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معاون کل وزارت بهداشت:

وضعیت کل کشور قرمز است
تهرانمنبعپخشکروناست

مراکــزی کــه وضعیــت نامناســبی داشــتند ،وضعیتشــان
بهتــر شــده اســت .بــه طــوری کــه رعایــت پروتکلهــا در ادارات
و ســازمانها بــه ۷۹درصــد ،آرامســتانها بــه  ۸۰درصــد و
رســتورانها  ۷۷درصد ،رســیده و وضعیت در دفاتر پیشــخوان
هــم بهبــود داشــته اســت .در داروخانههــا رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی  ۲۷درصــد بــوده اســت .متأســفانه پاســاژگردی هــم
وجــود دارد .در عیــن حــال متأســفانه رعایــت پروتکلهــا در
مطبهــا در حــد  ۱۰درصــد و  ۹درصــد اســت .در ایــن زمینــه بــا
ســازمان نظام پزشــکی مکاتباتی داشــتیم و درخواست کردیم
کــه رعایــت کننــد .در بخــش دولتــی جامعه پزشــکی ،پرســتاری
و پیراپزشــکیمان ،حماســه آفریدنــد و شــهید ،مبتــا و جانبــاز

معــاون کل وزارت بهداشــت در تشــریح وضعیــت
کرونــا در کشــور ،بــا بیــان اینکــه «وضعیــت اصــاً
جامعه خــوب نیســت» تهــران را منبــع پخــش کرونــا در
کل کشــور خوانــد و گفــت :تــا زمانــی کــه بســتریها
کاهــش نیابــد ،مــرگ ۲۰۰تایــی همچنــان میهمــان ماســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر ایــرج حریرچــی دربــاره آخریــن
وضعیــت کرونــا در کشــور ،بــا بیــان اینکــه «در اســتان خراســان
رضــوی افزایــش ابتــای  ۳۰۰درصــدی داشــتهایم» ،گفــت:
بــر همیــن اســاس هــم بــا نظــر وزیــر بهداشــت چنــد نفــر از
معاونــان و مدیرکلهــای وزارت بهداشــت بــه ایــن اســتان ســفر
داشــتند .در عیــن حــال دانشــگاههای علــوم پزشــکی اســتان
هــم بهخوبــی عمــل میکننــد ،امــا بــا ایــن حــال
شــرایط در ایــن اســتان بغرنــج اســت .تقریبــاً کل
کشــور وضعیــت قرمــز دارد ،برخــی اســتانها
کــه قرمــز نیســتند ،یــک میلیــون نفــر جمعیــت
دارنــد .بنابرایــن وضعیــت قرمــز و در حــال
هشــدار اســت.
حریرچی ادامه داد :در اســفند و فروردین میزان
بســتری در کل کشــور بســیار زیــاد شــد ،امــا ســپسً وضعیت استفاده از ماسک در کشور
رونــد کاهشــی را حفــظ کــرد و اکنــون مجــددا
معــاون کل وزارت بهداشــت دربــاره وضعیــت اســتفاده از ماســک
رونــدی افزایشــی دارد .بــه طــوری کــه میــزان
در کشــور ،گفــت :طبــق ارزیابیهایــی کــه از ۲۲تــا ۳۱اردیبهشــت
بســتری مــا از هــر  ۱۰۰هــزار نفــر جمعیــت حــدود
مــاه انجــام شــده اســت ،در شــاغلین ادارات و بانکهــا ۸۵درصــد،
 ۵نفــر اســت و روزانــه تقریبــاً  ۴هــزار نفــر فــرد
مــردم در وســایل نقلیــه عمومــی  ۷۴درصــد و مــردم در مراجعــه
مشــکوک بــه کرونــا مثبــت را بســتری میکنیــم.
بــه واحدهــای صنفــی ۶۷درصــد ماســک میزننــد .البتــه میــزان
تــا زمانــی کــه ابتــا و بســتری صعــودی اســت ،دو
اســتفاده از ماســک در کشــور از ۲۲درصد به ۵۰الــی ۶۰درصد افزایش
تــا ســه هفتــه بعــد مرگهــای ناشــی از بیمــاری
یافتــه اســت ،امــا کافــی نیســت .بایــد توجــه کــرد کــه در ســنگاپور
نیــز افزایــش مییابــد زیــرا پنــج تــا  ۱۰درصــد
 ۹۲درصــد مــردم ۵مــاه اســت کــه ماســک میزننــد ،در چیــن۸۸
افــرادی کــه در بیمارســتان بســتری میشــوند،
درصــد و در ویتنــام ۸۷درصــد از مــردم ماســک میزنند .کشــورهایی
فــوت خواهنــد کــرد .تــا زمانــی که بســتری کاهش
ماننــدفرانســه ،ایتالیــا و ...بــاالی ۸۰درصــد مــردم از ماســک اســتفاده
نیابــد ،مــرگ ۲۰۰تایــی میهمــان ماســت.
