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 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم / اسفند 1398 شمــاره  هفدهم

توصيه هاى 
نقالب  ا رهبر 
بله  مقا براى 
بيمارى با 

رهبــر انقالب اســالمى مشــاهده نمونه هاى 
درس آمــوز از تالش و فداكارى كادرهاى درمانى در 
رسيدگى به بيماران را نشان دهنده مسئوليت پذيرى 
و تعهد انسانى آنان دانستند و افزودند: همچنين الزم 
مى دانم از خانواده هاى پزشــكان، پرستاران و همه 
عوامل درمانى كه با صبر و تحمل خود در كنار تالش 

شبانه روزى عزيزانشان هستند، سپاسگزارى كنم.
حضرت آيت ا... خامنه اى با دعا براى عافيت بيماران 
و همچنيــن طلب رحمــت و مغفــرت الهى براى 
درگذشــتگان از اين بيمارى و صبر و آرامش براى 
بازماندگان آنها، چنــد توصيه خطاب به مردم بيان 

كردند.
ايشان با تأكيد بر رعايت توصيه ها و دستورالعمل هاى 
مســئوالن درباره پيشگيرى و جلوگيرى از آلودگى، 
افزودند: از اين دســتورها نبايد تخطى شــود، زيرا 
خداوند ما را موظف كرده است در قبال سالمت خود 
و ديگران احســاس مسئوليت كنيم، بنابراين هرچه 
به سالمت جامعه و جلوگيرى از شيوع اين بيمارى 
كمك كند، حسنه و هرچه به شيوع آن كمك كند، 

سيئه است.
رهبر انقالب اســالمى در توصيه اى ديگر همگان را 
به توســل و توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند: 
البته اين بال آنچنان بزرگ نيســت و بزرگ تر از آن 
نيز وجود داشته است اما بنده به دعاى برخاسته از 
دل پــاك و صاف جوانان و افراد پرهيزگار براى دفع 
بالهاى بزرگ بســيار اميدوارم، زيرا توسل به درگاه 
خداوند و طلب شــفاعت از نبى مكرم اسالم و ائمه 
بزرگوار مى تواند بسيارى از مشكالت را برطرف كند.

ايشان افزودند: دعاى هفتم صحيفه سجاديه دعاى 
بســيار خوب و خوش مضمونى است كه مى توان با 
ايــن الفاظ زيبا و با توجه بــه معانى آن با پروردگار 

سخن گفت.
حضرت آيت ا... خامنه اى همچنين همه دستگاه هاى 
كشور را به همكارى و در اختيار قرار دادن امكانات 
مورد نياز وزارت بهداشت كه در صف مقدم مقابله با 
بيمــارى قرار دارد، توصيه كردند و گفتند: نيروهاى 
مسلح و دســتگاه هاى مرتبط با دفتر رهبرى نيز به 

انجام اين كار موظف شده اند.
رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به درگير شــدن 
كشــورهاى زيادى در دنيا با اين بيمارى، افزودند: 
مســئوالن ما از روز اول با صفا، صداقت و شفافيت 
خبررســانى كردند و مردم را در جريان قرار دادند، 
اما برخى كشــورهاى ديگر كه اين بيمارى در آنها 
شديدتر و همه گيرتر اســت، پنهان كارى مى كنند 
البته ما براى آن بيماران نيز از خداوند طلب عافيت 

مى كنيم.
ايشــان حادثه پديدآمده را مســأله اى گــذرا و نه 
فوق العاده دانســتند و گفتند: البته من نمى خواهم 
مســأله را خيلى كوچك فرض كنم اما آن را خيلى 
بزرگ هم نكنيم، اين مسأله مدتى نه چندان طوالنى 
براى كشــور وجود خواهد داشــت و سپس رخت 
برمى بندد اما تجربيات حاصل از آن و فعاليت مردم 
و دستگاه ها كه به مثابه يك رزمايش عمومى است، 

مى تواند به عنوان يك دستاورد باقى بماند.
حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به اقدامات پسنديده 
و نوع دوستانه برخى هموطنان مانند كمك هاى مالى 
و توزيع اقالم بهداشــتى افزودند: اين كارها بســيار 
خوب است و با حفظ اين دستاوردها، بال به نعمت و 
تهديد به فرصت تبديل مى شود و اميدواريم روزگار 

عافيت كامل براى ملت عزيز ايران نزديك باشد.

www.ha
med

an
pa

ya
m.co

m 

 
 

 
 

 
www.ha

med
an

pa
ya

m.co
m    

 
 

 
 

    
    

 w
ww.ha

med
an

pa
ya

m.co
m 

 
 

 
 

 
www.ha

med
an

pa
ya

m.co
m



1 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

1- ويــروس كروناى جديد در جهــان تبديل به 
بحرانى زيســتى شده است، بحرانى كه روز به روز در حال 
افزايش اســت و كشورها راهكار مقابله را در پيشگيرى از 

ع  شــيو
دنبــال  آن 

مى كنند. 
كشــورهاى  همــه 
تالش  ضمن  درگير 
بــراى  تحقيقاتــى 
درمان  داروى  كشف 
مبتاليــان، اميد به اين دارند تا با گرم شــدن هوا، امكان 

حيات ويروس از بين برود و شرايط عادى شود. 
2- كشورهاى درگير هر يك روش خاصى را براى مقابله 

با گســترش اين ويروس در كشور خود انتخاب كرده اند و 
بر اساس آن عمل مى كنند. 

قرنطينه نقاط آلوده روشى اســت كه در بيشتر كشورها 
مورد توجه قرار گرفته و اجرا مى شــود، هرچند در ايران 
وزارت بهداشــت به اين شــيوه عمل نكرد و آن را روشى 

قديمى دانست كه اين روزها ديگر پاسخگو نيست. 
3- عمل نكردن وزارت بهداشــت بــه قرنطينه مناطق 
آلوده و اقدام به تعطيلى گســترده در كشــور، امروز از 
داليل پخــش اين ويروس در تقريبا تمامى اســتانهاى 
ايران ذكر مى شــود و وزارت بهداشت مجبور شده است 
تا قرنطينه هاى خود را در ورودى شــهرها و براى موارد 

مشكوك به كرونا داير كند. 
اين اقدام در ابتدا مى توانست در خروجى هاى يك استان 
انجام شــود تا امروز ورودى هاى تمام اســتان ها قرنطينه 

نباشد و همه درگير اين موضوع نباشند. 
4- در ابتداى انتشــار ويروس در چين مسئوالن ايرانى 
گويا تصور نمى كردند كه ممكن اســت ايرانى ها هم به 
اين ويروس مبتال شوند، لغو ديرهنگام ورودى مسافران 
از چين به صورت رســمى و تعطيل نشــدن پروازهاى 
غيررسمى از جمله داليل ورود ويروس به ايران عنوان 
مى شــود، هرچند ديرهنگام برنامه گردشــگرى ايران 
باشكوه كه براى جذب گردشــگران چينى لغو شد اما 
اين پروازهاى رســمى و غيررسمى، ويروس را به ايران 

آورد. 
در كنار اين ارســال كمك هاى گسترده به چين از قبيل 
ماسك نشان مى داد كه مسئوالن بهداشت ايران به جاى 
فكر بــه آينده و احتمال نياز به اين اقــالم، راهكار را در 

كمك به پيشگيرى از چين دنبال مى كنند!
5- مديريت بحران هاى زيســتى و بيولوژيكى سخت تر از 
مديريت بحران هاى طبيعى اســت البته انتظار مى رفت 

به دليــل دارا بودن تجربه اين نوع بحران ها در تاريخ ايران 
به ويــژه در دوران معاصر، اين بحران بهتر و شايســته تر 

مديريت مى شد. 
كشــورى كه بحران زيســتى طاعــون، وبــا، آنفوالنزا، 
بمباران هاى شــيميايى و... را تجربه كرده بايد به ميدان 
مديريت اين بحران آماده تر و قوى تر وارد مى شد و كمبود 
ماســك، مواد ضدعفونى كننده، الكل و... حداقل مشاهده 

نمى شد. 
6- بحــران كرونا كشــور را تقريبا تعطيل كرده اســت، 
دانشگاه ها و مدارس و مراكز آموزشى و مراكز فرهنگى و... 
تعطيل شده اند و كسب و كارها يا تحت تأثير اين بيمارى 

تعطيل شده اند و يا ركود بيشترى را تجربه مى كنند. 
اين وضعيت نشان مى دهد در مديريت بحران زيستى اين 
وضعيت ها پيش بينى نشــده و برنامه اى براى اين شرايط 
نبوده اســت و برنامه هايى هم كه اعالم مى شود واكنشى 
اســت مثًال اينكه پس از بروز بحران و گذشــت چند روز 
وزارت ارتباطات به فكر توسعه اينترنت و پهناى باند باشد، 

نمونه اى از اين تصميمات واكنشى است. 
7- بحران كرونا نشان داد پدافند غيرعامل در ايران هنوز 
جدى گرفته نشــده و اين پدافند در اين بحران زيســتى 
زياد بروز و ظهور نداشــت و نتوانست پدافندى جدى از 
خود بروز دهد و از زيرساخت هايى كه بايد فراهم مى شد، 

بهره ببرد. 
در مجموع، كرونا ثابت كرد كه مديريت بحران زيستى در 
ايران نيازمند با تعريف جدى اســت تا تمام فشار اين نوع 
بحران ها را فعاالن بهداشت و درمان متحمل نشوند و همه 
با سناريوهاى از پيش مشخص شده نقش خود را بدانند و 
در زيرساخت هاى فراهم شده براى اين شرايط به بهترين 

شكل عمل كنند. 

 مديريت صحيــح بحران از مؤلفه هــاى اصلى در 
كنترل اوضاع، ايجاد آرامــش در جامعه و درنهايت مهار 

بحران است.
در شــرايط كنونــى كه شــيوع ويروس كرونــا نگرانى 
شــهروندان را به دنبال داشته است، اســتفاده از شيوه ها 
و ابزارهاى مناســب براى مديريت درست و دقيق اوضاع 

بسيار مهم است.
اينكــه كرونــا هم مثــل ويروس هــاى ديگــرى مثل 
ســرماخوردگى دوره زمانى خــود را مى گذراند و نبايد 
بيش از حد نگران موضوع شد، بحثى است كه حتما بايد 
مورد توجه مردم باشد و شهروندان با چنين احساسى به 

مقابله با اين ويروس بروند.
امروز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در كشور 
و به تبع آن دانشــگاه علوم پزشــكى در استان به عنوان 
مرجع اصلى اطالع رســانى و ارائــه آموزش هاى الزم به 
جامعه اقدامات خود را دنبال مى كند تا از شــيوع كرونا 

ويروس به نحو مطلوبى جلوگيرى شود.
در همين راستا آگاهى بخشى الزم و اطالع رسانى شفاف و 
صادقانه به موقع به مردم از اهميت خاصى برخوردار است.
البته ما در اين زمينه قدرى با چالش موجه شديم و روند 
اطالع رسانى به دليل گستردگى اخبار غيررسمى در فضاى 
مجازى و ضعــف در انعكاس اخبار رســمى در روزهاى 
نخست دچار مشكل شــد، اما ورود جدى تر دستگاه هاى 
ذى ربط و تالش براى انتشــار دقيــق اخبار قدرى از اين 

چالش كاسته است.
نقش ســتاد مديريت بحران در چنين شرايطى عالوه بر 
كنترل اوضاع و جلوگيرى از تشــديد مشــكل، در ايجاد 

آرامش الزم و جو روانى مطلوب داراى اهميت است.
اقدامــات پيشــگيرانه و مقابله با ويروس كرونا توســط 
دســتگاه هاى ذى ربط در جاى خود بايد دقيق و مستمر 
دنبال شود. بدون شك اين اقدامات و حركت ها چنان چه 
دقيق، علمى و كارشناسى باشد، مى تواند در جلوگيرى از 
شيوع بيمارى مؤثر افتد. اما عالوه بر اين بايد جامعه بدون 

اضطراب و استرس موضوع را دنبال كند.
در همين راستا برنامه ها و اقدامات ستاد مديريت بحران 
بايد به گونه اى باشد كه ضريب آرامش جامعه را ارتقا دهد 
و مــردم با اطمينان و آرامش خاطر اخبار مربوط به كرونا 

را دنبال كنند.
همدلى و همكارى در جامعه نيز در چنين شرايطى بسيار 
مهم است و ستاد مديريت بحران مى تواند نقش خود را در 
ايجاد چنين انسجامى ايفا كند؛ به گونه اى كه شاهد بسيج 
امكانات براى كنتــرل و مهار اين بيمارى با نقش آفرينى 

همه دستگاه ها باشيم.
نگاه واقع بينانه و در عين حال مسئوالنه به مسأله بايد در 
بين آحاد جامعه شــكل بگيرد و دستگاه هاى ذى ربط با 
چنين نگاهى به مقابله با بيمارى بروند تا شــرايط براى 

مهار آن فراهم گردد.
از سوى ديگر ستاد مديريت بحران استان مى تواند نقش 

محورى خود را در ســوق دادن فضاى رسانه اى به سمت 
انعكاس دقيق، شفاف و بى نقص اخبار مربوط به بيمارى 
كرونا ايفا كند؛ زيرا اين اخبــار چنان چه با ورود به موقع 
ســتاد مديريت بحران و ارائه اخبار و اطالعات اميدبخش 
و در عين حال منطبق با واقعيات توسط رسانه ها تسهيل 

خواهد شد.

به هرحــال امروز مهم تر از هر چيزى آرامش روانى مردم 
اســت كه عواملى چون اطمينان از اقدامات دستگاه هاى 
ذى ربط و اطالع رســانى دقيق تر و شفاف تر از موضوع در 
آن مؤثر اســت. در اين ميان نقش ستاد مديريت بحران 
بســيار مهم و كليدى است و مى تواند شرايط را به سمت 

كنترل و مهار بيمارى سوق دهد.

براى  ستــادى 
ويــروس  مهـار 

شــيو
ا ن دنبــاآ آن

.مى كنند.
كشكشكشكشكشكشكشكشـــــوورورورورورورههاهاهاهاهاىىىىهمــه
تالتالتالتالششششدرگير ضمنننننننن
راراراراىىىىتحقيق بببب ااقات

زيستى  بحران  ســخت  مديريت  تجربه 
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2 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

بـازى  اين 
نمى كشد  90 دقيقه  به 

مهدى ناصرنژاد 
 شيوع مرگبار ويروس كرونا كه از اواسط زمستان امسال 
از كشور چين شــروع شده اســت به طرز فزاينده اى جهان را 
ترســانيده و همگان را نگران ساخته است. ايران ما نيز با وجود 
آگاهى كامل از جهان گير شدن ويروس كرونا و هشدارهايى كه 
جسته وگريخته از كانون هاى پزشــكى كشورمان داده مى شد، 

نتوانست از اين بال مصون بماند و گرفتار شديم.
ما در اين نوشــتار و در ارتباط با اپيدمــى ويروس كرونا قصد 
توصيه هاى پزشكى نداريم چون نه در توان ما است و نه جامعه 
آگاه و واقع بين حرف وحديث و سفارشى را از منابع غيرتخصصى 
و غيركارشناســى مى پذيــرد و قبول مى كند! بــا اين حال اين 
اطمينــان نزد ما وجــود دارد كه جامعه پزشــكى و درمانى و 
بهداشتى و در رأس آن مسئوالن مربوطه كه ضرورتاً در كسوت 
پزشكى هم محســوب مى شــوند، عالوه بر آمادگى و وسواس 
مســئوالنه دانــش و تجهيزات و امكانات اوليــه و تدارك ديده 
شــده براى درگيرى با اين ويروس و بلكه هر تهاجم ميكروبى 
و بيمارى مســرى را دارند و بى گمان خداوند منان باالتر از هر 

قدرت و هر دانشى به ملت مظلوم ايران كمك مى كند.
اگرچه جامعه پزشــكى كشورمان بارها به مردم اين دلگرمى را 
مى دهند كه خطر كرونا بــه مراتب كمتر از اپيدمى هاى فصلى 
و جهانى است وليكن بيشــترين نگرانى جامعه و افكار عمومى 
از ناشــناخته بودن راه هاى پيشــگيرى و واكسن و پادزهر اين 
ويروس اســت و اين هم در يــد توان ذات اقدس اوســت كه 
مى گويد با وجود دانش چند هزار ســاله پزشكى و كشف علت 
و راه درمان خيلى از بيمارى هاى مهلك، هنوز هم بشــريت در 
حل بســيارى مسائل ساده ناتوان است. بدون شك كرونا را هم 
بايد در رديف بيمارى هاى نوظهور قرن قرار داد، چراكه در هيچ 
گوشــه و كنار تاريخ چند هزار ســاله تمدن بشــرى، ذكرى از 
بيمارى كرونا و نام هاى قديم و جديد آن به ميان نيامده اســت 
و تا قبل از شــهر ووهان چين هيچ انســان روى كره خاكى از 
ابتال به كرونا نمرده اســت! و در اين ارتباط چندان هم بيراهه 
نخواهد بود اگر به اين نتيجه اخالقى برســيم كه علم بشريت و 
دانش بسيار پيشرفته پزشكى در جهان راهى براى پيشگيرى و 
درمان بى واسطه كرونا پيدا نكرده است وليكن نادانى و دخالت 
بى خردانه بشريت در ســازوكارهاى طبيعى و فطرى موجودات 
عالــم، باعث پيدايش بيمارى مرگبارى بــا عامل ويروس كرونا 
شده است. اينك نيز نه دولت هاى 35 كشور جهان كه به كرونا 
مبتال شــده اند، مقصر اين بال هســتند و نه بسيارى مردم كه 
سرشان به كار خودشــان است و نمى خواهند كسى بيمار شود 
و كســى از گرســنگى و ندارى بميرد. اينك زمان همدردى و 
همراهى با دولت و مردم و خودمان است تا كرونا را پس بزنيم و 

راه هاى نفوذ آن به حريم سالمتى جامعه را ببنديم.
متأســفانه ما ملتى هســتيم كه اغلب دقيقه نودى مى باشيم و 
كارهاى حتــى حياتى خود را براى دقيقه آخــر مى گذاريم. با 
وجود تالشــى كه مراكز پزشــكى و درمانى كشورمان به طور 
شــبانه روزى براى مهار كرونا به عمل مى آورنــد و هزينه هاى 
بســيار گزافى كه منابع ملى خرج مى شــود، مى ترسم ما مردم 
هنــوز خطــر كرونا را درك نكرده باشــيم و بــا جمله معروف 
«بى خيال بابا!» از كنار قضيه بگذريم و جان خود و ديگران را به 
خطر مرگ بيندازيم. بهداشــت فردى و اجتماعى راحت ترين و 
تنها كارى است كه فقط از دست تك تك مردم جامعه برمى آيد. 
نكند در رعايت بهداشــت فردى و وظيفه خطير در قبال جامعه 
غفلت بورزيم و ندانســته عامل فجايع انســانى غيرقابل جبران 
بشويم. كرونا خريد شب عيدى نيست كه به دقيقه آخر واگذار 
كنيــم. اين كرونا حتى از حضور در پاى صندوق رأى گيرى هم 
مهمتر اســت كه معموالً آن را به آخرين لحظه وقت رســمى و 
قانونــى واگذار مى كنيم. كرونا دقيقــه اول و آخر و به اصطالح 
90 ســرش نمى شود و هر لحظه و با يك غفلت كوچك ممكن 
است يك شهر را گرفتار كند. مردم در هر سطح و هر مسئوليت 
و هر شرايطى بايد در بســيج همگانى براى جلوگيرى از كرونا 
مشــاركت كنند اين قضيه فقط در قامــت مطالبه از دولت ها و 
وظيفه اين و آن نيســت كه از سرخود باز كنيم. اين مرگ فقط 

براى همسايه نيست و دامن هر كس را مى گيرد!

حسين پارسا
چنــد هفته پس از ورود ويــروس كرونا به 
ايران، بازار شايعات درباره اين ويروس، خواستگاه 
آن و كارى كه قرار اســت درنهايت با بشر انجام 
دهد، داغ تر از هميشه است. از همان روز نخستى 
كــه اعالم شــد ويروس بــه ايران وارد شــده، 
شبكه هاى اجتماعى پر شد از حرف هاى عجيب 
درباره آن. يكى مى نوشــت پيشگويان از سال ها 
پيش مى دانســتند در ســال 2020 اين ويروس 
كــره زمين را نابــود مى كند، يكــى از فيلم ها و 
كارتون هايــى حرف مى زد كه چند ســال پيش 
درباره كرونا و اســتان ووهان چين ساخته شده 
اســت و يكــى ديگــر آن را به فراماســون ها و 
دست هاى پشت پرده نسبت مى داد. بعضى ها هم 
از اســم كرونا و سال 2020 تفســيرهايى انجام 
مى دادنــد تا ثابــت كننــد همه ايــن اتفاقات 
برنامه ريزى شــده و ناشى از نيروهايى پشت پرده 
اســت كه مى خواهند عــده اى از مردم جهان را 
بكشــند تا به اهدافشان برســند. حاال اهدافشان 
چيســت؟ كم كردن جمعيــت كره زمين، حذف 
بيماران، ســالمندان و افراد ناتــوان و درنهايت 
ايجاد زمينى عارى از افراد ضعيف. شــايد براى 
خيلى ها اين جمالت شــوخى باشد ولى مطمئن 
باشــيد در كشــور خودمان هم چنين ديدگاهى 

طرفداران بسيار زيادى دارد.

ريشه هاى تاريخى
ما سال هاســت كه به تئورى توطئــه باور داريم 

و رخ دادن هر اتفاقى را به دســت هاى 
مى دانيم.  مربوط  پرده اى  پشــت 

در  به ويــژه  رويكــرد  ايــن 
بسيار  سياســى  موضوعات 
گفته و شــنيده مى شــود. 
توطئه  تئورى  به  معتقدان 
اندرســفيه  عاقل  نگاهى  با 

مى خواهند  كــه  افــرادى  به 
موضوعات را درست تحليل كنند، 

مى گويند: «كار، كار خودشــان است.» حاال اين 
سياستمداران،  حاكمان،  مى تواند  «خودشــان» 
غربى ها و ... باشد. «جســتارهايى درباره تئورى 
توطئه در ايران» كتاب درخشانى است كه توسط 
«يرواند آبراهاميان»، «احمد اشرف» و «همايون 
كاتوزيان» نوشته شده است. اين محققان در اين 
كتاب به طور دقيق به ريشــه هاى تئورى توطئه 
در ايــران پرداخته اند. آن ها معتقدند «مداخالت 
قدرت هــاى خارجى در امور سياســى ايران در 
دوران قاجار و پهلوى به شــكل گيرى و گسترش 
تفكرات توطئه محور منجر شــده اســت. اگرچه 
قدرت هاى سياســى در پــى تأثيرگذارى بر امور 
سياســى كشــورهاى مختلف بوده و هستند، اما 
نگاه راديكال پارانوئيد موجــود در ايران درواقع 
بازيگران سياسى داخل را تبديل به عروسك هاى 
خيمه شــب بازى مى كند. درواقع نــگاه پارانوئيد 
تصوير سياسى كشور را تصويرى غيرعادى نشان 

مى دهد.»

