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وزیر بهداشت تشریح کرد

بدعهدی روسیه ،چین و هند برای واکسن کرونا

بهعنــوان منفــی کاذب از دســتم در مــیرود .یعنــی حتــی اگــر تمــام
پروتکلها در چیدمان یک پرواز رعایت شود ،حداقل  ۲۵درصد موارد
از دســت من در میرود و این یعنی که داریم ویروس میفرســتیم به
مشهد ،بندرعباس ،تهران و ...من مکتوب نوشتم دو راه دارید؛ یا یک
برزیل بر گردن من بگذارید یا به من مهلت دهید.
وزیر بهداشت ادامه داد :اگر میگویم که ترکیه را ببندید ،به این دلیل
است که من میدانم آنجا ویروس غیر انگلیسی هم دارد میچرخد و
نوشتم اگر گرفتار ویروس برزیلی و آفریقای جنوبی و موتاسیونیافته
هندی شــویم ،دیگر نمیتوانیــم کار را جمع کنیم .تمام این مکتوبات
هست .اگر انتظار تکصدایی از وزیر کارشناس این مملکت را در جهت
حــرف غیرکارشناســی داریم ،بدانید کــه این اتفاق نخواهــد افتاد .وی
تأکیــد کرد :این وزیر میتواند برود اما نمیتواند حرف غیرکارشناســی
را تأییــد کنــد .وهلل صندلــی کــه رویــش نشســتم اگر خدمت بــه مردم
نباشــد ،از آب بینی بزی که امیرالمؤمنین میگفت ،برایم کمتر اســت

