
گزارش

دانشگاه ها نسبت به ضد عفونی کردن خوابگاه و سلف اقدام کنند
معاون آموزش��ی وزارت علوم گفت: دانش��گاه هایی که فعالیت آموزشی در آن ها 
تعطیل می ش��ود، با تخلیه خوابگاه ها، غذاخوری ه��ا و دیگر فضا های عمومی و 
مشترک نسبت به انجام اقدامات بهداشتی و ضدعفونی اقدام کنند. علی خاکی 
صدیق، با صدور نامه ای به روس��ای دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعالم 

کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق کشور و لزوم انجام اقدامات 
پیشگیرانه در مواجهه با این بیماری در سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، 
و نیز با توجه به لزوم پیروی از سیاس��ت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به عنوان متولی قرارگاه کروناویروس، هرگونه فعالیت یا تعطیلی واحد های آموزشی تابع 
تصمیم و اعالم رسمی وزارت بهداشت خواهد بود. وی ادامه داد: الزم است در هر استان با 
اخذ نظر تخصصی مسئوالن دانشگاه های علوم پزشکی و بهداشت و درمان استان نسبت 

به تعطیلی یا تداوم فعالیت مراکز آموزشی اقدام شود. روابط عمومی وزارت علوم

آمار وزارت بهداشت از کرونا در کشور صحیح است
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: نشست کمیسیون 
بهداش��ت و درمان مجلس برای بررس��ی بیماری کرونا که بنا بود با حضور 
س��عید نمکی وزیر بهداش��ت برگزار شود به دلیل نشس��ت اضطراری آقای 
وزیر بدون حضور وی و با حضور معاونین بهداش��ت و درمان این وزارتخانه 

برگزار ش��د. وی افزود: در این نشست معاونین وزارت بهداشت گزارش هایی را 
از وضعیت کرونا در کش��ور ارائه کردند که در واقع آمار ارائه شده توسط آنها همان 

آماری بود که در نشست غیرعلنی به صحن مجلس ارائه شد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس 'tj: وزارت بهداشت صادقانه برای مقابله با بیماری 
کرونا در کش��ور فعالیت دارد و آمار ارائه ش��ده توسط این وزارتخانه صحیح است و 
سایر مقامات و مسئوالن از جمله همکاران خود ما باید از ارائه آمارهای مختلف در 

این باره که مبنای دقیقی هم ندارد پرهیز کنند. فارس

حفظ سالمت زائران بارگاه رضوی اولویت اصلی آستان قدس است
تولیت آستان قدس رضوی ضمن اعالم آمادگی کامل این نهاد برای همکاری 
با وزارت بهداشت، خواس��تار اهتمام جدی این وزارتخانه به مسئله سالمت 
زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی ش��د. حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در تماس تلفنی با وزیر بهداش��ت، ضم��ن دریافت آخرین گزارش ها 

و اطالعات در خصوص ویروس کرونا، تاکید کرد: آس��تان قدس در راس��تای 
حفظ سالمت زائران موظف به همکاری با وزارت بهداشت است و از مسئولین حوزه 
س��المت کش��ور انتظار می رود، به س��المت زائران و مجاوران اهتمام جدی داشته 
باشند.  سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این گفت وگوی 
تلفن��ی ضم��ن قدردانی از اقدامات و همکاری های آس��تان قدس با دانش��گاه علوم 
پزش��کی مش��هد، بر آمادگی بیش از پیش این وزارتخانه با آس��تان قدس در جهت 

حفظ سالمت زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی تاکید کرد.  آستان نیوز

سخنگوی دولت نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های 
داخلی کش��ور را به موضوع وی��روس کرونا اختصاص داد و در 

کنار خود معاون وزیر بهداشت و درمان را نیز داشت.
 از سیاسی کردن موضوع کرونا اجتناب کنیم