كار، كار ترسوهاست
امــا رويكــردى كــه در كتــاب كمتــر به آن 
تئورى توطئه  پرداخته شــده علل روانشــاختى 
در مواجهه با مشكالت اســت. آن طور كه امروز 
مشخص است وصل كردن هر اتفاق ناخوشايندى 
در عرصه اجتماعى، به ترس آدم ها مربوط است. 
در حقيقت اعتقاد به دســت هاى پشــت پرده و 

در نيروهــاى  پنهان 

هر رخداد ناخوشــايند، ترسى كنترل شده در ما 
ايجاد مى كند كه شبيه وحشت در ناتوانى نيست. 
يعنى دانستن اين موضوع كه اتفاق ناخوشايند در 
كنترل افرادى است كه هر موقع تشخيص بدهند 
فيتيله را پايين مى كشند و آتش را كم مى كنند، 
چراغ اميد را در دل روشن نگه مى دارد. مى دانيد 
چه آدم هايى بيشــتر اميدوار بــه بهبود اوضاع 

هستند؟ آن هايى كه ترس هاى بيشترى دارند.

 تأثيرات اعتقاد به تئورى توطئه
شــايد برايتان مهم نباشد كه عده اى حرف هاى 
خرافــى بزننــد و كرونا را به همــه چيز وصل 
كنند. يا اينكه افرادى ويروس را به دســت هاى 
پنهان ربط مى دهند و براى اثبات حرف هايشان 
از تاريــخ و ســينما و كتاب هاى مختلف كمك 
مى گيرند، شــما را به خنده بيندازد. اما واقعيت 
آن اســت كه اهميت و تأثير چنين حرف هايى 
آنقدرى هســت كه مســتقيما افكار عمومى را 
تحت تأثير قرار دهــد. كرونا حداكثر تا چندماه 
ديگر ميهمان ما است و پس از آن دورانش تمام 
مى شــود اما تأثيرات توهم تئورى توطئه، ديگر 
شــئون زندگى را هم تحت تأثيــر قرار مى دهد. 
بى عملى و انفعــال در اتفاقــات ديگر زندگى، 
مهمتريــن نتايــج اين نوع برخورد بــا اتفاقات 
هســتند. از طرف ديگر رواج چنين ديدگاه هاى 
خرافى مســتقيما بر پروســه پزشــكى كنترل 
كرونــا در جامعه تأثيرگذار خواهد بود. شــايد 
ديده باشــيد افرادى را كــه در توجيه رعايت 
نكردن بهداشت در سطح جامعه پاسخ 
مى دهند كه «شــما هم ســاده 
هســتيد! همه اين هــا فيلم 
است!»  خودشــان  بازى  و 
تفكرى  چنيــن  نتيجــه 
گسترش روزافزون بيمارى 
در جســم و ضعف و ترس 
بيشتر در روح هايمان است. 

تئورى توطئه چطور به گسترش كرونا كمك مى كند؟

است! خودشان  كار  كار، 
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3 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

خسرو محمدى 
70 ســال پيش به مانند امروز استان همدان درگير 
يك بيمارى واگيرداِر كشنده مانند كرونا شده بود. در آن 
سال ها شهرستان كبودراهنگ و برخى نقاط همدان درگير 
طاعون بودند و همچنين ِســل، امان مردم را بريده بود و 
روزگار ســختى را براى اهالى شهر و استان رقم زده بود. 
برخى مراكز درمانى مانند درمانگاه اعتماديه به عنوان مركز 

ســل زد گان يا به عبارت آن روزگار مركز مسئولين درنظر 
گرفته شده بودند. كبودرآهنگ و به طور مشخص روستاى 
اكنلو يكى از كانون هاى اصلى خيزش و شــيوع بيمارى 
طاعون بود و در آن روســتا و برخى روستاهاى شهرستان 
بيجار تلفات زيادى برجاى گذاشته بود. برخى اهالى شهر 
كه نام يكى شان منوچهر قراگزلو بود به اين فكر افتادند كه 
بهتر اســت مركــزى را در آن نقطه ايجــاد كنند كه به 

بيمارى  اين  ريشــه كنى 
زيرا پژوهش هاى  بپردازد 
نخستين نشان داده بود: 
عفونت هــاى رايج در آن 
واســطه ى  به  منطقــه 
نيمه  جونــدگان  حضور 
مقاومى است كه مقاومت 
نوع  اين  به  نسبت  بااليى 
عفونت دارند. اين فرضيه 
منوچهــر  دوســت  را 
پرفســور  يعنى  قراگوزلو 
بالتازار براى نخستين بار 
مطــرح كــرد. مارســل 
بالتازار پزشك و پژوهشگر 
اهل  و  پزشــكى  علــوم 
فرانسه بود و در سال هاى 
1946 تا 1961 رياســت 
انستيتو پاســتور ايران را 
بود.  عهــده دار  تهران  در 
منوچهــر قراگوزلــو نيز 
داماد خاندان اليگارشــى 
فرمانفرما بود كه از ميان 
ميرزا  عبدالحســين  آنها 
فرمانفرما بسيار معروف است. او را مؤسس انستيتو پاستور 
ايــران مى دانند. منوچهر از اعضاى متنفذ بهاءالملك هاى 
همدانــى و عمويــش على رضاخان يكــى از چهره هاى 
برجسته ى آن خاندان است كه موقوفه ى درمانى اعتماديه 
(بزرگترين موقوفه ى درمانى استان) از او به يادگار مانده 

است.   
خود منوچهر تــا زنده بود متولى موقوفه ى عمويش بود 

و به اين واســطه با امور درمانى آشنا بود. او ملكى را از 
امالك خانوادگى خود وقف مركز انســتيتو پاستور ايران 
در روســتاى اكنلو بخش شيرين سو كرد آنجا را ساخت 
كه امروزه هم وجود دارد آنگاه مدتى گذشــت تا اينكه 
پرفســور بالتازار به همراه گروهش در آن مركز مستقر 
شدند و به ريشه كنى طاعون پرداختند. آن مركز امروزه 
به عنوان مركز ســنجش بيمارى هــاى نوپديد و بازپديد 
اكنلو شــناخته مى شود. و در كنار آن موزه اى از امكانات 
و اقدامات آن دوره درست شده است. بارى، امروز پس از 
70 ســال يك بار ديگر همدان در آستانه ى يك بيمارى 
نوپديد به اسم كرونا است. هر چه هست جدى است اما 
تا آنجا كه ما خبر داريم تاكنون لطمه ى جدى به سالمت 
جامعه نزده اســت. جان ســخن اين است كه همدان از 
عهد باستان تاكنون، همواره يكى از مراكز مهم پزشكى 
و آموزش پزشكى در ايران و جهان بوده است. از مكتب 
ســده ى پزشــكى ايران در دوران مادها گرفته تا دوران 
خواجه رشيدالدين پزشك نام آور ايرانى. او همچنان و با 
فاصله بزرگترين بيمارستان ساز جهان بود كه زنجيره اى 
از دارالشــفاهاى موقوفه را در سراســر ايران و در دوران 
تاريك حكومت ايلخانان ساخت و رونق داد. او به واسطه 
هوش سرشار در دوران حكومت 4 ايلخان مغول توانست 

وزير نخست باشد.
2 اثر او بــه نام هاى جامع التواريــخ و وقف نامه 400

صفحــه اى اش امروزه به عنوان ميــراث مكتوب جهانى 
شــناخته مى شوند. هدف از اين گفتار اين بود كه گفته 
شود: پيشينه ى بيمارى هاى واگير در همدان به سال ها 
و قرن ها پيــش بازمى گردد و مردم ايــن ديار بارها با 
اين همه گيرى ها درگير بوده اند. اميد اســت اين بار هم 
بتوانند با كمترين خسارت از غول ذره بينى كرونا عبور 

كنند. 

دارد  ويروس  اين 
از راه مى رسد، دولت ها 
كار هــاى زيادى دارند 
كه بايد انجام دهند. در 
سالمت عمومى ارزش صداقت بسيار بيشتر از ارزش اميد 
اســت. در هفته ى گذشته مشخص شده است كه بيمارى 
ويروسى جديد، كوويد 19، كه در ابتداى دسامبر در چين 
پديدار شد، در تمام جهان گسترش خواهد يافت. از بسيارى 
از كشورها نشانه هايى از اينكه اين بيمارى را كنترل خواهند 
كرد فرســتاده شده است اما در عين حال آنها نياز دارند تا 
مردمشــان را براى يورش آن آماده كنند. دولتمردان چون 
تمامى حقايــق را نمى دانند مجبور خواهند بود اين كار را 
انجام دهند به دليل اينكه اين ويروس تا حد زيادى ناشناخته 
است. يك حدس بســيار محتمل اين است كه ٪25-70

جمعيت كشورهاى مبتال احتماال دچار اين بيمارى خواهند 
شد. تجربه چين نشان مى دهد كه از تمامى موارد تشخيص 
٪ خفيف هستند ۱۵٪ نياز به درمان  داده شده تقريبا 80
در بيمارســتان و 5٪ نياز بــه مراقبت هاى ويــژه دارند. 
كارشناسان مى گويند اين ويروس ممكن است 5 تا 10 برابر 
آنفلوانــزاى فصلى كه با يك نرخ مرگ و مير ۱٪ ، 60هزار 
آمريكايى را در يك سال بد مى كشد، كشنده تر باشد. ميزان 
تلفات در سرتاسر جهان ممكن است به ميليون ها نفر برسد. 
اگر اين بيمارى واگيردار مانند يك آنفلوانزاى بسيار جدى 

باشد مدل رشد اقتصاد جهانى به 2 درصد پايين تر از آنچه 
در 12 ماه گذشته بوده است، نشان مى دهد و اگر بدتر باشد 

اقتصاد جهان ممكن است كوچكتر شود. 
با اين حال همان طورى كه چين نشان مى دهد تمامى اين 
اتفاقات به طور گسترده اى بستگى به اين دارد كه دولتمردان 
چه تصميمى خواهند گرفت. استان هوبى، خواستگاه اين 
بيمارى واگيردار 59 ميليون نفر جمعيت دارد و شاهد 65

هزار مورد بانرخ مرگ ومير 2/9 درصد بوده است. در مقابل، 
در ديگر جاهاى چين كه داراى جمعيت 1/3 ميليارد نفرى 
اســت كمتر از 13 هزار نفر با نــرخ تلفات 0/4 درصدى را 
مبتال كرده اســت. مقامات چيــن در ابتدا اخبار را مخفى 
مى كردند. يك خطاى بســيار بزرگ كه اجازه داد ويروس 
چيره شود. اما حتى پيش از آنكه خيلى به بيرون از هوبى 
گسترش يابد، آنها بزرگترين قرنطينه ى اژدهاگونه ى تاريخ 
را تحميل كردند. كارخانه ها بسته شدند، حمل ونقل عمومى 
متوقف شد و به مردم دستور داده شد در منازلشان بمانند. 
اين اقدام آگاهــى را افزايش و رفتار را تغيير داد. بدون آن 
ممكن بود چين تاكنون ميليون ها مبتال و ده ها هزار مرگ 

را ثبت كند. 
اين هفته سازمان سالمت جهانى سراسر تمجيد از رويكرد 
چيــن بود. به هر حال اينطور نيســت كه يك روش براى 
ساير كشور ها باشــد. تمامى قرنطينه ها هزينه دارد نه تنها 
در از دست دادن خروجى، بلكه در آسيب هايى كه متوجه 

كسانى كه قرنطينه مى شوند هست، برخى 
كسانى كه درمان را براى شرايط ديگر كنار 
مى گذارند. هنوز بسيار زود است كه قضاوت 
كنيم آيا اين قيمت، ارزش دستاوردهايش 
را داشــت يا خيــر؟ همچنــان كه چين 
به دنبال احياى اقتصادش از طريق كاهش 
قرنطينه هايش است، اين كشور ممكن است 
به وسيله موج دوم عفونت ها به خوبى دچار 
آسيب شــود. باتوجه به اين نبود قطعيت 
تعداد كمى از دموكراســى ها ممكن است 
تمايل داشــته باشند مردمشان را به اندازه 

چين ناديده بگيرند. 
با اين حال حتى اگر بســيارى از كشور ها 
نمى توانند يا نبايد، دقيقا مانند چين عمل 
كنند اما تجربه چين براى ما 3 درس دارد: 
صحبت كردن با مردم، كاهش سرعت انتقال بيمارى و آماده 

كردن سيستم سالمتى براى خنثى سازى در صورت نياز. 
بهترين زمان براى اطالع رسانى به مردم، پيش از فراگيرى 
اســت. يك پيام اين اســت كه اين اپيدمى با سن ارتباط 
مستقيم دارد. اگر شــما باالى 80 سال هستيد يا شرايط 
زمينه اى داريد در معرض خطر قرار داريد و اگر زير 50 سال 
سن داريد در معرض خطر نيستيد. االن وقت آن است كه 
80٪ مــوارد خفيف را به ماندن در خانه ترغيب و از هجوم 
به بيمارستان ها منع كرد. الزم است مردم دائم دستان خود 
را بشويند و از روبوســى خوددارى كنند. كسب وكار ها به 
برنامه هاى مستمرى نياز دارند تا اجازه دهند كارمندانشان 
كارها را از داخل منزل انجام دهند و اطمينان دهند كه يك 
جايگزين مى تواند با يك كارمند حياتى بيمار و يا كســى 
كــه از يك كودك يا والدينــش در منزل مراقبت مى كند 

جايگزين شود. 
يك نمونه ســنگاپور است كه از ســارس كه يك بيمارى 
كرونايى ديگر اســت ياد گرفت كه ارتباطات اوليه و شفاف 

نگرانى را كاهش  دهد. 
درس دوم چين اين اســت كه دولت ها مى توانند سرعت 
گســترش را كاهش دهند. صاف كردن ميخ هاى بيمارى 
واگير يعنى اينكه سيستم هاى سالمت بسيار فرومايه تر از 
آنى هستند كه جان ها را حفظ كنند. اگر مشخص شود كه 
اين ويروس مانند آنفلوانزا فصلى است برخى موارد ممكن 

است تا زمستان آينده به تأخير بيفتند، آن وقت پزشكان 
درخواهند يافــت كه چگونه با آن مقابله كنند تا آن زمان 
واكســن هاى جديد و داروهاى ضد ويروس ممكن اســت 

توليد شوند. 
وقتى كشورها مبتاليان كمترى داشته باشند، آن وقت آنها 
مى توانند از يكديگر تقليد و موارد مشكوك را شناسايى و 
آنهــا را قرنطينه كنند. اما زمانى كه يك بيمارى در جامعه 
در حال گسترش اســت، فايده اى نخواهد داشت. دولت ها 
نياز دارند تا خود را براى زمانى كه الزم باشــد به اقدامات 
غيردارويى كه ممكن اســت شامل بستن مدارس، كاهش 
ســاعات كارى و هرچيزى از اين قبيل شود رجوع كنند، 
آماده ســازند. باتوجه به اين احتمــاالت، دولت ها مجبور 
هســتند در ارتباط با اينكه چگونــه اژدهايى خواهند بود، 
تصميم بگيرند. آنها بايد براى دريافت راهنمايى ها به علوم 
رجوع كنند. ممنوعيت هاى مسافرتى به نظر مؤثر مى رسد 
امــا اينها تأثيــرات كوچكى خواهند داشــت، چون مردم 

راه هايى براى جابه جايى خود پيدا خواهند كرد. 
 تميز و مرتب كردن 

سومين درس آماده ساختن سيستم بهداشت براى چيزى 
اســت كه دارد از راه مى رسد كه مســتلزم برنامه ريزى 
لجستيكى سخت اســت. بيمارستان ها نيازمند عرضه ى 
لباس ها، ماسك ها، دستكش ها، اكسيژن و دارو هستند. 
آنها بهتر است اين وسايل را هم اكنون در اختيار داشته 
باشــند. آنها با كمبــود تجهيزاتى همچــون هواكش ها 
مواجه خواهند شــد. آنها بــه يك طرح نيــاز دارند تا 
بخش هــا و طبقات مربوط به بيماران كوويد 19 را براى 
از عهده برآمدن شــرايطى كه كاركنانشان مبتال شوند و 
همچنين براى انتخاب بين بيماران درصورتى كه ناتوان 
از درمان آنها شــوند، جدا كنند. تاكنــون اين كار بايد 
انجام شده باشد. اين ويروس درحال حاضر نقاط قوت و 
ضعف چين را نشان داده است. اين ويروس سيستم هاى 
حكومتى تمامى كشورهايى كه به آن وارد شود را محك 
خواهد زد، هم كشور هاى درحال توسعه و هم كشورهاى 
توسعه يافته. چين براى دولت ها يك وقت خريده است تا 
خود را براى اين بيمارى واگير آماده ســازند، آنها بايد از 

آن به درستى استفاده كنند. 
* ترجمه: مهدى خان بابائى نوا 
منبع: مجله اكونوميست -29 فوريه 2020
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4 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

غزل اسالمي
 رســتوران ها و بازار لوازم خانگي با بيشترين كساد 
مواجه شده   اند. اما در مقابل ماسك، ژل شست وشو، مايع 
دستشــويي، دســتكش يك بار مصرف، ليموشــيرين و 
ليموترش اقالمي هســتند كه تحت تأثيــر كرونا نه تنها 
كمياب و پرتقاضا  كه با افزايش قيمت 2 تا 3 برابري مواجه 

شده اند.
به محض اينكه وجود كرونا در همدان اعالم رســمي شد 
ماســك و ژل شست وشو ناياب شد. همزمان ليموترش از 
17 هــزار تومان به 34 هزار و ليموتــرش 6 هزار توماني 
به 13 هزار تومان رســيد. داروخانه ها دستكش التكس را 
جيره بندي كردند و همزمان، فست فودها خالي از مشتري 
شــدند و كمتر كســي به فكر غذا خوردن بيرون از خانه 
افتاد به قدري كه اكنون فست فودها و غذاخوري ها تقريبا 
خالي از مشتري هســتند. كشورهاي هم مرز نيز مرزهاي 
گمركي خود را به روي ايراني ها بســتند و بسياري از اقالم 
صادراتي پشــت مرزها دپو شــدند. همين موجب شد تا 
بازار لوازم خانگي نيز تحت تأثيــر قرار بگيرد و با افزايش 
قيمت غيررسمي مواجه شوند. به دليل ترس از كرونا تردد 
بــه مقدار زيادي كاهش يافت و پمپ بنزين ها هم خلوت 
شــدند. قيمت خودرو كه از ابتداي بهمن ماه بي مهابا در 
حال باال رفتن بود با شــيوع كرونــا ريخت. اكنون نه تنها 
خريدوفروش با كاهش مواجه شده كه قيمت ها باسرعت 
در حال كاهش است. تا جايي كه از 3 تا 20 ميليون تومان 
ريزش قيمت وجود داشته است. بورس نيز جهش داشت 

اما در 3 روز گذشته با ريزش قيمت مواجه شد. 
در هفته گذشــته كه وجود ويروس كرونا در شهر همدان 
اطالع رساني شــد برخي بازارها با افزايش قيمت و رونق 

مواجه شدند اما بعضي كساد شدند.
اكنون اغلب فروشــندگان لوازم خانگي دســت به دامن 
حربه هاي بازار شــده اند، وقتي احساس مي كنند كااليي 
موردنياز مشــتري اســت اما براي خريد ترديد دارد به او 
مي گويند: «از اين كاال فقط همين يكي موجود است و اگر 

بفروشيم ديگر نيست». 
تحريم ها و خروج نمايندگي هاي لوازم خانگي از كشــور، 
بسته شدن مرزهاي غيررسمي غرب كشور مانند مرزهاي 
بانــه و مريوان و وجود ويروس كرونا موجب گران شــدن 

لوازم خانگي و در نتيجه كساد شدن اين بازار شده است.
به هرحال آن طور كه اعالم شده ويروس كرونا روي سطح 

صاف بيشترين ماندگاري را دارد و ممكن است چند هفته 
روي اين ســطوح زنده بماند. اين موضوع به اضافه گران 
شدن نامحسوس لوازم خانگي به دليل بسته شدن مرزها، 
متفرقه بودن برندها و در مواقعي قالبي بودن لوازم خانگي 

موجب شده تا مردم كمتر به سمت خريد آن بروند. 
اما بازارهايي كه به دليل ويروس كرونا رونق زيادي گرفته اند 
دچار تنش هم شده اند. نبود ماسك در داروخانه ها نه تنها 
مردم را نگران كرده كه موجب ناراحتي آنها نيز شده است. 
يكي از پرســتاران اتاق عمل مي گفت: نبود تجهيزات در 
بيمارستان كار پرسنل را ســخت كرده، برخي ها به دليل 
كمبود، ماسك و دستكش ها را از بيمارستان ها و اتاق عمل 
برمي دارند. همين امر به كمبودها در بيمارستان دامن زده 

است.
خانمي هم مي گفت: داروخانه ها دستكش هاي التكس را 
به صورت 7 جفتي بســته بندي كرده و هر بسته را 5 هزار 
تومان مي فروشند اما در خبرها مي خوانيم كه داروخانه ها 

دستكش را سهميه بندي نكرده اند.
ميوه فروشــي هم مي گفت: به محض اعالم وجود ويروس 
كرونا در شــهر، قيمت ليموترش و ليموشيرين به دوبرابر 
رســيد و در حال حاضر ليموترش 34 هزار و ليموشيرين 
را 23 هزار تومان مي فروشيم. اما بعضي از مغازه ها ممكن 

است گران تر هم بفروشــند. چون ديدم يكي از مشتريانم 
مي گفــت از مغازه بااليي ليموشــيرين را 20 هزار تومان 

خريده است.
يكي ديگر از مغازه داران ســطح شهر هم مي گفت: به جز 
ليموترش و ليموشــيرين بقيه ميوه ها حدود هزار تومان 

گران تر شده اند، اما با اين حال تقاضا كمي باال رفته است.
مرد جواني هم مي گفت: به دليل شــرايط كاري نمي توانم 
زياد در خانــه غذا بخورم، در كارخانــه ام هم جرأت غذا 
خوردن ندارم. به همين دليل در چند روز گذشته به ندرت 
غذا خورده ام، ديشب با دوستانم از رستوران معتبري غذا 
سفارش داديم اما تا مي توانستيم خورشت را جوشانديم و 

برنج را هم تا حدامكان داغ كرديم.
به گفته وي، رستوران ها و فست فودها بسيار خلوت هستند 
و به ندرت كســي از آنها غذا مي خرد. در رســتوران هاي 
بين راهي  هم تا جايي كه ديده ام كسي غذا نمي خورد مگر 

اينكه واقعا گرسنه باشد و نخواهد مراعات كند.
بي مشتري بودن رستوران هاي بين شهري تا جايي رسيد 
كه رئيس اتحاديه آنها اعالم كرد كه مجبور به تعطيلي اين 

رستوران ها هستند.
به هرحــال ويروس كرونا فعال در همــدان وجود دارد 
و ممكن اســت عمده مردم دچار آن شــوند اما بزرگ 

نشــان دادن وضعيت بحراني شــهرهاي كشور به دليل 
كرونا كمي غيرعادي است. رعايت تمام اصول بهداشتي 
به عهده مردم و وزارت بهداشت است و تا جايي كه الزم 
اســت مردم بايد بهداشــت را رعايت كنند و بيرون از 
خانــه خود چيزي نخورند اما اين وضعيت نبايد موجب 
شود كه تمام ابعاد زندگي آنها را دربر بگيرد. همان طور 
كه بســياري مردم در گفت وگوهاي روزمره خود مطرح 
مي كنند دولت بســياري مســائل از جمله مشاركت در 
انتخابات، رفتن نام ايران در ليســت سياه FATF، باال 
رفتــن قيمت دالر و طال، افزايش قيمت نان در همدان 
و گراني  در بسياري از بخش ها و بازارها را پشت بحران 
كرونا پنهان كرد و اكنون مردم با ويروس كرونا مشغول 
شده اند. درصورتي كه منابع ميداني در آمريكا مي گويند 
كه در بســياري از ايالت ها مردم بســيارى دچار كرونا 
شده اند اما برخورد چالشي با آن ندارند و مانند آنفلوآنزا 
با آن مواجه شــده اند. بنابراين مــردم بايد تنش ها را از 
خــود دور كنند و زندگي روزمره خــود را اما با رعايت 
بهداشــت الزم بــراي مقابله بــا كرونا ســپري كنند. 
كه پيش از اين منتشــر  N۱H۱ به هرحال آنفلوآنزاي
شد كشته هاي زيادي چه در همدان و چه در شهرهاي 

ديگر در پى داشت.

