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کوچک  سرباز  این  »البته  افزود:  بهداشت  وزیر 
نگرانی هایی هم دارد؛ ما امروز یکی از مطلوب ترین 
نقاط مهار بیماری را در دست داریم. ما شهدای 
زیادی دادیم، عزیزانی را داریم که در گوشه خانواده ها 
افتادند و جانبازان این عرصه نبرد هستند؛ ریه هایی 
که پر از بیماری است و سکته های قلبی و مغزی 
فلج شده و در گوشه ای افتاده که بازماندگان نزاع بی 
وقفه با ویروس هستند. دستاوردی که در مجموعه 
نظام ایجاد شد، دستاورد بزرگی است و نگرانم که با 
عادی انگاری این دستاورد را دوباره به یک طوفان 
سهمگین بدل کنیم که ممکن است در اداره آن به 
سختی عمل کنیم. اگر این موج جدید خدایی نکرده 
ما را گرفتار کند، عذابی که ایجاد می کند، به مراتب 

سنگین تر از امواج قبلی است.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »این ویروس بسیار پیچیده 
است و هر لحظه ممکن است شکل خاصی را از 
خودش بروز دهد که با شکل قبلی و نوع عالمت های 
قبلی کامال متفاوت باشد و به همین دلیل باید بسیار 
هوشمندانه عمل کنیم. در بازی شطرنج با این ویروس 
منحوس نمی توان لحظه ای غفلت کرد. ما نگران 
موج سفرهای آینده هستیم. یکی از دغدغه ها در 
استان هرمزگان، سفرهای سنگین به جزایر جنوب 
کشور بود. وقتی ویروس جهش یافته به چرخش 

درآید، بسیار خطرناک است.«
وی با اشاره به جهش ویروس کرونا در انگلیس 
گفت: »امروز اثبات شد که انگلیسی ها دروغ گفتند که 
ویروس جهش یافته فقط 70 درصد قدرت سرایتش 
باال رفته است. بلکه چند شب قبل بعد از مدت ها 

اعالم کردند که  این ویروس هم بیماری زایی اش 
باالتر است و هم مرگ زایی آن. این جهش فقط 
مختص اروپا نیست، بلکه در هر اقلیمی می تواند اتفاق 
بیفتد. حتی اگر تمام راه ها را بر ویروس اروپایی و 
انگلیسی ببنیدیم که کار صعبی است؛ چراکه ویروس 
نه به پاسپورت نیاز دارد و نه به ویزا. همانطور که 
ویروس ووهان را در قطب جنوب یافتید، ویروس 

انگلیس هم می تواند در دنیا بچرخد.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »ما به شدت و به صورت 
شبانه روزی همه مرزهای مان را کنترل می کنیم، اما به 
این معنا نیست که توان بستن راه ویروس را داریم. 
از طرفی ما به پهنه چندین کشور اروپایی پهنه اقلیم 
و تنوع ژنتیک و قوم و رفتارهای اجتماعی داریم. در 
درون این سرزمین که مرتباً داریم داروی ضدویروس 
مصرف می کنیم، جهش در ویروس در درون مرزها 
پدیده غیرمنتظره ای نیست. آنچه که می تواند ما را 
گرفتار طوفان کند، چرخش ویروس است مثال از 
کردستان به بندرعباس، از بندرعباس به خراسان 
شمالی و... است. ما خیلی نگران این چرخش هستیم. 
بر این اساس باید به شدت بحث مسافرت ها را 
جدی بگیریم و در این راستا بر سخت گیری های 
جدید پافشاری می کنیم و عزیزانمان در پلیس راهور 
بیشتر اذیت خواهند شد که از آنها تشکر می کنیم.«
نمکی تاکید کرد: »ما مجبوریم بر اجرای پروتکل ها 
سخت گیری کنیم و نمی توانیم مسائل جمهوری 
اسالمی و سالمت مردم را با چیزی عوض کنیم. ما 
یک ساختار کارشناسی هستیم، از ما توقع مصلحت 
آبروی جمهوری  امروز  باشید.  نداشته  اندیشی 
اسالمی در گرو موفقیت در مدیریت کروناست. 