وزیــر بهداشــت ضمــن تشــریح اقدامــات انجــام شــده بــرای تأمیــن
واکســن گفت :برای واکسن بیش از  ۳۰۰۰مکاتبه داریم .از اردیبهشت
مــاه گذشــته مــن بــا وزیــر بهداشــت روســیه صحبت کــردم ،بــا چین
مذاکــره کردیم ،بــا کوبا البی کردیم و ...من میدانســتم که واکســن با
توجــه بــه ظرفیت تولیــد دنیا و با توجــه به اینکه ســرمایهداران اصلی
و اســتعمارگران اصلــی روی این جریان بهعنوان یک جریان سیاســی
افتادهاند ،براحتی نمیگذارند که واکسن به سایر کشورها برسد .اکنون
 ۸۵درصد از واکسن دنیا را هفت کشور مصرف کنند.
وی ادامه داد :پیش از عید قرار بود ما  ۴.۵میلیون دوز واکسن دریافت
کنیم .دو میلیون از روســیه و  ۲.۵میلیون از ســایرین .روسها به جای
دو میلیــون گفتنــد یــک میلیون و بعد یــک میلیون را هــم کردند ۴۰۰
هزار دوز .خیلی هم تالش کردیم .سفیر ما را در روسیه خدا حفظ کند
که شبانه روز کار کرد .در عین حال هندیها هم گفتند دو میلیون دوز
به ما واکســن میدهند که بعد شــد  ۵۰۰هزارتا و پولــش را پرداختیم،
 ۱۲۵هــزار دوزش را حمــل
کردنــد و  ۳۷۵هــزار دوز در
فرودگاه با دســتور دادستان
هنــد ،بلوکــه شــد و گفتنــد
حتی یک واکســن هم نباید
از هند خارج شود.
وزیــر بهداشــت افــزود :قرار
بــود از کوواکــس کــه پولــش
را داده بودیــم بــرای ما ســه
میلیــون و  ۲۰۰هــزار دوز
واکســن بیاید که این تعداد
شــد  ۱میلیــون و  ،۲۰۰امــا
آنقــدر تعلل شــد کــه نهایتاً
توانستیم چند روز قبل ۷۰۰
هــزار دوز دریافــت کنیــم .از
چینیها به جای دو میلیون
هــم  ۲۰۰هــزار دوز دریافت
کردیم .نهایتاً واکسیناسیون
یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار
در این مملکت اتفاقی افتاد که اگر دقت میشد و اگر نگاه کارشناسی
نفــر جمعیت هدف را با ۲۰
خریدار داشت ،ما در طوفانی بهنام موج چهارم کرونای موتاسیون
روز تعطیــل طبــق قولی که
یافته نمیافتادیم .در این زمینه مکتوبات زیادی را دارم که جزو
دادیــم ،عملیاتــی کنیــم .از
اسناد طبقهبندی شده است و بنا ندارم منتشر کنم
این به بعد هم شفافیت در
عدد و رقم بیشتر میشود و
تعداد واکســن که تزریق شــده اعالم میشود .نمکی در بخش دیگری و اگر نشســتم برای عشــق خدمت به مردم نشستم و البته شرمساری
از ســخنانش گفت :در این مملکت اتفاقی افتاد که اگر دقت میشد و از یــک مــرد بزرگ که هیچوقت مرا تنها نگذاشــت .یکبار نشــد که من
اگر نگاه کارشناســی خریدار داشــت ،ما در طوفانی بهنام موج چهارم گالیه و نامهای بنویســم و یک دقیقه بعد جواب نگیرم .مدتها پیش
کرونــای موتاســیون یافته نمیافتادیم .در ایــن زمینه مکتوبات زیادی خدمتشــان نوشــتم ایــن تصمیمــات ،قرارگاهی میخواهــد که اجرا
را دارم که جزو اسناد طبقهبندی شده است و بنا ندارم منتشر کنم .کنــد ،بالفاصله فرمودند که اولین جلســه را خــودم میگذارم و نگران
وی ادامــه داد :حــرف دو صدایی و یک صدایــی را باید لفظ دو صدا و نبــاش .جلســه گذاشــتند و فرمودند کــه مصادیق را وزارت بهداشــت
یک صدا را ارزیابی کنیم .در زمینه حرف غیرکارشناسی از محل مورد تعییــن میکند و بایــد اجرا کنند .نــه اینکه بگویند وزیر بهداشــت هم
اعتماد کارشناسی مردم ،اگر انتظار تک صدایی داریم ،اشتباه است .عضــوی از ســتاد ملی اســت .ایــن حرف یعنی چــه؟ اصالً ســتاد ملی
وزیــر بهداشــت افــزود :وقتــی در  ۱۱اســفند مــاه  ۱۳۹۹مینویســم کــه بدون مصادیق کارشناسی وزارت بهداشت معنا ندارد .اصالً ما بیرون
پروازهای خوزســتان باید لغو شــود ،برای این است که میدانم بمب میآییــم ،آنهــا تصمیم بگیرند و بــه ما ابالغ کننــد .اینطور نمیتوان
ویــروس دارد بــه اقصــی نقاط کشــور مــیرود .در عین حــال حتی اگر مملکت را اداره کرد .ما در دام یکی از سهمگینترین اپیدمیهای این
بهتریــن تســتهای دنیــا را هــم داشــته باشــم ۲۵ ،درصــد از کیسها مملکت افتادیم.
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اتفاقاتــی کــه در یکــی دو روز گذشــته در
نیــروگاه هســتهای نطنــز رخ داد مــورد توجــه
کاربــران شــبکههای اجتماعــی قــرار گرفــت.
خبرهــای مربــوط بــه حملــه ســایبری بــه
تأسیســات بــرق نیــروگاه و مصدومیــت
شــدید بهــروز کمالونــدی ســخنگوی ســازمان
انــرژی اتمــی در جریــان بازدیــد از ایــن
نیــروگاه مرتــب بارنشــر میشــد و کاربــران
دربــاره آن نظــر میدادنــد .خیلیهــا از لــزوم
توقــف مذاکــرات میگفتنــد و در مقابــل
کاربرانــی هــم توقــف مذاکــرات را هــدف
اصلــی اســرائیل میدانســتند و معتقــد
بودنــد مذاکــرات بایــد ادامــه پیــدا کنــد:
«بــاز بهانــهای یافتنــد بــرای توقــف
مذاکــرات! همــان کــه اســرائیل میخواهــد!
خرابــکاری کــرده؟ پاســخ کلوخــش را
بــا ســنگ دهیــد ،نــه توقــف مذاکــرات!
میخواهیــد کشانکشــان دامــان مذاکــرات
را بــه پســا انتخابــات موکــول کنیــد،
معیشــت مــردم را بــه گــرو گرفتــه و بحرانــی
صعبالعبــور مهیــا کنیــد؟ مــردم تحمــل
ندارنــد! بــس اســت».
«خرابــکاری کــردن مذاکــرات متوقــف
بشــه .مــا بــه نشــانه اعتــراض بــه خرابــکاری،
خودمــون مذاکــرات رو متوقــف میکنیــم».
«حملــه ســایبری بــه تأسیســات بــرق
نیــروگاه هســتهاینطنــز در روز ملــی فنــاوری
هســته ای».
«بهنظــرم حفاظــتنطنــز رو بســپرند
بــه داریــوش فرهنــگ و وحیــد رهبانــی».
«بیبیســی فارســی آنقــدر ازحادثــه
نطنــز ذوق مــرگ شــده کــه کمــی غــم دوک
ادینبــورگ رو فرامــوش کــردن».
«مــا خــون دلهــا خوردهایــم تــا بــه
اینجــا برســیم چــرا بایــد بــا خرابکاریهــای
مشــکوک دســتاوردهای شــهدای هســتهای
در معــرض تهدیــد قــرار بگیــرد».
«مثــل اینکــه صهیونیس ـتها دوســت
دارنــد زودتــر از موعــد  ۲۵ســال بــه زندگــی
کثیــف خــود پایــان دهنــد».
«اگــر بیســوادی رســانهای کاپ
داشــت ،میدادنــش بــه رســانه منتشــر
کننــده مصاحبــه کمالونــدی روی تخــت
بیمارســتان بــا ســر و صــورت زخمــی».

