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توقف خدمات کنسولی سفارت روسیه در ایران
س��فارت روس��یه در ایران با توجه به گس��ترش ویروس کرونا در ایران،   از توقف 
خدمات کنسولی خود به ایرانیان تا اطالع ثانوی خبر داد. بر اساس دستور دولت 
فدراس��یون روسیه به شماره p-۴۴۶ مورخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۰ )۸ اسفند ۱۳۹۸( 
بخش کنسولی سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری اسالمی ایران از تاریخ ۲۸ 

فوریه ۲۰۲۰ )۹ اس��فند ۱۳۹۸( )ساعت ۰۰:۰۰ به وقت محلی( پذیرش مدارک، 
 تهیه  و صدور ویزاهای تحصیلی،   شخصی،   گردشگری،  کاری و ترانزیتی برای اتباع ایرانی 
را موقتا متوقف کرد. س��فارت روس��یه تاکید کرد: همچنین صدور ویزاهای الکترونیکی 
برای اتباع جمهوری اس��المی ایران و ویزاهای ترانزیتی باری اتباع خارجی و اش��خاص 
بدون تابعیت که یا در اراضی جمهوری اسالمی ایران به سر می برند و یا مقیم آن هستند 
نیز محدود می ش��ود. با این حال بر اس��اس اعالم دولت روسیه، صدور ویزاهای تجاری، 

بشردوستانه،   خدمت و دیپلماتیک در رژیم معمولی ادامه خواهد داشت.  ایرنا

آمادگی نیروهای مسلح برای ایجاد بیمارستان های سیار
وزیر دفاع، پش��تیبانی و نیروهای مس��لح از آمادگی ای��ن نیرو ها برای ایجاد 
بیمارس��تان های سیار در کش��ور خبر  داد. س��رتیپ امیرحاتمی در جلسه 
ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا برگزار شد، گفت: وزارت دفاع آماده  تولید 
ماس��ک و کیت های تشخیص ویروس، س��اخت برانکارد، تخت و آمبوالنس 

ایزوله برای مقابله با کرونا اس��ت. وی افزود: نیروهای مس��لح آماده هس��تند 
ت��ا در حوزه نیروی انس��انی نیز به بخش درمانی کش��ور کمک کنن��د. همزمان با 
اظه��ارات وزیر دفاع نیز بخش های مختلف نیروهای مس��لح از پروژه های و اقدامات 
ای��ن نی��رو برای مقابله با کرونا خبر دادند. جلس��ه ، وزرای فرهنگ و آموزش عالی، 
آموزش و پرورش، راه و شهرس��ازی، ارتباطات و فناوری اطالعات، دفاع، پشتیبانی 
و نیروهای مس��لح، سخنگوی دولت، ش��هردار تهران، رئیس سازمان حج و زیارت و 

سایر مسئوالن کشوری و لشکری حضور داشتند. فارس

ابتالی ۴ نماینده مجلس به ویروس "کرونا"
طب��ق اع��الم یک عض��و هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی، ۴ تن از 
نمایندگان پارلمان به ویروس "کرونا" مبتال شده اند. محمدعلی وکیلی عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی  اش، 
از مثب��ت بودن تس��ت کرونای ۴ ت��ن از نمایندگان مجل��س خبر داد. وی 

همچنی��ن در گفتگویی ازلغو جلس��ه علنی هفته آینده مجل��س خبر داد: با 
تصمیم هیئت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی مقرر شد جلسات علنی هفته آینده 
مجلس ش��ورای اس��المی برای جلوگیری از گسترش ش��یوع ویروس کرونا تعطیل 
ش��ود. پیش از این حجت االس��الم مجتبی ذوالنور رئیس کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم قم با انتشار ویدئویی از مثبت شدن تست 
کرونای خود خبر داده بود. وی در این ویدئو گفت:  تس��ت کرونایم مثبت ش��ده و با 