میکننــد .در عیــن حــال طبــق پروتکلهــا ۹۵درصــد مــردم هنــگام
حریرچــی دربــاره وضعیــت تهــران ،گفــت:
خــروج از خانــه بایــد ماســک اســتفاده کننــد و نیــازی هــم نیســت کــه
بســتریهای تهــران در فروردیــن رو بــه ســقوط
ماســک ســه الیــه  n95،و ...اســتفاده کنند ،بلکــه میتوانند از ماســک
نهــاد ،امــا اکنــون بســتری روزانــه جدیــد روزی
خانگــی اســتفاده کننــد.
 ۶۰۰مــورد اســت .همچنیــن در تهــران حــدود
 ۴۵۰۰بســتری روز تخــت داریــم .بایــد توجــه کــرد
کــه تــا زمانیکــه ایــن روندهــا افزایشــی اســت ،مــرگ و میــر نیــز دادنــد .امــا تعــدادی متأســفانه در مطبهــای خصوصــی
افزایشــی خواهــد بــود .اکنــون تهــران بــه منبــع پخــش بیمــاری مــوارد را رعایــت نمیکننــد .حریرچــی دربــاره دارو درمانــی
بــه کل کشــور تبدیــل شــده و چرخــش زیــاد اســت؛ بهویــژه در کرونــا نیــز گفــت :بــا تأکیــد میگویــم کــه هیــچ دارویــی کــه تأثیــر
شهرســتانهای اطــراف تهــران ماننــد البــرز و بعــد هــم شــمال معنـیداری روی ایــن ویــروس منحوس بگــذارد ،وجود نــدارد.
و ...و هــر کســی کــه از تهــران بــه شــهرهای اطــراف در رفــت و داروی فاویپیراویــر کــه مــردم برایــش چنــد میلیــون میدهنــد،
ثابــت شــده هیــچ تأثیــری نداشــته اســت .در عیــن حــال بایــد
آمــد اســت ،میتوانــد افــراد دیگــر را آلــوده کنــد.
حریرچــی بــا اشــاره بــه تشــدید بازرس ـیها در کشــور ،گفــت :از توجــه کــرد گاهــی یکســری افــراد شــیاد ادعــای پیــدا شــدن
 ۲۲تــا  ۳۱تیــر مــاه  ۵۴۷هــزار مــورد از مراکــز صنفــی را بازرســی داروی کرونــا میکننــد کــه گاهــی افــراد ســاده و نــادان هــم مــی
کردیــم و تاکنــون نیــز  ۲۱درصــد را بازرســی کردیــم ،امــا فقــط پذیرنــد ۹۵ .درصــد افــراد مبتــا بــه کرونــا خــود بــه خــود بهبــود
 ۷هــزار نفــر نیــرو داریــم در حالــی کــه فقــط  ۲.۵میلیــون واحــد مییابنــد ۹ .درصــد بســتریها هــم خودشــان خــوب میشــوند.
صنفــی ثبــت شــده داریــم .بر همیــن اســاس از مــردم و صنوف هیــچ داروی گیاهــی یــا طــب ســنتی و شــیمیایی بــدون تجویــز
میخواهیــم کــه بــه مــا کمــک کننــد .از  ۲۲تــا  ۳۱تیــر مــاه  ۱۷۱۴پزشــک نبایــد اســتفاده شــود .حتــی رمدســیویر هــم کــه اخیــراً
مــورد واحــد متخلــف را پلمــب کردیــم .در تهــران هــم  ۲۳۵اعــام شــد ،در یــک مرحلــه از بیمــاری حداکثــر  ۲۰درصــد تأثیر
دارد و بــرای کســانی کــه بــه آی ســی یــو میرونــد و لولهگــذاری
واحــد پلمــب شــده اســت.