ويژگى هاى 
طبقـاتى 
كرونا  ويروس 
عقيل دغاقله

 مى گويند ويروس كرونا ويروسى دموكرات است:  
دموكراتيــك عمل مى كند. فقير و غنى نمى شناســد. 
مدير و كارگر را به يكسان مبتال مى سازد. آيا اينچنين 

است؟
اى كاش اينچنيــن بــود. امــا متأســفانه چنيــن 
مدعايــى بســيار دور از واقع اســت.  هيچ پديده 
دموكراتى به اين معنــا در عالم واقع وجود ندارد. 
يا شــايد بهتر باشــد بگويم هر پديــده اى در عالم 
انتــزاع دموكراتيك عمل مى كنــد، اما در برخورد 
بــا جهان واقع به شــكل جهــان طبقاتى كه با آن 
برخورد مى كند در مى آيد. مانند مايعى اســت كه 

به ظاهر بى شكل است، اما به محض آنكه در ظرفى 
ريخته شــود شــكل آن ظرف را به خود مى گيرد. 
اجــازه دهيد چند مثال از ايــن دموكراتيك بودن 
ويــروس كرونا را با هم مــرور كنيم: ويروس كرونا 
دموكراتيــك عمــل مى كند،  اما در كشــورى كه 
دارد،  وجــود  تشــخيص  كيت  محــدودى  تعــداد 
مســئوالن مى تواننــد بــا كمترين عالمتى تســت 
دهنــد، و جــواب بگيرند و ســپس با لــب خندان 
ســلفى بگيرنــد و نتيجه مثبت را اعــالم كنند. اما 
آن كس كه دسترســى ندارد، بايد تــا مراحل آخر 
بيمــارى  صبــر كنــد و احتماال تــا آن لحظه، باز 
اولويت تســت به او نخواهد رســيد. ويروس كرونا 
دموكراتيك اســت. اما مجلسيان مى توانند در ميان 
موضوع تصويب بودجه ســال 99، مجلس را تعطيل 
كننــد، اما كارگر و معلم و كارمند (حتى اگر كارى 
بــه اهميت تصويــب بودجه ندارنــد) بايد هر روز 

ســركار بروند يا قيد حقوق خود را بزنند.
ويروس كرونا دموكراتيك است. اما كارفرمايان مى توانند 
در خانه بمانند و خود و خانواده خود را  قرنطينه كنند 

اما كارگران چاره اى جز رفتن به سر كار ندارند.
ويــروس كرونا دموكراتيك اســت. امــا صاحب مغازه 

و فروشــگاه مى تواند در خانــه بمانــد و از راه دور از 
فروشنده اى با حقوق اندك بخواهد كه به سر كار بيايد 

تا امور را رتق و فتق كند.
ويروس كرونا دموكراتيك اســت. امــا بخش قابل 
توجهــى از طبقه متوســط از اســاتيد و معلمان و 
كارمندان مى توانند و يا خواهند توانســت در خانه 
بماننــد و لــذت حقــوق ماهيانه خــود را دريافت 
كننــد، اما «نيروى كار غيررســمى» اگــر بخواهد 
خــود را قرنطينه كنــد بايد بــدون حقوق زندگى 

كند. مديريت  را  خود 
ويــروس كرونا دموكراتيك اســت، اما يكــى مى تواند 
ماسك و الكل و ويتامينc  جوشان و ميوه  را به قيمت 
چندبرابــر هم تهيه كند و يكــى در خريد اين اقالم به 
همان قيمت هاى روزهاى  پيش از كرونا  مشكل داشته 

باشد.
ويروس كرونا دموكراتيك اســت. اما يكى از ما مى تواند 
سوار ماشين شخصى تميز و ضدعفونى شده خود شود، 
و ديگــرى چاره اى جز اســتفاده از اتوبوس و متروهاى 

شلوغ و آلوده شهر  را ندارد.
ويروس كرونا دموكراتيك اســت. اما زندانبان مى تواند 
خــود را قرنطينه كند ولــى حكم دهــد زندانيان در  

ســلول هاى شــلوغ با تلفن هاى همگانى و ظرف هاى 
همگانــى و محل خــواب همگانى  بماننــد. حتى اگر 

حكمشان موقت باشد.
ويروس كرونا دموكراتيك اســت. اما كسى مى تواند در 
همان روزهــاى اول  بيمارى خود  را تشــخيص دهد 
و تركيب آنتــى بيوتيك هاى خــاص و گران قيمت را 
دريافت كند تا شايد بيمارى را به سالمت طى كند، اما 
افراد ديگر حتى نمى داننــد چنين تركيبى وجود دارد 
و اگر هــم بدانند بايد در غصه تأمين هزينه آن بميرند 
و البته به اين ليســت مى توان موارد بسيار ديگرى نيز 
افزود تا  ويژگى هاى  طبقاتى ويروس كرونا را نشان داد.  
دموكراتيــك عمل كردن ويــروس كرونا يك فانتزى 
طبقه متوسط  و صاحبان قدرت است تا بتوانند مزايا 
و امتيازات  خود را در اين جهان نابرابر نامريى كنند 
و از بار مســئوليت و گناهشــان بكاهند.  در حقيقت 
امــا، نه ويــروس كرونا و نه هيچ ويــروس و بيمارى 
ديگــرى رفتــارى دموكراتيك نــدارد.  ويروس ها و 
بيمارى ها به شــكل طبقاتى يــك جامعه در مى آيند 
و بــه همان انــدازه عادالنــه و دموكراتيــك  رفتار 
مى كننــد كه ثروت و قدرت در يــك جامعه عادالنه 

و دموكراتيك توزيع شده است.

نا  ،كــرو بحــران   ، ر  ا ز بــا
■ مردم اجازه ندهند زندگي شان با ترس از ويروس كرونا و مسائل سياسي مربوط به آن سپري شود
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5 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

شكوفه رنجبر
رســانه هاى خارجى چه شد كه آمارهايشان بيشتر سنديت پيدا كرد و 
مردم از آنها با اعتماد سخن گفتند؟ با اينكه بسيارى از ترفندهاى ضد نظام 
و حكومت اســالمى شــبكه هاى برون مرزى نســبت به كشور ما بر كسى 
پوشيده نيست اما در زمان بحران و حادثه جالب است كه اطالعات و اخبار 
منتشــر شده توسط اين رسانه ها بيشتر مورد تأييد مردم كشورمان است تا 
اطالعاتى كه در روزنامه ها، خبرگزارى و رسانه هاى داخلى منتشر مى شود، 

اما چرا؟
در مســأله كرونا با اينكه وزارت بهداشــت روزانه سعى دارد با اعالم ابتال و 
مرگ قربانيان كرونا تا حدودى شفافيت رسانه اى خود را به نمايش بگذارد 
امــا اطالعات داخلى گويا محلى از اعراب ندارد و اخبار شــبكه هاى خبرى 
بيگانه در بين مردم دســت به دست مى شود. همين چند روز پيش بود كه 
210 نفر؛ در  BBC ايــن وزارت خانه آمار قربانيان را 43 نفر اعالم كرد اما
اين شــرايط به نظر كدام خبر مورد قبول مردم واقع شد؟ خبر BBC، اما 
چرا؟ در شرايطى كه صداوسيما با برنامه ها و اخبار مختلف سعى دارد مردم 
اخبار را از كانال هاى رســمى داخلى و شبكه هاى درمان و بهداشت دنبال 

كنند، همچنان مخاطبان نسبت به آن بى اعتمادند.
نكته جالب اينجاســت كه اين بى اعتمادى ريشه دوانده و تمام استان ها را 
درگير كرده از جمله استان همدان. تا جايى كه اخبار قطره چكانى در اختيار 
رســانه ها قرار مى گيرد و آنها كم كم اعتبار اجتماعى خود را در حياتى ترين 

اتفاق ممكن كه سالمت جان شهروندان است، از دست مى دهند.
متأسفانه الگوى غالب در بحران هاى استان براى مديران و مسئوالنى كه در 
مقابل مردم وظيفه  و مســئوليت دارند، انكار و جزيى نشان دادن اتفاقات 
است و اگر كار شدت پيدا كند، برچسب سياه نمايى به رسانه ها زده و ازروش 
محافظه كارانه خود با ترفندهاى مختلف استفاده مى كنند تا صورت  مسأله 
پاك شود. عينى ترين اتفاق ممكن هم همين مسأله كرونا و شدت نفوذ آن 

در استان است.
نخستين خبر ابتال به دنبال مرگ پيرمردى 70 ساله در شهر گوش به گوش 
شد اما همچنان اطالعات رسمى آن در پرده اى از محافظه كارى بيرون آمد و 
حتى در روزهاى نخستين از تأييد مرگ بر اثر ابتال به كرونا سرباز زده شد.
با اين حال زمانى كه خبرها از قربانى گرفتن كرونا در رسانه هاى استان منتشر 
شــد، با واكنش منفى بااليى از سوى مسئوالن همراه گرديد باألخره باوجود 
چند روز زمان تلف شــد پس از آشكار شــدن مرگ بر اثر كرونا در همدان، 

مسئوالن آنچه را رخ داده بود، پذيرفتند و مجبور به اطالع رسانى شدند.
اين الگوى رفتارى در بســيارى از موارد ديگر نيز در استان به وقوع پيوسته 
از ناكارآمدى سيستم مديريتى در مواقع بحرانى چون سيل و شيوع بيمارى 

گرفت تا برمال شدن احتكارها و فســادهاى اقتصادى اما همچنان واكنش 
مســئوالن يكى اســت، آنهم رد اتهام و فرار رو به جلو تــا با بيرون ندادن 

اطالعات بتوانند در دايره انكار و راحتى خيال باقى بمانند.
اختالف ميان آمارهايى كه در فضاهاى مجازى منتشــر مى شــود با اخبار 
رسانه هاى رســمى آنچنان زياد است كه پذيرش همزمان براى شهروندان 
را در همدان ناممكن مى كند. بر اين اســاس مردم بــر پايه تجربه از روند 
اطالع رســانى هاى غيرواقعــى در زمان هاى بحران كــه بعدها متوجه نبود 
شفافيت و صداقت مسئوالن در آمارها شده اند، فضاى مجازى را به رسانه ها 
ترجيح مى دهند.در چنين فضايى متأسفانه آمارهاى رسانه هاى خارجى كه 
صد درصد غرض به دنبال دارد، فضاى بيشــترى براى مانور پيدا مى كند و 

اينگونه مى شود كه اعتبار اطالعات داخلى و رسمى كاهش پيدا مى كند.
به عنوان مثال بنابر اظهارنظر مســئوالن از ميان مبتاليان تنها 2 درصد قربانى 
مرگ با كرونا مى شــود درحالى كه در آمارهاى واقعى وزارت بهداشــت تعداد 
مبتاليان با قربانيان هم خوانى نــدارد. به عنوان مثال تا زمان نگارش اين متن 
تعداد مبتاليان استان همدان 5 نفر و تعداد قربانيان مرگ 2 نفر اعالم مى شود 
درحالى كه اگر 2 نفر مرگ 2 درصد از كل مبتاليان استان باشد، تعداد مبتاليان 
قطع به يقين بايد بيش از 5 نفر باشد. يعنى اگر مرگ 2 نفر تأييد رسمى مقامات 

باشد كه هست، تا به امروز بايد در همدان حدود 100 نفر مبتال داشته باشيم.
شــوربختانه در بســيارى از مواقع در همدان به جاى اعتماد به رسانه ها 
و شفاف ســازى رويدادهــاى پيش آمده، انــكار و محافظه كارى در بين 
مســئوالن موج مى زند و تنها كســانى كه بهاى آن را مى پردازند، مردم 

هســتند. در حالــى كــه 
رسانه اى  تعامل  با  مى شود 
كــه حلقه اتصــال مرم با 
انتشار  با  و  است  مسئوالن 
شفاف  و  شيشــه اى  اخبار 
اعتماد  خــأل  كردن  پر  در 
مردمى شــكل گرفته گام 
برداشــت و مهمتــر از آن 
شهروندان را متوجه شدت 
آســيب و خطر پيش آمده 
كرد تا بــا باال بردن درجه 
حساسيت اجتماعى نسبت 
به ويروس كرونا از شيوع و 
افراد  بين  در  آن  گسترش 

جلوگيرى كرد.

رسانه اى  كروناى 
فيض ا... مظفرپور  

 در طول 2 هفته اى كه از اعالم وجود كرونا در كشــور مى گذرد 
مرتب اخبار رســانه ها را رصد مى كنم و در اين آشــفته بازار خبرهاى 
راســت و دروغ درباره آمار مبتاليان، فوتى ها و مســائلى از اين دست 
آنچنان با تناقض و تضاد در بين رســانه هاى مختلف مشاهده مى شود 
كه انســان را ســردرگم و حيران مى كند كه چگونه يك خبر از يك 
منبع با تفاســير، تحليل ها و برداشت هاى مختلف مواجه مى شود و با 
تقطيع مطالب و باال و پايين كردن آنها خبرى ســاخته مى شــود كه 

180 درجه با خبر منبع اصلى متفاوت است.
بسيارى از خبرگزارى ها، ســايت هاى خبرى، روزنامه ها و نشريات 
رنگارنگ در كنــار كانال هاى تلگرامى بدون توجه به عناصر خبرى 
و بى توجــه به ارزش هاى خبرى از كاه كوه مى ســازند و خبرهاى 
آميخته به دروغ را انتشــار مى دهند كه انســان تعجب مى كند كه 
مطبوعات و رســانه هاى اين كشور حداقل اگر به دستورات دين و 
ارزش هــاى دينى و ملى در دور بودن از دروغ و شايعه ســازى و... 

ندارند. توجه 
حداقــل به موضوع حرفه اى گرى خود توجــه كنند و اعتبار و اعتماد 
خود را فداى جذب مخاطبين بيشــتر درباره ويروس كرونا نكنند. به 
نظر نگارنده اين جو حاكم بر رسانه ها خود ويروسى است بدتر از كرونا 
كه به جان رســانه ها افتاده اســت و بايد نام آن را كروناى رســانه اى 
ناميد در چند روز گذشــته خبرى منتشر شد كه بازيكن فوتسال در 
قم بر اثر كرونا جان خود را از دست داد تقريباً تمام رسانه هاى خبرى 
مهم كشــور با كمال تأســف آن خبر را انعكاس دادند كه فرداى آن 
روز مجبور به تكذيب درگذشــت ورزشــكار معروف شدند و خود فرد 

ورزشكار آمد و اعالم كرد كه من زنده ام. 
ــور  ــانه هاى كشـ ــار در رسـ ــكاس اخبـ ــه از انعـ ــك نمونـ ــن يـ ايـ
ـــرعت  ـــداى س ـــت را ف ـــانه ها دق ـــدر رس ـــه چق ـــد ك ـــان مى ده نش
مى كننـــد و بـــدون توجـــه بـــه منبـــع خبرهـــا دربـــاره ويـــروس 
كرونـــا اطالع رســـانى مى كننـــد، هيچكـــس منكـــر نقـــش و 
جايـــگاه رســـانه در اطالع رســـانى بـــه مـــردم نيســـت و اصـــوالً 
ــالق  ــت اخـ ــى رعايـ ــدارد، ولـ ــن نـ ــز ايـ ــه اى جـ ــانه وظيفـ رسـ
حرفـــه اى يكـــى از اصـــول مســـلم در رســـانه اســـت كـــه ايـــن 
روزهـــا بـــا كمـــال تأســـف رعايـــت نمى شـــود، درحالى كـــه 
كشـــور بـــه آرامـــش و همدلـــى در ايـــن بحـــران ســـخت دارد. 
ـــتر  ـــود و بيش ـــاهده نمى ش ـــانه ها مش ـــرف رس ـــكارى از ط ـــن هم اي
بـــه جنبه هـــاى منفـــى موضـــوع پرداختـــه مى شـــود كـــه خـــود 
ـــردم  ـــن م ـــى در بي ـــارى و نگران ـــر بيم ـــديد تأثي ـــراى تش ـــى ب عامل
مى شـــود. بـــه گفتـــه تمـــام پزشـــك ها و روان پزشـــكان اســـترس 
ــدارى اســـت و حفـــظ آرامـــش و  ــديد بيـ ــم در تشـ ــل مهـ عامـ

ـــت.  ـــارى اس ـــى و بيم ـــر بحران ـــا ه ـــه ب ـــردى در مقابل خونس
روان شناســـان جملـــه معروفـــى دارنـــد كـــه مى گوينـــد اســـترس 
مـــا در بيمارى هاســـت حـــال بـــا توجـــه بـــه ايـــن موضـــوع آيـــا 
ــه  ــه را بـ ــردم جامعـ ــد و مـ ــز تـــالش كننـ ــانه ها نيـ ــد رسـ نبايـ
ـــد.  ـــوت كنن ـــترس دع ـــز از اس ـــردى و پرهي ـــش و خونس ـــظ آرام حف
به نظـــر مى رســـد دربـــاره كرونـــا، نـــه پنهـــان كارى بايـــد كـــرد و 
نـــه بزرگنمايـــى بلكـــه بايـــد واقع بينانـــه و به صـــورت حرفـــه اى 
ــانتاژهاى  ــادن در دام شـ ــرد و از افتـ ــس كـ ــا را منعكـ واقعيت هـ
ــا  ــرده همنوايـــى بـ ــداى ناكـ ــد و خـ ــوددارى كننـ ــانه اى خـ رسـ

ــد.  ــام را نكننـ ــد و مخالـــف نظـ ــانه ها معانـ رسـ

برخى ها از آب گل آلود ماهى مى گيرند

عتمادى  بى ا
وس يـر و ز   ا ُكشنده تر  
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6 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

مريم مقدم 
ويروس كرونا به جان گردشگرى ايران و جهان افتاد. 
اگرچــه تمــام برنامه ريزى هاى جهانــى در حوزه جذب 
گردشگر در ســال 2020 توسط كشورها بهم ريخت اما 
تعدادى زيادى از اين كشــورها بيشــتر از ديگران زيان 
كردند مانند چين كه ويروس كرونا از آنجا به تمام جهان 
ســرايت كرد. كشــورهاى زيادى از جمله ايران در حال 
برنامه ريزى براى تعطيالت ســال نــوى چينى بودند و 
مى خواستند از 150 ميليون گردشگر چينى كه همه ساله 
در جهان ســفر مى كنند، تعدادى را به سمت كشور خود 
جذب كنند، اما پشيمان شدند و االن حاضر نيستند حتى 
يك چينى به كشورشــان بيايد از آن طرف هم كسى به 
گردش در شــهرهاى چين در اين برهــه زمانى نخواهد 

رفت. 
ويروس كرونا در حال فتح همه كشورهاست و هر از گاهى 
خبر مى رسد كه از جايى و كشورى سر درآورده است در 
ايران هم از شــهر قم شروع كرد و بعد به شهرهاى استان 
گيالن و تهران بيشترين سفر را داشته است اين ويروس 
گردشگر حاال گردشگرى جهان را با سفرهايش فلج كرده 
اســت. ونيز به شهر ارواح تبديل شــد، موزه هاى جهان 
بسته شــدند پروازها خوابيد و آلمان بزرگترين نمايشگاه 

گردشگرى اش را كنسل كرد. 
در ايران هم هتل هاى شهرهاى مختلفى از جمله گيالن 
و مازندران و قم مسافر نمى پذيرند و البته شنيده مى شود 
اين حاشــيه پذيرش نشدن گردشــگر در حال دامنگير 
شدن در استان هاى مختلف است. درحال حاضر هركسى 
كه وارد شــهرهاى ديگر شود تحت معاينه هاى بيمارياب 
قرار مى گيرد تا مشخص شود حامل ويروس هست يا نه. 
ايرانى هــا كه تا همين چند روز پيش درحال برنامه ريزى 
براى انجام سفرهاى نوروزى خود بودند حاال نمى دانند آيا 
مى توانند در هفته آينده هم ســفرى داشته باشند يا نه 
چه برسد به ايام نوروزى كه 2 هفته ديگر از راه مى رسد. 
*66 درصد خانوارهاى كشور يك سفر در بهار داشته اند

66 درصــد از حدود 25 ميليون خانوار كشــور، در فصل 
بهار سال 98 حداقل يك سفر داشته اند كه بر اين اساس، 
تعداد خانوارهاى سفر رفته نســبت به بهار 1397، 2/2

درصد كاهش داشته است. 
به گزارش مركز آمار، طرح آمارگيرى از گردشگران ملى 
يكى از طرح هاى مركز آمار ايران اســت كه با هدف تهيه 
آمار و اطالعات مربوط به سفرهاى گردشگرى خانوارهاى 
كشور، براى بررسى هاى اقتصادى و تصميم گيرى مديران 
و برنامه ريزان در حوزه گردشــگرى، توســط آن مركز به 

اجرا در مى آيد. 
در ايــن طرح با مراجعه به خانوارهــاى نمونه، اطالعاتى 
در مورد ويژگى هاى ســفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر 
(با اقامت شــبانه و بدون اقامت شبانه)، هدف اصلى سفر، 
شيوه سفر، نوع اقامتگاه گردشگران، نوع وسيله نقليه مورد 
استفاده، تعداد شب اقامت و هزينه هاى سفر و همچنين 
اطالعاتى دربــاره ويژگى هاى اجتماعــى اعضاى خانوار 
مانند سن، جنس، وضع سواد و وضع اشتغال جمع آورى 

مى شود. 
نتايج اين طرح آمارى در فصل بهار ســال 1398

نشان مى دهد:
در فصل بهار سال 1398، معادل 66 درصد از حدود 25

ميليون خانوار كشور، حداقل يك سفر داشته اند كه تعداد 
خانوارهاى سفر رفته نســبت به بهار 1397، 2/2 درصد 

كاهش داشته است. 
در بهار سال 1398، حدود 103 ميليون سفر انجام شده 
است كه نسبت به بهار 1397، 0/9 درصد كاهش داشته 

است. 
تعداد سفرهاى بومى در فصل بهار، بيش از 102 ميليون 
سفر بوده كه 46 درصد از آن، با اقامت شبانه و 54 درصد 

بدون اقامت شبانه بوده است. 

