
رئیس بنیاد مستضعفان اعالم کرد خبـر

آمادگی برای تهیه واکسن، ِسرم و دارو
رییس بنیاد مستضعفان ضمن بیان اینکه در کنار 
کادر درمان خواهیم ایستاد، گفت: »در روند تزریق 
واکسن و تهیه مکان برای این امر می توانیم کمک 
کنیم. همه  اماکن و هتل های بنیاد می تواند در خدمت 
باشد و همچنین برای تهیه واکسن، دارو و سرم نیز 

می توانیم کمک کنیم.«
به گزارش سپید، پرویز فتاح در جلسه ویژه ستاد 
فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در تهران، با تشکر 
از فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران گفت: »جنگ شما سخت تر از جنگ ما بود، 
شما با دشمن نامرئی و سخت روبرو هستید و مهم 
است آرایش ما در مقابل این ویروس جنگی باشد و 
بتوانیم بر قلب دشمن بزنیم، پس برنامه ریزی بسیار 
مهم است. رهبر عزیزمان چگونه عمل کردند؟ من 
تابع ایشانم، مراسم محرم را فردی برگزار کردند، 
جلسات را محدود کردند و... و کسی در رعایت 

اصول بهداشتی به پای ایشان نمی رسد.«
وی ادامه داد: »چند مدیریتی برای کرونا درست نیست، 
مدیریت باید واحد باشد. االن درمورد تعطیلی هم 
فرماندهی واحد باید تصمیم گیرد. ما از روز اول در 
بنیاد اعالم کردیم در خدمت هستیم تا به کنترل کرونا 
کمک کنیم.« وی افزود: »عرض کردم همه ی اماکن 
و هتل های ما می تواند در خدمت باشد و بارها اعالم 
کردیم در تهران و ایران آماده کمک هستیم. حتی 
برای بحث واکسیناسیون جای بزرگی مثل پارک ارم 

را داریم که می توانیم در اختیار واکسیناسیون قرار 
دهیم، فقط بگویید از ما چه می خواهید؟. زحمات 
کادر درمان و فرماندهی روشن است اما در جنگ 
هستیم. جنگ هم شکست دارد و هم پیروزی و 

ما قدردان هستیم.«
فتاح با تاکید بر اینکه نباید کادر درمان تضعیف 
شود، تصریح کرد: »می دانیم خسته هستند اما مطمئن 
باشید این رنج و خستگی را خداوند خریدار است 
و ذخیره دنیا و آخرت می شود. مردم هم قدردان و 
فهیم هستند و مهم این است که مقاومت ما شکسته 
نشود. در چنین شرایطی به صبوری و سخت کوشی 

نیاز داریم. حداقل کار ما در بنیاد این است که بگوییم 
در کنار کادر درمان خواهیم ایستاد.«

وی افزود: »خوشبختانه واکسیناسیون نیز روند خوبی 
گرفته است. ما در روند تزریق واکسن و تهیه مکان 
هم می توانیم کمک کنیم. اآلن به عنوان مثال روسیه 
تنها یک واکسن دارد، این تعدادی که ما واکسن 
داریم ) چند نوع واکسن( هزینه دارد و بیایید متمرکز 
شوید، ما هم پای کار شما هستیم  و کمک می کنیم. 
عقل ها را روی هم بگذارید و به سرمایه گذاری 
فکر نکنید. ما در تهیه واکسن، دارو و سرم در کنار 

فرماندهی کرونا هستیم و می توانیم کمک کنیم.«

وی با تاکید بر لزوم افزایش تاب آوری مردم اظهار 
کرد: »واقعا مردم خوبی داریم، آنها رعایت می کنند 
و انصافا تحت فشار هستند اما باید با مردم خوب 
و شفاف صحبت کرد. ما نوکر مردم هستیم و نباید 
در برابر ارباب جسارتی کنیم. مگر جاده ها دست ما 
نیست؟ چرا آن را باز گذاشتیم؟ آمار عدم رعایت 
پروتکل درست است اما مردم مقصر نیستند، مقصر 
ما و تدابیر ما است. مردم موقعیت شناس هستند 
و می دانند کرونا برای دنیاست و ما در این بین با 
تحریم ظالمانه روبرو هستیم که باعث شد واکسن های 

ایرانی هم وارد مدار تولید شود.«
فتاح با تاکید بر اینکه اقدامات کادر درمان در ایران 
بسیار خوب است، بیان کرد: »وضع خیلی از کشورها 
از ما بدتر است و آنها هم مشکالت خود را دارند. ما 
به دکتر زالی اطمینان می دهیم که هرگونه که بخواهند 
در کنارشان خواهیم بود. برای تهیه اکسیژن ساز، 
خرید آمبوالنس و... کمک کردیم. در واقع سعی 
کردیم مستقیم و غیرمستقیم کمک کنیم. ما به همه 
افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد کمک 
کردیم؛ مجموع کمک های مستقیم ما ۲۰۰ میلیارد 
تومان و مجموع کمک های غیر مستقیم نیز ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان بوده است.« وی افزود: »امیدواریم 
مدیریت پیک پنجم به خوبی پیش رود. دولت دکتر 
رییسی از سه شنبه مستقر شد و شنیدیم ایشان موضوع 

