  کشور  در  ماندگاری  برای  را  دانشجویان 
غصه  خیلی  کنیم.  نوازش  مردم،  به  خدمت 
فرزندان  و  می کشیم  زحمت  وقتی  می خورم 
کشور را با تالش خانواده ها آموزش می دهیم 
اما بعد از اعالم نتایج کنکور، دو دستی آنها را 
به آمریکا و اروپا و کانادا تقدیم می کنیم. باید 
رویکردهای مان را تغییر دهیم و چتر حمایت مان 
را بر گروه های بیشتری باز کنیم و آغوش مان 
را برای افرادی که با ما اختالف سلیقه دارند، 

بیشتر باز کنیم.«
به گزارش وبدا، نمکی یادآور شد: »نباید خط 
کش های مان به قدری تیز و دقیق باشد که هر 
فردی اندکی با ما اختالف سلیقه داشت، او را 
خارج از دین، آیین، مذهب، مروت و انقالب 
باید  قاعدتا  این جذبه در بسیجی ها  بدانیم و 

بیشتر از سایر اقشار جامعه باشد.«