توفیق در مدیریت کرونا برای وزارت بهداشت 
نیست، بلکه برای جمهوری اسالمی ایران است 
و هرکس آبرو و اعتالی جمهوری اسالمی ایران 
را در جهان بخواهد، باید با این بیماری و با هر 
پروتکل شکنی درافتد. آمار مرگ ما به 500 رسید، 
دیدید که این شبکه های بیرونی چه میزگردهایی 
راه انداختند و چه آدم های کم خرد و بی سوادی 
را آوردند که تحلیل کنند که جمهوری اسالمی 
ایران در مدیریت بیمار ناتوان است. اما زمانیکه آمار 
خودشان به 2000 می رسد، یک میزگرد ندارند.« وی 
تصریح کرد: »من به عنوان سرباز معتقد به این نظام 
نمی توانم بنشینم و ببینم که اندکی پروتکل شکن 
می خواهند آینده این توفیق را زیر سوال برند. به 
همین دلیل ما و عزیزانمان در ناجا محکم ایستادیم 
تا با هر پروتکل شکنی درافتیم. زیرا مصلحتی 
را باالتر از مصلحت توفیق در کرونا نمی بینیم و 
هیچ دستاوردی را برای آبروی نظام باالتر از این 
نمی بینیم که دنیا بفهمد در اوج تحریم مالی داریم 

کرونا مدیریت می کنیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »در آمریکا آقای بایدن آمده 
جای این خبیث و دیوانه قبلی و دارند تاوان بی 
خردی او را می پردازند. اکنون 2000 میلیارد دالر 
پول جدید برای مدیریت بیماری می گذارند و ما با 
جیب خالی و با خزانه تهی داریم کرونا را مدیریت 
می کنیم. پول واکسن مان را می خواهیم جابجا کنیم، 
اجازه نمی دهند. این مدیریت برای جمهوری اسالمی 
افتخار است و ما در کنار پلیس قدرتمند نخواهیم 
گذاشت کسی این دستاورد عظیم ملی را خودخواهانه 
و خودسرانه مخدوش کند. تردید ندارم روزهای 

خوش تری را در کشور خواهیم داشت.«
وی گفت: »موسسه های بیرونی 1200 مرگ را در 
روز برای ایران تخمین می زدند، اما اکنون حیرت 
کردند که جمهوری اسالمی ایران به رقمی نازل 
دست یافت، برآورد کردند که سرزمینی که چنین 
زیرساخت قوی دارد، در بهار آینده بیش از شش 
مرگ در روز نخواهد داشت. این حرف بزرگی 
است که موسسات بیرونی به این جمع بندی برسند. 
آن ها می گویند ایران دستش به واکسن نمی رسد، اما 
همانطور که مژده دادم در حال تدارک واکسن هستیم.«
نمکی با اشاره به وضعیت ورود واکسن کرونا در 
کشور گفت: »درباره واکسن این مژده را بدهم 
رسیدن  از  قبل  تزریق،  برای  را  واکسن  ما  که 
واکسن تولید خودمان تدارک دیدیم و منابع آن 
را تامین کردیم. آقای رییس جمهور هم هر روز 
پیگیر هستند و انشااهلل در روزهای آینده اولین 
مطمئن  منابع  از  را  وارداتی  واکسن  پارت های 

وارد خواهیم کرد.«
افزود: بر این اساس واکسیناسیون را برای  وی 
گروه های آسیب پذیر آغاز می کنیم. در عین حال 
فرزندان اصیل و دانشمند این سرزمین هم خوشبختانه 
در ساخت واکسن ملی مان با تالش شبانه روزی پیش 
می روند و در آینده نزدیک یکی از مراکز مهم ساخت 
واکسن بیماری کووید1۹ در جهان خواهیم بود.«

وزیر بهداشت گفت: »انشااهلل با لطف خدا، با هدایت 
و حمایت های بزرگان نظام و همدلی شیرینی که 
شکل گرفت و به حرمت خون شهدا به زودی یکی 
از افتخارات بزرگ را که حذف کامل این بیماری 

از دامن کشورمان است را رقم خواهیم زد.«ایسنا
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد خبـر

آغاز واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر از بهمن 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »در فاز 
نخست با واردات واکسن کرونا انتظار داریم در 
بهمن سال جاری واکسیناسیون گروه های اولویت دار 