ده استان خراسان رضوى، مازندران، تهران، فارس، گيالن، 
اصفهان، كرمانشاه، كرمان، هرمزگان و خوزستان مقصد 
بيشترين ســفرهاى با اقامت شبانه در فصل بهار 1398

بوده اند. 
ده اســتان گيالن، مازندران، كرمانشــاه، تهران، فارس، 
گلســتان، قزوين، خراســان رضوى، آذربايجــان غربى و 
اصفهان مقصد بيشترين سفرهاى بدون اقامت شبانه در 

بهار 1398 بوده اند. 
بيشترين ســفرهاى با اقامت شــبانه در فصل بهار سال 
1398، با هدف ديدار دوســتان و بستگان (60 درصد)، 
گــردش و تفريح (22 درصد)، درمان (8 درصد) و زيارت 
(7 درصد) انجام پذيرفته است. سفرهاى با اهداف فوق در 
مجموع 97 درصد از ســفرها را تشكيل داده است. حدود 
3 درصد از ســفرها در فصل بهار با اهدافى نظير آموزش، 

خريد و كسب و كار انجام شده است. 
در فصل بهــار ســال 1398، 34 درصد از 
سفرهاى بدون اقامت شبانه با هدف گردش 
و تفريح، 30 درصد با هدف ديدار دوســتان 
و بســتگان، 18 درصد بــا هدف درمان و 9

درصــد با هدف خريد انجام شــده اســت. 
9 درصد ســفرهاى بدون اقامت شــبانه، با 
اهدافى نظير آموزش، زيارت و كســب و كار 

انجام شده است. 
اقامتگاه اصلى مورد اســتفاده در سفرهاى 
داخلى با اقامت شبانه خانوارها در فصل بهار 
سال 1398، خانه بستگان و آشنايان با 74

درصد، ويال و آپارتمان اجاره اى با 9 درصد، 
ويال و آپارتمان شخصى با 7 درصد، چادر و 
كمپ شخصى و اقامتگاه عمومى هر يك با 3

درصد و اقامتگاه سازمانى با 2 درصد و ساير 
اقامتگاه ها هم 2 درصد بوده است. 

اين آمار بيانگر آن است سفر نوروز براى ايرانى ها جايگاه 
تعريف شــده اى دارد حال با توجه به شرايط موجود بايد 
ديد آيا مى توان اين مقوله را براى مبارزه با بحران مديريت 

كرد يا خير. 
وزير راه و شهرسازى و معاونت گردشگرى وزارت ميراث 
فرهنگــى از شــركت هاى هواپيمايى و دفاتر مســافرتى 
خواســتند تا اطالع ثانــوى جريمه اى بــراى لغو بليت 

هواپيماها از مردم دريافت نكنند. 
بخش نامه معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى با 
همين مضمون دردسرساز شــد. در اين بخش نامه آمده 
بود كه «با توجه به شرايط خاص روزهاى گذشته، ضمن 
تأكيد بر رعايت الزامات «دستورالعمل پيشگيرى و كنترل 
شيوع ويروس كرونا در تأسيسات گردشگرى» به شماره 
983400/78379 مورخ 4اسفندماه98 و به منظور رعايت 
حقوق متقابل مردم، فعاالن و تأسيســات گردشگرى در 
چارچوب بند يك ماده 13 تصويب نامه حقوق شهروندى، 
مفاد قرارداد گشــت هاى داخلى و خروجــى و ماده 12

شــيوه نامه اجرايى ذخيره اتاق و ابطال آن در واحدهاى 
اقامتــى، چنانچه از تاريخ اول اســفندماه ســالجارى تا 
اطالع ثانوى، گردشگرى درخواست انصراف از سفر كند، 
تمامى تأسيسات گردشگرى و دفاتر خدمات مسافرتى و 
گردشــگرى بدون هيچگونه جريمه اى نسبت به استرداد 

وجوه دريافتى از گردشگران اقدام مى كنند». 
ايــن بخش نامــه و مصاحبــه وزيــر راه واكنــش دفاتر 
خدمات مســافرتى را در پى داشت. بســيارى از مديران 
دفاتر مســافرتى اعالم كردند كــه بخش نامه وزارت راه و 
گردشگرى درباره لغو تورهاى گردشگرى اين روزهاست 
ولى مردم ســفرهاى نــوروزى را لغو مى كننــد بنابراين 

كارگزاران خارجى هزينه لغو تور را از ما مى گيرند. 
در واقع مديران دفاتر مسافرتى اين صحبت هاى وزير راه 
و معاون گردشگرى را موجب اختالف آژانس دار، هتلدار و 
شركت هواپيمايى با مردم قلمداد 
كــرده و گفتند كه اگــر حداقل 
اعالم مى شــد، تا چه زمانى همه 
سفرها لغو شود در آن صورت هر 
بخش مى دانست كه آيا بايد سفر 
نوروز را هم لغو كند و هزينه را به 

مردم برگرداند يا نه. 
از طرفــى متوليان گردشــگرى 
و بهداشت كشــور و حتى ستاد 
مديريت ويروس كرونا مدام درباره 
لغو سفرها و حتى ترددها صحبت 
مى كنند با اين وجود اما هتل هاى 
استان گيالن با رشد فزاينده ورود 
گردشگر مواجه شدند و هتل هاى 
مازنــدران نيز اعــالم كردند كه 
اين  مســافر نمى پذيرنــد.  ديگر 
موضوع نشان مى دهد هنوز خيلى 
از افراد اين موضوع را جدى نگرفته اند و مشــغول ســفر 
هســتند. همانطور كه برخى افراد در فضاهاى مجازى به 
تبليغ تورهاى گردشگرى ويژه تعطيالت آخر هفته اقدام 
مى كنند. زمانى كه وزير بهداشت گفته بود هفته اى سخت 
خواهد بود. با اين وجود هنوز مشــخص نيســت آيا سفر 
ويروس كرونا در ايران تا عيد نوروز ادامه داشته باشد يا نه. 

*بايدها و نبايدهاى گردشگرى با كرونا
كارشــناس حوزه گردشگرى، بر تبديل تهديد به فرصت 
تأكيد كرد و گفت: ممكن است تبليغ در حوزه گردشگرى 
در چنين شرايط بحرانى در كوتاه مدت نتيجه اى نداشته 
و حتى خشــم عده اى را نيز برانگيزد، اما همين تبليغ در 
شــرايط بحرانى مى تواند در آينده و در بلندمدت بسيار 

مثمرثمر واقع شود. 
ســوران احمدى زاد، با اشــاره به موضــوع پيش آمده در 
آستانه سال نو اظهار كرد: شروع كرونا همزمان با نزديك 
شدن به فصل بهار و آغاز سال نو به طبع تأثير بر صنعت 

گردشگرى استان همدان خواهد داشت. 

وى عنوان كرد: موضوع كرونا ناخوداگاه گردشگرى استان 
را از اولويت مى اندازد اما با اين شــرايط متوليان و فعاالن 
حوزه گردشــگرى موظف هستند نســبت به اقدامات و 
تدابير امنيتى و بهداشتى اقدام كنند و با تدابير بهداشتى 
ســعى در جذب گردشگرانى داشــته باشند كه از لحاظ 

جسمى در سالمت كامل به سر مى برند. 
احمدى زاد يكى از روش هاى جذب گردشگر در اين شرايط 
را اســتفاده از برندسازى اســتان همدان دانست و افزود: 
همدان در حوزه گياهان دارويى و خشكبار بسيار مشهور 
و زبانزد است و با بهره گيرى از اين توانايى مى توانيم براى 
جذب گردشــگران به استان به منظور استفاده از گياهان 

دارويى براى درمان بيمارى هاى مختلف استفاده كنيم. 
وى با اشــاره به اينكه يكى از شــاخه هاى گردشــگرى 
ســالمت، درمان بر مبناى مواهب طبيعى اســت، ادامه 
داد: اســتان همدان به دليل كوهستانى بودن آن از آب و 
هواى سالم و مناطق بكر طبيعى برخوردار است و همين 
شرايط طبيعى و مســاعد مى تواند در درمان بسيارى از 
بيمارى هاى جســمى و روحى مؤثر باشد و از گردشگرى 

سالمت براى جذب گردشگر استفاده كرد. 
احمدى زاد با اشاره به تأثير گردشگرى سالمت در جذب 
گردشگر به استان عنوان كرد: در شرايط فعلى مى توانيم 
از گردشگرى سالمت براى جذب گردشگر به استان بهره 
برده و از آن ها دعوت كنيم تا دوران مراقبت و بحران خود 

را در مناطق بكر و طبيعى استان همدان به سرببرند. 
به گفتــه اين كارشــناس حوزه گردشــگرى، حتى اگر 
روش هاى ذكر شــده درحال حاضر و در شرايط فعلى كه 
جهان با آن درگير است جوابگو نباشد و تنها در حد يك 
تبليغ باشــد، همين تبليغات انجام شده در شرايط فعلى 
مى تواند تأثيرات مثبتى بر گردشــگرى استان در آينده 

داشته باشد. 
وى عنــوان كرد: بــا قرار دادن دوربين هــاى 3بعدى در 
اختيار گردشگرانى كه به همدان سفر كرده و از مكان هاى 
طبيعــى و فرهنگى و تاريخى اســتان ديــدن مى كنند، 
گردشــگران مى توانند از طريق در آميختن مجاز و واقع 

از فناورى واقعيت افزوده بهره مند شوند. 
سوران احمدى زاد استفاده از فناورى هاى پيشرفته جديد 
در زمينه گردشگرى را مؤثر دانست و گفت: با در اختيار 
قــرار دادن عينك هــاى 3بعدى در مكان هــاى تاريخى 
مى توان تصويــرى از دنياى حال و گذشــته را به ذهن 
گردشــگر القا كرده و همزمان كــه از يك مكان تاريخى 
ديدن مى كند، مى توانــد از نحوه زندگى و افرادى كه در 
زمان هاى بس دور در آن مكان مى زيسته اند، اطالع يابند. 
وى با اشــاره به اينكه بدون شك بحران فعلى در آستانه 
سال نو مى تواند به شدت گردشگرى استان را تحت تأثير 
قرار دهد، افزود: پرداختن به گردشــگرى عميق و دعوت 
از گردشــگران براى بازديد از كارگاه هاى ماســك سازى 
و دريافت آموزش و كمك رســانى به ايــن نوع كارگاه ها 
در جذب گردشــگران به اســتان همدان مؤثر است و در 
اصطالح به آن گردشگرى عميق يا گردشگرى داوطلبانه 
گفته مى شــود.  احمــدى زاد بر ضــرورت رعايت نكات 
بهداشــتى و ايمنى در آستانه ســال نو و ورود گردشگر 
به اســتان همدان تأكيد كرد و گفــت: وجود تجهيزات 
ايمنى و كيت هاى تشــخيص كرونــا در مبادى ورودى 
اســتان به منظور جلوگيرى از گســترش ويروس كرونا 
الزم و ضرورى است.  وى همچنين از تورليدرها و فعاالن 
حوزه گردشگرى خواستار رعايت موارد و نكات بهداشتى 
و اســتفاده از مواد و وسايل بهداشــتى هنگام برخورد با 

مسافران شد. 
 ســوران احمدى زاد يادآور شد: راه اندازى كمپين هاى 
تبليغاتى گردشــگرى مبنى بر كرونا همچون راه اندازى 
در  ماسك ســازى  كارگاه هاى  دارويى،  گياهان  كمپين 
ايجاد گردشگرى عميق و گردشــگرى سالمت استان 

م ؤثر خواهد بود. 

نا كرو بر  ا بر در  گردشــگرى  كسيناسيون  ا و

گياهان  حوزه  در  گياهان همدان  حوزه  در  همدان 
دارويى و خشكبار بسيار دارويى و خشكبار بسيار 
مشــهور و زبانزد است مشــهور و زبانزد است 
اين  از  بهره گيــرى  با  اين و  از  بهره گيــرى  با  و 
براى  مى توانيم  براى توانايى  مى توانيم  توانايى 
به  گردشــگران  به جذب  گردشــگران  جذب 
استفاده  به منظور  استفاده استان  به منظور  استان 
براى  دارويى  گياهان  براى از  دارويى  گياهان  از 
بيمارى هــاى  بيمارى هــاى درمــان  درمــان 

مختلف استفاده كنيممختلف استفاده كنيم
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7 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

آمار مبتاليان به ويروس عرض اندام شده كرونا هر 
روز گســترده تر مى شود و اين يعنى حساسيت و نگرانى 
در بيــن مردم به اوج خود مى رســد. ذهن شــهروندان 
مشــغول به نفوذ اين ويروس شــده و فعاليت هايشــان 
مختلف گشته تا جايى كه نقل بيشتر محافل كرونا شده 
و همه ســعى دارند خود را به گونــه اى از آن محافظت 

كنند.
در همدان هم به تبع تمام كشور مردم در تالش هستند 
تا با رعايت اصول بهداشتى خود را در معرض آسيب قرار 
ندهند اما در اين ميان هستند كسانى كه قصه زندگيشان 

متفاوت از آنچه در شهر پيداست، سير مى شود.
همان هايى كه مجبورند در هر شرايطى حتى با خطرى 
كــه ابتال به ويروس به جانشــان مى انــدازد، باز هم در 
صحنه حاضر باشــند؛ همان افرادى كــه روزانه خيلى 
گذرا و سطحى از كنارشان مى گذريم و تنها رنگ نارجى 
لباس هايشان است كه در ذهن ما از پس اين هم سياهى 

حال حاضر جامعه باقى مى ماند.
همــان رفتگرانــى كــه برايشــان از الــكل و ژل هاى 
شست وشــوى فالن اداره و بهمان ارگان خبرى نيست 
و نــه امكان دوركارى دارند و نه حق حمايتى از ســوى 
مردم براى حداقل حفاظت عمومى بهداشتى شهر شامل 

حالشان مى شود.
اين روزها كه ماسك و دستكش دو ابرقدرت اقتصادى به 
شــمار مى رود و به احتكار هم نشسته اند، اما كافى است 
در كوچه هاى اين شهر قدمى بگذاريد؛ مردم با بى تفاوتى 
از آنچه ممكن اســت حاوى ويروس ها باشد، ماسك ها 
و دستكش هايشــان را در سطح شهر رها مى كنند؛ چرا 
كه شــنيده اند نبايد با ماسكى كه بيرون بر چهره دارند 
وارد منازل شــوند و اين اوج خودخواهى يك رفتار ضد 
اجتماع اســت كه شــهروندان از باكس هاى زباله براى 
دورريزهايشــان در سطح شهر اســتفاده نكنند و آنها را 
كه احتمال دارد حاوى ويروس باشند در سطح شهر رها 
كنند.اما اگر بدانند با اين حركت ناهنجار گامى در ابتالى 
همنوع ديگر خود برمى دارند، شايد قصه كمى فرق كند.

احتمال رويارويى كارگران و رفتگران شــهردارى بيش 
از اقشــار ديگر جامعه با ويروس كروناست و رها كردن 
ماسك هاى استفاده شده در شهر مشكالت را براى آنان 

چند برابر مى كند.
متأســفانه گوش شنوايى براى شــنيدن گاليه هاى اين 
روزهاى اين عزيزان نارنجى پوش در شهر وجود ندارد. با 
اين حال پاى درد دلشان نشستيم تا شايد انعكاس حرف 

نمايندگانشان چاره اى از درد اين روزهايشان دوا كند.

رفتگر جوانى كه در حال جمع آورى آشــغال ها از سطح 
كوچه هــاى خيابان مهديه اســت، در اين باره مى گويد: 
مردم اين روزها بيشــتر از گذشــته خودخواه شدند و 
بيشــتر به فكر خودشان هستند. به خاطر همين خيلى 
راحت آشغال هايشان كه اين روزها ماسك ها و دستكش 
هم به آن اضافه شــد در كوچه و خيابــان مى اندازند و 
فكر نمى كنند كه رفتگر بيچاره هم خانه و خانواده دارد 
و ممكن اســت با بيمارى اى كه همه از آن مى ترســند، 

روبه رو شود.
او كــه خود را احمد معرفى مى كند، مى گويد: درســت 
اســت كه وظيفه من و امثال من جمع آورى آشغال ها از 
كوچه و خيابان است، اما كاش مردم كمى هم مهربان تر 
بودند تا حداقل دلشان براى همنوع خودشان مى سوخت.

وى ادامه مى دهد: كســى حرفه هاى ما را نمى شــوند، 
اكثر ما بــا پيمانكارانى كار مى كنيم كه دنبال ســود و 
درآمد خودشــان هستند و چندان توجهى به وضعيت و 
گرفتارى هاى ما ندارند. از طرفى با شــرايط بِد اقتصادى 
حال حاضر ما هم بــراى لقمه نانى كه به خانه مى بريم، 

مجبور به تحمل هستيم.
يكى ديگر از مردان نارنجى پوش شهردارى كه در خيابان 
تختى مشــغول جمع آورى آشغال هاست به خبرنگار ما 
مى گويد:  بارها پيش آمده كه در چند روز 
اخير، مردم در مقابل ؟؟ ماسك هايشان 
را بيرون مى اندازند و من مجبور مى شوم 
آنها را جمع كنم. جالب آنكه آنها بدون 
هيچ واكنشى انجام اين كار را وظيفه من 
مى دانند. اگرچه درست هم فكر مى كنند 
و من وظيفه دارم آشغال ها را از خيابان 
جمع كنم، اما آيا آنها در مقابل تميزى و 
سالمت شهر خودشان وظيفه اى ندارند؟

نامش على است و بيش از 20 سال است 
كه كارش همين است، اما گاليه هايش 
بــه گفته خــودش هميشــه در دلش 
مانــده و كمتر پيش آمده با كســى از 

دلگيرى هايش صحبت كند.
بــا ايــن حــال در ادامــه حرف هايش 
مى گويد: باور كنيد ما هم خانواده داريم، 
زن و بچه هاى ما هم سالمتى ما برايشان 
مهم اســت. اگر مبتال شــويم، جانمان 

به خطر بيفتد، چه كســى از ما كه قشر ضعيف جامعه 
هستيم، حمايت مى كند؟ از مردم مى خواهم كمى با ما، 

با شهرشان و سالمت خودشان مهربان تر باشند.
يكى ديگر از رفتگران شهردارى اما دلش از برخى رفتارها 
خون اســت و مى گويد: خيلى از خانواده ها به راحتى به 
بچه هايشــان اجازه مى دهند زباله و آشغال هايشــان به 
كوچــه و خيابان بريزند حاال هم كه كرونا آمده خودتان 
ببينيد چقدر آشغال ماسك و دستكش بايد از باكس هاى 
آشــغال و حتى خيابان هاى شهر جمع شود. چه كسى 
مسئول است؟ همه ما، اما متأسفانه برخى تصور مى كنند 
وظيفه رفتگران اســت كه پشت ســر آنها راه بيفتند و 

آشغال هايشان را جمع كنند.
وى كه خود را معرفى نمى كند، مى افزايد: همه فقط شعار 
مى دهند كه پيگيرى مى كنيم در حالى كه رفتارهايشان 
چيز ديگرى را نشــان مى دهد. اگر كرونــا آمده و براى 
ســالمت جانى مردم خطرناك اســت، براى همه مردم 

است و ما رفتگران كه جدا از آنها نيستيم.
وى ادامه مى دهد: شدت توليد زباله ها در شهر نسبت 
به يكماه پيش بيشــتر شــده و اين كار ما را سخت تر 
كــرده، با اين حال گاليه اى نداريم اما كســى به فكر 
ماو ســالمتى ما نيســت، حتى پيمانكارانى كه با آنها 
قرارداد داريم چندان امكانات بهداشــتى خاصى به ما 
نمى دهند. براى همين ما خودمان مجبور هستيم اين 

وسايل را تهيه كنيم.
اين شــرايط در حالى اســت كه پيــش از اين معاون 
خدمات شهرى شهردارى همدان در مصاحبه هاى خود 
از ضدعفونى كردن معابر شهرى همدان براى جلوگيرى 

از شيوع كرونا خبر داده بود.
وحيد على ضمير همچنين به تميزى توالت هاى عمومى 
شهر هم اشاره كرده بود و از نبود محدويت براى تأمين 
مواد گندزدا و بهداشــتى توسط شهردارى سخن گفته 

بود.
وى بر اين ادعا تأكيد دارد كه روزانه ماسك و دستكش 

به پاكبانان و كارگردان خدمات شهرى توزيع مى شود.
اين در حالى اســت كه رفتگران و نارنجى پوشان شهر از 
نبود ماسك به اندازه نياز گاليه مند هستند و همچنين از 
برخوردهايى كه با آنها از جانب پيمانكارانشان مى شود به 
تنگ آمد و بيش از هر گروهى نگران از سالمت خود در 

مقابله با كرونا ويروس هستند.

مردم:  به  شهر  نارنجى پوشان  مردم: هشدار  به  شهر  نارنجى پوشان  هشدار 

بيـد يـا ر د ا  ر مــــا  بيـدسالمت  يـا ر د ا  ر مــــا  سالمت 
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8 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

توكل دارائى، سردبير 
 باالخره مجبور شــديم واقعيت خطر و شــيوع 
بى رحمانه ويــروس COVID-19 يا همان ُكرونا را 

بپذيريم.
اولش دولت، وزارت بهداشت و شوراهاى عالى كشور، 
بــا رفتار مصلحت انديشــانه و دســت كم گرفتن اين 
هجوم وحشت زا، و نترسيدن مردم، زمينه ساز گسترش  
آن شــدند و بعد هم امروز، اما تــوپ در زمين مردم 
است، ـ يعنى آن را در زمين ما انداخته اندـ و از صدر تا 
ذيل اجتماع، از روستايى تا شهرى و از عامى تا خاص، 

بدون هيچ تبعيضى گرفتار اين مصيبت شده اند.
گله كردن، خشــم و عتاب بماند براى بعد؛ ما اينك به 
انســجام و وحدت همگانى در ســايه آگاهى، صداقت 
و شــفافيت مســئوالن نيازمنديم. بى تعارف اگر اين 
ويروس منحوس را دســت كم بگيريم و تسليم تئورى 
توطئه، سهل انگارى و كوچك ديدن آن در مقايسه با 
ســاير بيمارى ها و يا پنهان كارى و نگاه امنيتى به آن 

شويم، گرفتارى ما صدچندان خواهد شد.
مسلم است كه اين بيمارى نمى تواند جهان را و به ويژه 
ايرانيان را از پاى درآورد و از ســويى بر اساس آخرين 
آمارهاى چينى ها و ســازمان بهداشت جهانى، تاكنون 
ســه و هشــت دهم درصد مبتاليان آن مرد ه اند و در 
مقايســه با ساير عوامل مرگ ومير ســاالنه در ايران و 
جهــان، شــايد در رديف هاى پايين تر جدول باشــد؛ 
اما آنچه اين ويروس را وحشــت آفرين كرده اســت؛ 
«سرعت همه گيرى»، «هجوم پنهانى» و از سويى نوع 
كشــوردارى محرمانگى و كند مزاج، مسئوالن ماست 
كه نتوانســتند يا نخواستند در اولين فرصت، قاطعانه 
و بدون فوت وقت، شــهر اصلى درگير در اين ويروس 

را قرنطينه كنند.
با وجود اذعان مســئوالن بهداشتى كشور به قدرت و 
سرعت همه گير شدن اين ويروس، نگاهى به عملكرد 
اطالع رســانى آنهــا در اين 2 هفته، نشــان مى دهد 
خودشان هم در شــوك اين «حمله ويروسى» به سر 
مى بردنــد.  به گونه اى  كه باالترين رده شــان هم باور 
نكرده بــود كه عمق فاجعه چيســت و اين بود كه با 
عطســه هايى در تيــراژ جهانى، مضحكــه عالم و آدم 
شديم و البته خودش نيز قربانى اين دست كم گرفتن 

و بى خيالى شد و هنوز هم در بستر بيمارى است.
براى ثبت در تاريخ و البته توجه و انذارى كه مى تواند 
از خود نويسنده تا همه مخاطبان را دربر بگيرد؛ نكات، 
حاشــيه ها و مطالبى هرچند كوتاه درباره تأثيرات اين 

ويروس نحس بيان مى كنم.
1-  بــا ابتالى ايــاالت متحده به ايــن ويروس، مثل 
بســيارى از توّهمات پيشين، طرفداران تئورى توطئه 
كه در روسيه و ايران و حتى در اروپا و آمريكا، ساخت 
و پرداخــت اين بيمــارى را در البراتوارهاى آمريكا يا 
حتى چين مى دانســتند؛ اكنون متوجه شــده اند كه 

حتى اگر شــيوع اوليه اين بيمارى 
نتيجه يك ســهل انگارى تحقيقاتى 
هم باشد؛ پناه گرفتن در پشت چنين 
تئورى هايى؛ بشــريت را در برابر اين 
هجوم خلع ســالح خواهــد كرد و با 
بى توجهى، دامنــه درگيرى و عمق 
شيوع و توســعه آن، از چند كشور 
و شهر كوچك، به قاره هاى پنجگانه 

جهانى رسيده است.
2-  تازه اين روزها متوجه شــده ايم 
كه اگر تاريخ را ورق مى زنيم، معناى 
مرگ سياه (طاعون) در ذهن، زبان، 
خاطره و مواجهه گذشــتگان با اين 

ويروس عالمگير چه بوده است.
آنهــا كــه از "تاريخ علــم" عبرت 
سختى  تاوان  مجبورند  نياموخته اند، 
بدهنــد. آنچــه بشــر را از فجايع و 

كشــتارهاى ميليونى گذشته به عصر بهداشت جهانى 
رســانده است، تسليم شدن در برابر علم و دانش بوده 

است نه پناه بردن به خرافه و تخيالت واهى.
با وجود اينكه "Coronavirus"، ناشــناخته جلوه 
مى كند و فرياد و شــكوه از ناتوانى علم پزشكى براى 
پيشــگيرى، واكســينه شــدن در برابر آن و مداواى 
بيمارى به آسمان بلند است، اما نهايتا آنچه بشريت را 
از اين پيچ ابتال و آزمايش، به سالمت عبور خواهد داد، 

"پناه گرفتن پشت سپر علم" خواهد بود.
آنها كه در اين چند روزه و حتى پيش تر از آن، ايمان 
و علــم را در رقابت و جدال كشــاندند و براى اثبات 
نادانى خويش كتاب ســوزان راه انداختند، اگرچه خود 
در"بروج مشيده"، به ريش خلق ا... مى خندند؛ اما تاوان 
آن را رنج و درد پيرزنان و پيرمردان درمانده و نادارى 
مى دهد كه در عمر خويش نه ماســك ديده اند و نه از 
عمــق فاجعه اى كه آنها را بى دفاع كرده اســت، خبر 

دارند.

