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ارزانی به بهای آلودگی
آنچه بازار کیان اهواز عرضه میکند

دکتر مینو محرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفتو گو با «ایران»:

یادداشت

همه ماسک بزنند

خبـــر

تحولی بنیادی در راه است

از مطالعــه نحــوه ظهــور هژمونهــای جهانــی در
ســدههای اخیر دو نکته به دســت میآید؛ نخســت،
هژمونها پس از بحرانهایی مانند جنگهای بزرگ
ظهــور یافتنــد .هژمون انگلیســی پــس از جنگهای
ناپلئونــی وارد شــد و امریکا بعد از جنگ جهانی اول
عیسیمنصوری
معاون توسعه
و بویــژه جنگ جهانی دوم بهعنوان یــک قدرت اوج
کارآفرینی و اشتغال
گرفت .دوم ،رشــد و تسلط هژمونها با تحول جدی
وزارت تعاون کار و
در حــوزه علوم و فنون و پیشــرانی آنهــا در این زمینه
رفاه اجتماعی
همــراه بوده اســت .انگلیس ،ســوار بر دســتاوردهای
انقالب صنعتی اول و مکانیزه شــدن حاصل از نیروی محرکه موتورهای بخار
و امریکا با داشــتن دســت باال در دانش و تکنولوژی تولید انبوه مبتنی بر انرژی
الکتریکی و علوم سیستمها محور اقتصاد دنیا شدند.
براســاس نگاه هایدگر ،تکنولوژی پدیدهای اســت که در طول تاریخ شــکل
میگیرد اما در برخی زمانها به نقطهای میرســد که تاریخ را شــکل میدهد.
بدینترتیب ،این تکنولوژی اســت کــه تعیینکننده نحوه زندگی بشــر ،روابط
اقتصــادی -اجتماعــی و حتــی سیاســی و نظامــی در درون کشــورها و ســطح
بینالمللیاست.
اما مهمتر آن است که پس از دورهگذار و ظهور هژمون برتر جدید ،چیدمان
کشــورها در ســطح بینالمللــی بهطــور از پیش تعیین نشــدهای متناســب با
قرابــت اقتصادی و تکنولوژیک با هژمون جدید بازتنظیم میشدهاســت .کره
جنوبــی پس از جنگ جهانــی دوم و بهدلیل قرابت با امریکا ،تبدیل به قدرت
تکنولوژیــک شــده اســت .برخی کشــورها ماننــد آلمــان و ژاپن نیــز در رقابت
نهچندان برابر با هژمون اصلی مانند امریکا رشد یافتند.
اینک (و به تعبیری از سال  )۲۰۱۴جهان در حال تجربه یک تحول بنیادی
جدید در حوزه علوم و فنون است که از آن به انقالب صنعتی چهارم ،مبتنی بر
تکنولوژی دیجیتال ،یاد میشود (انقالب اول حاصل موتوربخار ،دوم حاصل
اتوماســیون مکانیکی ،سوم حاصل دانش الکترونیک و چهارم حاصل هوش
مصنوعی ،اینترنت اشــیا و بالکچین بودهاست) .به نظر میرسد که مکانیسم
اثرگذاری این تحول بر روابط درون و برون کشوری ،متفاوت از تحوالت بنیادی
گذشــته اســت .به این ترتیب که تکنولوژی ماهیتاً از حالت بســته و متمرکز در
شرکتها و کشورهای خاص خارج شده و وارد دوره «تکنولوژی باز» شده است.
به همین ترتیب ،اقتصاد و حوزههای دیگر نیز از تمرکز کالسیک فاصله گرفته
و شــکل غیر متمرکز و منتشــر شده در ســطح جهان خواهند داشت .این بار از
تقسیمبندی کالسیک هژمون اصلی ،اقمار و رقبای دوگانه خبری نخواهد بود.
قدرت کشورها را نه فقط قرابت اقتصادی ،سیاسی و نظامی با هژمون اصلی
بلکه سهم آنها از علوموفنون غیرمتمرکز ،تعیین میکند.
رابطه جامعه و دولت در درون کشورها نیز دچار تحول اساسی خواهد شد.
یــک نمونه محــدود آن تنشهای بدون هدایت متمرکز اکتبــر ۲۰۱۹در برخی
کشــورهای جهان مانند جریانــات اعتراضی پس از افزایــش قیمت بنزین در
ایران ،افزایش قیمت بلیت سیســتم حملو نقل در شــیلی ،قیمت تماس از
طریــق واتساپ در لبنان و قانون ارجاع مجرمین به ســرزمین اصلی (چین)
در هنگکنگ اســت .این حوادث در واقع مصادیق ابتدایی شــکلگیری نحوه
جدیــدی از تعامــل جامعه بــا دولت بــود کــه در آن ارتقای جایگاه مــردم در
گفتوگو با دولتها شــکل میگیرد .دیگر نمیتوان به ســبک قبل و از موضع
قدرت متمرکز با جامعه رفتار کرد.
مــردم ،دیگر به ســبک پــس از انقالب صنعتــی اول و دوم «نیــروی کار» و
«منابع انسانی» و به زبان سیاسی« ،رعیت» یا «شهروند» صرف نخواهندبود.
بلکه در پی انقالب صنعتی چهارم« ،شریک» شرکتها و حکومتها هستند.
اینهــا دیگــر مانند دوره انقــاب صنعتی ســوم« ،مغزافزار» نیســتند« ،خو ِد
مغزند» و خود اقتصادند برای شرکتها و کشورها.
بدیــن ترتیــب ،تصمیم اســتراتژیک کشــورها در ایــن دورهگذار آن اســت
کــه خود را در کجای علموفن و اقتصاد دنیا بنشــانند ۵ .نوع مواجهه از ســوی
کشورها قابل پیشبینی است .۱ :پاک کردن مسأله  .۲مقابله کردن  .۳به تأخیر
انداختن  .۴قرار گرفتن بر سر راه جریان و  .۵سوار شدن بر جریان و تبدیل شدن
به پیشران .رفتار کشورهایی مانند ایران را میتوان تلفیقی از نوع اول تا سوم با
تأکید بر نوع سوم دانست .کشورهای این گروه نهایتاً به برخی صور دانشوفن
جدید تن میدهند ،اما از طریق واسطه گری کشورهای دیگر.
راهکار بنیادی آن است که به «خودِمغز»ها رجوع کنیم ،در سر راه یا سوار
بر جریان جدید دانشو فن و شــریک در ســاختار جدید هژمونیک در ســطح
بینالمللی شویم .باقی َجّرها و جریانات شوخی است.