وی بیان داش��ت: امروز همه باید در کنار یکدیگر به مبارزه 
با کرونا برخیزیم، همه باید کنار وزارت بهداش��ت بایستیم و 
از سیاس��ی کردن این موضوع اجتناب کنیم، اکنون ش��اهد 
س��وداگری در لوازم بهداشتی هستیم، باید بیش از هر دوره 
دیگر با هم مهربان باش��یم. سخنگوی دولت بیان داشت: به 
پزشکانمان اعتماد کنیم. از همه احزاب، گروه ها و رسانه ها 
می خواهم از سیاس��ی کردن ای��ن موضوع اجتناب کنند. از 
مردم به جد درخواس��ت داریم که همراهی با نظام سالمت 
ای��ران را بیش از هر دوره دیگری در زندگی روزمره و کنش 
اجتماعی خود  قرار دهند. وی تاکید کرد: متاس��فانه شاهد 
برخی سوداگری های تلخ در خصوص لوازم بهداشتی مورد 
نیاز مردم هستیم. در این شرایط همه هرچه داریم در اختیار 
هم قرار دهیم. امروز روز اعتماد است و باید همبستگی خود 
را ب��ا یکدیگر بیش از هر زمان دیگری حفظ کنیم و بیش از 
هر دوره دیگری با همدیگر مهربان و همدل باش��یم. ربیعی 

افزود: برخی از س��وداگری ه��ای اقتصادی که امروز هم من 
پیش از جلس��ه با وزیر صمت که بنابر مصوبه دولت در این 
زمینه مس��وولیت گرفت صحبت کردم که خوش��بختانه در 
زمینه شوینده ها و لوازمی که می تواند پاکیزه کند مشکلی 
نداریم. چند خط جدید تولید اضافه کردند. برخی خطوطی 
که در صنایع وجود داش��ت تغییر جهت به تولید ش��وینده 
هایی که برای سالمت مردم است که از همین امروز به بازار 

عرضه خواهد شد.
 ماسک به طور گسترده توزیع می شود

ربیع��ی تاکید کرد: به هیچ وجه در زمینه مواد اولیه کمبود 
نداریم. در مس��اله ماس��ک هم بنابر توصیه وزیر بهداشت و 
درمان و آموزش پزش��کی فعال و موقتا توزیع از طریق مراکز 
بهداشت و درمان به شکل گسترده ای صورت خواهد گرفت. 
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت: از رسانه 
ه��ا یک انتظار دیگر هم به خصوص دارم. ما این جلس��ه را 
در راس��تای مصوبه هیات دولت برگزار کردیم. س��تاد ملی 
مبارزه با کرونا امروز به ریاست رییس جمهور تشکیل خواهد 
ش��د سخنگوی دولت گفت: خبری را دیدم که همه ادارات، 
موسس��ات تعطیل خواهد شد؛ این نمونه خبرهایی است که 

به نادرستی در فضای مجازی منتشر می شود.
 9برخ���ی کش���ورها ش���فافیت در اطالع رس���انی درب���اره 

کرونا ندارند 
ربیعی در ادامه گفت: ما در این زمینه، شفافیت اطالع رسانی 
داش��تیم، اما برخی از کش��ورها این ش��فافیت را ندارند ما 

متعهدانه در حال اطالع رسانی هستیم.
وی بیان داشت دستورات دینی برای خاکسپاری افراد مبتال 
به کرونا اخذ ش��ده است. وی اضافه کرد: وزارت بهداشت به 
طور شبانه روزی با دستگاه های مختلف ارتباط دارد بر اساس 
تصویب هیات وزیران و اب��الغ رییس جمهوری کمیته های 
مختلف تش��کیل شدند که سیاس��ت گذاری رسانه ای هم به 
این جانب واگذار ش��د البته س��خنگویی کم��اکان بر عهده 
وزارت بهداش��ت و درم��ان اس��ت. ربیعی ادام��ه داد: امروز 
خبری را دیدم که در آن گفته ش��ده تمامی فروش��گاه ها، 
مغازه ه��ا، ادارات و بازارها  به حالت تعلیق در خواهند آمد 
و کسانی که دارو یا خریدهای مهم دارند حتما در این چند 
روز انجام دهند. وی بیان داش��ت: این نمونه خبرهایی است 
که متاسفانه غیرمسئوالنه در فضای مجازی منتشر می شود. 
اینه��ا نه نیت خیرخواهانه بلکه نیت ش��ان قطعاً به هم زدن 
آرامش جامعه ایران است. دستیار رییس جمهوری گفت: از 
همه رس��انه ها به عنوان میانجی های اجتماعی بین دولت و 

