
 ادامه از صفحه 2
طبق گزارشات واصله در فالن جا بیمار را دیر 
رسیدگی کردند و همه این سواالت شروع می شود، 
اما یک نفر نمی گوید که در پیک قبلی خوزستان که 
پروتکل شکنی ما را گرفتار کرد، چه کسی این را 
جمع کرد، چه کسی شب تا صبح نخوابید، چگونه 
اکسیژن رسید، چرا یک نفر نیامد در خیابان فریاد 
بزند که ما امکانات نداریم. چه کسانی این آتش 
را خاموش کردند. اما اگر خدایی نکرده ۵ دقیقه 
دارویی دیر شود، هزار قلم و هزار شبکه اجتماعی 
راه می اندازند. اینطور نمی توان مملکت اداره کرد. 
من مکتوب هم نوشتم. دیگر برای ما و همکارانمان 
بیش از این صبوری میسر نیست. ما برای موج شکنی 
خلق نشدیم و دیگران برای موج آفرینی. این را 

همه باید بدانند. محکم هم باید بدانند.«
وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت واکسیناسیون 
در کشور، گفت: »با لطف خداوند از فردا)سه شنبه 
۵ اسفند( واکسیناسیون برای ۱۰۰ هزار نفر دیگر 
از کادر درمان آغاز می شود. ۲۵۰ هزار دوز دیگر 
تا آخر این هفته می رسد. امیدوارم تا پایان اسفند 
ماه بتوانیم گروه هدف آسیب پذیرمان را واکسن 
بزنیم. در کنار این تلخکامی ها این مژده را هم بدهم 
که تولید واکسن ملی هم به خوبی پیش می رود 
و اگر به همین روال پیش رود، در اردیبهشت ماه 
آینده این خبر خوش را برای مردم خواهیم داشت 
تولیدکنندگان مهم واکسن  از  به عنوان یکی  که 
منطقه مطرح هستیم. هم می توانیم مردم خودمان را 
واکسینه کنیم و هم برای صادرات اقدام کنیم. راهی 
که می رویم این است که مرتب تولید واکسن مان را 
با جهش ها بسنجیم و اگر با هر جهشی واکسن های 
ما قدرت حمایتی را تضعیف شده داشتند، در جهت 
تقویت شان اقدام کنیم.« نمکی در بخش دیگری 
از صحبت هایش گفت: »دانشگاه تهران سند علم، 
فرهنگ، فلسفه و سیاست ایران اسالمی است و 
هنوز دیوارهای این دانشگاه صدای فریاد مرگ بر 
استبداد و استکبار را در خودشان نگه داشته است. 
این دانشگاه قربانیان زیادی برای آزادی داشت و 
همواره نام این عزیزان در صحنه تاریخ این کشور، 
جاودانه خواهد شد. دانشگاه علوم پزشکی تهران 
عزیزان زیادی را از معلم و دانشجو به عنوان شهدای 
عالی مقام در دفاع مقدس تقدیم کرد. اساتید این 
دانشگاه خودشان همیشه از پیشکسوتان خط مقدم 
جبهه بودند. گاهی اوقات متاسفانه این مراکز عظیم 
و با قدمت ارزنده را از چشم دور نگه می داریم.«

وی افزود: »سال بسیار سختی بر ما و همکارانمان 
گذشت امروز آمدم تا از دکتر کریمی و رؤسای 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان های تابعه 
که واقعا در کرونا ما و مملکت را دریافتند، تشکر 
کنم. علی رغم اینکه در اکثر نقاط کشور، بخش های 
ارزنده و فارغ التحصیالن برازنده داریم، اما هنوز 
هم بیمارستان های تهران، بیمارستان های مرجع در 
کشورند و بارها دیده ایم که مردم در ماشین و در 
چادر در جلوی بیمارستان هایی مانند امام و شریعتی، 
بیتوته کرده اند. بر این اساس باید تهران را با نگاهی 
دیگر بنگریم. این باور و یقین که تهران می تواند 
راهگشای مشکالت بهداشت و درمانی موارد پیچیده 
باشد را هنوز نتوانستیم در ذهن مردم حل کنیم و باید 
به نوعی این رجعت و عطش مراجعه به تهران را به 

نحوی مدیریت کرده و پاسخگو باشیم.«
نمکی با بیان اینکه یک شنبه شب تا صبح قدم زدم 
و بعد از نماز هم نشستم و گالیه ای را به مسئوالن 
نظام نوشتم از اینکه چقدر من و همکارانم احساس 