برگزاری کالس آموزشی تا بازگشایی مدارس ممنوع است

فریبا خان احمدی
خبرنگار

ازحومــه تهــران میآید پس بایــد مردم
خودشــان الک داون کننــد و در خانــه
بنشــینند و بیرون نیایند .توصیه میکنم
اگرحوصلهتان سر رفته و بیرون میآیید،
ماسکبزنید.وقتیفاصلهگذاریفیزیکی
برداشــته شــد همه جای دنیا دوباره پر از
بیمار شد .بعضی از مطالعات میگویند؛
الک داون و تعطیلــی همــه کارگاههــا
و مشــاغل جبرانناپذیــر اســت و هیــچ
کشوری از عهدهاش بر نمیآید در نتیجه
گفتنــد تنهــا راهش ماســک زدن اســت.
امریــکا ،کانــادا و ترکیــه ماســک اجبــاری
اســت و نتیجــهاش را دیدهانــد .مســائل
روانــی و اقتصادی ناشــی از کرونا در دنیا
روی مردم تأثیر زیادی گذاشته در نتیجه
مطالعات میگویند زدن ماســک انتقال
بیمــاری را بــه زیــر دو درصــد میرســاند
چنین مطالعهای ایدهال است .پس باید
ماسک بزنیم و بیرون بیاییم.
ëëبرخــی معتقدنــد اگــر مــردم رعایــت
نکردنــد بایــد محدودیــت هــا بازگــردد
شــما بــا ایــن موافــق هســتید کــه دولت
محدودیتهارابهدوماهقبلبرگرداند؟