جامعه می خواهم اطالع رسانی کامل صورت بگیرد. 
س��خنگوی دولت ب��ا تاکید بر ل��زوم برخورد با م��واردی از 
س��وداگری رس��انه های جمعی اظهارداش��ت: ای��ن یک امر 
مذموم است که از رنج مردم سوء استفاده شود و ماسکی که 
قیمت آن در ش��رایط عادی کمتر از ۲ هزارتومان است ۲۵ 
هزارتومان به فروش برسانند بنابراین رسانه ها می توانند در 
این زمینه به ما کمک کنند. ربیعی با بیان اینکه ملت ایران 
فداکاری و از خود گذش��تگی کادر درمانی و بهداشتی را در 
این ش��رایط تاریخی فراموش نخواه��د کرد، ضمن قدردانی 
از کادر وزارت بهداش��ت از نیروهای خدماتی تا پرس��تاران 
و کارشناسان اظهارداش��ت: از همراهی رسانه ها هم در این 
زمین��ه در کنار مردم و دولت نقادان��ه ولی به طور اطمینان 
بخش و ایجاد امنیت روانی تالش خواهند کرد، سپاسگزاری 
می کنم. وی بیان داشت: متاسفانه برخی برای گرفتن الیک، 
اخبار دروغ منتشر می کنند. االن اخبار منفی ۷ برابر اخبار 
مثبت در کش��ور دیده می ش��ود، در حالی ک��ه بیش از هر 
چی��زی نیاز به داروی اعتماد و وحدت و همبس��تگی داریم. 
حریرچی س��خنگوی وزارت بهداش��ت نیز در مورد آخرین 
وضعیت ویروس کرونا در کشور اظهار داشت: تعداد کسانی 
که عالیم شبیه آنفوالنزا و کرونا دارند اعالم می کنیم. تعداد 

فوت شده ها از میان مشکوکین ۱ درصد می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت در مورد اقدامات وزارت بهداشت 

برای ویروس کرونا گفت: آم��وزش های الزم را داده بودیم؛ 
بیمارس��تان ها و مراکز مرتبط، پیش بینی شده بود، آمادگی 
ما از لحاظ آموزشی داده شده بود، با توجه به ثبات در قم و 

شهرهای دیگر امیدواریم بتوانیم کنترل کنیم.
وی خب��ر فوت ۵۰ نفر بر اثر کرون��ا را تکذیب کرد و گفت: 
هیچ کس دسترس��ی ب��ه اطالعات ما را ندارد، گاهی س��وء 

تفاهم می شود، چون عالئم آنفوالنزا و کرونا شبیه است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اگر تعداد فوت شدگان قم 

یک چهارم این تعداد ادعا شده باشد من استعفا می دهم. 
 موافق قرنطینه نیستیم

وی اظهار داشت: اس��تفاده از لباس های خاص سطح بندی 
دارد. لباس فضانوردی که مردم خوشش��ان می آید پروتکل 
دارد ک��ه برای انتقال بیم��ار کرونا یا زمان نگهداری از بیمار 
کرون��ا اس��ت. وی در مورد نحوه دفن ک��ردن افراد مبتال به 
 who کرونا گفت: نوع خاک سپاری افراد مبتال طبق پروتکل

سازمان بهداشت جهانی است.
 مردم عادی هیچ نیازی به ماسک ندارند

س��خنگوی وزارت بهداش��ت عنوان کرد: م��ردم عادی هیچ 
نیازی به ماسک ندارند. ۸۰ درصد این بیماران باید در خانه 
بستری شوند. ما مصرفمان در مورد ماسک پیش بینی شده 
بود اما س��وداگران وارد شدند. ما از دادس��تان اردبیل بابت 

پلمپ دو داروخانه تشکر می کنیم.
حریرچ��ی در مورد نظارت بر فروش مواد ضد عفونی کننده و 
ماسک با اشاره به اینکه تولید ماسک و مواد شوینده با وزارت 
صمت است، گفت: ما مشکلی در زمینه تولید ماسک نداریم و 

در زمان عادی تولید ماسک بیشتر از فروش آن است.
 بس���یاری از کشورهای همسایه ما حتی امکان تست 

کرونا هم ندارند
وی در پاسخ این سوال که چرا بیشترین فوت شد گان ناشی 
از کرونا بعد از چین در ایران اس��ت؟ اضافه کرد: سیاس��ت 
مخفی کاری را بیش��ترین کشورها انجام می دهند؛ بسیاری 
از کشورهای همسایه ما حتی امکان تست کرونا هم ندارند. 
حریرچی گفت: االن دو نفر در کره جنوبی از افراد حاضر در 
س��رزمین اشغالی بوده اند. آیا خبری از اسراییل می آید که 

چند نفر مبتال هستند؟ نه چنین خبری نمی آید.
 در روزه���ای آین���ده انفج���ار اخب���ار در جهان را ش���اهد 