تنهایی و غربت می کنیم در برخی موارد که بعداً 
آن ها را مطرح می کنیم، گفت: »کار دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در ایجاد 7۰۰ تخت خوابگاهی و 
۱۲۰۰ تخت دیگر در آینده نزدیک، بسیار مهم است. 
آواره هم کار  دانشجوی  حل کردن مشکل یک 
بزرگی است. من می دانم که نخبگان هوشی کشور، 
کارگر زاده، کشاورز زاده و ... وقتی بدون رفتن به 
کالس های آنچنانی و نگذشتن از کانال کالس های 
پرزرق و برق، فقط قالی می بافته، کارخانه می کرده، 
دامداری می کرده و کتاب هم دست می گرفته و 
درس می خوانده، وقتی این طفل معصوم با افتخار 
رتبه های اول کنکور را در یک مسابقه نابرابر کسب 

کرده، باید او را دریافت.«
افزود: »یکی هم صبح به صبح آب پرتقال  وی 
به  هم  نیازی  و  می خوانده  درس  و  می خورده 
خوابگاه ندارد، ماشین و خانه لوکس و... برایش 
فراهم است. البته ما نمی گوییم اینها فرزندان این 
سرزمین نیستند، اما دل من برای کسانی می سوزد 
که فرزندان تهیدست این سرزمین هستند و ما به 
عنوان مدیران کشور متولی رسیدگی به آن ها هستیم. 
بارها گفته ام که من وزیر بهداشِت پولدار و فقیر، 
اصول گرا و اصالح طلب، شیعه و سنی، زرتشتی، 
کلیمی و حتی المذهب و حتی زندانی محکوم به 
اعدام هستم. اما این به این معنی نیست که وظیفه 
خودم را در زمینه نقش حاکمیت برای تهیدستان 
فراموش کنم. اگر منابع عمومی قرار است صرف 
شود، اول باید صرف جوان و نوجوانی شود که با 
فقر و تهیدستی از دورترین روستای کشور، افتخار 
کسب کرده و می تواند روی صندلی پزشکی تهران 
بنشیند تا پدر و مادرش دغدغه این را نداشته باشند 
که شب بچه ام کجا می خوابد. بنابراین حتی اگر یک 
تخت اضافه کنیم، افتخار بزرگی است که در این 
دانشگاه توانستند ۱۲۰۰ تخت خوابگاهی ایجاد 

کنند. بر همه شما این کار بزرگ مبارک باشد.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »اگر یک دختر روستایی، 
دانشجو و متعلق به یک فرهنگ ساده و پاکیزه آمد 
در تهران آواره شد، عالوه بر مسائل اقتصادی به 
مسائل حاشیه ای هم نگاه کنید. پدر و مادری که 
فرزند عزیز و پاکیزه ای را به ما تحویل می دهد، چه 
تحویل خواهد گرفت. مرا یک روز مجبور کردند 
بیایم. مسئول علوم پزشکی کاشان  تهران  به  که 

بودم و مجبور شدم که به تهران بیایم همانطور که 
در داستان وزارت هم مجبور شدم و در آن زمان 
هم با اینکه معاون وزیر بودم، غربتنامه سرودم. چه 
رسد به دانشجویی که از دورترین نقطه به تهران 
بنابراین سقف مهربانانه و متولی داشتن  می آید. 
دانشجو برای خانواده دانشجویی که با خون دل 

او را به ما تحویل دادند، دلگرمی بزرگی است.«
و  فرهنگی  در حوزه  همواره  »من  گفت:  نمکی 
دانشجویی اعالم کرده ام که رسالت مان فقط توسعه 
فضا نیست، بلکه توجه به فضای روحی و معنوی 
دانشجو هم هست. ما باید روح لطیف چند بُعدی 
تاثیرپذیر را مراقبت کنیم. چقدر می توانیم تعهد و 
اخالق را در کنار علم آموزی در این بچه ها تقویت 
کنیم؟. چقدر می توانیم پایبندی به این سرزمین را 
که پا در رکاب رفتن نباشند، تقویت کنیم؟. چرا 
روستا زاده عاشق سرزمین، بعد از دو سال فیلش 
هوای هندوستان، استرالیا، انگلیس و کانادا و... می 
کند؟. چرا نخبه های این مملکت دارند می روند؟. 
چرا این ها می روند و بانک ژنتیک جاهای دیگر دنیا 
را تقویت می کنند؟. چرا بازنمی گردیم و این فاجعه 
ملی که دارد اتفاق می افتد را بازنگری نمی کنیم؟. 
پسر من دانشجوی شریف است و می گوید یکی 
از دانشجویان هم آماده ماندن نیست و متاسفانه 
اساتید هم پل می شوند برای این عبور. این خون 
دل دارد که سرمایه های عظیم ملی که با سختی 
تربیت شدند، دارند می روند. اگر این غفلت ادامه 
یابد، در آینده جزو تهی دست ترین کشورها از نظر 