برش

ëëخانم دکتر چــه اتفاقی افتاد که اواســط
اردیبهشــت تقریبــاً تختهــای کرونایی
خالی شــده بود اما همین تختها دوباره
پراز بیمار شد .بهنظر شما در بحث کنترل
و مهــار کرونــا ایــراد اصلــی کار کجــا بــود
رفتارهــای غیــر بهداشــتی مردم یــا اینکه
برنامههــای ســتاد ملــی کرونــا در اجــرا با
ضعفهاییهمراهبود؟
ببینیــد ایــام عید کشــور تعطیــل بود
و بعــد ازآن هــم دولــت یــک هفتــهای
همــه جا را تعطیل کــرد .از طرفی تعداد
بیماران زیاد شــد و همه ترسیده بودند و
همین مسأله باعث شــد تا آمار بیماران
کم شــود اما دراین بین مردم فکر کردند
که کرونا تمام شــده و بیــرون آمدند .قبالً
از هرخانــواده یــک نفر مبتال میشــد اما
االن همــه خانــواده از پــدر بــزرگ و مادر
بزرگ گرفته تا نوه با هم مبتال میشوند.
بنابراین معلوم است که با برگزاری عزا،
عروســیها و میهمانیها آمــار مبتالیان
بــاال برود .البته مــردم فکرمی کنند چون
هــوا گرم شــده پــس کرونــا هم بــه پایان
رسیده در حالی که در بحبوبه گرما استان
خوزســتان دچار اپیدمی شــد .به عبارتی
بایــد بگویم گرما ،بیمــاری را در محیط از
بین میبرد ولی در بدن انســان در دمای
 37درجــه ویــروس زنــده میمانــد مــا
ویــروس را در گرمــا از محیط نمیگیریم
ویــروس از انســان بــه انســان ســرایت
یکند.
م 
ëëدربــاره شــهرهای بــا وضعیــت قرمــز
چه تصمیمی بایــد گرفت؟ آیــا قرنطینه
امکانپذیراست؟
مگر میشــود شــهرها یا حتی تهران
را قرنطینــه کــرد؟ مگــردر ووهــان چیــن
هم توانستند قرنطینه کنند؟ شما ببینید
چقــدر کارگر مهاجر داریم کــه برای کار از
اطــراف تهران میآیند تمام مواد غذایی

علی محمدی  /ایران

دوشنبه  9تیر ماه اخبار هشدارآمیز تازهای
گومیرها
از رســیدن بیســابقه تعــداد مر 
به بیش از  162فوتی ناشــی از کرونا از زبان
ســخنگوی وزارت بهداشــت اعالم شــد.
این عــدد در  4و نیم ماه گذشــته از شــیوع
ویروس کرونا در کشــور بیســابقه بــود .با
مینو محــرز عضــو کمیته کشــوری ســتاد
ملی کرونا قرار مصاحبه گذاشتیم تا ابعاد
مختلف افزایش تعداد مرگومیر و اعالم
مجدد آژیر خطــر ویروس کرونــا را از زبان
او بشــنویم .ظهــر روز دوشــنبه مینو محرز
عضو کمیته کشــوری ســتاد ملــی کرونا را
در مرکــز تحقیقــات ایدز بیمارســتان امام
خمینــی(ره) میبینیــم .بــا گرمــی از مــا
اســتقبال میکند اما دل پری دارد .از مردم
بخصــوص جوانــان گالیــه میکنــد که با
ســهلانگاری و نادیده گرفتن دســتورهای
بهداشــتی اعضای خانوادهشــان را مبتال
توگو
به کرونا میکنند .پیش از شروع گف 
عکاس وقتی از او میخواهد ماســکش را
بــر دارد بــا صراحت جــواب میدهد« :نه
چرا بردارم ماســک اجباری شده است ما
خودمانبایدالگوباشیم».اماهنوزاغلب
جوانان ماسک نمیزنند .چاره فقط زدن
ماســک اســت .همهجا اجبــاری کردهاند
امریکا ،اروپا همین ترکیه خودمان ماسک
نداشــته باشــی  600لیــر جریمــه میکنند.
مردم ایران دل به نشاطند» .محرزمعتقد
اســت مردم باید اجتماعی فکر کنند .او با
اشــاره به موضوع «اینفودمــی» میگوید
اینفودمی یا اپیدمی اطالعــات غلط بدتر
از کرونا اســت» .وی درباره دالیل افزایش
آمــار مبتالیــان و همچنیــن رفتارهــای
کرونــا در اســتانهای قرمــز واقدامــات
دولت و مردم بــرای مقابله با این بیماری
توگوییانجامدادیمکهمیخوانید:
گف 

