
وزیر بهداشت خبر داد

اولین  آینده  روزهای  »در  بهداشت گفت:  وزیر 
پارت های واکسن وارداتی کرونا را از منابع مطمئن 

وارد خواهیم کرد.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در بازدید از ستاد 
پلیس راهور ناجا و تکریم و تجلیل از خدمات 
پلیس راهورگفت: »شاید به جرات بتوان گفت که 
ناجا و عزیزان ما در نیروی انتظامی به گستره کشور 
جمهوری اسالمی ایران و حتی بیرون از مرزها، در 
جایگاه های مختلف خدمت می کنند تا بی صدا و 
صبورانه و بعضا مظلومانه نقش شان پیدا نیست. اکنون 
که ما صحبت می کنیم، مرزبانان غیور جمهوری 
اسالمی ایران در ۱۷۰۰ کیلومتر مرز شمال غرب 
و همچنین در جنوب شرق کشور در قسمت هایی 
که زندگی هراسناک می شود، خدمت می کنند. در 
شهرها، روستاها و اقصی نقاط کشور مایه دلگرمی 
و امنیت خاطر مردم شریف این سرزمین بوده اند. 
همچنین پلیس راهور که در جاده های پرپیچ و خم 
و زمستان ها و تابستان های این کشور، حضور دارند. 
کمتر کسی است که به خاطر نیاورد که وقتی کوهی 
می ریزد، یخ بندانی می شود، جاده ای بند می آید و 
... اولین ضرب آهنگ امیدبخش چراغ چشمک زن 
پلیس جاده های این کشور است و شاید این عزیزان 
از عزیزان ما در اورژانس و هالل احمر زودتر برای 

کمک به مردم می رسند.«
وی با بیان اینکه همه خودمان را مدیون این عزیزان 
می دانیم و به عنوان یک شهروند همواره دست بوس 
این عزیزان هستم، ادامه داد: »یکی از کارهای بسیار 
بزرگ در مبارزه بی امان با ویروس نفس گیر کرونا 
به عنوان یک حماسه ملی، همکاری پلیس در تمام 
عرصه ها با مجموعه ما در وزارت بهداشت بود. 

پلیس جمهوری اسالمی ایران با پلیس همه دنیا 
متفاوت است. زیرا این پلیس به فرموده امام و 
رهبری معظم، متفاوت از پلیس جهان است و حق 
ندارد، کشیده ای به گوش زندانی محکوم به اعدام 
هم بزند. این پلیس پیرو امیرالمومنین است. پلیس با 
همه گرفتاری هایی که داشت، از اولین دقایق مبارزه 
با کرونا در کنار ما بود. هیچوقت فراموش نمی کنم 
روز سیزده به در گرچه مردم فهیم کشور خودشان از 
برگزاری مراسم خودداری کردند، اما سردار اشتری 
از سحرگاه خودشان در خیابان ها بودند. من که نگران 
شرایط و شعله ور شدم ویروس بودم و همه چیز 
را رصد می کردم، افتخار کردم که چنین فرمانده 
ناجای همراهی داریم که مایه دلگرمی است و در 
اینجا با همه وجود از همه دوستان تشکر می کنم.«
وی با بیان اینکه مطمئن باشید که تاریخ این سرزمین 
ثبت خواهد کرد که آنچه حماسه خلق شد، بی بدیل 
و بی نظیر بود، گفت: »شاید هر ۱۵۰ سال یکبار 
جهان دچار چنین مصیبتی شود، اما همدلی، وفاق 
و همراهی مردم این سرزمین در کنار هم ثابت کرد 
که این سرزمین می تواند به راحتی کارهای بزرگ 
را مدیریت کند. این مردم همان مردمی هستند که 
هشت سال دفاع مقدس را به گونه ای اداره کردند 
که حتی میلی متری از خاک این سرزمین بر سر میز 

مذاکره ای بعد از جنگ پس گرفته نشد.«
وی گفت: »اگر بخواهیم نمره دهیم و رتبه بندی 
کنیم که چرا امروز کشورهایی که نشسته بودند تا 
در اوج تحریم ما را در باتالق کرونا گرفتار ببینند و 
حاضرند دارو را از بچه دردمند یک مملکت دریغ 
کرده و سمعک را از پیرمرد و پیرزن یک کشور 
دریغ کنند و شعار آزادی هم سر می دهند؛ این ها 

نشسته بودند تا رسانه هایشان به ذلت این سرزمین 
بخندند و میزگرد بگذارند، اما خوشبختانه دیدید 
که در اوج تحریم و تنگدستی این ملت در کنار 

