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ابراز نگرانی شدید سخنگوی وزارت بهداشت از رفت وآمدهای غیرضروری و پرتعداد مردم

نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت، روز 
دوشنبه هجدهم فروردین ماه هم از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار شد و کیانوش جهانپور ضمن ارائه 
آخرین آمار مربوط به شیوع بیماری کووید19 در 
ایران، به سواالت خبرنگاران حاضر در نشست 
پاسخ داد. وی در بخشی از سخنان خود با اشاره 
به ترددهای پرتعداد شهروندان تهرانی در یکی دو 
روز اخیر گفت: »اطالعات اولیه ما حاکی از آن است 
که تعداد زیادی از ترددهایی که روزهای اخیر در 
تهران وجود داشته غیرضروری بوده و ارتباطی با 
شغل و اشتغال ندارد. تقریبا اطمینان داریم که اگر 
این روند ادامه یابد ظرف هفت تا 1۰ روز آینده با 
پیک مجدد بیماری در شهر تهران مواجه خواهیم 

بود که این بسیار نگران کننده است.«
به گزارش خبرنگار سپید، در ابتدای این نشست 
خبری، مطابق معمول هر روز، جهانپور به ارائه 
آمار روزانه پرداخت. وی گفت: »از دیروز تا امروز 
1۸ فروردین 1399 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی ۲ هزار و ۲۷۴ بیمار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی شد. با احتساب موارد 
جدید، مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6۰ 

هزار و ۵۰۰ نفر رسید.«
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت تصریح 
کرد: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 136 
بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و به 
این ترتیب تا کنون از وجود 3 هزار و ۷39 نفر در 
کشور به دلیل ابتال به این بیماری، محروم شده ایم 
و دیگر در بین ما نیستند.« وی همچنین سرعت 
بهبود بیماران را قابل قبول دانست و از بهبودی و 
ترخیص ۲۴ هزار و ۲36 نفر از بیماران خبر داد.«
جهانپور افزود: »متاسفانه ۴ هزار و ۸3 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری 

بوده و تحت مراقبت قرار دارند.«

تقدیر و انتقاد
با  آغاز بهش پرسش و پاسخ، سخنگوی وزارت 
بهداشت در برابر سوالی درخصوص انتقادات روز 
گذشته در فضای مجازی بابت زیر سوال بردن آمار 
چینی ها قرار گرفت. وی گفت: »ما طبق رویه- ای 
که همیشه در وزارت بهداشت و در حوزه سالمت 
داشته ایم و با تاکید جناب آقای دکتر نمکی، همواره 
تمامی تالش مان در تمام ماه های اخیر این بوده 
که قطار سالمت را به لوکوموتیو سیاست پیوند 
نزنیم. البته حوزه اجتماعی حوزه ای است که ممکن 
است افرادی همیشه به دنبال تحلیل ها، تفاسیر و 
تعابیر سیاسی از هر گزاره ای حتی گزاره علمی و 
پزشکی که به طور تخصصی در حوزه اپیدمیولوژی 
و سالمت است را ممطرح کنند. من خدمت شما 
عرض می کنم که به هرحال ما نمی توانیم جلوی 
تعابیر و تفاسیر دیگران را بگیریم، اما آنچه مشخص 
و مشهود است این است که  تمامی تالش مان را 
به کار می گیریم که حوزه سالمت مثل خیلی از 
حوزه های دیگر در کشورمان به راحتی رنگ و 
بوی سیاست به خود نگیرد. البته این به معنی آن 

نیست که سیاست را بلد نیستیم یا نمی فهمیم ولی 
سعی می کنیم وارد این حوزه شویم. زیرا قطعا 
موجب می شود که حوزه عملکردمان و کار ویژه 

و ماموریت مان تحت الشعاع قرار گیرد.«
جهانپور ادامه داد: »نکته دیگری که باید خدمت 
شما عرض کنم این است که اگر بخواهیم به 
نیمه پر لیوان نگاه کنیم، همیشه هم نباید فقط به 
تهدیدها نگاه کرد و باید فرصت ها را هم دید. 
حداقل سودمندی که این مباحث داشت، این بود 
که همه ما به این نتیجه رسیدیم که باید اصول 
دیپلماسی را رعایت کنیم و به آن احترام بگذاریم. 
اینکه بعد از سالها بسیاری از دوستان بعد از سال ها 
به این نتیجه رسیدند و برای اصول دیپلماسی هم 
حرمت و اولویت قائل شدند، این قابل تقدیر است. 
البته ما هم سعی می کنیم رعایت کنیم. ان شااهلل 
ما چنین توصیه ای داشتند،  به  عزیزانی هم که 
بیش از گذشته این موضوع را رعایت می کنند و 
در کنار دولت، دستگاه دیپلماسی و در راستای 
سیاست های نظام جمهوری اسالمی خواهند بود، 