منابع انسانی می شویم.«
نمکی با بیان اینکه دانشجو و نخبه را باید نواخت 
نباید راند، نباید زد، باید جذب کرد و نگهداشت 
و هنرمندانه نگهداشت، گفت: »جذب کردن هنر 
و الگو می خواهد. متاسفانه الگوها را هم در حال 
حاضر کم داریم و یا نداریم. زحماتی که در زمینه 

سیستم طبخ غذا کشیده شده، کار بزرگی است.«
وی افزود: »ما بدترین سال اقتصادی کشور را بعد از 
انقالب داشتیم. محدودیت های تحریمی که دیوانه ای 
بر ما تحمیل کرد، بسیار سخت بود و دولت در 
بدترین ایام پرچالش خود، کشور را اداره کرد. ما 
این توفیق را حاصل کردیم که توانستیم ۵۰ درصد 
به حقوق رزیدنت و کارورز و ... اضافه کنیم و وامی 
هم برای ۲۰ هزار نفر phd  و رزیدنت فراهم شد. 

همچنین کار بزرگ دیگری که بحث  بیمه ها بود. یک 
روز دیدم که خانواده یک رزیدنت مشکل دفترچه 
دارند و بیمه نبودند. مگر می شود چنین چیزی؟. 
خیلی بد است. بر همین اساس عالوه بر بیمه درمانی 
که شکل گرفت، داریم با وزیر رفاه قراردادی را 
تنظیم می کنیم برای بیمه تامین اجتماعی مجموعه 
دستیاری مان و مجموعه دانشجوی PHD و حتی 
کارشناسی ارشدمان که زمان تحصیل، به عنوان 
پایه ای برای تامین اجتماعی شان محاسبه شود تا 
در آینده بتوانند در محل کارشان آن را ادامه دهند. 
این اقدام هم برای بچه ها دلگرمی است و هم برای 
ما جمعیت خاطری را فراهم می کند و هم حلقه ای 

برای ماندگاری شان است.«
نمکی گفت: »اقدامات بزرگی دارد شکل می گیرد. از 
خیرین هم تقاضا می کنم که نهضت خوابگاه سازی 
را انجام دهند. اگر نیروی انسانی سالم و با روح 
رضایتمند در محل کار باشند، یک نوع خدمت 
به شکل  با روح زخمی رفتند  اگر  اما  می دهند، 
دیگری خدمت می دهند. تقاضا دارم خیرین هم به 
این حوزه کمک کنند. امسال در حوزه ساخت و 
ساز و توسعه زیرساخت ها رشدی داشتیم که در 
طول تاریخ قبل و بعد از انقالب بی نظیر بود. امسال 
۱۱ هزار تخت به تخت های کشور اضافه خواهیم 
کرد و حدود ۱۴۰۰ پروژه را تا اردیبهشت آینده 
در قالب طرح ره پویش سالمت، افتتاح می کنیم. 
تهران و حاشیه تهران از نظر تعداد تخت مغفول 
مانده بود که در تهران فقط در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران حدود ۲۳۰۰ تخت به مجموعه تخت های 
دانشگاه اضافه می کنیم و اولین بیمارستان ۱۰۰۰ 
تختخوابی کشور بعد از بیمارستان امام خمینی، 
مهدی کلینیک است که انشااهلل تا ماه های آینده به 
بهره برداری می رسد. در حاشیه تهران شهر قدس، 
مالرد، شهریار، اسالم شهر با جمعیت بیش از ۲ 
میلیون نفر یک تخت بیمارستانی نداشت. از روز 
اولی که آمدم بزرگ ترین هم و غمم را گذاشتم تا 
این مجموعه را تکمیل کنیم. در مالرد، شهر قدس 
افتتاح شد و شهریار هم به زودی افتتاح خواهد 
اول  شد و تخت های اسالمشهر هم در ماه های 
سال آینده افتتاح می شود. در آینده بسیار نزدیک 
۴۰۰۰ تخت در تهران و اطراف تهران به مجموعه 

تخت های بیمارستانی اضافه می کنیم.«
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