آنکه این ویروس فراگیر است اما جای نگرانی نیست. تسنیم 

فرمانده پایگاه هوایی شهید یاسینی خبر داد؛
راه اندازی مرکز خط تولید مواد ضد 

عفونی کننده 
امیر سرتیپ دوم طالب زاده از راه اندازی خط تولید 
مواد ضد عفونی کننده در پایگاه ش��هید یاس��ینی 
بوش��هر خبر داد. به گ��زارش  باش��گاه خبرنگاران 
جوان،  امیر س��رتیپ دوم خلب��ان علی اکبر طالب 
زاده فرمانده پایگاه هوایی ش��هید یاس��ینی بوشهر 
با اعالم خبر فوق گفت: در راس��تای ش��عار ارتش 
فدای ملت و با توجه به راه اندازی قرارگاه زیس��تی 
از روز ه��ای اول مقابله با ویروس کوویدو ۱۹، مرکز 
خط تولید مواد ضد عفونی کننده فردی، سطوح و 

اماکن عمومی در این یگان راه اندازی شد.
امیر طال��ب زاده افزود: به دنبال تش��کیل قرارگاه 
پدافن��د ریس��تی در س��تاد ارت��ش و براب��ر تدابیر 
فرماندهی نی��روی هوایی ارتش و انج��ام اقدامات 
تامینی، پیش��گیری و درمانی برای ساکنان استان 
بوش��هر، قرارگاه زیس��تی مقابله با ویروس کرونا از 

روز های اولیه در این یگان تشکیل شده است.
فرمانده پایگاه ش��هید یاس��ینی با بی��ان اینکه این 
ق��رارگاه از دو بخش ش��امل به��داری برای ویزیت 
مبتالی��ان احتمال��ی به وی��روس کرونا و بس��تری 
مبتالبان تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: انجام 
اقدام ه��ای علمی و عملی مقابله ب��ا این بیماری از 

فاز های بعدی این مرکز خواهد بود.

موضوع کرونا یکی از حلقه های جنگ 
اقتصادی علیه ایران است

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: موضوع کرونا 
یکی از حلقه های جنگ اقتصادی علیه ایران اس��ت 
که باید فراتر از مس��ئله یک ویروس به آن نگریست. 
س��یدمحمد جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس ش��ورای اس��المی درباره عملیات 
روانی غرب و رسانه های آنها علیه جمهوری اسالمی 
به بهانه کرونا گفت: موضوع کرونا سیاس��ی اس��ت و 
غرب از این موضوع به دنبال گرفتن ماهی خود است. 
وی افزود: تعداد مرگ و میر آنفلوانزا در دنیا بیشتر از 
کروناست و کرونا یک درجه خفیف تر از آنفلوانزاست، 

اگر چه سرعت انتشار آن از آنفلوانزا بیشتر است.
عض��و کمیس��یون آموزش مجل��س تصری��ح کرد: 
متأس��فانه برخی مسئولین در حال بزرگنمایی کرونا 
هس��تند و به نظر می رسد سیاس��ی کاری خاصی در 
این قضیه وج��ود دارد. ابطحی گفت: وقتی که آقای 
رئیس جمه��ور در اظهارات��ش به کرونا اش��اره کرده 
و بالفاصل��ه بع��د از آن موض��وع FATF و پالرمو را 
هم پیش کشید، کامال مش��خص است که دولت به 
دنبال بهره برداری از وضعیت فعلی و فشار اقتصادی 
هم اکنون بوده و بهره برداری سیاسی را طلب می کند. 
وی گفت: متأسفانه تحریم های حداکثری آمریکا علیه 
کشورمان مشکالتی را ایجاد کرده است، اما مقامت و 
تاب آوری مردم صبور ایران توانسته ایاالت متحده را 
در رس��یدن به اهدافش شکست دهد. وی ادامه داد: 
به نظر می رسد که عده ای با کرونا و خودتحریمی بنا 
دارند تا اهداف سیاسی شان را به ثمر بنشانند. ابطحی 
با بیان اینکه حدود ۴۰ کشور درگیر کرونا هستند اما 
اخباری که رس��انه های غربی و استکباری با موضوع 

ایران مخابره می کنند، حتی بیش از چین است. 
وی گفت: کشورهای همس��ایه مان هم درگیر کرونا 
هستند و  حتی در افغانستان کیت آزمایش هم وجود 
ندارد، اما غرب فقط به دنبال ضربه جمهوری اسالمی 
است و آنها به دنبال سوءاستفاده از این وضعیت بوده 