ëëهر روز اســتانهای جدیدی به فهرست
اســتانهای قرمز یــا در وضعیت هشــدار
اضافــه میشــود؟ شــما علــت را در چــه
میدانیــد و اینکــه ســتاد ملــی کرونــا در
خصوص شــرایط حاد کرونــا پروتکلها و
برنامههایجدیدیدارد؟
علــت آن تعطیــات اخیــر و رفتــن
بــه مســافرت به برخی اســتان ها اســت.
یکــی از خصوصیات این ویــروس قدرت
انتقــال بینهایــت بــاالی آن اســت .بــه
محــض اینکــه در جامعــه پیــدا شــود
ســرایت میکند .البته در مورد خوزستان
به ایــن خاطر آمار باالســت که قبالً پیک
را پشــت ســر نگذاشــته بــود .ســتاد ملی
کرونــا تصمیم داشــت قرنطینه کند ولی
مطالعــات دنیا نشــان میدهد قرنطینه
(الک داون) ضــررش بیشــتر از کرونــا
اســت .اســتراتژیهای جدیــد میگوینــد
فقط ماسک بزنید .معتقدم جاهایی که
تجمع است باید تعطیل شود .بازگشایی
شرکتها و کارخانهها ضروری است ولی
یکســری تجمعات ماننــد کنفرانسها و
آموزشها باید از راه وبینار برگزار شــوند.

بیتفاوتــی و تغییــرات رفتــاری مردم نشــان میدهد

که نیــاز اســت تصمیمــات جدیدتــری اعمال شــود
به نظر شما ستاد ملی کرونا باید چه سناریوهایی را برای عبور

از این مقطع در دستور کار قرار دهد؟

چرا باید مردم را تحت فشــار بیشتر
روانی قرار داد؟ باید آزاد باشند ،بیرون
بیاینــد ولی ماســک بزنند .دیگــر از این
بهتــر؟ یک ماســک زدن اشــکال دارد؟
مشکالت در خانه نشستن از نظر روانی
زیــاد بــوده در دنیا مســائل افســردگی و
اضطــراب ســامت روان مــردم را بــه
خطر انداخته اســت ولــی واکنش اینکه
«ولــش کــن چــون اعتمــاد بــه دولــت
ندارم» نه درســت نیســت .مسأله جان
ما اســت در مــورد کرونــا تصمیمگیری
دولــت مطــرح نیســت این ما هســتیم
کــه تصمیــم میگیریــم میخواهیــم
مبتــا شــویم یــا نــه .مــردم بایــد برای
حفــظ سالمتیشــان و هموطنانشــان
به دســتورالعملهای دنیا گوش دهند.
دنیــا تنهــا راه را اجباری شــدن ماســک
میدانــد .تــا کــی اقتصــاد را ببندیــم تا
کی بیکاری؟ هیچ کشــوری از عهدهاش
بــر نمیآیــد .بایــد بیزینــس و کارها راه
میافتــاد همهجــای دنیــا بــا ماســک
زدن کار میکننــد .ســرعت ابتــا بعد از
بازگشــاییها وحشتناک زیاد شده است
خب اگر ماســک بزنند که همه خانواده
یکجا مبتال نمیشوند.