3-  تاريــخ علــم بدون سانســور، 
واقعيت هــاى تاريخى را براى انذار و 
هشدار و تجربه آموزى ما بيان كرده 
اســت. اگرچه امروز هزاران البراتوار 
علمى در گوشــه و كنار جهان، هر 
يك به سوداى دست يابى به واكسن 
و داروى مقابلــه و مهار اين بيمارى 
از همديگر سبقت مى گيرند و صدها 
هــزار توصيه، اندرز، تجربــه و... در 
شبكه هاى اجتماعى توسط بيماران، 
پزشكان، صاحبان انديشه و فرهنگ 
و حتى مردم كوچه و بازار، با تكيه بر 
ترويج  شفافيت"  و  صداقت  "آگاهى، 
مى شــود؛ بشــر تا رســيدن به اين 
ايستگاه، ميليون ها قربانى داده است.
چهاردهم  قــرن  مرگبــار  طاعــون 
ميالدى كه از آســيا تــا اروپا، خاك 
مــرگ بر جهــاِن آن روز پاشــيد، خاطره اى اســت 

وحشتناك از كشتار بى رحمانه يك ويروس همه گير.
در جهــان قديم عامــل بيمارى را "مياســما" كه از 
بخارات متعفن برخاسته از الشه مردگان برمى خاست، 

مى پنداشتند.
بشــر آن روزگار بيچاره و تســليم، نظاره گر قلع وقمع 
خويــش بود و يكى يكى در دام  مرگ گرفتار مى آمد. 
بوكاچــو نويســنده ايتاليايى در قــرن 14، در تجربه 

خويش از اين بيمارى چنين نوشته است:
«كســى از ايــن نمى گويد كــه شــهروند از ديگرى 
دورى مى كــرد، هيــچ همســايه اى به همســايه اش 
رســيدگى نمى كرد. خويشاوندان ديگر هرگز همديگر 
را نمى ديدنــد، اگــر هم مى ديدنــد از دور، اين بالى 
وحشتناك چنان آشفتگى و درماندگى در قلب مردان 
و زنان كاشته بود كه برادر، برادر را، عمو، برادرزادگان 
و خواهرزادگان را، خواهر برادر را، و اغلب زن شــوهر 
را تــرك مى كرد؛ و حتى آنچه بــه مراتب عجيب تر و 

باورنكردنى تر مى نمود اينكه پدر و مادر پروا مى كردند 
از اينكه فرزندانشــان را ببينند و از آنها مراقبت كنند؛ 

انگار كه اينان فرزندانشان نبودند...»
گزارش اين نمونه كوتــاه، از مردمى بى دفاع حكايت 
مى كند كه فالكت را پذيرفته بودند و بى سالح در برابر 

اين دشمن، تسليم تقدير خويش شده بودند.
اما از آن ســال هاى ســياه تا اين عصر، باز هم بشــر 
تجارب تلخ و دهشــتناك ديگر را از اين نوع پشــت 
سر گذاشته است. شيوع آنفلوآنزاى اسپانيايى در بين 
ســالهاى 20_1918 كه از اروپا تا آسيا را درنورديد و 
جان 50 ميليون انســان و از جمله ايرانيان را گرفت، 
برگ ديگرى از جدال انســان با هيوالهاى ناشناخته 

بود.
4-  اما امروز بشر دست بسته نيست؛ اگر در هزاره هاى 
گذشته، پزشــكى و خرافه و جادو همنشين و همراه 
بودنــد، اما به تدريــج آگاهى و دانش جــاى جادو و 
جنبل را گرفت و در سايه فداكارى و مجاهدت علمى 
پدران علم پزشكى، اينك بشر دستان پُرى از تجربه و 

سالح هاى مؤثرى براى مقابله دارد.
از مقاومــت انــدك جاهالن در گوشــه و كنار جهان 
كه بگذريم؛ خرد جمعى بشــر به علم پزشــكى ايمان 
پيدا كرده اســت؛ اين ايمان حتى در نظرگاه مؤمنان 
آگاه، نافى ديانت و آموزه هاى دينى نيست. سر تسليم 
فرود آوردن بشــر در برابر ناجيــان خويش از بقراط، 
جالينوس، ابن سينا، رازى، فلمينگ و پاستور؛ حكايت 
نمك شناســى اوســت و اگر جهل و خرافه اى در اين 
ميان، مى خواهــد چرخه علم و دانايــى را بيااليد، با 
آگاهى روزافزون عمومى كه در پرتو اطالع رسانى هاى 
شــبكه اى، رخ نموده است؛ به سرعت رسواى عالميان 

مى شود و به ناچار مجبور به سكوت و تسليم.
اگر امروز پرســتار، پزشك، بيمارســتان و درمانگاه، 
تقديس مى شــود، به پاس احترامى است كه بشريت 
به علم دارد و او را به هر گزينه موهوم ديگرى ترجيح 

داده است. 

دهد فرارى  ا  ر هيوال  ند  مى توا علــم  فقط 

آنها كه تــرس مردم را 
قبيح مى شمارند، درست 
در نقطــه عقل و آگاهى 
و در تقابل بــا دانايى و 
به  و  گرفته اند  قرار  علم 
توصيه هاى  بهانه،  همين 
پزشــكى و بهداشتى را 

تمسخر مى كنند
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9 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

در اين صحنه، اگر با پافشــارى برخى اهل ديانت،  بر 
دوگانه و تقابل علم و دين پافشــارى و تبليغ شــود، 
قربانى آن دينى خواهد بود كه نســبت به حفظ جان 

آدمى بى توجه است.
جاهالنى كه "ســپر علم" را خارج از اراده الهى تفسير 
و تعبير مى كنند، به زودى خواهند ديد كه اين ســپر، 
اگرچه برخــى خرافه ها را به چالش ميكشــد و كنار 
مى گذارد، اما در تثبيــت وحدانيت خداوند و تحكيم 
ايــن آمــوزه  كه « خداونــد يگانه پناهــگاه آدمى در 
سختى هاســت"، ايمان به يكتايى آفريدگار را در دل 

و جان مؤمنان استوارتر خواهد كرد.
5-  ترس، همزاد بشر است و از آغازين روزهاى خلقت 
تاكنون، همــواره او را از پرتگاه هاى ندانم كارى و تهور 

ناشى از جهل، نجات داده است.
مالمت كردن مردم از اين ترس مثبت و احتياط عقلى، 
 نشــانه ديگرى از "انسان ناشناسى" و دست كم گرفتن 

"قدرت مقاومت" و «زندگى دوستى» انسانهاست.
آنها كه ترس مردم را قبيح مى شمارند، درست در نقطه 
عقل و آگاهى و در تقابل با دانايى و علم قرار گرفته اند 
و به همين بهانه، توصيه هاى پزشــكى و بهداشتى را 

تمســخر مى كنند و با تظاهر به شجاعت، 
ترس عقالنى مردم را بى سبب و ناشى 

از درشت نمايى رسانه اى مى دانند.
اينان خود غافلنــد كه در نبود 

همين حــزم و احتياط عقلى 
كه جهانگير شده است؛ و با 

دادوستد  همه  اين  وجود 
و گــردش و مســافرت 
جهانــى؛ قربانى شــدن 
بى گناه  انسان  ميليون ها 
به دســت ايــن هيوالى 

كوچك دور از انتظار نيست.
تقديس اين "تــرس آگاهانه"، 

نه نشانه درشت نمايى است و نه 
مقدس  ترس هاى  اين  ُجبن.  نشانه 

هزاران بــار بشــر را از پرتگاه هاى جهالت 
نجات داده اســت. پرواى انسان از خداوند و 

ترس از عقوبات، او را به عدالت و عبادت ســوق 
داده اســت و اگر نبود همين ترس هاى ريز و درشت؛ 
بشــر تســليم طبيعت و خوفناكى حوادث ناشناخته 

مى شد.
اما "وحشت"، امرى است كه بايستى مهار شود؛ آن هم 

به دست آگاهى و دانش.

هرچه وســعت و دامنه آگاهى بشر از هر موضوعى كم 
باشد، نتيجه آن ترس منتهى به وحشت خواهد بود. با 
اين وصف اگر ترس ناجى انسان تلقى شود، وحشت او 

را به هالكت خواهد افكند.
وحشــت هيچگاه به زمينه، دامنه، ريشه و تجربه نگاه 
نمى كند و با ســرعِت نور، خانمان بشــريت را در هم 

مى ريزد.
نمونه تازه و ســاده اش هم مى شــود حملــه به يك 
درمانگاه در بندرعباس از وحشت سرايت كرونا و آتش 

زدن آن.
بنابراين، اگر مسئوالن امنيتى- اجرايى كشور و استان 
بين "ترس"و "وحشــت"، تفاوتى قائل نشــوند و همه 
انــذار دهندگان و خادمان شــفافيت و صاحبان خرد 
و مراجع اطالع رســانى را به چوب "وحشــت آفرينى"

و"تشويش اذهان"، برانند؛ دود آن به چشم اصلى ترين 
هــدف آنان كــه همانا حفظ امنيت و آرامش اســت؛ 

خواهد رفت.
رو  ايــن  از 
ه  د ســتفا ا
تجارب  از 
و  دنيا 

به ويژه آنچه در چيــن به عنوان زادگاه اين ويروس در 
حال انجام است، مى تواند خسارت هاى احتمالى را در 

اين گذرگاه خطرناك و همگانى، كمتر و كمتر كند.
عرضه اطالعــات قطره چكانى و مصلحت انديشــانه،  
چه بســا مى تواند به سســت شــدن پيشگير ى هاى 
شــخصى، خانوادگى و اجتماعى منجر شود و مردم 
را از عمق فاجعه اى كه امكان وقوع خواهد داشــت؛ 

سازد. بى خبر 
مشــخصاً، خطابم به مسئوالن اســتان است كه الزم 
است آمار مبتاليان قطعى،  مرگ و ميرها و مشكوك به 
بيمارى را به تفكيك شــهرها، مناطق و حتى روستاها 
اعالم كنند، تا از "ترس عقالنى" مردم براى جلوگيرى 
از گسترش اين بيمارى بهره مندى حاصل شود. وگرنه 
با پنهان كارى و كم نشان دادن آمارها ـ مثل نمونه هاى 
تشكيك در آمار بيكارى و... ـ و احساس پيروزى هاى 
زودگذر در مقايسه با آمار ساير استان ها؛ زمانى به خود 
خواهند آمد كه چه بسا استان ما به كانون دست اول 

گسترش و صدور ويروس در كشور تبديل شود.
تشكيل يك ستاد اطالع رسانى شفاف، بى پرده و بدون 
مالحظــات توهمى امنيتى و رازدارى هاى سياســى و 
اجرايى، در كنار مسئوالن و مديران بهداشتى استان، 
حداقل خواسته اى است كه مى تواند موجب اطمينان 
خاطر مــردم براى عبــور كم هزينه از ايــن امتحان 

مديريتى باشد.
بسنده كردن به شــيوه هاى تيپ و يكسان كشورى 
در ايــن زمينه و واهمه از ابتــكار، تدبير و تجارب 
استانى، به نوعى تســليم وضعيت موجود شدن و 
كنــار آمدن با موضوع تا اطــالع ثانوى تلقى خواهد 

شد.
6-در سوره مباركه مائده آيه 32 آمده است: 
اگر كســى يك نفر را نجــات بدهد و زنده 

كند، انگار همه  مردم را زنده كرده است.
  نجات انســان ها از مرگ و نابودى با هر 
تفســيرى كه از آن مى شود، امرى هم دينى 
و هم انســانى اســت. نيز از نظر فلسفى هم به قول 
اســتاد دينانى از دل قضيه فلســفى "كلى طبيعى"
ابن ســينا مى توان توجه به نوع انسان به عنوان 

همه بشريت را استخراج كرد.
بنابــر اين در اين روزها مســئوالن اجرايى و 

بهداشتى و امنيتى و البته همه اقشار جامعه بايستى 
بر اجراى بى تنازل اين آموزه ها تأكيد كنند ودر عمل 
به آن كوشا باشند. اگر سهل انگارِى مِن نويسنده در 
كوچك ديدن پيشــگيرى هاى توصيه شده پزشكى و 
بهداشــتى، به بيمارى و يا خــداى نكرده مرگ و با 
واســطه  دوست، آشــنا، خانواده و همشهريانم منجر 
شــود، با وجود اين همه آگاهى هاى منتشــر شده و 
هشــدارهاى پياپى؛ به قول و فتواى علماى دينى و 
نيز عقل بشــرى، موجب ضمان است و پاگذاشتن بر 

روى وجدان.
7-  آن مسئولى كه درصد مى گيرد و با كوچك ديدن 
قضيــه، با تكيه بر آمار و ارقام از ســه و هشــت دهم 
مردگان در مقايســه با مبتاليان مى گويد؛ نه انسان را 
شــناخته و نه براى جان او حرمت قائل شده است. او 
چه مى دانــد كه مرگ يك پيرمرد 80 ســاله در يك 
خانواده و قوم مى تواند ســقف جامعه كوچك آنها را بر 
سرشان آوار كند و عزاى يك كودك عزيزُدردانه، بنيان 

قبيله اى و جمعى را بر باد خواهد داد.
بنابرايــن، نه هول بيفكنيم و وحشــت بيافرينيم و نه 

تخفيف بحران كنيم.
آهاى مســئول محترم بر ميز نشسته! لطفاً و لطفاً، در 
اين ايام مخاطره از افاضه هاى ناســنجيده پرهيز كن و 
فضل و دانشت را بگذار براى پس از طوفان. اگر انسان 
عزيز و محترم اســت، نجات جان او نيز قابل تقديس 
اســت. پس با احتياط ســخن برانيم و در اين دوره اى 
كه ان شاءا... كوتاه خواهد بود؛ از اسب «خود همه آگاه 

پندارى» پايين بياييم.
8-  به تو مى گوييم! اى انســان شــريف و عزيزى كه 
مرهم آالم بشــر شــده اى و مأمن دردهــا و رنج هاى 
كوچك و بزرگش. تمام قد به احترامت برمى خيزيم، نه 
از ترس جانمان كه از ســر تكريم و وظيفه انسانى كه 

در قبال فداكاريت، بايستى انجام دهيم.
اى پزشــك و پرستار مسلح به علم و دانش! اى فرشته 
نجات! و اى كادر بهداشــت و درمــان جهان و ايران و 
البته همدان! درودت باد و بهترين آرزوهاى خوشــى و 

شادكامى در انتظارت.
تويى كه ياريگر درمندان و بى كســان شده اى، در اين 
روزگار ناُمرادى و نامردى. تنت سالم بماناد و ايمانت به 

خدمت هاى انسانى استوارتر باد. همين.
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10 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

دايره كرونا در همدان چون ديگر استان هاى كشور 
در حال گســترده تر شدن است و تنها راه براى مقابله با 
اين ويروس پيشــگيرى از ابتالى به اين بيمارى است با 
اينكــه تاكنون درمــان قطعى و راه حــل دقيقى براى 
جلوگيــرى از شــيوع آن وجــود ندارد اما پزشــكان و 
مسئوالن علوم پزشكى همدان در تالشند تا با همه گيرى 
اطالعــات پيش از ابتال مــردم را آگاه به اين ويروس و 

عالمت هاى پنهان آن كنند. 
از طرفى با تالش متخصصان در همدان آزمايشگاه پيشرفته 
تست كرونا در اســتان راه اندازى شده است و هم اينك به 
انجام آزمايش از بيماران مشكوك به كرونا اقدام مى كند بر 
همين اساس است كه معاون بهداشت علوم پزشكى همدان 
از انجام تست به روى بيش از 38 همدانى مشكوك به كرونا 

(زمان تنظيم خبر)خبر مى دهد. 
در همين راســتا اما آمار هاى ابتال و قربانى همچنان در 
فضايى از تضاد با آنچه منابع رسمى اعالم مى كنند و در 
فضاهاى غيررســمى جريان دارد به چشم مى خورد بر 
همين اساس نياز به شــفافيت انتشار اطالعات در بين 
رسانه هاى رسمى و منابع خبرى معتبر احساس مى شود. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان معتقد است برخورد 
منطقــى و معقول با كرونا و پرهيــز از ناامنى روانى در 
جامعــه در وضعيت كنونى بيشــترين اهميت را دارد و 
مى گويد: در همدان همانطور كه پيش از اين اعالم شده 
است در حال حاضر 23 مبتال و 2 نفر قربانى (زمان تنظيم 

خبر) آخرين خبرى تأييد شده و رسمى استان است. 
دكتررشــيد حيدرى مقــدم با بيان اينكــه در فضاى 
مجــازى نگرانى هايى وجود دارد كه الزم اســت با در 
اختيار قــراردادن اطالعات صحيح از مراجع موثق اين 
موضوع مديريت شــود، گفت: وضعيت فعلى اســتان 
همــدان نگران كننده نيســت و بحرانــى در اين باره 
وجود نــدارد و بايد با حفظ آمادگى بــا حداكثر توان 
از ظرفيت ها اســتفاده و از هرگونــه تصميم هيجانى و 

ناگهانى پرهيز كرد. 
وى با اشــاره به اينكه امروزه مردم جامعه بيش از پيش 
به خدمات ارزشمند كاركنان حوزه سالمت آگاه هستند، 
اظهــار كرد: تمام ما در كنار مردم هســتيم و براى يك 
هدف مى جنگيم در اين راستا هيأت رئيسه دانشگاه علوم 
پزشكى همدان به عنوان يكى از قوى ترين هيأت رئيسه 
دانشگاه هاى علوم پزشــكى كشور در كنار ديگر اساتيد 
و كاركنان دانشــگاه منسجم و هماهنگ و با مسئوليت 
اجتماعى تمام توان خود را بــراى اداى دين به مردم به 
كار خواهند گرفت تا شاهد كاهش شيب بيمارى، عبور 

از مقطع كنونى شــاهد افزايش ســطح، شأن و حرمت 
دانشگاه علوم پزشكى همدان باشيم. 

رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســينا همدان گفت: 
آزمايشــگاه پيشرفته تســت كرونا در همدان راه اندازى 
شده است و هم اينك اقدام به انجام آزمايش از بيماران 
مشكوك به كرونا مى كند بر اين اساس تاكنون 16 مورد 
از آزمايش هاى صورت گرفته در اين مركز و در مجموع 
53 مــورد از آزمايش هاى كرونا مربوط به اين اســتان 

منفى بوده است. 
وى ادامه داد: با راه اندازى مركز پيشــرفته تســت كرونا 
در همدان، در كمترين زمان ممكن مى توان نســبت به 
برنامه ريــزى براى افــراد داراى آزمايش مثبت و منفى 
كرونا اقدام كرد كه در همين راستا مركز مشاوره اى براى 
ويروس كرونا با 60 خط تلفن راه اندازى شــده اســت و 
كاركنان اين مجموعه از ســاعت 8 صبح تا 12 شب در 

اين مركز مستقر هستند. 
حيدرى مقدم افزود: شــهروندان براى دريافت مشــاوره 
مى توانند به سامانه 3143 تماس برقرار كنند و كاركنان 
بهداشتى مستقر در اين مركز، اطالعات مورد نياز درباره 

ويروس كرونا را به متقاضيان ارائه مى دهند. 

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: بخش زيادى 
از مراجعان به مراكز بهداشت و درمان و بيمارستان هاى 
اين استان كســانى هستند كه به دليل داشتن عالئمى 
همچون آب ريزش بينى، تب خفيف، ســرفه و نگرانى از 

وضعيت بدنى در اين مراكز حاضر شدند. 
حيدرى مقدم افزود: شهروندان در تماس با سامانه 3143
مشــاوره و راهنمايى الزم را دريافت كرده و مشــاوران 
حاضر در ايــن محل با توجه به نوع عالئــم فرد، اقدام 
به توصيه هايى همچون خــود مراقبتى، تحت نظر قرار 
گرفتــن در خانه يا در صورت مشــكوك بودن به كرونا 

دعوت به حضور در مراكز درمانى مى كنند. 
وى بــا بيان اينكه وضعيت فعلى اين اســتان در زمينه 
ويــروس كرونا بحرانــى و نگران كننده نيســت، گفت: 
اختصاص 300 تخت بيمارســتانى ســينا همدان براى 
بيماران مشــكوك بــه كرونــا در همدان و در ســاير 
شهرســتان هاى اســتان در صورت وجود 2 بيمارستان 
يكى از آنها براى بيماران مشكوك به كرونا در نظر گرفته 
شــده اند تا جايى كه در ساير شهرستان هاى استان هم 
يك بخش در هر بيمارســتان به بيماران مشــكوك به 

ابتالى كرونا اختصاص يافته است. 