تا اهدافشان را دنبال کنند. 
ابطحی گفت: من نسبت به بزرگنمایی بیش از اندازه 
کرونا توسط برخی مسئولین کشورمان بدبین هستم. 
وی با بیان اینکه تهیه اقالم بهداشتی و درمانی مقابله 
با کرونا برای دولت کار س��اده ای است، چرا که وقتی 
ما چند میلیون ماس��ک را به چینی ها هدیه دادیم، 
نشان دهنده آن است که به اندازه کافی در کشورمان 
ماسک وجود دارد که بتوانیم نیازهای داخلی را تأمین 
کنی��م. مردم با رعایت موازین بهداش��تی و حفاظت 
سالمت خود توانسته اند به منظور پیشگیری و مقابله 
با ویروس کرونا اقدامات بسیار خوبی را انجام دهند. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اس��المی ادام��ه داد: کرونا یک��ی از حلقه های جنگ 
اقتصادی علیه ایران است و وقتی وزیر خارجه آمریکا 
در تلویزیون ظاهر ش��ده و اظه��ارات صریحی درباره 
مدیری��ت ناکارآمد مدیران حوزه بهداش��ت و درمان 
ایران می کند، نش��ان دهنده آن است که پشت قضیه 
س��ناریویی وجود دارد که اینترنش��نال، بی بی سی و 
VOA و العربی��ه روی آن مانور می دهند. وی گفت: 
وضعیت به وج��ود آمده در ایران به بهانه کرونا فراتر 
از یک بیماری اس��ت، چرا که غرب به دنبال به زانو 
درآوردن جمهوری اسالمی است، ضمن اینکه آنها 
شکس��ت س��ختی هم در انتخابات مجلس متحمل 

شدند. 

خ�����ب�����ر

ویروس کرونا برای اولین بار در س��ال ۱۹۶5 کش��ف شد. 
از س��ال ۱۹۶5 تا کنون این بیماری مش��ابه آنفوالنزا بارها 
ش��دت گرفته است. به طور مثال در ۲۰۰۸ اپیدمی جهانی 
س��ارس که نوعی از ویروس کرونا اس��ت ش��ایع شد. کرونا 
گون��ه های متفاوت��ی دارد از جمله س��ارس، مرس و گونه 
جدید کرونا که از دس��امبر ۲۰۱۹ از شهر ووهان چین آغاز 
شده است. عالئم این بیماری مشکالت تنفسی مانند تنگی 

نفس یا تند نفسی، تب ، گلودرد وآبریزش بینی است.
با توجه به این مس��ئله که کرونا مس��ئله ای جهانی اس��ت 
و تمامی کش��ورها را درگیر کرده اس��ت سازمان بهداشت 
جهانی آماری از مبتالیان به کرونا را منتش��ر کرده اس��ت 
در حالی که بر یک اصل مهم تاکید دارد و آن اینکه کرونا 
مانند ویروس های دیگر اس��ت و نباید بیش��تر آنچه هست 

بزرگ نمایی شود. 
پس از انتشار خبر گسترش کرونا درایران موجی از هراس 
و نگرانی در کش��ور پدید آمده اس��ت اما ای��ن ویروس در 
مقایسه با ویروس H۱N۱که در آذر ماه سال جاری شیوع 

پیدا کرد ش��دت و خطر کمتری دارد و اینجاس��ت که این 
سوال پیش می اید که چرا فضای افکار دچار چنین هراسی 
شده و از س��وی دیگر اینکه چرا رسانه های بیگانه و معاند 
تمام توان خود را برای برجسته سازی وجود کرونا در ایران 
به کار گرفته و ش��بانه ها روز ت��الش دارد تا چنان القا کند 
که ایران در بحران به سر می برد و در این چارچوب حتی از 
بیان این حقیقت که کرونا یک مسئله جهانی است و تمام 
کشورها را در بر گرفته و صرفا تفاوت این است که کشوری 
مانند ایران صادقانه این موضوع را با مردم در میان گذاشته 
و بس��یاری از کشورها برای منافع اقتصادی به پنهان کاری 
پرداخته و از بیان حقیقت به مردمشان خودداری می کنند. 
ام��ا از آنجای��ی که راه درمان مش��خصی ب��رای مواجهه با 
این بیم��اری وجود ن��دارد بهترین راه پیش��گیری از ابتال 
به آن اس��ت در همین رابطه وزیر بهداش��ت گفت:کرونا را 
شکس��ت می دهیم همانطور که آنفوالنزای H۱N۱ را که 
کشندگی اش به مراتب بیشتر از کرونا بود را شکست دادیم. 
ترس از شیوع کرونا سبب شده است عده ای از دانشجویان 