کرونا میشویم .تعریف شــما از پیک دوم
بیماریچیست؟
در پیــک اول کرونــا مراجعهکنندههــا
بســیار زیــاد بــود و همه بیمارســتانها پر
بودنــد بیمارســتان امــام روزی بین  60تا
 100مریض ســرپایی مراجعه میکرد دو
هزار بیمار بســتری داشــتیم در حالی که
بیمارســتان معیــن نبود و مجبور شــدند
اینجــا هــم کرونــا بخواباننــد .یــک دفعه
تمــام شــد االن دوبــاره بیمارســتانهای
معیــن پــر شــدهاند و دوبــاره از جاهــای
مختلــف بــه بیمارســتان امــام ارجــاع
میشوند .البته االن بسیاری از بیماران را
سرپایی درمان میکنیم تجربهمان بیشتر
شده ولی آمار باالست و مریض بدحال و
مرگ و میر هم بیشــتر است .تازه پیک از
آن اوج پایین آمده بود ولی االن بسرعت
پیــک باال میرود همه خســته شــدهاند و
رها کردهاند .مردم فکر کردند گرم شده و
ویروس ضعیف شده است اینها تفکرات
غلطــی اســت .ویــروس اصــاً ضعیــف
نشــده اســت قــدرت کشــندگی اش مثل
ســابق اســت گرما هیچ تأثیری در از بین

باشگاههای ورزشــی و رستورانها بدترین جا اســت .توصیهام به
ورزشــکاران این اســت صبحها با حفظ فاصله فیزیکــی در پارک
بدونــد .پرســه زدن یــا «وینــدو شــاپینگ» در پاســاژها و مغــازه را
تعطیــل کنید .بــاور کنید کرونا مســتقیم به واکنش مردم بســتگی
دارد هیچ دولتی کاری از دســتش بر نمیآید ،مردم باید برای حفظ

البته در مورد دانشــگاهها دانشــجویان با
زدن ماســک میتواننــد در کالسهــای
درس حاضر شوند.
ëëپیشبینی شما از وضعیت شیوع کرونا
درایرانچیست؟
ما اصالً نمیدانیم در پاییز و زمستان
بــا وجــود آنفلوانزا چــه بالیی قرار اســت
ســر جامعه بیاید .باید خودمــان را برای
گرفتاریهــای بیشــتر آماده کنیــم .هیچ
چیــزی در دنیــا معلوم نیســت .اینکه آیا
همــه بگیرنــد مصونیت پیــدا میکنند یا
بعد از مدتی مصونیت از بین میرود؟
ëëبهدنبالافزایشتماسهایمردمچقدر
احتمال دارد نرخ ابتال به بیماری دوباره به
روزهایاوجاپیدمیکرونابرگردد؟
االن تقریباً به روزهای اول برگشــتیم.
البته نمیتوانــم دقیق بگویم آمار چقدر
اســت امــا االن برخــی افــراد تستشــان
مثبت است و تعدادی هم بدون عالمت
هســتند .از طرفــی امکانات تســتگیری
بهتــر شــده و زودتر تشــخیص میدهیم
شاید یکی از دالیل افزایش آمار مبتالیان
به خاطر افزایش تستهای کرونا است.
ëëمحاســبات اپیدمیولوژیســتها نشان
میدهــد بــزودی وارد پیــک دوم ویروس

رفتــن ویروس نــدارد .ســرعت انتقال در
خانوادهها خیلی بدتر شــده اســت چون
همــه بیرون زدهانــد .الک داون (در خانه
ماندن) خیلی تأثیر دارد.
ëëچند روز پیش وزیر بهداشت اعالم کرد
ویروس کرونا در هر اســتانی یک نوع رفتار
متفاوتی داشــته اســت بهطــور مصداقی
بفرماییــد رفتارهــای کرونا در اســتانهای
قرمزدارایچهعالمتهاییبودهاست؟
فقط میتوانم بگویم در اســتانهایی
کــه ایپدمــی زودتــر شــروع شــد تجربــه
رسیدگی و درمان بیمار بیشتر بود ولی در
اثر افزایش تعداد بیمار در کل دنیا عالئم
بالینی بیمار متفاوت شد قبالً چین گفت
تــب ،ســرفه و تنگی نفــس عالئــم کرونا
اســت االن میبینیم کرونا تمام اعضای
بــدن را گرفتــار میکند خیلــی از بیماران
کرونایــی بــا اســهال و تهــوع میآینــد اما
مریض با تظاهرات جلدی ،سکته مغزی
و بعد شاید گرفتاری ریه پیدا کند .عالئم
بالینی متفاوتتر کرونا بهدلیل تجربه در
دنیا شناخته شد .امروز تظاهرات گوارشی
کرونــا خیلی زیاد شــده اســت .فقــط ریه
نیست که درگیر شود که با سی تی اسکن
تشــخیص دهیم .بهترین راه تست قابل

