
رئیس روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک: خبـر

آمار ذکر شده توسط بی بی سی فارسی کامال غلط و غیر واقعی است
آمار مبتالیان ایران حتی بعد از چند برابر کردن، باز هم از آمار انگلستان کمتر است

در روزهای اخیر بی بی سی فارسی گزارش های ویژه ای را از آمار کرونا 
منتشر کرد که به گفته بی بی سی فارسی بر اساس اطالعاتی به دست 
آمده که یک منبع ناشناس به این شبکه داده است. منبعی که ذکر کرده 

از دست اندرکاران یک نهاد دولتی است.
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی 
ایران به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: »هنگامی که بنای یک رسانه 
کار حرفه  ای نباشد و با اهداف و غرض های سیاسی موضوعی را که 
شاید در بطن خود غیرسیاسی است با عینک سیاسی کاری دنبال کند 
حرف متناقض زدن کار دشواری نیست. در شرایط فعلی هر رسانه  ای 
که بنای کار غیرحرفه ای داشته باشد می تواند در رابطه با آمار ابتال و 
مرگ و میر بر اثر کرونا ارقامی را ذکر کند چرا که ما کشوری هستیم 
که حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار مورد فوت در سال داریم و اگر رفتار 
رسانه ای کارشناسانه نباشد، می توان هر رقمی را از این تعداد برای 
مرگ و میر بر اثر کرونا ویروس در نظر گرفت کما اینکه این شرایط 
برای بسیاری از کشورها از جمله انگلستان که خانه بی بی سی فارسی 

هست، صدق می کند.
وی در ادامه افزود: »آمار ذکر شده توسط بی¬بی سی فارسی کاماًل غلط 
و غیر واقعی است و قطعاً پشت پرده آن اهداف سیاسی وجود دارد، 
چرا که تالش شده آمار به صورت مبهم با یک منبع نامشخص اعالم 
شود که بیشتر شبیه به شب نامه نویسی و رفتار اکانت های غیر مجاز 
در فضای مجازی است تا رفتار یک رسانه حرفه ای. نکته جالب توجه 
این است که با چند برابر کردن آمار ایران هنوز هم تعداد مبتالیان از 
کشوری مانند انگلستان با جمعیت کمتر از ایران بسیار پایین تر است.«
کیانوش جهانپور درباره علت ارائه چنین آماری توسط بی بی سی فارسی 

اظهار داشت: »ارائه این آمارها قطعاً اهداف سیاسی دارد و البته که 
حتی چنین آمار دروغ و اشتباهی هم از آمار کشوری مانند انگلستان 
پایین  تر است و ارائه این آمار و اعداد و ارقام نمی تواند توجیه کننده 
آمار باالی ابتال و مرگ و میر در کشورهای به اصطالح پیشرفته ای مانند 
انگلستان باشد. این کشورها در تالش هستند تا با ارائه آمارهای دروغ 
و ساختگی افکار عمومی ملل و جوامع دیگر را تحت الشعاع قرار دهند 
تا اذهان را از اتفاقی که در حد یک فاجعه بزرگ در کشور هایشان در 
حال رخ دادن است دور کنند. رفتار ایران در ارائه آمار در زمان های 
اوج کرونا رفتاری بوده که در بسیاری از کشورهای مدعی شاهد 
آن نبودیم. امروزه تمام دنیا می دانند که از ماه دسامبر در کشورهای 
اروپای غربی و اروپایی جنوبی موارد کروناویروس وجود داشته و 
به هر دلیلی از جمله نقص در سیستم بهداشتی و شناسایی یا کتمان 

عمدی موارد گزارش نشده است.«

وی در ادامه تاکید کرد: »در رابطه با کشور جمهوری اسالمی ایران 
چنین موضوعی رخ نداده و ما در نیمکره شمالی از آخرین کشورهایی 
هستیم که ویروس کرونا را میزبانی کردیم و جزو اولین کشورهایی 
هستیم که موارد شناسایی شده قطعی را به محض شناسایی اعالم 
کردیم. قطعاً اگر هرگونه رفتاری برای مخدوش نشان دادن آمار ایران 
از ابتدا صورت گرفته رفتاری سیاسی است و هدفی برای حفظ سالمت 
عمومی جامعه ایران ندارد.« رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت درباره شرایطی که ایران در پاندمی کرونا با آن مواجه 
است بیان کرد: »جمهوری اسالمی ایران تنها کشوری است که شیوع 
کرونا را تجربه می کند و هم زمان با تحریم های همه جانبه کشورهای 
اروپایی و آمریکا نیز مواجه است. به موازات آن هم یک خط تبلیغاتی 
علیه افکار عمومی و جامعه ایرانی از همان ابتدای شروع کرونا شکل 
گرفت اما شفافیتی که در ارائه آمار توسط ایران وجود داشت، تمامی 
موارد را خنثی کرد و این مورد اخیر هم به همان طریق خنثی خواهد 
شد و ادامه نمی یابد. در هفته های جاری خواهیم دید که این خبر دروغ 