در دانش��گاه های مختلف طی ای��ن هفته خواهان تعطیلی 
نهاد آموزش عالی باش��ند یا ای��ن روزها به هر داروخانه ای 
که مراجعه کنید نمی توانید ماس��ک، ژل بهداشتی دست، 
دستکش و ... پیدا کنید یا در صورت وجود به قیمت گزافی 
فروخته می شوند. اما نیازی به نگرانی نسبت به این ویروس 
وجود ندارد زیرا این بیماری با رعایت نکات بهداشتی قابل 
پیش��گیری اس��ت و می توان با چند اقدام پیش��گیرانه از 
مبتال شدن به آن جلوگیری کرد مثال شستشوی دستها با 
مواد ش��وینده ، استفاده از ماسکهای استاندارد در مکانهای 
عمومی، عدم دس��ت زدن به چش��مها و دهان،عدم تماس 
با حیوانات و تهیه غذا به صورت بهداش��تی. حتی سازمان 
بهداش��ت جهانی در بیانیه اخیر خ��ود غیر کاربردی بودن 
ممنوعیتهای مس��افرتی برای پیش��گیری از ویروس کرونا 
خبر داده اس��ت و بر تجربیات موفق در پیش��گیری از این 

بیماری تاکید کرده است.
اکنون با توجه به اوصافی که شد باید پرسید بهترین اقدام 
در مقابل این بیماری چیس��ت؟ همانطور که پیش تر اشار 

کردی��م راه درمانی قطعی برای این ویروس وجود ندارد لذا 
بهترین راه پیشگیری است. ما اکنون در مرحله پیشگیری 
هس��تیم ک��ه نیازمند آگاه س��ازی مردم اس��ت. در نتیجه 
اقدامات مس��ئوالن باید در جهت رفع ابهامات این موضوع 
باش��د. افراد جامعه باید بدانن��د در مکان های عمومی چه 
رفتاری داشته باشند و چه رژیم غذایی را رعایت کنند.برای 
این هدف بهترین ابزار رسانه هستند به خصوص تلویزیون 
که بیشترین مخاطب از هر سن و با هر طبقه ای اجتماعی 

آن را تماشامی کند. 
گام بعدی ارسال تجهیزات به داروخانه ها با قیمت مناسب 
و تجهی��ز بیمارس��تانها و قرنطینه آنها ب��رای جلوگیری از 
شیوع این بیماری اس��ت.در پایان نکته مهم حفظ آرامش 
جامعه است زیرا تشویش اذهان عمومی باعث تسریع روند 
گس��ترش این بیماری می ش��ود.به یاد داش��ته باشیم این 
بیماری همچون س��ایر بیماری های واگیر دار و همین نوع 
کرونا که چندین س��ال پیش ش��یوع پیدا کرد قابل کنترل 

است.

همین س��ه م��اه پیش ک��ه آنفلوآن��زای N۱H۱ در ایران 
ش��یوع پیدا کرد اما  کسی به فکر اس��تفاده ماسک نیفتاد 
و هیچ کس هم فکر نمی کرد که ماس��ک بهداشتی در ایران 
کمیاب ش��ود. حتی زمانی که درآذرماه کیانوش جهانپور، 
مدیر رواب��ط عمومی وزارت بهداش��ت و درمان اعالم کرد 
بی��ش از ۸۰ نفر در ایران ج��ان خود را به دلیل آنفلوآنزای 
نوع B که به آنفلوآنزای خوکی هم معروف اس��ت از دست 
دادند، بازهم کسی نترسید و خبری از گرانی و نایاب شدن 
ماسک نبود. در آن روزها کسی به آنفلوآنزا اهمیت نمی داد 
و اگرچه ویروس این بیماری به هر جا که می توانس��ت در 
داخل کشور سرک می کشید اما کمتر کسی فکر می کرد 