و آسیب پذیر جامعه در کشور آغاز شود.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی افزود: »این واکسن 
که تمام فرآیندهای آن مورد تایید قرار گرفته و گواهی 
نامه های مربوطه را اخذ کرده تهیه و وارد کشور 
خواهد شد.« وی با بیان اینکه در فاز دوم واکسن 
از طریق کوواکس که 52 میلیون دالر وجه آن نیز 
پرداخت شده 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن وارد 
کشور می شود، گفت: »در فهرست سازمان جهانی 
بهداشت ایران در میان کشورهای اولویت دار قرار 
گرفته که به محض ورود این واکسن ها، واکسناسیون 

گروه های هدف آغاز خواهد شد.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهارداشت: 
»سومین فاز تهیه واکسن کرونا از طریق ستاد اجرایی، 
واکسن رازی که مجوز الزم را گرفته و واکسن 
پاستور است که تکنولوژی آن وارد کشور شده 
و اگر مشکلی پیش نیاید تا خرداد ماه سال آینده 
تولید آن در کشور به مرحله انبوه خواهد رسید.«

رئیسی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، شهرهای قرمز مازندران 
به نارنجی تبدیل شدند، افزود: »با این حال امکان 
جهش کرونا در داخل کشور وجود دارد و همین 
ممکن است زمینه ساز موج چهارم شیوع بیماری 

کرونا در کشور باشد.« وی اظهارداشت: »هم اکنون 
1۹ شهر نارنجی و 157شهر در کشور زرد هستند و 
اگر پروتکل ها به خوبی رعایت نشوند این بیماری 
در بعضی استان ها با شیب مالیم در حال افزایش 
خواهد بود و بررسی های نشان می دهد که در تهران، 
خراسان جنوبی، همدان، اصفهان، فارس، کرمان، 
یزد و هرمزگان این بیماری با شیب خیلی خفیف، 

در حال صعود است.«
سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص 
برگزاری مراسم 22 بهمن ماه امسال گفت: »سخنرانی 
مراسم 22 بهمن ماه از طریق صدا و سیما پخش خواهد 

شد و تجمعی برای این سخنرانی نخواهیم داشت.«
رئیسی با بیان اینکه روز 22 بهمن ماه سخنرانی 
ریاست محترم جمهوری از طریق صدا و سیما 
پخش خواهد شد، گفت: »این پیشنهاد در ستاد 
مصوب شد که برگزاری مراسم 22 بهمن با رژه 
موتوری و خودرویی باشد. پیاده روی نخواهیم 
داشت و با خودروی شخصی و موتورسیکلت با 
پرچم های رنگی و سرودهای انقالبی با بلندگوها، 

این مراسم برگزار خواهد شد.«
وی در ادامه تاکید کرد: »یکی از مشکالت ما در 
این زمینه بحث افزایش ترددها است و بر اساس 

آخرین گزارش ها، ترددها 47 درصد افزایش یافته که 
عمدتا خودروهای شخصی و تردد آنها غیرضروری 
است، این می تواند یکی از فاکتورهای بسیار موثر 
شیوع بیماری باشد و سفر مردم به جزایری مثل 
قشم خیلی افزایش قابل توجهی داشته و قطعا این 

می تواند باعث انتقال سریع بیماری کرونا شود.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: 
»زمانی مرگ ومیر ما روزانه 500 نفر بود و با تغییر 
رفتار مردم و رعایت پروتکل های بهداشتی، هم 
اکنون به اینجا رسیدیم و اگر ویروس انگلیسی هم 
وارد کشور شود، ما ملزم هستیم که پروتکل های 

بهداشتی را به شدت رعایت کنیم.«
رئیسی افزود: »تمام پروازهای هوایی به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از انگلستان به ایران متوقف 
شده و از دو هفته پیش طی دستورالعملی که ابالغ 
شده هر مسافری که از اروپا وارد ایران شود، باید 
تست کرونای منفی داشته باشد و پس از ورود به 
ایران بازهم تست می گیرند، سپس در خانه خود به 

مدت دو هفته در قرنطینه خواهد بود.«
به گزارش ایرنا، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
با اشاره به موفقیت های اجرای طرح شهید سلیمانی، 
افزود: »در اجرای این طرح بسیجان، هالل احمر و 
بسیاری از سازمان های مردم نهاد همکاری خوبی 
داشتند و هدف ما از اجرای این طرح جلوگیری 

از خیز بعدی ویروس کرونا در کشور است.«