خواهند نوشت و گام برخواهند داشت.« 
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
سومی  »موضوع  کرد:  اضافه  بهداشت  وزارت 
هم که می خواهم خدمت شما عرض کنم این 
است که ما در همه روزهای گذشته خیلی روشن 
اعالم کردیم که ملتی نیستیم که قدردان تالش ها، 
زحمات و تالش هایی که  در راستای اهداف و 
خواست ملت مان انجام می شود، نباشیم و همزمان 
حافظه تاریخی ملت ما هرگز از ظلم و ستمی که 
ممکن است از نواحی دیگر به نام تحریم های 
یکجانبه به کشورمان تحمیل شده و مردم مان را 

در سخت ترین شرایط نگه داشته است و زنان و 
مردان و کودکان و بیماران ایران را تحت الشعاع 
و تحت تاثیر اقدمات خودش قرار داده، فرموش 
نمی کند. لذا همزمان که استقالل خود را حفظ 
می کنیم و برای حرمت و هویت مردم مان و نظام 
جمهوری اسالمی احترام قائل هستیم و ممکن 
است حتی به رویه برخی کشورها در حوزه سالمت 
به لحاظ علمی نقدی داشته باشیم، همزمان هم 
نمی توانیم اقدامات، باتوجه به روحیاتی که داریم 
و پیشینه فرهنگی مردممان، اقدامات، تالش ها 
و پشتیبانی کشورهایی را که در شرایط سخت 
در کنار ما قرار گرفتند، ازجمله چین که با فاصله 
بیشترین  تعارف  بدون  اخیر  تمام هفته های  در 
بیماری  در همه گیری  ما  از کشور  را  پشتیبانی 
کووید19 کرده، نبینیم و یا اینکه برعکس، ظلم و 
ستم یکجانبه ای که تحت عنوان تحریم از سوی 
آمریکا و همپالکی ها و هم پیمانانش علیه مردم ما با 
تحریم دارو و تجهیزات پزشکی انجام شده است، 
از خاطرمان حذف کنیم. استقالل ما حکم می کند 
که همه این ها را باهم ببینیم و البته از آنهایی که 
در کنار مردم ایران ایستادند تقدیر کنیم و همزمان 
برعلیه آنهایی که برضد مردم ما عمل کردند و به 
اقدامات ظالمانه خودشان ادامه می دهند وارد عمل 
می شویم و مرزبندی هایمان را شفاف می کنیم. البته 
باز هم تاکید می کنم که تالشمان براین است که 
لوکومتیو سیاست را به قطار سالمت پیوند نزنیم.«

استفاده عمومی از ماسک
کیانوش جهانپور در پاسخ به سوالی درخصوص 
توصیه های بین المللی و همچنین نظرات برخی 

مسئولین داخل کشور مبنی بر لزوم استفاده عموم 
مردم از ماسک گفت: »همچنان که ما مرحله به 
مرحله جلو می رویم براساس یافته ها و مستندات 
علمی می توانیم توصیه هایی داشته باشیم. آنچه 
در روزهای گذشته وجود داشت هم بر اساس 
مستندات و شواهد علمی بود و اغلب کشورهای 
دنیا و پروتکل های بین المللی اساسا برای جمعیت 
عادی استفاده از ماسک را توصیه نمی کردند به 
این معنا که گفته می شد کمکی به پیشگیری یا 
آن  اما  نمی کند.  بیماری  به  ابتال  از  جلوگیری 
می کنیم  آن صحبت  درمورد  امروز  که  چیزی 
این است که آن عدم توصیه کنار رفته و امروز 
می گوییم که استفاده از ماسک برای جمعیت 
عادی هم می تواند در جلوگیری از انتقال بیماری 

کمک کننده باشد.«
از  استفاده  شدن  اجباری  »البته  افزود:  وی 
است  ممکن  است.  دیگری  موضوع  ماسک 
در بعضی مکان ها که بخصوص فاصله گذاری 
فیزیکی اعمال نمی شود یا اینکه دشوار باشد یا 
مکان های پرخطری هست، بشود برای کسانی 
از  استفاده  که در معرض خطر قرار میگیرند، 
ماسک را اجباری کرد ولی قاعدتا این مسئله 
در همه مکان ها نیست و استفاده از ماسک در 
مکان های عادی به صورت داوطلبانه خواهد بود 
و مردم  درمواقعی که در خانه نیستند و تردد 
از ماسک و ترجیحا  ضروری دارند می توانند 
از ماسک های خانگی که شیوه تهیه آن را هم 
ما منتشر کردیم، استفاده کنند. چون توصیه در 

خانه ماندن همچنان باقی است.«
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این یک هشدار جدی است
اگر ترددها پایان نپذیرد، ظرف یک هفته وارد پیک مجدد بیماری می شویم