که کمبود ماسک به یک مسئله در کشور تبدیل شود. 
اما پس از آنکه وی��روس کرونا تصمیم گرفت تا از چین به 
دیگر کشورها  س��فر و بحرانی جهانی ایجاد کند، ورودش 
به ایران بی صدا نماند و در این میان هم کاس��ب کاران و 
س��ودجویان به کمک کرونا آمدند و با سودجویی و احتکار 
محصوالت مراقبت های بهداشتی و شوینده تالش کردند تا 

بر مشکالت مردم در این زمینه بیفزایند . 
پس از آنکه چهارش��نبه، ۳۰ بهمن ۹۸ خبر ابتال و س��پس 
مرگ دو نفر در ایران به علت مبتال ش��دن به ویروس کرونا 
رس��ماً منتشر ش��د به ناگهان  قیمت ماسک و بعضی لوازم 
مراقبت های بهداش��تی در ایران به ط��رز عجیبی افزایش 

یافت اما مسئله فقط به گران شدن، ختم نشد . 
اگر در چند روز گذش��ته به بعضی داروخانه های پایتخت یا 
دیگر شهرها سر زده باشید، می بینید که  ماسک فیلتردار 

و حتی ساده حکم اکسیر جوانی را پیدا کرده است.
در ای��ن میان فیلت��ر دار بودن یا نبودن ماس��ک هم خود 

آپشنی برای قیمت گذاری محسوب می شود. 
بنابرای��ن پای دولت و مس��ئوالن امر به می��ان آمد و اعالم 
کردند که وارد عمل ش��ده و اجازه نمی دهند تا کمبود از 

این بابت احساس شود . 
تا آنجا که حس��ن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح 
آزادراه تهران- ش��مال گفت: مردم نبای��د از ویروس کرونا 

وحشت کنند و ان شاءاهلل از این ویروس عبور می کنیم.
بعد از این اظهارات نیز مهدی یوسفی  رئیس هیات امنای 
صرف��ه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداش��ت از 
توزیع رایگان ماس��ک و ممنوعیت خری��د و فروش آن در 
داروخانه ها سخن گفت و تاکید کرد : باید توجه کرد که در 
زمان اپیدمی یک بیماری عالوه بر بحث های بهداش��تی و 
درمانی، مسائل روانی هم ایجاد می شود؛ این درحالی است 
که در زمینه بیماری کرونا اس��تفاده از ماسک تاثیر درمانی 

آنچنانی در پیشگیری از این بیماری ویروسی ندارد.
وی افزود: متاسفانه سوداگران، استفاده از ماسک را بهانه ای 
ک��رده بودند تا بتوانند ماس��ک ها را گران قیمت و حتی در 

برخی موارد تا ۳۰ برابر قیمت به فروش برسانند. 
بر همین اساس با هماهنگی اداره کل تجهیزات پزشکی از 
وزیر بهداشت درخواست کردیم که توزیع ماسک را رایگان 

کنیم و وزیر هم با این موضوع موافقت کرد. 
وی با اشاره به اینکه  تا اطالع ثانوی با دستور وزیر بهداشت 
تنها مرجع خرید ماسک در کشور هیات  امنای صرفه جویی 
ارزی در معالج��ه بیم��اران اس��ت اف��زود: ما ماس��ک ها را 
خری��داری کرده و به معاونت بهداش��تی وزارت بهداش��ت 

تحویل می دهیم تا آن ها را در پایگاه های س��المت، خانه ها 
و مراکز بهداشت به خانواده ها تحویل  دهند. یوسفی تاکید 
کرد:  با کارخانه های تولیدکننده ماس��ک صحبت کردیم و 
در حال انجام خریدها هستیم. به تدریج این ماسک ها را به 
کل کشور ارسال می کنیم که البته روندی تدریجی دارد. 