نمکی :واکسن ایرانی کرونا تست مدل حیوانی را با موفقیت گذراند
وزیر بهداشــت دربــاره جزئیات تولید
واکسن کرونا در ایران ،گفت :ما در ساخت
واکســن گامهــای مؤثــری برداشــتهایم و
بسیاری از دانشــمندان ایران بسرعت در
ساخت واکســن کووید  ۱۹گامهای بلندی
برداشــتهاند ،به طوری که واکسن کرونای
ایرانــی تســت مدلهــای حیوانــی را بــا
موفقیت گذرانده است.
بهگزارش خبرگزاری دانشــجو ،سعید
نمکــی در مراســم افتتاحیــه دومیــن
نمایشــگاه فارمکــس گفــت :جمهــوری
اســامی ایران علیرغم فشارهای ناشی
از تحریمهــای ظالمانه توانســت بــا ۶۰۰
میلیون یورو صرفهجویــی ارزی (معادل
 ۲۰درصــد ارز مصرفــی) ســال  ۹۸را بــا
افتخار به پایان برســاند ،با وجود اینکه ما

سال گذشــته گرفتار ســیالبها و اپیدمی
آنفلوانزا بودیــم و از  ۳میلیون زائر ایرانی
پذیرایی کردیم و در پایان سال با کووید ۱۹
مواجه شــدیم و پیشبینی میکردیم که
ارز مصرفی تا  ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
وی ادامــه داد :بههمــت صنعــت
داروســازی و همکارانــم در ســازمان غــذا
و دارو توانســتیم بــا  ۲۰درصــد کاهــش
ارزبــری ،افزایــش تولیــد داخــل و ممنوع
کردن محصوالتی که برای لگدمال کردن
تولید داخل وارد میشدند ،سال  ۹۸را به
نحوی سپری کنیم که یک بیمار سرگردان
داروخان ههانشود.
نمکی با بیان اینکه یکی از حلقههای
مفقــوده صنعت داروســازی تولیــد مواد
اولیــه دارویــی بــود ،گفــت :در گذشــته

اطمینان است و با ایزوله کردن مبتالیان
زنجیره انتقال را قطع میکنند.
 ëëافزایــش روند صعــودی آمــار موجب
شده شــرایط فعالیت کادر درمان بیشتر و
خستهکنندهتر شود برای حفظ این نیروها
و تقویت کادر درمان چه کار باید کرد؟
مــردم بایــد رعایت کننــد کمتر مبتال
شــوند چــون واقعــاً و بخصــوص در
شهرستانها بیشتر از این پزشک و پرستار
نداریم همینهایی هم که هستند خسته
شدهاند 5ماه است شبانه روز کار میکنند.
امکانــات و متخصــص میخواهد .وقتی
پزشــک و پرستار نباشد بیماران را درمان
کنــد تکلیف بیماران چه میشــود؟ هیچ
جای دنیا امکانات پزشکی جوابگوی این
همــه بیمار نبــود .عملکرد مــا در درمان
خیلــی بهتــر از کشــورهای اروپایــی بوده
با وجــود ایــن پزشــکان و پرســتاران ایثار
کردهاند و خودشــان هم گرفتار شدهاندو
بدبختانــه مــرگ و میــر هــم داشــتهاند.
امکانــات و تخت آی ســی یــو هزینههای
بسیار زیادی دارد .هزینه یک روز بستری
ی یو  10میلیون تومان است این
در آی س 