وی افــزود :دربــاره رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی برخــی میکننــد ،هیــچ تأثیــری نــدارد.
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خبری که درباره وقف کوه دماوند منتشر شد باعث شد کاربران شبکههای
اجتماعی به این مســأله واکنش نشــان دهند.ســازمان جنگلها از صدور
ســند وقف یک برش از کوهدماوند بهنام سازمان اوقاف خبر داد و روزنامه
همشهری نوشت که ظاهراً سازمان اوقاف برای یک پالک از  ۱۱پالک ثبتی
سند وقفی گرفته اســت .این برش ،یک یازدهم کل کوه است و این بخش
از دامنه آغاز میشــود و تا قله ادامه دارد .پس از واکنش کاربران معصومه
ابتکاررئیسسابقسازمانمحیطزیستگفت«:اثرطبیعیملیعالیترین
رده حفاظتی اســت که امکان واگــذاری ندارد ».البته عصر دیروز ســازمان
اوقاف توضیحاتی درباره این مسأله داد و اعالم کرد قله دماوند وقف نشده
است .در تکذیبیه سازمان اوقاف آمده است« :کوه دماوند جز اراضی انفال
استومنطقاًطبققاعدهفقهی«الوقفاالفیملک»قابلیتملکیتوبه
تبع آن وقف شدن را ندارد .موقوفهای که در این منطقه وجود دارد ،مربوط
به کوه دماوند نیست و برخی زمینهای اطراف قریهای با نام مالر را شامل
میشود ».بسیاری از کاربران هم به این مسأله که دماوند میراث طبیعی
ملی است و نباید واگذار شود اشاره میکردند:
«شاید بپرسید مگه دماوند چی داره؟ دماوند فقط یک کوه نیست،
دماوند یک آتشفشــانه که اتفاقاً نیمه فعاله ،طال ،نقــره ،الماس ،بازالت،
کلینگر ،سنگ آهن ،زغال سنگ ،گوگرد و و و هر نوع سنگی که بگین داره و
اینکهنبایددستکاریبشه»
«فردا اگه کارون و ارس و ســبالن و زاینده رود هم وقف شــد تعجب
نکنید»
«کــوه و جنــگل بــه عمــوم مــردم تعلــق دارد و با هیچ دســتاویزی
نمیتوان وقف کرد .امروز رسانهها گزارش دادهاند که بخشی از کوه دماوند
را وقــف و برایش ســند وقفی صادر کردهاند .اگر چنین خطایــی رخ داده و
چنین حکمی صادر شده باشد ،باید سریعاًلغو شود»
«یــک قســمت از یازده قســمت دماونــد رو بهنام وقف ســند زدن.
روزنامههمشهریخبرشوکارکرده.مننمیفهمم.یکیبهمنتوضیحبده
که مگه دماوند ملک شخصی کسی بوده که بخواد وقف کنه؟»
«یه برش از کوه دماوند؟ مگه کیک تولده؟»
«برای وقف باید کسی مالک باشد .مگر کسی مالک دماوند بوده؟ به
استناد ماده ۵۵قانون مدنی ،وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و
منافع آن تسبیل شود .منافع قله دماوند چیه یعنی؟»
«ای دیو سپید پای در وقف /ای گنبد گیتی ای دماوند»
«خبر وقف یک برش از دماوند اینقدر عجیبه که آدم حس میکنه
بعد اون هر چیزی ممکنه! اینکه مثالً توی رأی دادگاه شما بیارند که شما تا
پایان عمر وقف شدی و سندش هم صادر شده!»
«وقتى طبق قانون مالکیت اشخاص بر منابعطبیعى کان لم یکن
میشــود ،چگونه میتــوان وقف بودن را پذیرفــت؟ ترجیحوقف (حقوق
هدفمند و عمومى) برحق الناس ،وجه رجحانى دارد؟ وقف مالى که قابل
تملک و انتفاع نیست ،چه توجیهى دارد؟»
«چرا باید برای یه اثر ملی سند وقفی صادر بشه؟ سازمان اوقاف با
چه هدفی رفته سمت کوه دماوند؟»
«مگه میشه کوه دماوند رووقف کرد آخه؟ مگهدماوند جزو میراث
ثبت شده طبیعی نیستش این قله باشکوه؟ حاال اون ثبت رو وقف کردن؟
واال دماوند خشمگین میشه زیر پای همه مون رو خالی میکنهها».