یوسفی با بیان اینکه بنابر دستور وزیر بهداشت روزانه بین 
5۰۰ تا ۷۰۰ هزار ماس��ک در کشور تولید می شود، گفت: 
بر این اساس ماهانه حدود ۱5 تا ۲۰ میلیون ماسک تولید 
ش��ده و در بخشی هم می توانیم از واردات کمک بگیریم تا 
این بسته را پیش ببریم. کار را از استان هایی آغاز می کنیم 
که ویروس در آن ها دیده ش��ده اس��ت و س��پس به سایر 
استان ها نیز تسری می دهیم. حسین صفوی، مدیرکل امور 
تجهیزات و ملزومات پزش��کی که زیر نظر وزارت بهداشت 
ای��ران فعالیت می کن��د نیز از تولید روزان��ه یک میلیون و 
5۰۰ هزار ماسک در این مرکز خبر داد. صفوی، گفت:  این 
تعداد ماس��ک از س��وی ۱5 تولید کننده ماسک در کشور 

تولید می شود و »پاسخگوی نیاز کشور است«.
بع��د از این اقدامات، مردم بازهم ش��اهد گ��زارش هایی از 
سوی صدا و سیما و برخی از رسانه ها بودند که از  افزایش 

تولید ماسک خبر می داد. 
به عنوان مثال،قائم مقام دانش��گاه علوم پزشکی قم از آغاز 
به کار دستگاه تولید ماسک در این استان خبر داد و گفت: 

روزانه ۲۰۰ هزار ماسک در استان تولید می شود.
عل��ی ابرازه اظه��ار کرد: با توجه به برخی از مش��کالت در 
خصوص تامین ماس��ک مورد نیاز برای شهروندان، دانشگاه 
علوم پزشکی نسبت به استقرار دستگاه تولید ماسک در قم 
اق��دام کرد و با این اقدام نی��از داروخانه ها و مراکز درمانی 

استان نیز تامین می شود. 

باز هم  نبود ماسک 
ام��ا در چند روز گذش��ته وقتی به داروخانه ه��ا برای تهیه 
ماسک و ملزومات بهداشتی مقابله با کرونا سر زدیم ، ماجرا 

به گونه ای دیگر بود. به طوری که اقالم بهداش��تی مربوط 
به پیش��گیری از شیوع بیماری کرونا از جمله انواع ماسک، 
دس��تکش، مایع و ژل ضد عفونی کنن��ده و حتی الکل در 
دس��ترس مردم نیس��ت.  البته نایاب شدن این محصوالت 
ب��ه داروخانه ها مربوط نمی ش��ود بلکه  س��ایت های فروش 
آنالین هم جمله »متاسفانه این کاال در حال حاضر موجود 
نیس��ت.« را در مقابل جس��ت وجوی واژه ماسک و ...به کار 
می برند. در این میان، وقتی با شهروندان در نقاط مختلف 
به گفتگو نشس��تیم آنها تاکید داش��تند که بایس��تی برای 
یافتن یک بس��ته دستکش التکس یا تعدادی ماسک یکبار 

مصرف با قیمتی گزاف شهر را زیر پا بگذارند.
برخی از ش��هروندان نیز در این ب��اره تاکید می کردند که 
حاضریم با هر قیمتی ماس��ک بخریم اما متاسفانه در هیچ 

فروشگاه و داروخانه ای اقالم مورد نیاز موجود نیست .
در گفتگو با یکی از شهروندان که کارمندان  بانک بود،  وی 
تاکید داش��ت : من دائماً در تماس با اسکناس و مواجهه با 
مردم هس��تم و نیاز مبرم به تعداد کافی ماسک و دستکش 
جهت پیش��گیری از آلودگی احتمال��ی دارم اما مجبورم به 
دلیل نبود ماسک از  ماسکی که چند روز پیش تهیه کرده 

ام استفاده کنم .
در این میان برخی از ش��هروندان که بیماران خاص دارند، 
گالیه بیشتر داشته و از اینکه مسئوالن هیچ اقدامی در این 

زمینه نمی کنند، ناراحت بودند. 
ای��ن یک  ب��ام دو هوا، مردم  را س��ردرگم کرده و آنها می 
پرس��ند تا کی باید منتظر توزیع ماس��ک رایگان توس��ط 

وزارت بهداشت باشند؟

تولید کنندگان چه می گویند ؟ 
اما در این میان برخ��ی تولید کنندگان، از حمایت نکردن 
دولت از تولید کنندگان را س��دی بر سر راه افزایش تولید 
ماسک می دانند. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع سلولزی 
بهداش��تی در این باره  گفت: عدم حمایت دولت و تقاضای 