وى با بيان اينكه در روزهاى اوليه ابتال به بيمارى كرونا 
و يا آنفوالنزا بهتر اســت افراد اتاق خود را از ساير افراد 
خانواده جدا كنند و با اســتراحت و مصرف مايعات گرم 
و ميــوه بهبود يابند، افزود : تنها افــرادى كه تب باال و 
تنگى نفس شــديد دارند به بيمارستان و مراكز درمانى 

مراجعه كنند. 
وى همچنين خواســتار توجه هر چه بيشتر به موضوع 
بيوتروريســم و آماده باش تيم آزمايشــگاهى آلترناتيو 
در كنار در نظر گرفتن آزمايشــگاه دانشــكده بهداشت 
به عنوان آزمايشــگاه جايگزين شــد و افزود: تشــكيل 
كميتــه اى از متخصصان علوم پايــه و بالينى به عنوان 
زيرمجموعه اى پدافند غيرعامل قرارگاه زيســتى استان، 
اســتفاده از ظرفيت روانشناســان و روانپزشكان براى 
مديريت فضاى روانى جامعه، بهره گيرى از كارشناســان 
خبــره در كنار اســاتيد گروه ويروس شناســى، در نظر 
گرفتن نيروهاى ذخيره و پشــتيبان در مراحل مختلف، 
تهيه فهرستى از دانشجويان پزشكى و پرستارى داوطلب 
در قالب گروه هــاى 5 نفره از ديگر مواردى اســت كه 
مى تواند در بسيج همگانى مبارزه عليه كرونا در همدان 

مثمرثمر واقع شود. 

اندازى  راه 
هاى  ايستگاه 
از  پيشگيرى  آموزشى 
همدان در  كرونا 
4 ايستگاه آموزشى براى پيشگيرى و مقابله 
با كرونا در نقاط مختلف شــهر راه اندازى شــده 

است.
رئيس مركز بهداشت شهرســتان همدان گفت: 
به منظور اطالع رسانى نكات مهم و بهداشتى براى 
پيشــگيرى از ابتال به ويروس كرونا، 4 ايســتگاه 
آموزشى در نقاطى مانند ميدان امام(ره)، خيابان 
بوعلى، فروشــگاه رفاه واقع در ميدان فلســطين 
و مركــز خريد ميالد در خيابــان جهان نما برپا 

شــده اســت. دكتر محمد خيرانديش، افزود: در 
اين ايســتگاه ها توضيحاتى درباره بيمارى كرونا، 
روش هــاى مراقبتى، پيشــگيرانه و بســته هاى 

آموزشى به مراجعه كنندگان ارائه مى شود.
رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان با بيان 
اين كــه در هر دقيقه 30 نفر به اين ايســتگاه ها 
مراجعه مى كنند، ابراز كرد: روزانه 2 هزار و 800

نفر از اين طريق آموزش هاى بهداشتى مربوط به 
كرونا را دريافت مى كنند.

خير انديــش از راه انــدازى ميز خدمــت ترياژ 
جامع  خدمــات  مراكز  تمامــى  در  آموزشــى 
سالمت و خانه هاى بهداشت شهرستان همدان 
خبر داد و گفــت: در اين بخــش نيز عالوه بر 
آموزش و خدمت رســانى، موارد مشــكوك به 

مراحل باالتر ارجاع مى يابند.
وى به رايزنى با متصديان واحدهاى صنفى براى 
پخش نكات آموزشــى و بهداشــتى درباره كرونا 

ويروس از سيســتم هاى صوتى مراكز خريد خبر 
داد و گفــت: قرار اســت مراكز خريــد مجهز به 
سيستم  صوتى به شكل روزانه پيام هاى بهداشتى 

را براى مشتريان خود پخش كنند.
رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همــدان با 
بيان اين كه روزانه 10 تيم بهداشــتى به ادارات 
مراجعه مى كنند و پرســنلى را كه مســئوليت 
گندزدايى و ضدعفونــى محيط را بر عهده دارند 
آمــوزش مى دهند، تصريح كرد: پيشــنهاد زنگ 

شست وشوى دست را به ادارات داده ايم.
خيرانديــش با تأكيد بر اينكه اگر مردم همكارى 
كننــد مى توانيــم در كوتاه ترين زمــان كرونا را 
شكست دهيم، ابراز كرد: رعايت بهداشت فردى، 
پرهيز از دست دادن و روبوسى و حفظ فاصله يك 
مترى با افرادى كه داراى عالئم ســرماخوردگى 
هستند از مهم ترين راهكار پيشگيرى از ويروس 

كرونا است.

وضعيت كروناى همدان بحرانى نيست

ستان ا در  بتـــال  ا ز  ا منفى  ر  ما آ سنگين  نه  وز
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11 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

ويروســى كه اين روزها جامعــه را درگير خود 
كــرده و تبعات اقتصادى مهمــى را در تمام دنيا به 
جاى گذاشته، اما به نظر مى رسد در همدان با وجود 
آنكه آمارهاى ابتال در حال رشــد است، اما وضعيت 
بحران زده نيست؛ اگرچه نشانه هايى از التهاب و خطر 
ديده مى شــود، اما به نظر نمى رسد آژير خطر كرونا 

صداى بلندى داشته باشد.
كوويــد 19 يــا همان كرونــا با تاج عفونــى كه بر 
رويه هاى افــراد مبتال مى زند، روزانــه در تمام دنيا 
قربانيان زيادى را به كام مرگ مى فرســتد و چنان 
رعب و وحشــتى به جان بشريت انداخته كه كتمان 

آن به دور از حقيقت است.
در اســتان ما اما شــرايط بنابر گفته معاونت درمان 
علوم پزشــكى همدان با اينكه مراجعان مشكوك به 
ابتال زياد است، اما فضايى براى ترس و هراس كمتر 

ديده مى شود.
دكتر ابراهيــم جليلى در گفت وگو بــا همدان پيام 
آمادگى اســتان براى مواجهه با شيوع بيمارى هاى 
فصلــى را آذرماه اعالم كرد و گفت: پس از شــيوع 
آنفلوآنــزا در آذرماه و فروكش كردن موج نخســت 
بيمارى هاى فصلى در همدان، منتظر آغاز موج دوم 
بيمارى بوديم. به همين دليل بيمارستان هاى استان 
آمادگى كامل داشــتند و مرگ وميرها در كنار تعداد 
مراجعات مشكوك كه مى توانست آالرم شروع موج 
دوم باشــد، به صورت روزانه چك مى شــد. بنابراين 
با شــرايطى كه عنوان شد، كرونا در همدان چندان 
شــيوع غافلگيركننــده اى براى پرســنل درمانى و 
پزشــكان و حتى به مراتب مردم بــا خود به همراه 

نداشت.
وى با بيان اينكه پس از شــيوع كوييد 19 يا همان 
ويروس كرونا در اســتان 3 پالن عملكردى در حوزه 
درمانى و مراقبتى اين بيمارى تعريف شد، افزود: در 
پالن A تصميم بر آن شــد تــا بخش هاى ايزوله در 
بيمارســتان ها براى نيازمندى بيماران مشكوك و يا 
حتى مبتال در نظر گرفته شود اما پس از ورود كرونا 
و تشديد دامنه واگيرى اين ويروس بيمارستان سينا 

ايزوله و به آن اختصاص يافت.
وى پالن B اين برنامه را چنين توصيف كرد: در اين 
پالن تنها بيمارســتانى كه وارد برنامه شد، سينا بود 
كه تصميم گرفته شده بود اگر شدت شيوع باال رفت، 
از ظرفيت ايزوله ديگر بيمارستان هاى استان از جمله 
آيت ا... قدوسى نهاوند، مهر مالير، آيت ا... بهارى بهار، 
بيمارستان فامنين به عنوان بيمارستان هاى پشتيبان 
استفاده شود كه خوشبختانه درحال حاضر وضعيت 
تحت كنترل اســت و نه تنها نيازى به اســتفاده از 
پشــتيبان ها نيســت، بلكه تخت هاى ســينا هنوز 

ظرفيت براى تكميل دارند.
وى افــزود: در پــالن نهايى برنامــه يعنى C، تمام 
بيمارستان ها آمادگى پذيرش دارند. بر همين اساس 
درحال حاضر 300 تخت بيمارستانى در سينا و 200
تخت هــم در بعثت همدان بــراى پذيرش بيماران 
بدحــال كرونا داريم كه خدا را شــكر تا به امروز پر 

نشده اند.
دكتر جليلى با اشــاره به اينكه در مقابل گســترش 
و شــيوع كرونا، روزانه و بــه روز آموزش هاى الزم به 
پرسنل داده مى شود، عنوان كرد: بر اساس سياست 
ابالغ شــده وزارت بهداشــت، مراكز غربالگيرى در 
شهرستان هاى سراســر كشور تعريف شده است كه 
به صورت تلفنى با بيماران مشــكوك به ابتال ارتباط 
برقرار مى كنند و بــه آنها كمك مى كنند تا با انجام 
امور خودمراقبتى و ماندن در منازل از خطر تشديد 

اين شك و تبديل به بيمارى دور بمانند.
وى با اشــاره بــه اينكه ســامانه وزارت بهداشــت 
در راســتاى كاهــش مراجعــات غيرضــرورى به 
بيمارستان ها تعريف شده است، افزود: درحال حاضر 
مشــكلى در پذيرش بيماران مشــكوك به كرونا در 
اســتان وجود ندارد ولى با وجود هراسى كه در شهر 
پيش آمده، تعداد مراجعات غيرضرورى باال رفته و بر 
اين اساس از شهروندان تقاضامنديم در مواردى كه 
شك به بيمارى دارند از طريق ارتباط با كارشناسان 
بهداشتى ابتدا سعى به خانه ماندن كنند و در نهايت 
پس از اعالم عالئم خود، از كارشناسان براى حضور 

در بيمارستان ها راهنمايى بخواهند.
معاون درمان علوم پزشــكى همــدان با اعالم اين 
خبــر كه تاكنــون 300 نفر در ليســت داوطلبان 
پزشــك و پرستار اســتان ثبت نام كرده اند، گفت: 
بيمارســتان هاى  در  پرســتارى  تيم  خوشــختانه 
اســتان به صورت ذخيره وجود دارد كه در صورت 
شــيوع بيمارى در همدان بــه كار گرفته خواهند 
شد. بر اين اساس هراسى از كمبود نيرو و پرسنل 

درمان در استان وجود ندارد.
دكتــر جليلى همچنين افــزود: منعيت براى خروج 
پرستاران از بيمارستان هاى درگير با كرونا در استان 
وجود ندارد اما در اين ميان برخى پرستاران ترجيح 
مى دهند به دليل سرايت بااليى كه اين ويروس دارد، 
از رفتن به منازل چشم پوشى كنند و در شيفت هاى 

تعريف شده ارائه خدمت كنند.
وى با اشــاره به ممنوع شــدن مالقات بيماران در 
بيمارستان هاى استان نيز گفت: اگرچه عالئم كرونا 
خفيف اســت، اما سرايت و واگيردار بودن آن بسيار 
باالست. بر همين اســاس با توجه به اينكه بيماران 
بســترى، ميزان مقاومت بدن پايينــى دارند، بنابر 
ضرورت جلوگيرى از شــيوع ويــروس، مالقات ها را 

ممنوع اعالم كرديم.
وى تأكيــد كرد: مهمترين ســالح مقابله با ويروس 
كرونا، خودمراقبتى و رعايت اصول بهداشــت فردى 
اســت؛ زيرا مى تواند از بروز شــدت آسيب واگيردار 

بودن اين بيمارى جلوگيرى كند.
وى همچنيــن عنوان كرد: روزانــه 240 مورد با 
استان  بيمارســتان هاى  به  ســرماخوردگى  عالئم 
مراجعــه دارنــد كه در بيــن آنها 15 تــا 30 نفر 
ممكن اســت نياز به بســترى داشــته باشند، از 
طرفى مى توان گفت در بين اين تعداد نفرات تنها 
احتمال دارد يك يا 2 مورد كروناى مثبت داشــته 
باشــند. بر همين اســاس روند كرونــا در همدان 
خفيف گزارش شــده و اگر خودمراقبتى ها جدى 
گرفته شــود، در كمتــر از 15 روز آينده كاهش 

فاحشى در استان خواهد داشت.

بيمارستان هاى پشتيبان 
به يارى سينا مى آيند

درمان  كادر 
خروج  منع 
رند ندا
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12 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

از روزى كه كرونا به همدان رسيد، ذهن هاى زيادى 
را به خود درگير كرده اســت. هر روز آمار مبتاليان به 
كرونا و جانباختگان اين ويروس باالتر مى رود و با خود 
حرف ها، اخبار، فيلم ها و ويدئوهاى بيشترى را به همراه 

مى آورد.
از فايل صوتى پزشكان تا ويدئوهاى طنزآميز كادرهاى 
درمان همه در كنار حجم وسيعى از اخبار فضاى مجازى 
و محافظه كارى مســئوالن حاشيه هاى پساكرونايى در 

شهر را شامل مى شود.
در اين ميان تجربه هاى ريز و درشــتى كه مردم نسبت 
به اخبار گذشته داشتند، سبب شده تا اعتماد به منابع 
داخلى را از دســت بدهند و به منابع غيررسمى اكتفا 

كنند.
اما بايد گفت با آنكه مسئوالن در همدان از قطره چكان 
بهــره  مى برند منابع بيمارســتانى آمار بــاالى 85 نفر 
مشكوك به كرونا در كنار ابتالى بيش از 15 نفر را تأييد 

مى كند. 

از طرفــى آمــار قربانيان هم بيــش از 2 نفر را حكايت 
مى كند. اين يعنى دايــره كرونا به دنبال قربانى گرفتن 
بيشــتر در همــدان دامن گســترانيده اســت. اگرچه 
نمى توان تالش هاى كادر درمان و مراقبت استان براى 
جلوگيرى از شيوع اين ويروس تاجدار را ناديده گرفت. 
بر همين اســاس روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى 
به همدان پيام گفت: كرونا تا روز پنجشــنبه در جهان 
چيزى حــدود 96 هزار و 951 نفر را مبتال كرده كه از 
اين تعداد 53 هزارو 581 نفر بهبود يافتند اما متأسفانه 
3 هزار و 310 نفر جان خود را در سراســر دنيا قربانى 

كرونا كرده اند.
دكتــر محمد طاهرى افزود: اين آمار اما در ايران با قرار 
گرفتن كشورمان در رتبه سوم، كشورهاى مبتال، 107

نفر را به كام مرگ كشانده و 3 هزار و 513 نفر را مبتال 
كرده اســت اگرچه در اين ميان 739 بيمار بهبوديافته 

نيز به چشم مى خورد.

بــا بيان اينكه برنامه روتين درمان را داريم و با مراجعه 
افراد به بيمارســتان بهبود نيز حاصل مى شــود، افزود: 
نه تنها آمار منتشــر شــده از ابتال كه شايد افرادى هم 
مشــكوك به اين ويروس بوده اند امــا بهبود يافته و به 
ســطح جامعه برگشــته اند و اين يعنى بحرانى متوجه 

همدان درباره كرونا نيست.
در همين راســتا معاون بهداشت علوم پزشكى همدان 
نيز گفت: واقعيت اين است كه در هفته پيش همچنان 
موج شــيوع بيمارى در همدان را خواهيم داشــت كه 
دليل سرعت آن بيشتر افراد غيربومى ساكن در استان 

به شمار مى رود.
دكترمنوچهر كرمى با بيان اينكه با تدابيرى كه درنظر 
گرفته شده است، حتماً از اين بيمارى با كمترين آسيب 
عبور خواهيم كرد، افزود: يكى از عواملى كه ســبب شد 
اين بيمارى شيوع داشته باشــد، عالئم پنهانى بود كه 
درصورت تشديد، خود را نشان مى داد. براى همين تنها 

موارد تشديديافته كرونا قابل تشخيص بود كه اين روند 
موجب ايجاد ترس و هراس در بين شــهروندان شد اما 
در حال حاضر با اطالعات به روز شــده اى كه روزانه در 
اختيار پزشكان و كادر درمان اين ويروس قرار مى گيرد، 
تشخيص ها پيش از شــدت حاد بيمارى اتفاق افتاده و 

سبب مى شود روند درمان در بهبود مؤثر باشد.
وى تأكيــد كــرد: تاكنون حدود 90 نمونــه منفى در 
همــدان از بيمارى كرونا گزارش شــده كــه 29 نفر 
ترخيص مشكوك را به دنبال داشته است بر اين اساس 
نگرانى خاصى در همدان براى ترس از واگيردار بودن و 

سرعت شيوع باالى كرونا وجود ندارد.
وى افزود: در اســتان همــدان 23 مركز با فعاليت 16

ساعته براى كاهش نگرانى مردم از كرونا فعال هستند 
خدمت رسانى مى كنند.

وى گفت بيشــترين مــوارد ابتالى جديــد به ويروس 
كرونا تا روز گذشــته مســتند بر اخبار وزارت بهداشت 
در استان تهران مشاهده شــده و پس از استان تهران، 
شرايط شيوع سريع بيمارى در استان قم ديده مى شود 
و استان خوزستان و قزوين نيز موارد شيوع بااليى دارد 
بنابراين از مردم درخواست مى شود از سفر غيرضرورى 

خوددارى كنند.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش بــا تأكيد بر اينكه 
تمام تمهيدات ويژه براى آموزش پرسنل، بيمارستان ها 
و تخصيص بيمارســتان براى بيماران احتمالى به كار 
گرفته شده است، گفت: ملزومات و تجهيزات بهداشتى 
براى مقابله و پيشگيرى از اين ويروس در اختيار مراكز 

بهداشتى و درمانى قرار داده شده است.
كرمــى با بيان اينكــه كرونا ويروس در روى ســطوح 
مى توانــد تا مدتى زنده بماند، گفت: رعايت بهداشــت 
فردى و نكات آموزشــى مهم ترين راه پيشگيرى از اين 

بيمارى است.

وى با تأكيد بر اينكه تمامى جلسات با جمعيت بيش از 
50 نفر در استان لغو شده است، ابراز كرد: شست وشوى 
مرتب دست ها، حفظ فاصله بيشتر از يك متر با افرادى 
كه عالئم ســرماخوردگى دارند و استفاده از ماسك در 
اماكن عمومى از راه هاى مؤثر در پيشــگيرى از ابتال به 

اين ويروس است.

تازه ترين ها 
از تاج كرونا 
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13 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

بيمارستان نشانى مركزتلفن مركز
مرجع

منطقه 
شهردارى/ نام 

شهر

اولويت مركز
نام دانشگاهنام شهرستاننام مركز خدمات جامع سالمت شهرى منتخب اولويت 

سوم
اولويت 
دوم

اولويت 
اول

آيت ا... خيابان شهيد بهشتى، دوراهى شالبافيان081-34502555
مركز خدمات جامع سالمت آيت ا... بهارى (شهيد *بهاربهارى

همدانبهاروزيرى)

همدانمركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى صالح آباد*صالح آبادخيابان انبيا، جنب مسجدالنبى081-34622929
همدانمركز خدمات جامع سالمت اللجين*اللجينبلوار آيت ا... خامنه اى، پشت دانشگاه پيام نور081-34522161

ابتداى خيابان دكتر آينه وند، روبه روى پارك نبوت34929003
سردار 
سليمانى

همدانتويسركانمركز خدمات جامع سالمت شهيد مدنى*تويسركان
همدانمركز خدمات جامع سالمت سركان*سركانسركان، بلوار شهيد بهشتى، باالتر از دبيرستان الزهرا34732858
همدانمركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى فرسفج*فرسفجفرسفج، بلوار شاهد، نرسيده به پل تاريخى فرسفج34737827

مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى دكتر اعاليى *قروهوليعصرقروه درجزين، ميدان مدنى، جنب بانك سپه081-36462321
همدانرزنقروه

مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى شهيد *دمقدمق، ميدان امام خمينى، بلوار شهيد مصطفوى، انتهاى خيابان شهدا081-36723212
همدانمصطفوى دمق

همدانمركز خدمات جامع سالمت كرفس*كرفسشهر كرفس، خيابان شهيد بهشتى، كوچه ستايش081-36332900
همدانفامنينمركز خدمات جامع سالمت فامنين*فامنينامام حسنشهر فامنين، خيابان معلم، روبه روى اداره بهزيستى336827526

شهر كبودراهنگ، ميدان امام حسين(ع)، خيابان پاسداران (در حال 35222762
همدانكبودراهنگمركز خدمات جامع سالمت شماره يك كبودراهنگ*كبودراهنگامام رضاساخت)

همدانمركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى شيرين سو*شيرين سوشهر شيرين سو، ابتداى بلوار امام(ره)35363366

شهر گل تپه، ميدان جهاد، انتهاى بلوار امام(ره)، روبه روى پمپ 35328622
همدانمركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى تيپ 1 گل تپه*گل تپهبنزين، داخل شهر (در حال ساخت)

همدانماليرمركز خدمات جامع سالمت باغ گل (شماره 3)*ماليرامام حسينخيابان شهيد مصطفى خمينى، انتهاى خيابان عاشورا، جنب باغ گل32222326

مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى ازندريان *ازندريانغرضىشهر ازندريان، خيابان بهداشت، ابتداى شهر32312313
همدان(شماره 4)

مركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى سامن (شماره *سامنشهر سامن، جاده بروجرد، روبه روى بانك كشاورزى32422253
همدان6)

همداننهاوندمركز خدمات جامع سالمت شهيد طالبيان*نهاوندعليمراديانبلوار شهيد طالبيان، پشت پليس 33237844+10
همدانمركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى فيروزان*فيروزانحيدرىكيلومتر 30 جاده كرمانشاه، شهر فيرزوان33723342
همدانمركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى گيان*گيانشهر گيان33422438

ميدان امام خمينى، ابتداى خيابان تختى، جنب دبيرستان 32520744
همدانهمدانمركز خدمات جامع سالمت شهدا*همدانسيناحاجى بابايى

همدانمركز خدمات جامع سالمت شبانه روزى مريانج*مريانجبعثتمريانج، بلوار شهيد بهشتى، باالتر از فنى وحرفه اى34262727

شهر جورقان، خيابان امام، خيابان آزادى، جنب دبيرستان فاطمه 34372386
همدانمركز خدمات جامع سالمت جورقان*جورقانالزهرا

همدانمركز خدمات جامع سالمت شهر قهاوند*قهاوندشهر قهاوند، جنب كتابخانه عمومى شهيد مطهرى38462643

تعطيلى مدارس و دانشگاه ها 
تا پايان سال

 وزير بهداشت از تعطيلى مدارس و دانشگاه ها تا پايان سال 
و به تعويق افتادن زمان برگزارى كنكور كارشناســى ارشــد و 

دكترى خبر داد.
سعيد نمكى با تشــريح مصوبات جديد ستاد ملى كرونا با بيان 
اينكه مقرر شد تمامى دانشگاه ها و مدارس تا پايان سال تعطيل 
باشــند، گفت: البته اين به معناى آن نيســت كه مردم بار سفر 

بسته و به تعطيالت بروند.
وى همچنين از به تعويق افتادن زمان برگزارى كنكور كارشناسى 
ارشد و دكترى خبر داد و گفت: وزارت علوم بعدا زمان برگزارى 

اين 2 آزمون را اعالم خواهد كرد.
وى با بيان اينكه مردم دقت داشــته باشند كه تعطيلى مدارس 
و دانشــگاه ها تا پايان ســال به معناى سفر كردن نيست، گفت: 
مــردم در خانه بمانند و توصيه ها را جــدى بگيرند. هرچند كه 
كرونا خطرناك تر از ويروس N۱H۱ نيست اما اين ويروس بسيار 
مســرى است و نبايد با شوخى و مســخرگى با چنين پديده اى 

روبه رو شويم.
به گزارش ايســنا، وى با بيان اينكه در اين تعطيلى ها سفر كار 
خطرناكى است زيرا سبب مى شــود افراد آلوده از يك منطقه 
به نقطه ديگر روند و يا افراد ســالم به نقاط آلوده پاى بگذارند، 
گفت: وزير راه گزارشــى داده است كه تعداد زيادى خودرو در 
كشــور جابه جا شــده است و اين مســأله آلودگى را گسترش 

مى دهد.
وى همچنيــن از تصويب اجــراى طرح ملى بســيج مبارزه با 
كرونا خبر داد و گفت: با همكارى ســازمان بسيج، سازمان هاى 
مردم نهاد، هالل احمر، نظام پزشكى و... طرح ملى بسيج مبارزه با 
كرونا آغاز خواهد شد و مطمئن هستيم كه اين، يكى از طرح هاى 
موفقى است كه مى تواند ما را در اسرع وقت نسبت به شناسايى، 

ايزوله و درمان افراد كمك كند.

