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درددل های وزیر بهداشت با حاج قاسم سلیمانی در چهلمین سالگرد دفاع مقدس خبـر

من امروز از سربازانم در جبهه سالمت شرمسارم
نمی دانم یک میلیارد یوروی مورد موافقت رهبری را برای کدام کار مهمتری گذاشته اند

وزیر بهداشت گفت: »موج حمله جدیدی شکل گرفته است؛ از یک 
میلیارد یورویی که رهبری از صندوق توسعه ملی موافقت کردند 
ماه هاست به جز سهم کوچکی نگرفته ام. نمی دانم برای کدام کار 

مهم تری گذاشته اند؟«
به گزارش سپید، سعید نمکی با انتشار تصویری از شهید قاسم سلیمانی 
در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »در چهلمین سالروز دفاع مقدس 
همه بودند، چشم هایم دنبالت می گشت. عکست همه جا بود. یادت در 
همه ذهن ها و قلب ها جریان داشت، تو نبودی ولی چشم هایی برایت 
می گریست سردار. وقتی رفتی ویروس منحوس گرفتارمان کرد. به 
شیوه روزهای دفاع مقدس سنگر آرایی کردیم، گرد هم آمدیم، مدافع 
حریم و حرم و سالمت همه با هم بر آن تاختیم. بعضی از آنها که 
در کنارت بودند را صدا کردیم، ولی جایت خالی بود. می دانستم که 
اگر بودی حمایت هایت درون و بیرون از مرزها چقدر به کار می آمد.
با آنکه دنیا ناجوانمردانه راه ها را بر ما بسته بود مدافعان سالمت افتخار 
آفریدند. تن بر آتش زدند، بیمار و ناتوان شدند، به شهادت رسیدند، ولی 
از پا ننشستند. یک بار دیگر جهان باور کرد که قهرمانان این سرزمین 
در فشار و تحریم و بحران نمی مانند، آنها در روزهای سخت دفاع 
مقدس آموخته اند که با تمسک به شیوه جهادی و بسیجی در مقابل 
هیچ دشمنی زانو نزنند، اما امروز دلم گرفته بود، به عنوان سربازی 
که فرماندهی این جنگ نفس گیر را بر عهده دارم، احساس تنهایی 
عجیبی کردم. امروز معنی آن بغض جانگدازت را در خلوت سازمان 

برنامه با همه وجودم دریافتم.
آرام  روز  یک  کشور  سراسر  در  یارانم  و  خودم  ماه   ۸ حدود 
و  التماس  با  نمی شود  را  گیری  همه  می گوییم  هرچه  نداریم. 
تمنا متوقف کرد بی فایده است. هرچه التماس و تمنا و فریاد 
می کنیم که کرونا را نمی شود بدون کمک های ویژه مهار کرد 

کسی باور نمی کند. ولی یادت هست گفتی اگر نتوانی پشتیبانی 
نیروهایت را فراهم کنی، می مانیم؟ من امروز از سربازانم در جبهه 
سالمت شرمسارم. مطالباتشان معوق مانده، انبارهایم از سالح 
خالی می شود. پاییز سنگینی فرا می رسد. موج حمله جدیدی 
شکل گرفته، یک میلیارد دالری که رهبری از صندوق توسعه 
موافقت کردند ماه هاست به جز سهم کوچکی نگرفته ام. نمی دانم 

برای کدام کار مهم تر گذاشته اند؟
شب های زیادی  است با دل نگرانی نخوابیده ام و برای آن که مردم 
مشوش نشوند روزه سکوت گرفته ام، ولی تاب آوری من کجا و 

صبوری و اخالص حاج قاسم کجا؟
نگرانم سردار! نه برای خودم که آمده ام تا فنا شوم، برای کشورم 
که حفظ آبرویش در عرصه جهانی و در مقابل دشمنانش برایم 
رسالتی مقدس ا ست و برای مردمم که برای سالمتی شان به هر 

آب و آتشی می زنم.
سردار می دانی که بی سالحی و بی سپاهی مالل آورترین رنج فرماندهی 
است. خوشا به سعادتت، ندیدن بعضی از رنج ها و نامردی ها پاداش 
دل شکسته ات بود که با وصال حق و فیض شهادت نصیبت شد، 

گوارایت باد، اما امروز دلم خیلی برایت تنگ شده حاج قاسم.«

تهران  در کالنشهر  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
گفت: »به نظر می رسد هفته آینده هفته سخت تری در تهران 
در رابطه با بیماری کرونا باشد و حتما باید به سمت اعمال 

محدودیت ها حرکت کنیم.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی اظهار داشت: »به نظر می رسد 
شرایط خوبی در هفته یا هفته های بعدی در تهران نداشته باشیم.«
وی با اشاره به اینکه در حال پیگیری اعمال مجدد محدودیت ها 
در تهران هستیم، گفت: »با تمام توان در این زمینه در تالش 

هستیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.« فرمانده عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران به ارسال پیشنهاداتی به وزارت 
بهداشت اشاره کرد و گفت: »شرایط فعلی ما اقتضا می کند که 

در اسرع وقت پیشنهادات عملیاتی شود.«
زالی همچنین در اوایل هفته جاری در پاسخ به سوال ایرنا 
درمورد برقراری مجدد محدودیت ها در تهران گفت: »به نظر 
می رسد شرایط فعلی تهران سخت تر شده به همین دلیل در 
از  مجموعه ای  کردیم  درخواست  بهداشت  وزیر  به  نامه ای 
محدودیت هایی که کمیته امنیتی - انتظامی ستاد ملی مقابله با 
کرونا در گروه های 3 و ۴ به عنوان مصادیق محدودیت اعالم 
کرده به خصوص موضوع دورکاری در سطح استان تهران 

بار دیگر اعمال شود.«
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران، 
رعایت پروتکل های بهداشتی، انجام مداخالت و کم شدن 
مردم در تجمعات، جلوگیری از شتاب در بازگشایی ها را 
از مهم ترین عوامل کاهش آمار فوتی ها ذکر کرد و افزود: 
کاهش  شاهد  تا  شود  رعایت  دقت  به  باید  عوامل  »این 

باشیم.« فوتی ها 
سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی روز چهارشنبه اعالم کرد: »با فوت 1۸۴ بیمار دیگر 
مبتال به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری 
کووید19 در کشور به ۲۴ هزار و ۸۴۰ نفر رسیده است و ۲۴ 

استان کشور در وضعیت قرمز هستند.«
به گفته وی تا ظهر دوم مهر 1399 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، سه هزار و 6۰5 بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشور شناسایی شد و هزار و 59۴ نفر بستری شدند. با این 
هزار  به ۴3۲  کشور  در  کووید19  بیماران  مجموع  حساب، 
و 79۸ نفر رسید. همچنین تاکنون 365 هزار و ۸۴6 نفر از 
بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند و سه 
هزار و  9۴۸ نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.  
خراسان  شرقی،  آذربایجان  قم،  اصفهان،  تهران،  استان های 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، البرز، 
همدان  شمالی،  خراسان  کرمان،  مرکزی،  غربی،  آذربایجان 
و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند. استان های کهگیلویه و 
بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان 

نیز در وضعیت هشدار هستند.

 فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:

تهران هفته سخت تر کرونایی را در پیش دارد