مقاومتهایــی در برابر تولید مــاده اولیه
دارویــی و حــد واســطها داشــتیم؛ البتــه
برخــی مقاومتهــا درســت بود؛ چــرا که
تولید بدرســتی صــورت نمیگرفــت ،اما
آن زمان من باور داشــتم که آینده خوبی
داریــم و بــه آنهایی کــه در برابر مصرف
مــواد اولیــه دارویــی مقاومــت میکردند

گفتم که هند و چین هم همین مســیرها
را طــی کردهانــد تا به تولیدکننــدگان برتر
دنیا در ماده اولیه دارویی و واســط تبدیل
شــوند و حمایت از تولیدکننــدگان ایرانی
مــواد اولیــه و حــد واســط دارویــی هزینه
نبود بلکه صرفهجویی محســوب میشد
و خوشــبختانه امــروز بهعنــوان یکــی از
بزرگترین کشورهای منطقه در تولید ماده
اولیه دارویی تبدیل شدهایم.
او گفــت :امســال کــه در ســال جهش
تولید هستیم در این حوزه گامهای خوبی
برداشــتهایم و در آینــده نزدیک بهعنوان
صادرکننده بزرگ دارویی تبدیل خواهیم
شــد و مــواد اولیــه و واســط دارویــی را بــا
ارزانتریــن قیمــت و باالتریــن کیفیت در
بازارهای جهان عرضه خواهیم کرد.

نگفتند یا آمــار را کم اعالم میکنند اصالً
درست نیست .سازمان بهداشت جهانی
زمانــی آمــار را از وزارت بهداشــت قبــول
میکنــد که تعداد مبتالیان دارای تســت
مثبت باشند .ســازمان بهداشت جهانی
عکس ریه مشکوک را بهعنوان آمار کرونا
قبول نمیکند .مردم چه انتظاری دارند؟
برخــی رســانههای خارجــی و فضــای
مجازی که آمار را ده برابر اعالم میکنند
اطالعات غلط میدهند اینها میخواهند
مردم را تحریک کنند.
ëëعملکــرد دولــت و وزارت بهداشــت را
در مدیریت و کنترل کرونا چگونه ارزیابی
میکنید؟
 40ســال اســت مدیــر کمیتههــای
مختلف عفونی وزارت بهداشــت بودهام
بخصــوص مرکــز مدیریــت بیماریهای
واگیر بســیار عالی کار میکنــد ما بهترین
در منطقه هســتیم .منتها بایــد امکانات
بدهنــد .این همه ســیل و زلزلــه در ایران
بود یک بار اپیدمــی بیماریهای عفونی
شــیوع پیدا نکــرد .ما هفتمیــن گایدالین
درمانــی کرونــا را تدویــن کردهایــم ،دائم

سالمتیشان همکاری کنند تا بتوانند زنجیره انتقال را از بین ببرند.
متخصصان بهداشتی نظراتشــان را میگویند و دولت هم اجرا
میکنــد ولی در نهایت این مردم هســتند که تصمیم نهایی را باید
بگیرند .به هر حال مردم روانشــان بواسطه سیل و زلزله و مسائل
دیگر آسیب دیده است اما باز هم نقش آنها مهم است.

را آســان نگیرید اینها برای دولت هزینه
اســت یعنــی از جیب مــردم مــیرود .ما
بایــد رعایت کنیم تا جلــوی این هزینهها
را بگیریم.
ëëمعــاون آمــوزش وزیــر بهداشــت در
فروردین ماه درباره منشأ آلودگی ویروس
توگوبا«ایران»عنوانکردکه
کرونادرگف 
قم منشــأ کرونا نبود و همزمان نمونههای
ابتال به کرونا در گیالن هم مشاهده است.
منتقدیــن میگوینــد چــرا دولــت قــم را
قرنطینهنکرد؟
دانشجوی ایرانی در ووهان چین زیاد
است و یکسری هم اهل گیالن بودند .در
قــم هم کارگر چینی زیاد اســت آن موقع
رفت و آمد هم بود .منتها همه میگفتند
از قــم شــروع شــده در حالــی کــه در
مطالعات اپیدمیولوژیک مشــخص شد
ویروس در گیالن هم بوده اســت .ما قبل
از شناســایی ویروس رفــت و آمد با چین
داشــتیم .همان ســی بهمن دو مورد زن
و شــوهری در قم که از مســافرت برگشته
بودند تستشــان مثبت اعالم شد و وزیر
بهداشــت بالفاصله ورود کرونا به کشــور
را اعــام کــرد اینکــه رســانههای خارجی
مدام میگویند کرونا قبالً در ایران بوده و