تهران
قم

گيالن 
خوزستان
قزوين
 البرز

كرمانشاه
فارس

مازندران
گلستان
آذربايجان

بيشترين آمار ابتال در استان ها:

پنجشنبه 
98/12/15

107 نفر3هزارو 513 نفر

دران
گلستان

آذر

بتال د

ن
تان
ذربايجان
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14 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

 هنگام استفاده از وسايل حمل ونقل عمومى در شهر بايد به چه مواردى توجه كرد؟
به پوشيدن ماسك توجه ويژه اى داشته باشيد، پس از لمس مكان هاى عمومى و وسايل ديگر، دست هاى خود را بشوييد.

 هنگام پرواز با هواپيما و يا استفاده از قطار بايد به چه نكاتى توجه كرد؟
هنگام ورود يا خروج از ايستگاه حتماً با كاركنانى كه دماى بدن افراد را اندازه گيرى مى كنند، همكارى كنيد. وعده هاى غذايى را كاهش دهيد، سعى كنيد از برداشتن ماسك خوددارى كنيد؛ از تماس مكرر 
دست ها با دهان، بينى و چشم هاى خود پرهيز كنيد؛ هنگام عطسه يا سرفه كردن، بينى و دهان خود را با دستمال كاغذى يا آستين لباس خود بپوشانيد. در راه فاصله ايمنى از ديگران را حفظ كنيد و به 

سالمتى مسافران اطرافتان توجه جدى داشته باشيد.

 در زندگى روزمره آيا نياز به پوشيدن دستكش مى باشد؟
الزم نيست: عموم مردم در زندگى روزانه فقط كافيست به طور مرتب دست ها را بشويند.

الزم است: پرسنل پرستارى و درمان، افراد داراى تماس نزديك، پرسنل امور حمل ونقل و ديگر كاركنان 
محل هاى پررفت وآمد و شلوغ، بايستى به منظور كاهش ريسك انتقال از طريق تماس از دستكش استفاده 

كنند. اما استفاده از دستكش جايگزين بهداشت دست ها نمى شود و همچنان بايد دست ها را به طور 
مرتب شست.

 مواردى كه هنگام بيرون رفتن بايد به آن توجه شود، كدام 
است؟

■ در مكان هاى عمومى: به ويژه جاهايى كه تراكم جمعيت وجود دارد، بايد از ماسك استفاده 
شود.

■ در صورت امكان، پياده، با دوچرخه يا وسيله نقليه شخصى بيرون برويد.
■ از تماس با افرادى كه عالئم تب يا سرفه دارند، پرهيز شود. در صورت برخورد فاصله 

يك مترى رعايت شود.
■ هنگام سرفه و عطسه، با استفاده از دستمال يا آرنج صورت و بينى را بپوشانيد. 

■ تماس با وسايل را در اماكن عمومى كاهش دهيد.
■ از تماس دست آلوده با بينى و دهان و همچنين مالش چشم پرهيز كنيد.

■ مداومت در شست وشوى دست ها، مى توانيد از ضدعفونى كننده هاى دست حاوى الكل و 
پدهاى الكلى ضدعفونى كننده استفاده كنيد.

■ به هنگام شيوع بيمارى تا حد امكان از شركت در هرگونه تجمع پرهيز كنيد.

 هنگام خروج از خانه بايد به چه چيزهايى توجه كنيم؟
لباس هاى رويى خود را به صورت عادى درآورده، آن را در ورودى منزل آويزان كنيد يا در محلى كه تهويه هوا به خوبى صورت 
مى گيرد، ماسك را برداريد، دست هاى خود را بشوييد، زمان استحمام خود را از قبل خواب به پس از ورود به منزل تغيير دهيد. 

اگر اين كارها را انجام دهيد، احتمال ابتال به ويروس كرونا جديد كم خواهد شد.
توصيه مى شــود لباس هاى بيرونى را در مكانى خاص در ورودى منزل آويزان كنيد و آنها را با لباس هاى تميز در يك جا قرار 
ندهيد. اگر با شــخصى بيمار برخورد نداشــتيد، احتمال وجود آلودگى ويروس بر روى سطح لباس شما كم است، با وجود اين 

احتمال دارد مقدار زيادى گردوغبار روى لباس شما باشد. پس توصيه نمى شود آنها را به اتاق خواب ببريد.

 آيا امكان وجود ويروس روى وسايل عمومى مانند نرده راه پله 
و ساير تجهيزات مجتمع وجود دارد؟

اين ويروس ممكن است بر سطوح اين وسايل عمومى وجود داشته باشد. از اين رو از تماس با اين 
وسايل خوددارى كنيد و همچنين از تماس دست آلوده با بينى و دهان خود جلوگيرى كنيد و از 

مالش چشمان خود بپرهيزيد. در صورت تماس در اسرع وقت دست و صورت خود را بشوييد.
مسئوالن بايد تميز و ضدعفونى كردن اماكن و وسايل عمومى را در اولويت قرار دهند.

 آيا استفاده از آسانسور سبب ابتال به بيمارى مى شود؟
مسئوالن مجتمع بايد تميز و ضدعفونى كردن اماكن عمومى را در رأس كار خود قرار دهند.

 هههههنگام اس
ماسك به پوشيدن

 هن
لباس هاى رويى خود را به ص

ا ا ك ا گ

د. اگر با شــخصى بيمار برخورد نداشــتيد، احتمال وجود آلودگى ويروس
ال دارد مقدار زيادى گردوغبار روى لباس شما باشد. پس توصيه نمى ش

ررراه پله ننن ننردردردردردهههههه  مانند

ايايايايايننننن ببب باااا سسساس د. از اين رو از تم
ديديديديد و از  نكننن خود جلوگيرى  ن

صورت خود را بشوييد.
ويت قرار دهند.

آ آ آيا استستستستستستستفففافافافافافاددددددده از
ننننالنالنالن ممممممممججتجتججتجتجتجتمممممممع بايد تميز وئو مس

هزهزهزهزهااااايى چچچچي چ چ چ چ چهههه بهبهبهبه خانهنهنهنهنه ب ب ب ب باااايايدددد ز
نكنكنكنكنيديديديديد يا د ممنمنمنزلزلزلزلزل آآ آآ آوويويويزززان  دودددىىىى ور ، آن راااا دررررر
ق ق ق ق قببلببلبل خوا زازاززازاز ر راا خخ خود مامامام شوييد، زززززمانانانانان ا استحم

ش ششششدددد. مكمكمكمكم خخخخخواواواواواههدهدهدهد ييديديديددددد جججج ج اناااا روس كرو
ى خاص در ورودى منزل آويزان كنيد و آ

گ آل ال ا

م؟
ويه هوا به خوخوخوخوخوبىبىبىبىى صصصصصوورورورورتتتتت

دهدهدهييديديد.  يييرررر تتتغتغ زنزنزنزنزلللللل مممم م ود به

قق ق قراراراراررر ددددر يككككجاجاجاجا يييميززززز اى ت
و وجود ااين  ما كم استت، بابابابا

ريد.

س كار خود قرار دهند.

رهرهه آياايايا ن نيياز به پوشيدن دس روزمزمز  در ززنزنزندگدددگگدگىى
يفيفيفيسسسستست به طور م كاكاككا فقفققططططط ر روزوزانانه در زندگى الالالزم نيست: عموم مردمم
نزديك، ىاىاىىى تماماسس الالالزمزم است: پرسنل پرستارى و درمامان، اافرفرااد دار
ريسك ا ههاهاهاهششششش كك ك ش شلوغ، بايستى به منظور دمدمد و و محلل هاى پررفت وآ
دسستتتت ها نمى شو از دستكشش جايگزينين بهدشاشتت ككنند. اما استفادهه

ترتبببشست. م

مامامام بيرون رفتن ب هه ههنننننگنگنگ ككه  مووواواواواردددردردردىىىى
است؟ت؟ت؟ت؟

ووو و يا است ههههههه ههووواواواواواواواواپپيپيپييپيپيپيماماماماماماماماما بببا ااااواواوازززززززززز پر
ررراركنكنكنكنكنكنكنكنانى كك ك حتحتحتحتممماً ببابابا اگاهههه ييايايايسسست جججوججوجوجوج ااااااززززززز خر
خود پرپرپرههيهيهههيهيهيهيز كن چشچشچشمم مهاهاههاىىى و ن، بينىىىى
داداداداددادادااداششتششتششتشتشتشتشته باش دجدجدىىىىى ناناناناناننان تتتووجوجوجه  ططططططططاطررررارارارارارافتفتفتفتفتفت ران 

د
از ■
ييكيكيكيكيك
■ ه
تم ■■■■■
از ■
مد ■

وج ن ب ي ب

جججوجوجوجوجوجوجووووودود دارد، بايد يعيععيعيعيعيتتتتتت ججمجمجمجمجمجم كككاكاكاككاكاككمممممم ىيىيىيىيىيى كه ترتررترترترترترر اها ه ويژه جا

رربربربربربرويوييويويويويددددد ووروروروروننننننن بيبيبيبي ش شش شخصىىىى ههيه ن ن ننقققلقل اااياااا و وو وسسسيسسيسيسيسيلهلهلهله با دوچرخه 
وصوصورت بر دددددد درررر شوشوشوشودد.د.د. ييهيهيزززز رسرسرسسرسرسرسرسرفههههفهفهفهفه ددد دارارارارندندندند، پرپر يييييي يي ياااا الئم تب

بپو بيننىنىنى راا و ججنججنججنجنج صصصص صص صورووروروروررورتتتتتتتتت ررآآرآرآرآرآر لللللالالل ييي يياااااا ا استفاده از دسدستم
ششهشهشهشهش دهيههيدد.ددد.د. اكن عمومى كا

بينى و دهان و همچنين مالش چشم پرهيز كني
ضدعفونىكننده هاى دست ى دست ها، مى توانيد از

ب ن ر بيرون مم

رد؟

ررر تمتتمتمتتمتمتماسااسااسسس مكركك ينييينينينينينيد؛ددد؛د؛ددد؛ از ىىررىرىىىى ككككك خ خخخودوددادداددادادا ممماماماماسك ى كنيد از برداشتننن
نككنكنكنكنييييديديديد و به رگرگگگرگرگرگرانااناننن را حفففظظظ يييديي پوشانيد. در راه فاصله ايمنىنىىنى اااازز
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#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

 هنگام سوارشدن بر آسانسور، الزم است ماسك بزنيم؟ زدن دكمه آسانسور خطرناك 
است؟

جريان هوا در آسانســورهاى كابين دار بســيار كم اســت. پيشنهاد مى شود كه هنگام سوار شدن به آسانســور ماسك زده شود. ممكن است 
دكمه هاى آسانسور به ويروس آلوده باشد. با لمس آن احتمال ابتال به ويروس وجود دارد. هنگام لمس دكمه آسانسور بهتر است كه مستقيماً 
از انگشت دست استفاده نشود. اگر با انگشت دكمه آسانسور را لمس كرديد، از لمس ديگر اعضاى بدن خوددارى كنيد و به محض پياده شدن 

از آسانسور دست هايتان را بشوييد.
دفعات اســتفاده از آسانســور را كاهش داده براى تردد بين طبقات تا حد ممكن از پله استفاده شود. اما در مناطقى كه بيمارى شيوع زيادى 

ندارد و خطر ابتال پايين است، نبايد آنچنان مضطرب بود. بايد ماسك زد و فورى دست ها را شست.

 چگونه متوجه شويم فرد مرتبط نزديك هستيم يا خير؟
پس از تعيين مرتبطان نزديك و آناليز خطر ابتال، با توجه به شرايط بالينى فرد مرتبط نزديك، شيوه تماس با بيمار، شيوه هاى پيشگيرى اتخاذ 

شود و هنگام تماس همچنين با توجه به ميزان سطح تماس با آلودگى بيمار و ديگر موارد با درنظر گرفتن تمام موارد ارزيابى انجام شود.
به همين دليل تعيين فرد مرتبط نزديك با بيمار بايد توسط افراد متخصص انجام شود. مردم فقط اطالعات واقعى را ارائه خواهند داد. عالوه بر 
دوستان، خويشان و همكاران بيمار، اغلب افرادى كه با وى سوار يك وسيله نقليه بوده اند نيز مشمول اين موضوع هستند. به همين دليل بايد 
به نگهدارى اطالعات شماره قطار يا هواپيما، اتوبوس و... توجه كنيم. بايد به اطالعيه هاى عمومى درباره وسايل نقليه اى كه بيماران استفاده 

كرده اند،  توجه كرد. درصورت استفاده همزمان از يك وسيله نقليه، بايد گزارش داده و در منزل قرنطينه شد.

 چگونگى قرنطينه در منزل
محيط قرنطينه:

■ فرد قرنطينه شده بايد در اتاق جداگانه  و با تهويه مناسب زندگى كند. از تهويه مناسب مناطق مشترك منزل مانند آشپزخانه، حمام 
و... اطمينان حاصل شود (باز بودن پنجره ها).

■ اعضاى خانواده بايد در اتاق مجزا زندگى كنند. اگر شرايط انجام اين كار وجود ندارد، بايد فاصله بيش از يك متر را با فرد قرنطينه شده 
حفظ كنند.

■  محدوده فعاليت فرد قرنطينه شــده و محدوده مشــترك  با ساير اعضاى خانواده با بيمار را بايد به حداقل رساند، به ويژه از صرف غذا 
كنار فرد خوددارى شود.

■ نبايد لوازمى همچون مسواك، حوله، كارد و چنگال، سرويس بهداشتى، ملحفه و... با فرد قرنطينه شده به اشتراك گذاشته شود.
■ از مالقات با فرد قرنطينه شده پرهيز شود.

 مراقبت (پرستار بيمار):
■ تعيين يك فرد سالم و بدون بيمارى مزمن براى 

پرستارى از فرد قرنطينه شده.
■ پرستار بايد هنگام حضور در اتاق فرد قرنطينه 

شده ماسك بزند.
■ پرستار پس از تماس مستقيم با فرد قرنطينه شده 

يا ورود به اتاق قرنطينه، لزوماً بايد بهداشت 
دست هاى خود را رعايت كند. (پيش از تهيه غذا، 
پيش از صرف غذا، پس از استفاده از سرويس هاى 
بهداشتى و...) اگر آلودگى قابل مشاهده اى روى 

دست ها وجود داشت، حتماً با آب و صابون شسته 
شود.

سور بهتر است كه مستقيما
كنيد و به محض پياده شدن

زيادادى ش ش ش ش شيويويويويوععععع قى كه بيمارىىىى

 مراقبت
يك ف ييييييييييييين عععععتع ■■■■
ااااتارى از فر سرسرسرسرس پپپ
سرسرسرسرسرسرستار بايد پ پپ پ پ پ پ ■■■■■
ششششده ماسك بز

پ ■
يا و
دس

پيش

سسسنسنسسسورورورورور، الزم است بربربربر آسا دشدننن سسسسوار ننننهنگگاگاگاگاممممممم  
است
پپ پ پ پ پيشنهاد مى بب بسـســيـيـيـيارارارار كم اسسسســــــــتت.ت.ت.ت. نينين د دارارار ـســوـوـورهرهرهرهاىاىىاىاىاى كك ككااباباب آآسان د د د د درررر جريان ه هوواواواواوا
ااحاحاحاححتتتتتمااااال ابتال به و بابابابا ل للممممس آنن باباباشدشدشدشدشد... آلآلآلآلووودودودهههه ويويويرووروروسسسسس بب بههه ىىىىاى آآ آآآآسسسسسانسور دكمه ه
را لمس كر ووووووسوررررر سسسآسآسانااناان اا اا انگنگنگنگشتشتشتشت دكمه  بابابابابا اگگااگاگرررر نشنشنشنشودودودود.... استفتفتفادادادهه انگشت دسدسدسدسدستت از

ييييييدد.د. اراارا بشششو دد د دددستسستستستست ه هايتان از آسانسوررورورورور
ت ت تتتردردردردردد بين طبقات تا ررربربرىاىاىاىاى زازازازاز آ آ آسسانســور را كاهش داده  دفعات اســتفتفتفتفتفاده 
ننچنچنچنچنچنااانانانانان مضطضطضطضطضطرربربربربرب بود. بايد ماسك آن ببنبنبنبايايدد يايايايايينيننينينينينين اااااسستستستستست،،،،، ندارد و خطر ابتال پ پپپ

خيخيخيخير؟ر؟؟ر؟ ي ي ياا ميميميميمم هه ههستستستست رتبط نزديك
ش ششيويوييويوهههههاى پيشگي بيبيبيبيماماممارر،ر، ب بااا تماس ويوهه ش ش شششرارررارايطيطططط باالينى فرفرد مرتبط نزديك، ش ال، با توجه به
موارد ارزيابى انجام گ گرفرفتنتن تمامم نرنظرظر لآلودودگى بيمار و ديگر موارد با د ب ب باااا ن سطح تماس
ر ر را ارائه خواهند داد و واقعى تات افافافراد متخصص انجام شود. مردم فقط اطالع سوسططط مار بايد ت
م ممووضوع ه هههسستند. به همين زيز مشمول اين سوار يك وسيله نقليه بوبوده اند ن دى كه با وىىىى

هه هىاىاىاى ك كه بيماران يليليليل نقق كنيم. بايديد به اطالعيه هاى عمومى درباره وسايلل اتوبوس و... ت تتووجوجهه
نقليه، بايد گزارش داده و در منزل قرنطينه شد. سسوسسيليليليلهههه ن از يك 

ى اتخاذ 
شود.

عالوه بر 
ليل بايد 
استفاده 

ز
ز تماس مستقيم با فرد قرنطينه شده

ق قرنطينه، لزوماً بايد بهداشت
(پپيشيش از تههيهه غذا، د را رعاعايتت كند..
يويسسهاى سرسر هده ازز غذا،، پ پسساز ااستفافا رصرف ش از 
شمشااهدهه اى روروىى آلآلوودودگگى قابابلل اگاگرر و....)) داشتتىى

ش شستسته آبآب و و ص صابابونون وجوجودود د داشاشتت، ح حتمتماًاً باا تست ههاا
ود.

بز
پرستار پس ا
ورود به اتاق
ست هاى خود
غ صرف شاز

 چگونگى قرنطينه در منزل
محيط قرنطينه:

تهويه مناسب زندگى كند ب بباااا و و و گااگگگاگااگاگاانه  ججدجدددجدجددجد دردردر اتاققق بب ببب بباياياياياايدددددددد ■ فرد قرنطينه شددهدده
ننپنپنپنپنپنپننجرججججججججرههههها). ب ب ببوودوودودنننن (بازاازازازاز وشششوشوشوشوشودددددد ننانانانانن حاصل مطمطمطمينينينينينيينين و... ا

ش ششررايط انجام اين ز ز ززندندندندنددگگگىگىگىگىگى كككككنننننننننننددد.دد.د. ااااااگگگرگگرگرگر مجمجمجمجزازازا ددردردردردردر اتاقققققق ياايايايااايايايددددد خخ خخ خخانناناناانانوواواواواددددهدهده ب ب ب ب ب ب ■ اعضاىى
كك ك كنننند.ددد حفظفظظفظ

كرركركرك  با ساير اع ودودودودودهدهدهده مممم ممششـشششششــتتتتـت محمحمحمح ققققققرنطينينينينينهههششــده وووو دددد فرففرف اعععاعاعاليليليليليتتتتت ف فف ■ محدوده
ششششود. خوخوخوخوخودددددددارارارارىىىىى ددد ففرفرفرفرفرف ااانانارررررر كك

چچچ چچ چ چنننگنگنگگگنگنگالالل، سرويس بهداشت وو ووووو اكاكاكاكاردردردرد چمچمچمچمچمچونونونون مم ممسسسواك، حولهله،  ههه ههه ىىممىمىمىى لولولوازززازازاز يايدددد ■ نب
وشوشوشوشوشود.دد پپرپرپرهيهيهيهيززززز رقرقرققرنطنطنطنطينيينينينههههشدشدششدشدهههه م م مالالقالقالقاتاتات با فرفردددد زاز  ■
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#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

ورود مسافر به همدان، موجى از بيمارى را به دنبال دارد

ه هاى ز ا و ر د
ببنديد ا  ر شهر    

با اينكه صدا و ســيما ســعى در عادى نشان دادن 
شــرايط دارد و دائم مردم را به قرنطينه خانگى ترغيب 
مى كند اما آنان كه نياز به نان شــب امانشان را در اين 
هياهوى اقتصادى بريده است و روزمزد خرج زندگى در 
مى آورند به ناچار مجبور به شكســتن روزه خانه نشينى 

هستند.
در شانزدهمين روز از اعالم رسمى حمله كرونا به ايران 
تــا زمان نگارش اين مطلــب، 3 هزار و 513  نفر مبتال 
زير سايه شــوم تاج اين ويروس مبتال شده اند و جالب 
اســت تنها در 24 ساعت گذشــته تا لحظه اعالم اين 
خبر حدود 591 مورد جديد ابتال به ليســت بلند  باالى 
بيماران كرونايى افزوده شده و تهران همچنان در صدر 
فهرست آمار هاى اســتان هاى درگير كه مجموع آن ها 

30 استان است، قرار دارد.
در همدان اما همچنان برخى مســئوالن طورى رفتار 
مى كنند كه انگار متوجه شــدت واگيــر دار بودن اين 
ويروس نيســتند و همچنان در ســوداى رســيدن به 
پســت هاى كشــورى از حال شــهر بى خبرند اين در 
حالى اســت كه شنيده ها از منابع بيمارستانى 85 مورد 
مشكوك در كنار حدود 20 مبتال و بيش از 4 قربانى را 

در همدان حكايت مى كند.
با اينكه وزارت بهداشت هر لحظه تأكيد مى  كند كه در 
روزهاى گذشته ميزان ترددها و سفرهاى بين شهرى و 
درون شهرى در بسيارى از استان ها تا حدودى كاهش 
پيدا كرده است، اما در همدان همچنان سوداى جذب 
گردشــگر و مسافر هوش از ســر مديران برده است، تا 
جايى كه با توجه به هشــدارهاى داده شده، آن طور كه 
شواهد نشــان مى دهد دروازه هاى شــهر قرار است بر 
بيمارى و ويروس تاجدارش بيش از  پيش گشوده شود.