بهداشت و درمان را در اولویت قرار دادند.«ایسنا

رییس گروه واکنش سریع کووید۱۹ وزارت بهداشت، با اشاره به 
روند پیشروی کرونا در کشور، درباره روزهای آتی و مراسم های 
پیش رو در ایام ماه محرم، ضمن هشدار نسبت به هرگونه تجمع 
در شرایط فعلی بیماری در کشور گفت: »سوگواری ایام محرم 
قطعا الزم است اما شکل اجرای آن در شرایط اپیدمی مهم است. 
در کنار اینکه سالمت معنوی جامعه باید حفظ شود ولی باید 

سنجیده اقدام کنیم.«
به گزارش سپید، حمید سوری در گفت وگو با ایسنا درباره روند 
کشوری کرونا گفت: »رخداد طغیان های ناشی از اپیدمی عمدتا 
از جنوب و جنوب شرقی کشور آغاز شد و از چابهار به سمت 
زابل و باالتر حرکت کرد و با توجه به مراوداتی که بین سیستان 
و بلوچستان و استان گلستان وجود دارد، گلستان  هم به یکی از 
استان هایی تبدیل شد که وضعیت خیلی مناسبی ندارد؛ هرچند که 
اقدامات مناسبی برای کنترل اپیدمی در این استان  هم آغاز شده است.«
وی افزود: »انتشار اپیدمی و واریانت دلتا در سطح کشور رو به 
گسترش بوده است و اآلن بیشتر به سمت مبادی مرکزی کشور 
پیش می رود. پیش از آنکه در مورد قرنطینه که مداخله پرهزینه ای 
است صحبت کنیم، معتقدم کنترل مبادی شهرها و سفرها و سایر 
رخدادها مهم تر است  و این در حالی است که وقتی به جاده ها 
نگاه می کنیم، می بینیم این مقررات به اجرا در نمی آید و سفرها 
کماکان ادامه دارد و بخشی از طغیان بیماری در استان گلستان به 
دلیل سفرهایی است  که برای رفتن به مشهد مقدس انجام می شود. 

سفرها باید ممنوع شود تا از انتشار ویروس جلوگیری شود.«
سوری تاکید کرد: »اعالم می کنیم شهری قرمز است اما تمهیدات 
الزم برای عملیاتی شدن مقررات اجرا نمی شود و قانونی که اجرایی 
نشود طبیعتاً ارزش الزم را ندارد. قوانین باید ضمانت اجرایی داشته 

باشند و پایش و نظارت شوند تا اثربخش باشند.«
وی ادامه داد: »از طرفی وزارت بهداشت امکان مقابله با این شرایط 
را ندارد و در وظایفش هم نیست؛ بنابراین الزم است سایر سازمان ها 
با هدایت استانداری، بخشداری و فرمانداری وارد عرصه شوند. 
خانه نشینی کارکنانی که واکسینه شدند نباید ادامه یابد و باید برای 
کمک به کنترل اپیدمی حاضر شوند. در واقع بخشی از خدماتی 
که وزارت بهداشت برای کنترل اپیدمی انجام می دهد غیر حرفه ای 
و غیرتخصصی است و می تواند از سایر سازمان ها استفاده کند.«

وی بیان کرد: »اگر قرار بر تعطیلی باشد، درصورتی موثر خواهد 
بود که برای آن برنامه داشته باشیم وگرنه اینکه دو هفته تعطیل 
کنیم که در خانه بنشینیم و بعد از دو هفته باز همان رفتارها تکرار 

شود، شاهد اثربخشی تعطیالت نخواهیم بود.«
سوری درباره شرایط کرونا در روزهای آتی با توجه به آغاز ماه 
محرم بیان کرد: »این موضوع بسیار نگران کننده است. زمانی گفته 
می شد که اگر ایمنی در برابر ویروس چه با واکسن و چه به صورت 
طبیعی به ۷۰ درصد برسد کنترل بیماری کامل می شود؛ در حالی که 
اکنون می بینیم ویروس هم دارد هوشمندانه برای بقای خود تالش 
می کند؛ بنابراین واکسیناسیون قطعا به تنهایی برای کنترل اپیدمی 

کافی نیست و باید در کنار آن سایر اقدامات نظیر فاصله گذاری 
اجتماعی، ماسک زدن، عدم شرکت در تجمعات و... را دنبال کنیم.«
این اپیدمیولوژیست افزود: »با ساده انگاری و عدم رعایت پروتکل ها 
قطعا با وضعیت وخیمی بعد از مراسمات محرم روبرو خواهیم بود 
که هزینه زیادی به کشور تحمیل می کند. به عنوان یک متخصص 
صالح نمی دانم مراسم عزاداری امسال به شکل عادی برگزار شود. 
در کنار اینکه سالمت معنوی جامعه باید حفظ شود ولی باید 
سنجیده اقدام کنیم، به نظر نمی رسد الزاما حضور فیزیکی افراد در 
مراسمات مذهبی مثل سوگواری محرم اصل دینی باشد. سوگواری 
قطعا الزم است اما شکل اجرای آن در شرایط اپیدمی مهم است 
و بهتر است شکل متفاوت عزاداری توسط علما تنظیم شود تا با 

حداقل اثرات سوء این رفتارها مواجه باشیم.«

رییس گروه واکنش سریع کووید۱۹: 

سـفـرها ممنـوع شـود
برای محرم سنجیده اقدام کنیم
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