هم به سرنوشت اخبار دروغ دیگر دچار خواهد شد.«
کیانوش جهانپور در پایان تاکید کرد: »مرجع رسمی ارائه آمار کرونا 
ویروس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که کلیه موارد 
شناسایی شده قطعی و آمار فوت دقیق بر اثر کرونا ویروس را روزانه 
اعالم می کند که هم از طریق پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت 
و هم از طریق رسانه های جمعی از جمله صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران از زبان سخنگوی رسمی وزارت بهداشت قابل پیگیری 
است و به صورت روزانه این آمار جدید می شود. ضمن اینکه تمام 
سازمان ها و نهادهای رسمی بهداشتی این آمار را تایید کرده و از روز 

نخست از این ارقام استفاده کرده  اند و هر آماری جز این اشتباه است.«

مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  دبیر 
بیماری کرونا گفت: »تأکید ما این است که نذورات بیشتر 
به سمت کمک های مؤمنانه بوده و اگر هم نذوراتی توزیع 

می شود به شکل مواد خشک و خام باشد.«
به گزارش سپید، حسین قاسمی در تشریح نحوه پروتکل های 
اعالم شده برای عزاداری های محرم گفت: »اگر نذورات در 
قالب پخت و پز بخواهد صورت بگیرد، این کار در هیأت باید 
با حضور کارشناسان بهداشتی انجام شود و پس از بسته بندی 
به صورت بیرون بر توزیع شود.« قاسمی ادامه داد: »ضمانت 
اجرا در دستورالعمل ها دیده شده و کارگروهی با محوریت 

سازمان تبلیغات اسالمی این نظارت ها را انجام می دهد، به 
شکلی که اگر متولیان این دستورالعمل ها را رعایت نکنند در 
مرحله اول تذکر در جلسه حضوری به آنها داده می شود و 
در مراحل بعدی ابطال مجوزها و عدم ارائه خدمات برای آنها 
اجرا خواهد شد.« به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: »ما بر اساس 
آنچه که تا به امروز از همکاری و مشارکت شهروندان دیده ایم، 
مطمئنیم در ایام محرم متخلف نداریم و قطعا همکاری خوبی 
خواهیم داشت و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری این 
تبلیغات  همکاری محقق خواهد شد و دوستان در سازمان 

اسالمی توضیحات الزم را خواهند داشت.«

تاکید کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا بر توزیع نذورات خشک و خام 

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو پاستور ایران با صدور 
اطالعیه ای توضیحاتی را در مورد فیلم منتشر شده در مورد تاثیر 

نیش زنبور عسل بر درمان کرونا ویروس منتشر کرد. 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، اخیرا کلیپی در شبکه های مجازی 
درخصوص تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان بیماری های مختلف 
و از جمله کرونا ویروس توسط آقای دکتر عظیم اکبرزاده خیاوی 

منتشر شده است که ایشان وابستگی علمی خود را انستیتو پاستور 
ایران اعالم نموده است. به استحضار می رساند نامبرده عضو هیات 
علمی بازنشسته این انستیتو بوده و ادعاهای صورت گرفته در این 
ارتباط، در انستیتو پاستورایران مورد بررسی و تایید قرار نگرفته است.
بررسی تاثیر درمانی هر دارو یا مداخله پزشکی بر کروناویروس و 
بیماری های مشابه باید پس از بررسی پروپوزال مربوطه در شورای 

پژوهشی مراکز تحقیقاتی و دریافت مجوز از کمیته های اخالق 
پزشکی صورت بگیرد و تا زمانی که این مراحل انجام نشود و نتایج 
احتمالی درمانی مطالعات به تایید مراجع ذی صالح در کشور نظیر 
سازمان غذا و دارو نرسیده و به پروتکل های درمانی کشور وارد 
نگردد، این روش های درمانی، ادعاهای اثبات نشده بوده، مورد 

تایید نمی باشد و توصیه نمی گردد.

انستیتو پاستور ایران اعالم کرد

ادعای درمان کرونا با نیش زنبور، مورد تایید نیست و توصیه نمی شود
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