تحقیقات کشــوری به روز انجام میشود،
درمــان هم که خوب پیش میرود .اما در
امریــکا ببینیــد رئیس جمهــورش چقدر
خرابکاری کرد بسیار افتضاح عمل کرد با
آن همــه مرگ و میــر و ابتال .اینجا دولت
ســتاد ملــی تشــکیل داد و عملکــردش
بســیار عالی بــود .عملکرد ما نســبت به
تحریم ،امکانــات درمانی و آگاهی مردم
خیلی بهتر از جاهای دیگر بود بخصوص
در منطقه که اولین هستیم.
ëëحرفآخر؟
مــردم روزهــای اول مضطــرب
بودنــد فکــر میکردنــد هــر کســی کرونا
بگیــرد ،میمیــرد .امکانــات درمانی ما
بهخاطــر تحریــم کــم بــود همــه اینهــا
جبــران شــد خوشــحالم که همزمــان با
تمــام برنامههــای درمانــی تحقیقــات
و درمانمــان بجــا بــوده فقــط یــک
مشــکل بــزرگ کــه داریــم «اینفودمی»
اســت .اطالعــات نادرســت خیلــی زیاد
اســت حرفهــای وزارت بهداشــت را
بــاور داشــته باشــید دروغ نمیگوینــد.
اینفودمــی را از خودتــان دور کنید .وزیر
و معاونان وزارت بهداشــت فوقالعاده
عمل میکنند.

سخنگوی آموزشوپرورش شهر تهران گفت :هر گونه فعالیت فوق برنامه
آموزشــی در مــدارس شــهر تهران در ایــن ایام تا بازگشــایی مــدارس کامالً
ممنوع است .مســعود ثقفی رئیس اداره اطالعرسانی و روابط عمومی
و ســخنگوی آموزشوپــرورش شــهر تهران بــا بیان ایــن مطلب گفت:
بــا توجــه بــه توصیه ســتاد مرکزی مبــارزه با کرونــا در کشــور ،وضعیت
شــکنندهای از نظــر شــیوع کرونــا وجــود دارد و هــر روز شــاهد افزایــش
آمــار مشــکالت در ارتباط با ایــن بیماری هســتیم و از آنجایی که بحث
ســامت دانشآموزان برای ما بســیار مهم اســت و اولویــت اول ما در
بحــث تربیت فرزندانمان وضعیت جســمی و روحی آنهاســت ،اعالم
میکنیــم کــه هر گونــه فعالیت فوق برنامه آموزشــی در مدارس شــهر
تهران در این ایام تا بازگشایی مدارس کامالً ممنوع است.
وی ادامــه داد :هیچ مدرســهای اجازه ندارد کــه کالسهای حضوری
بــرای دانشآمــوزان برگزار کنــد و در آنها کالسهای آمــوزش حضوری
داشــته باشــد .بنابرایــن ممنوعیــت برگزاری هــر گونــه کالس حضوری
و آموزشــی درســی حضــوری را اعــام میکنیم و اگــر والدیــن محترم با
مــواردی بــر خالف این موضوع مواجه شــدند و مدرســهای تخلف کرد و
اقدام به برگزاری اینگونه کالسها کرد ،بالفاصله با شــماره ۸۸۹۶۴۰۰۶
تماس بگیرند و شکایت را اعالم کنند و بازرسین ما بالفاصله حضور پیدا
میکنند و با متخلفین برخورد میشود.