بیش��تر از ظرفیت تولید موجب ش��ده تا با کمبود ماسک 
مواجه ش��ویم. نیما بصیری تهرانی اظه��ار کرد: زمانی که 
پرداخت ها از س��وی دولت به صورت نقدی به تولیدکننده 
پرداخت نمی شود و تولیدکننده باید برای دریافت مطالبات 
۸ م��اه صبر کند نباید توقع داش��ت که در مراکز درمانی با 
مش��کل کمبود مواجه نش��ویم. رئیس هیات مدیره انجمن 
صنایع س��لولزی بهداش��تی افزود: این در حالی اس��ت که 
تولیدکننده باید برای جایگزینی کاال های عرضه شده مواد 
اولی��ه تهیه کند که در برخی اوق��ات با قیمت باالتر همراه 
اس��ت. وی گفت: البته باید ب��ه این نکته نیز توجه کرد که 
قرار نبود این حجم از ماس��ک در کش��ور مصرف ش��ود و 
س��رمایه گذاری در این حد نبوده اس��ت بنابراین ظرفیت 
تولید به اندازه این حجم مصرف نبوده است. بصیری تهرانی 
ب��ا انتقاد از اقدامات دولت بیان کرد: دولت چه خدماتی به 
تولیدکننده ه��ا ارائه کرده که در حال حاضر از تولیدکننده 
انتظار دارد. وی درباره مجوز واردات ماسک گفت: در حال 
حاضر که تمام پرواز های ش��رکت های خارجی لغو ش��ده و 
ش��رکت های داخلی هم نمی توانند به س��ایر کشور ها پرواز 

کنند چطور باید برای سفارش و خرید بریم.
بصیری تهران��ی درباره افزایش قیمت افزود: زمانی که نرخ 
ارز ثابت نیست و روزانه تغییر می کند نباید توقع داشت که 

قیمت کاال تغییر نکند.

بحث روانی 
در میان  آموزش هایی که از طرق محتلف به مردم در مورد 
جلوگیری از ابتال به  کرونا داده می ش��ود، بارها پزش��کان 
و کارشناس��ان تاکید می کنند که استفاده از ماسک تاثیر 
چندانی ندارد. به طوری که اگر از یک دستمال کاغذی نیم 
ساعت استفاده و سپس آن را دور بیندازیم، بهتر از ماسکی 
اس��ت که س��ه س��اعت بر روی دهان قرار گرفته و خودش 
می تواند موجب  آلودگی ش��ود. س��ازمان بهداشت جهانی 
نیز  تاکید کرده اس��ت که در افراد سالم نیازی به استفاده 
از ماس��ک وجود ندارد. متخصصان ایمنی شناس��ی تاکید 
دارند  که اس��تفاده از ماس��ک های طبی نقش چشمگیری 
در محافظ��ت از انس��ان در برابر این وی��روس ندارد، با این 
ح��ال برخی اف��راد اصرار دارند تا با همین ماس��ک هم که 
ش��ده، با کرونا مقابله کنند. همین امر نیز س��بب ش��ده تا 
برخی که بدون توجه به ش��رایط کش��ور، ماسکی که تاثیر 
چندان��ی ندارد، گ��ران کرده و س��ودهایی میلیاردی از آن 
کسب کنند. در این میان بدقولی مسئولین و نبود مدیریت 
صحیح تامین ملزومات بهداشتی موجب نگرانی مردم بابت 

تامین و حفظ سالمتی خود شده است . 
ب��رای مقابله با کرونا، بهترین کار در کنار حفظ بهداش��ت 
فردی، حفظ آرامش اس��ت، که ق��درت ایمنی بدن افراد را 
افزای��ش می دهد. به باور بس��یاری از مردم ماس��ک برای 
مقابله با کرونا موثر اس��ت و این موضوعی است که از نظر 

روانی موثر بوده و به آنها آرامش می دهد
ای��ن اپیدم��ی جهانی ب��وده و ب��ه گفته ت��دروس آدهانوم 
گبریسوس، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، هیچ کشوری 
نبای��د تص��ور کند که م��واردی از این بیم��اری را نخواهد 
داشت،اما اس��ترس نبود کاال نیزخود ویروسی خطرناک تر 

از کرونا است . 

مائده غالمی
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نگاه سیاست روز به بدقولی مسئوالت و کمبود ماسک و ملزومات بهداشتی : 

ونا وسی خطرناک تر از کر ویر

کرونا، راهکاری از جنس آرامش و همدلی
یادداشت