هم حماسه آفرید.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »چند روز قبل که متاسفانه 
مرگ های روزانه انگلیس ۱۸۲۰ نفر بود، ما مرگ 
۷۰ نفری داشتیم. البته ۷۰ نفر هم زیاد است. البته 
۱۸۲۰ مرگ هم برای انگلیس مایه تاسف است. 
ما بارها اعالم کردیم که برای مرگ و بیماری هیچ 
شهروندی در هیچ کجای دنیا احساس خوشحالی 
نمی کنیم، بلکه غصه می خوریم. حتی اگر مدیران 
و سردمداران آن کشور برای مرگ ما نقشه کشیده 
باشند و حتی اگر خبیث ترین افراد آن کشورها، 
عزیزترین افراد ما را مانند سردار سلیمانی ترور 
کنند، اما چه شد که ما یک بیستم کشوری که یکی 
از بزرگ ترین اقتصادهای دنیاست و خودش را اولین 
کشور جهان قلمداد می کند، مرگ و میر داشتیم. چه 
شد که با یک بسیج همدلی ملی از مرگ ۵۰۰ تایی 
به زیر ۷۰ رسیدیم و آن ها نمی توانند مهار کنند؟«

نمکی ادامه داد: »به جرات می توان گفت که اولین 
عامل این توفیق رعایت، حمایت و هدایت های مقام 
معظم رهبری است. در دنیا ندارید که رهبر سیاسی، 
اعتقادی و دینی یک کشور اینقدر مراعات کند. من 
روزنگارهای اتفاقات این کشور را در این ایام نوشتم 
تا در آینده مکتوب کنم. آخرین مراسمی که رهبری 
در حسینیه برگزار کردند تک و تنها نشستند و در 
عزای جده سادات گریستند تا با این اقدام دو پیام 
عمده دهند؛ به درون بفرمایند که امروز عزاداری 
جده سادات هم روش و الگویش این است و اگر 
کسی غیر از این عمل کرد، خارج از الگوست و 

دوم خواستند به بیرون بگویند که ما تشیعی مبتنی 
بر منطق، علم و خرد داریم و بی خردی جزئی از 
تشیع ما نیست. امروز روزی است که می خواهیم 
کرونا را مدیریت کنیم و برای این کار زندگی شیعه 
و عزاداری اش هم بر این مبناست. حمایت هایی 
که از جامعه پزشکی و پرستاری کردند و حتی از 
خطاهای ما هم به نیکی یاد کردند. هدایت مردم و 
جامعه در رعایت پروتکل ها. این اولین رکنی بود 

که باید از آن استفاده مطلوب را ببریم.«
نمکی افزود: »دوم تدابیر، حمایت ها و هدایت های 
ستاد ملی کرونا بود. همکاری ها و وفاقی که در آنجا 
شکل گرفت که همه کمک کردند. آقای رییس 
جمهور هفته ای دو روز برای اداره آن مجموعه 
وقت مبسوط می گذارند. همچنین ستاد فرماندهی 
که با تدبیر رهبری تشکیل شد و وزیر کشور هدایت 
آن را در اجرای مصوبات ستاد به دست گرفته 
است. شاید بتوان گفت یکی از قوی ترین ارکان 
این توفیق مشارکت، همدلی و وفاق ملی بود که 
شکل گرفت. مردم این سرزمین اثبات کردند که 
در این زمینه بزرگ ترین یار این حرکت بزرگ ملی 
هستند. کسبه ضرر کردند، اما مغازه ای باز نکردند. 
درصد قابل توجهی حمایت، همدلی و همراهی 
کردند. ناجا در تمام زمینه ها در کنار ما بود، از اولین 
روزها در نظارت بر پروتکل ها. در روزهای سختی 
که موج سنگین ویروس رسیده بود و گروهی از 
مردم از ویروس وحشت داشتند و گروهی هم به 
دلیل عدم شناخت ویروس به سمت بمب آلوده به 
ویروس می رفتند. بر این اساس ما از عزیزان پلیس 
استمداد طلبیدیم تا بتوانیم مردم را از منابع آلوده 
دور کنیم که این اولین گامی بود که ناجا به کمک 
ما آمد.« وزیر بهداشت ادامه داد: »در فضای مجازی 
ما جزو مظلوم ترین کشورهای جهان بودیم که هم 
در زمینه مبارزه با ویروس باید می جنگیدیم و هم 
با امواج تبلیغاتی مسمومی که علیه همکاران مان در 
همه جا بسیج می شد که عزیزان در مدیریت فضای 
مجازی کمک کردند. در بحث پلیس راهور بسیار 
کار سختی است که با مردم مقابله نکنند، در شرایطی 
که مردم از طوالنی شدن بیماری خسته اند، از شرایط 
اقتصادی رنجورند و فشارهای روانی متعددی را 
تحمل می کنند. این پلیس می خواست با ادب و 
مهربانی با مردمی که پروتکل را می شکنند، برخورد 
کند و آنها را برگرداند که کار بسیار سختی است که 

مدیون این همدلی و مهربانی هستیم.«
وی با بیان اینکه حضور امروزم برای تشکر، قدردانی 
و دست بوسی یکایک شما بود، گفت: »از اینکه در 
کنار هم توانستیم یک حماسه جدیدی را در دنیا 
خلق کرده و ثابت کنیم که ایران همواره در تمام 
عرصه ها سرافراز خواهد ماند و ثابت می کند که با 
دست های بسته در اقیانوس بالیی که بعضا برایش 

ایجاد می کنند، شناگر قابلی است.«
ادامه در صفحه 4 

ورود اولین  بخش واکسن کرونا به کشور 
طی روزهای آتی
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