خواهیم بود
وی تصریح کرد: ما سیاست شفافیت و راستگویی را در پیش 
گرفتی��م. در روزهای آینده انفجار اخبار در جهان را ش��اهد 
خواهیم بود. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ما بیمارستان 
مرجع تش��خیص نداریم بلکه آزمایش��گاه مرجع تش��خیص 
داری��م. هیچ جای دنیا نیس��ت که مراجعات مردمی تس��ت 
انجام ش��ود، تس��ت از جایی مثبت می شود که عالیم داشته 
باش��د، بیمارس��تان هایی که ما انتخاب کردیم که خودمان 

مردم را ببریم. ش��هرهای بزرگ چند بیمارستان در سه الیه 
اختصاص یافته اس��ت. حریرچی گفت: در شهرهای متوسط 
یک بیمارستان اختصاصی و در شهرهای کوچک تنها دارای 
یک بیمارس��تان یک بخش را به مبتالیان به کرونا اختصاص 
داده ایم. وی خاطرنش��ان کرد: ۸۰ درصد افراد مبتال به کرونا 
در من��زل و ب��ا خوردن مایعات و داروه��ای عادی درمان می 
ش��وند، االن سیاست حضور بیمار در خانه در چین هم انجام 

می شود.
وی در واکنش به ادعای وزیر بهداش��ت ترکیه در مورد تعداد 
افراد مش��کوک به کرونا گفت: روز جمعه س��اعت ۱3 روابط 
عمومی وزارت بهداش��ت به وزیر گفت که ۷3۸ نفر مشکوک 
به کرونا داریم؛ ساعت 3 تا ۴ بعد از ظهر وزیر بهداشت ما در 
تماس وزیر بهداش��ت ترکیه این آمار را گفته و وی هم همان 
را توییت کرده اس��ت. سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان 
ک��رد: االن ما ۶۰۰۰ کیت تش��خیص داری��م.  حریرچی در 
رابطه با اعالم س��فید بودن وضعیت استان قم و تهران، گفت: 
رسانه های خارجی آخرین آماری که درباره جانباختگان کرونا 
اع��الم کردند ۱۴ نفر ب��ود و هیچکدام عدد ۵۰ نفر را نگفتند 
اما ما ادعای رسانه های خارجی را جواب نمی دهیم. اگر کسی 
ادعایی دارد طی نامه ای رسمی و محرمانه اسامی را اعالم کند. 
وی افزود: اگر تعداد فوت ش��ده ها در قم به دلیل این بیماری 
نصف یا حتی یک چهارم این آماری که ارائه شده است، باشد 
من استعفا می دهم. معاون وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی 
در خصوص قرنطینه قم گفت: در مورد قرنطینه به هیچ وجه 
مواف��ق نیس��تیم. قرنطینه برای قبل از جن��گ جهانی اول و 
برای طاعون و وبا اس��ت و خود چینی ها هم از این قرنطینه 
راضی نیستند. معاون کل وزیر بهداشت تاکید کرد: پروتکل 
مشخصی در مورد دفن، جنس تابوت، شستشو و اینکه از چه 
موادی استفاده شود، در چه عمقی از زمین دفن شود وجود 
دارد. اخیراً اخبار منفی منتش��ر می شود مبنی بر اینکه هیچ 

کسی جنازه را کاور نمی کند و ما خودمان دفن می کنیم. 
 بیمارستان عفونی ترین نقطه ابتالء در دنیا است

معاون وزارت بهداش��ت تاکید کرد: ما در شهرهای کوچک تر 
که یک یا دو بیمارستان داریم یک بخش را برای این بیماری 
کنار گذاشته ایم. مردم نباید به بیمارستانی که فکر می کنند 
تخصص بیش��تری دارند مراجعه کنند. ۸۰ درصد افرادی که 
تس��ت مثبت داشتند با خوردن مایعات و… خوب می شوند 
و اصاًل نیازی به بستری ش��دن ندارند. تعدادی ممکن است 
بس��تری شوند و نیاز به مراقبت بیشتر دارند. حریرچی ادامه 
داد: بیمارستان عفونی ترین نقطه ابتالء در دنیا است. سیاست 
چین برای اثربخشی بیشتری برای مقابله با بیمار، مراقبت در 
منزل اس��ت.ما در کنار چین در کنترل بیماری های عفونی به 

عنوان موفق ترین کشورها هستیم.  فارس
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نشست سخنگویان دولت و وزارت بهداشت درباره کرونا 

ربیعی:کرونا را سیاسی نکنیم
حریرچی: سیاست راستگویی را در پیش گرفتیم