اين مسأله نشان مى دهد كه هنوز مسئوالن در همدان 
به طــور جدى متوجه خطــر زا بودن تردد هــا به دليل 

واگيردار بودن اين ويروس نيســتند، اين در حالى است 
كه وزارت بهداشــت به طور مستمر از مردم مى خواهد 
ســفرهاى بين شــهرى را پيش از اينكه نياز به برخورد 
دستورى داشــته باشــد، كم كنند و مجالس شادى، 

ترحيم و تجمعات را لغو كنند.
با اين حال شهر دار همدان گويا بيش از ساير مديران اين 
اســتان قلبش براى گردشگرى مى تپد تا جايى كه اين 
روزها دل مشــغولى اش بيش از آنكه به سمت تدابيرى 
براى كاهش شــدت شــيوع ويروس در شهر معطوف 
باشــد به چگونگى ميزبانى از مسافرانى مى انديشد كه 
ممكن است در سوغات هايشان براى همدان كرونا هم 

پيدا شود.
اين در حالى است كه مديران محلى و مسئوالن دولتى 
10 استان كشور با تشريح آخرين تصميمات ستادهاى 
اســتانى مبارزه با ويروس«كرونــا»، از لغو برنامه هاى 
ميزبانى مسافران نوروزى 99 خبر دادند. براساس آنچه 
در ســتادهاى اســتانى مبارزه با كرونا و پيشگيرى از 
سرايت بيشتر اين ويروس در حداقل 10 استان كشور 
به تصويب مقامات محلى رســيده اســت، اجاره هتل، 
مســافرخانه  و همچنين عرضه اقامتگاه هاى توريستى-

تفريحى دســتگاه هاى دولتى به مسافران در ايام عيد 
ســال 99 ممنوع است. ايست اســتان ها به سفرهاى 
نوروزى با هدف جلوگيرى از موج دوم «تشــديد ابتال 
به كرونا» صورت مى گيرد و ابعاد اين نوع اعمال قانون 
دربازار گردشــگرى مختص عيد به حدى بزرگ اســت 
كه مطابق بخشــى از مصوبات ستادهاى استانى مبارزه 
با كرونا و پيشــگيرى از سرايت بيشــتر اين ويروس، 
برپايى هر نوع چادر و ايجاد فضاى كمپينگ در ســطح 
خيابان هاى شــهرهاى توريستى نيز ممنوع اعالم شده 
است. عالوه بر اين همچنين اسكان مسافران نوروزى در 

مدارس نيز ممنوع شده است.

 استان هايى كه فعال توسط مسئوالن استانى ممنوعيت 
سفر به آنها اعالم شده است شامل مازندران، اصفهان، 
هرمــزگان، كهگيلويــه و بويراحمد، خراســان رضوى، 

اردبيل، قزوين، ايالم و چهارمحال بختيارى است.
يك منبع آگاه ويروس شناسى به همدان  پيام از هشدار 
جدى به مســئوالن براى تدابير نــوروز 99 خبر داد و 
گفــت: برخى ازمســئوالن بى توجه به آنچــه رخ داده 
به دنبال سودرسانى به استان هستند اما متوجه نيستند 
كه با اينكار موج جديدى از بيمارى در همدان شــيوع 

پيدا خواهد كرد.
وى كه خواســتار حفظ نام خود بــود، گفت: باز كردن 
دروازه هاى شــهر به روى مســافران در نوروز يعنى باز 
كردن دروازه عفونت به جان شــهروندان همدانى زيرا 
به طور قطع مراودات و تردد هاى باال ســبب تســريع 

شيوع اين بيمارى مى شود.
وى تأكيد كرد: از آنجا كه تعداد زيادى از اســتان ها 
براى جلوگيرى از شــيوع بيمارى خواستار جلوگيرى 
از ســفر ديگر هم وطنان به شهر هاى خود شده اند با 
باز كردن دروازه اســتانى چون همدان كه اين روز ها 
بر طبــل پرآوازه گردشــگرى آن نواخته ايم ســبب 
هجوم تعداد بااليى مســافر به شهر مى شود كه بهاى 
رشــد گردشــگرى آن را مردم همدان با سالمتى و 

بپردازند. بايد  جانشان 
اين اســتاد دانشــگاه تأكيد كرد: پذيرش مسافر براى 
همدان به معناى حداقل شيوع 2 موج جديد از بيمارى 

اســت كه مى تواند ســرمايه هاى اجتماعى و سالمت 
مردمان مادستان را تحت تأثير قرار دهد.

وى تأكيد كرد: اگرچه با هشدار ها آموزش عمومى باال 
رفته اســت و مردم دســتورات و نكات اوليه بهداشتى 
را رعايت مى كنند، اما با اين حال پيش بينى اين اســت 
كه اگر همدان پذيراى مســافران نوروزى شود كانون 
شــيوع بيمارى، محل هاى تجمعى باشد كه مهم ترين 
مكان مراكز گردشــگرى، هتل ها، ســوئيت ها و حتى 

خيابان هاى شهر است.
وى همچنين از رســانه ها دعوت بــه همكارى مجدانه 
كــرد و گفــت: در حال حاضر اطالع رســانى از طريق 
شبكه هاى اجتماعى به شــدت درحال انجام است، اما 
مسأله اينجاســت كه پس از مدتى تأثيرپذيرى افراد از 
اين اطالعات كم مى شــود، بنابراين رســانه ها بايد در 
اطالع رســانى، مطالب تأثيرگذارتــر را مورد توجه قرار 

دهند
وى افــزود: نزديك شــدن بــه روزهاى آخر  ســال و 
گرفتارى هــاى اقتصادى، بخشــى از مــردم را ناچار 
بــه عبورومرور در ســطح شــهر مى كند كه گذشــته 
از ايــن ســازمان هاى ادارى مشــكالتى را براى مردم 
ايجــاد كرده انــد، بنابرايــن اين بخــش از جامعه كه 
دســت به گريبان مشكالت اقتصادى و بروكراسى ادارى 
شــده اند، تنها مى توانند چند روز كوتاه با اين پذيرش 
اجتماعى كنار بيايند و پس از آن، اين اجبار اســت كه 

آنها را به خيابان ها و ادارات مى كشد.
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21 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

اخبار و گزارشــات هر روز بيشتر و بيشتر از 
ناامنى در مقابل كرونا مى گويند با اين حال زندگى 
در جريان اســت و اميد تنها روزنــه ممكن براى 

رسيدن به روشنايى است.
ســال بسيار ســختى بر ما گذشته و همين سبب 
شــده تا نســبت به آنچــه در حال اتفاق اســت 
بدبين باشــيم و نگران از آسيبى كه ممكن است 
سهل انگارى برخى آسوده خاطران و بى توجهان به 

جان شهرمان بيندازند.
روزانه با حجمى از گزارشات مردمى مواجهيم كه 
هراس و نگرانى از ابتال به ويروس شوم كرونا در آن 
موج مى زند و ما كه خود را رابط بين مســئوالن با 
مردم مى دانيم دل نگران از آنيم كه نكند بى تدبيرى 
بالى جانى شود كه اين امنيت و دورى از كرونا كه 
با تالش پرسنل درمانى و پزشكان شهر در همدان 

سايه انداخته بى رنگ شود.
بر همين اساس است كه تاكنون چيزى حدود 50

گزارش و تحليل از وضعيت به وجود آمده در كنار 
تعداد نامحدود از اخبــار مختلف و مربوطه با اين 
ويــروس به صورت روزانــه در همدان پيام به چاپ 
رســيده تا در كنار روشــنگرى از وضعيت موجود 
براى مردم عزيز اســتان از رعب و هراس واگير كه 
بيشــتر معتقديم يك جو روانى است به نوبه خود 

بكاهيم.
به عبارتى همدان پيام با برگزارى كالس آموزشى 
خودمراقبتــى و رعايــت اصــول بهداشــتى با 
بهره گيرى از تجربيات خانم دكتر رســتمى، كادر 
و پرســنل خود را نســبت به موج اين ويروس و 
چگونگى مســير ابتال آگاه كــرد و پس از آن بود 
كه بــا همكارى يكديگــر فضاى دفتــر روزنامه 
همدان پيام نشــانه هاى هشدار و رعايت بهداشت 

فردى موج مى زد.
در همين راســتا به پيشــنهاد همدان پيام روزانه 
در ورودى ســاختمان اين رسانه به صورت رايگان 
دستكش در اختيار عابران و شهروندان قرار گرفت 
و همچنين محلول الــكل براى ضدعفونى موقتى 
عابران نيز تهيه و به آنان پيشــنهاد استفاده داده 

 شد.

اما همدان پيامى ها نه تنها در جايگاه رسانه اى خود 
سعى در اطالع رسانى و هشدار به شهروندان براى 
رعايــت اصول خودمراقبتى و بهداشــت فردى را 
داشــتند بلكه در واحد هاى مختلف اين ساختمان 
براى استفاده پرسنل نيز اقالم بهداشتى موردنظر 

اختصاص يافته بود.
در همين راستا توصيه هاى بهداشتى علوم پزشكى 
اســتان بــراى اســتفاده از خــالل دنــدان در 
آسانسور هاى ســاختمانى نيز به كار گرفته شد و 
تمامى عبور و مرور هاى پرســنل با رعايت ايمنى و 
بهداشت مد نظر قرار گرفته در آسانسور ساختمان 

انجام پذيرفت.
از طرفى پرســنل اين رسانه با فعاليت شبانه روزى 
و در دسترس بودن به موقع تمامى اخبار مرتبط با 
اين ويروس هراس انگيــز را رصد كرده و به دنبال 
راه حل هــاى خروج از بحــران كرونا با متخصصان 
ويروس شناسان  به ويژه  درمان  مختلف  بخش هاى 
مطرح در ســطح كشــور و اســتان به مصاحبه و 
توليــد خبر پرداختند و نتيجه آن شــد كه بنا بر 
حساسيت باالى رسانه اى شــيوع اين ويروس به 
انتشار ويژه نامه اى اختصاصى اقدام كند تا در كنار 
ارائه تحليل ها و گزارشات شــرايط موجود بتواند 

بــه نوبه خود گامى را براى شكســت اين هيوالى 
كوچك بردارد.

شــايد به جرأت بتوان گفت هيچ خبر و سوژه اى 
نبود كه از چشمان تيزبين خانواده همدان پيام دور 
بماند تا جايى كه بســيارى از تغييرات و تحوالت 
پيش از آنكه به صورت رســمى از منابع اعالم شده 
منتشر شود به صورت ميدانى و تحليلى در اختيار 

حوزه مرتبط با سوژه كرونا بود.
همچنين پشتوانه فنى و غنى چاپخانه پيام رسانه 
ســبب  شده اســت كه در حســاس ترين شرايط 
موجود اين رســانه بتواند به كمك استان بيايد و 
در بحرانى ترين شرايط، آبى باشد بر خاكستر زيرا 
پشتوانه اى از اقشــار مختلف مردم مخاطبان اين 
رسانه هســتند و تأثير پذيرى بااليى از اطالعات و 

اخبار منتشر شده در آن دارند.
حمايــت از توســعه و ايجاد آرامش در اســتان 
همــواره دغدغه اول و آخر ايــن خانواده بزرگ 
فرهنگى در غرب كشــور اســت كه اميد داريم 
چون گذشــته بتوانيم با سرمايه اى كه از اعتماد 
مردمى ذخيره مى شــود در راستاى اهداف عالى 
نظام انقالب اسالمى كشــور عزيزمان ايران گام 

برداريم.

. . . ا گذر ما  ا سخت  پيشگيرى هم هفته اى 
قربانى درمان شد! 

يادداشت يك پزشك در نقد درمان كرونا 
همان طور كه طرح تحول سالمت به جاى بهداشت و پيشگيرى 
به درمان پرداخت، سياســت غلط دفاع در 18 قدم به گل خوردن 

هر دفاع مستحكمى منجر خواهد شد.
هر چقدر تخت بيمارســتانى و ICU فراهم كنيم وقتى جمعيت 
بيمار ما از 10 درصد جامعه بيشتر شود، امكانات بيمارستانى كفاف 

نخواهد داد.
اين همان خطايى بود كه در طرح تحول سالمت هم رخ داد.

بازوى فعال توليت سالمت در اپيدمى ها، معاونت درمان نيست بلكه 
معاونت بهداشت است.

اصال خط مقدم جبهه، نبايد بيمارســتان باشد بلكه ويروس را بايد 
در كوچه پس كوچه هاى شهر مى زديم.

متأسفانه در اپيدمى كرونا هم به جاى پيشگيرى به درمان متمركز 
شديم.

سيستم به جاى خبر از اكتشاف دارو و واكسن يا اكيمو! بايد گزارش 
واقعى افزايش خط توليد ماســك، دســتكش و ضدعفونى كننده 

مى داد!
ما بايد به جاى افزايش تخت بيمارســتانى از افزايش دستگاه هاى 

ضدعفونى كننده اجتماعى حرف مى زديم!
به جــاى واردات آمبوالنس بايــد امروز ماشــين هاى حمل زباله 

استاندارد و تجهيزات پاكسازى محيط وارد مى شد.
ما به اپيدميولوژيست و متخصص بهداشت محيط نياز داشتيم نه 

فوق تخصص قلب و ريه.
سياســتى كه در طرح تحول ســالمت به جاى باال بردن ســطح 
بهداشــت مدارس و مساجد و خانوارها به رايگانى درمان پيشرفته 
متمركز شــد امروز هم با رونويسى غلط از روى دستخط خودش 

به جاى ارائه آمار پيشگيرى از درمان و بهبود حرف مى زند.
خط مشــى توليت سالمت غلط اســت كه ميدان دار اپيدمى كرونا 

به جاى معاونت بهداشتى ما معاونت درمان است!
شــما از هر تخصصى مصاحبه روز به روز مى بينيد جز متخصصان 
عفونى، بهداشت محيط و اپيدميولوژيست ها زيرا اين ها نمى توانند 

غيرعلمى حرف بزنند.
14 روز پس از بروز اپيدمى هنوز ماسك و الكل و گان و ضدعفونى 

كننده نداريم اما حرف از كشف نانوداروى درمانى مى زنيم!
دنيا را نگاه كنيد با اصول بهداشــتى كرونا را كنترل كرد ما داريم 

ICU زياد مى كنيم!
گزارشــات از چين را ببينيد چه حجم گزارش از ICU مى ديديد، 

چه حجم از بهداشت محيط؟
چه تعداد مدير سالمت در چين بيمار بودند؟

چرا در بين مديران كرونا شيوع پيدا كرد؟
زيرا به بهداشت اهميت نداديم!

مديران ما در فكر تهيه دارو و رزرو ICU براى خودشــان بودند تا 
ماسك و الكل براى جامعه!

اگر ورودى بيمارســتان ها با كنترل اپيدميولوژيك و بهداشت پايه 
افراد سالم آغاز نشود،

شما نمى توانيد 10 ميليون تخت فراهم كنيد.
از تخت هاى خانه ها استفاده كنيد...

با آبكش نمى شود از چشمه آب آورد!
بايد ورودى به بيمارستان ها را كم كنيد،

تمركز دوربين بر درمان غلط است.
اين همان غلط مكرر طرح تحول سالمت است.

خط مشى غلط در اپيدمى رسوا مى شود.
سكان مديريت را هنوز مى شود به معاونت بهداشتى داد.

ندادن تجهيزات حفاظتى به كادر درمان خط مقدم را شكست زيرا 
حتى اينجا هم به جاى مين روبى علمى فقط به خنثى كردن مين 

با انفجار فكر كرديم!
هر داوطلبى كه با دســت خالى روى مين شيرجه زد، يك سرباز 

مؤثر از دفاع كم شد...
بــازى را در محوطه جريمــه و 6 قدم خودى برديــد، اينجا گل 

مي خوريم شك نكنيد!
40 درصد ابتالى جديد منشاء بيمارستانى دارد!

اپيدمى را اپيدميولوژيست درمان مى كند نه پرسنل بيمارستانى.
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22 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

ز  ا بيش  ز توليد  ا بيش  توليد 
محتواى  محتواى    4 0 040 0
در  موزشى  در آ موزشى  آ
خبرى  نال  خبرى كا نال  كا
پيام پيامهمدان  همدان 

ــفند  ــا در اس ــروس كرون ــاره وي ــس از ورود يكب پ
1398 خورشــيدى بــه ايــران موجــى از هــراس و نگرانى 
ــه  ــده اســت، به طورى ك ــه وجــود آم ــردم ب ــان م در مي
اغلــب مــردم بــدون توجــه بــه توصيه هــاى بهداشــتى و 
ــن در  ــد اي ــر مى كنن ــاس خط ــط احس ــى، فق مراقبت
حالــى اســت كــه جامعــه پزشــكى كشــور بارهــا در ايــن 
مــدت بــر آرامــش مــردم و رعايــت بهداشــت فــردى و 

جمعى تأكيد كرده اند. 
يكــى از جوامعى كه اين روز ها مى توانــد مردم را از اين 
ســردرگمى ها و نگرانى ها دربياورد و افراد را به ســمت 

آرامش و آگاهى برساند رسانه هاى عمومى است. 
در همه جوامع رســانه ها تأثيرگذارترين منبع اطالعاتى 

براى عموم هستند. 
دراين ايام كه برخى رســانه ها ايجــاد نگرانى و اضطراب 
عمومى بــا آمارهاى غلط و غيرواقعى مى كنند؛ رســانه 
ديجيتال همدان پيام رســالت مهمى بــراى انتقال اخبار 

واقعى براى مخاطبان خود دارد. 
 در همين راســتا اين رسانه باتالش شبانه روزى توانسته 
است با ارائه گزارش ها، تحليل ها، موضوعات آموزشى در 

جهت پيشگيرى و مراقبت عموم بپردازد. 
يكى از ويژگى هاى مهم رســانه ديجيتــال همدان پيام، 
انتقال ســريع اخبار و آگاهى هاى الزم به مردم است كه 
از اين جهت در سطح منطقه و كشور بى نظير بوده است 
و گزارش هايى را كه در فضاى مجازى در رابطه با ويروس 
كرونا گذاشته شــده مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته 

است. 
به هميــن جهت گــزارش عملكــرد رســانه ديجيتال 

همدان پيام به شرح ذيل است:
در اين مدت 485 مطلب آموزشــى، تحليلــى، اخبار و 
گزارش با #كرونا در كانال تلگرامى به نمايش گذاشــته 

است. 
در ايــن بــازه زمانــى بــه 5 نظرســنجى اقــدام نمــوده كه 

بــه موضوعــات و اخبــار روز كرونــا ارتباط داشــته اســت. 
همچنيــن در فضــاى اينســتاگرام كــه مــورد توجه 
عالقه مندانش اســت؛ 22 پســت توليــدى و همچنين 
40اســتورى در رابطه با موضوعات آموزشــى در جهت 
پيشگيرى از ابتال به اين ويروس براى مخاطبان خود قرار 

داده است. 
در همين راســتا ســايت خبرى همدان پيام به نشــانى 
www. hamedanpayan. com تــالش كــرده 
اســت بيشــتر اخبارهاى كشــورى و به ويژه اســتانى و 
منطقه اى در رابطــه با كروناويروس را به صورت لحظه اى 
پوشــش دهد و به صورت جامع در حوزه هاى اجتماعى، 
سياسى، اقتصادى، گردشگرى، تحليل، گزارش و... را در 

قالب اخبار براى مخاطب ارائه كند. 
واحد رســانه ديجيتال همدان پيام همچنيــن با ارتباط 
گرفتن از كارشناســان پزشكى در جهت آگاهى عمومى 
پرداخته اســت و ارتباط با كارشناســان تنهــا به حوزه 

پزشكى نبوده است بلكه تحليلگران حوزه هاى اجتماعى، 
اقتصادى و سياســى نيز در جهت كامل شــدن اخبار و 
اطالعات عمومى به اين رســانه كمك شايانى كرده است 
كه اين رسانه بتواند رســالت خبرى، تحليلى و آموزشى 

خود را حفظ كند. 
اميد اســت با آگاهى بخشى، رســانه ها با ارائه موضوعات 
و مطالب آموزشــى و كارشناســانه در جهت كاستن از 
اضطراب عمومى و پيشگيرى از افزايش مبتاليان به اين 

ويروس اقدام نمايند. 
*ياسر زارعى
رسانه ديجيتال همدان پيام

@hamedanpayam

@hamedanpayam

كانال خبرى همدان پيام در تلگرام

كانال خبرى همدان پيام در تلگرام

@hamedanpayam

@hamedanpayam

كانال خبرى همدان پيام در تلگرام

كانال خبرى همدان پيام در تلگرام
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23 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

آمار قربانيــان كرونا هر روز، روند تصاعدى ترى به 
خود مى گيرد تا جايى كه 2هزار و 922 نفر مبتال و 92

نفر جان خود را از دست داده اند (زمان تنظيم خبر)، اما 
اين ها آمارى است كه از سوى رئيس مركز اطالع رسانى 
وزارت بهداشــت اعالم مى شــود در حالــى كه به نظر 
مى رسد آن سوى اخبار  رسمى، آمارها قابل تأمل است. 
 براســاس آنچه مســئوالن در روزهاى گذشــته اعالم 
كرده انــد در خوشــبينانه ترين حالــت تا عيــد و در 
بدبينانه ترين حالت تا پايان ارديبهشــت و حتى خرداد 

ممكن است، اين بيمارى به طول انجامد. 
اين درحالى اســت كــه در روزهاى گذشــته تعطيلى 
مدارس و اماكــن پرتردد اتخاذى بــراى جلوگيرى از 
گسترش بيشتر شيوع اين بيمارى به شمار رفته است و 
سخنگوى دولت معتقد است مطابق تماس هاى مردمى 

مدارس تا آخر اين هفته تعطيل خواهد بود. 
على ربيعى همچنين مى افزايد در صورت لزوم پنجشنبه 
يا جمعه صبح درجلسه تصميم گيرى خواهيم كرد. من 
از طرف دولت از ســازمان صدا و ســيما سپاسگزارى 
مى كنم كه براى آموزش از راه دور تدابيرى آغاز كردند. 
 بــا وجود روند تصاعدى ابتال به كرونا  و موارد فوتى آن 
و از طرف ديگر هراسى كه به جان مردم افتاده، وزارت 
بهداشت با قرنطينه كردن موافق  نيست، با اين توضيح 
كه: «چينى ها هم از قرنطينــه راضى نبودند. قرنطينه 
كردن تبعاتــى دارد.» مالحظات  وزارت بهداشــت در 
اعالم آمارها، با انتقاد رسانه ها و برخى مسئوالن  همراه 

شده است. 
در اســتان همدان هنوز بيرون آمدن اطالعات از منابع 
رســمى قطره چكانى اســت و كماكان انگشــت اتهام 
محافظه كارى به سوى وزارت بهداشت است با اين حال 
شــنيده ها آمار مبتاليان به كرونا در همدان را بيش از 
مرز 20 نفر و قربانيــان را حدود 8 نفر مى داند اين در 

حالى است كه همچنان معاونت بهداشت علوم پزشكى 
مرگ 2 نفر را تأييد  و از گفتن آمار مبتاليان خوددارى 

مى كند. 
 حــاال اما در دايــره مبتاليان به كرونا كــه هر روز هم 
بزرگ تــر مى شــود، كادر درمان هم ديده مى شــوند، 
پرستاران و  پزشــكانى كه در روزهاى گذشته، بيماران 
مشــكوك و قطعى را پذيرش و مداوا كرده اند. از گوشه 
و كنــار  خبرهايى از ابتالى نيروهــاى كادر درمان در 
بيمارســتان هاى پذيرش كننده بيماران مشــكوك به 
گوش مى رســد كه مســتندترين آن هم مرگ پرستار 

گيالنى، نرگس حاجعليزاده است. 
در همدان هم گاليه پرســتاران در بيمارستان هاى در 
نظر گرفته شــده براى پذيرش كرونا به ويژه ســينا كه 
مركز رسمى درمان اين ويروس در استان شناخته شده 

است هم جاى تأمل دارد. 
يكى از پرســتاران اين بيمارســتان معتقد اســت كه 
هيچ كس به اندازه كادر درمان در معرض ابتال به كرونا 

قرار ندارد. 
ف. م، هم مانند پزشكان و پرستاران ساير بيمارستان ها 
تأكيد مى كند كه امكانات بيمارستانى براى حفاظت از 
كادر درمان كافى نيســت و در گفت و گو با خبرنگار ما 
مى گويد: بخش هايى از بيمارســتان براى بسترى كردن 
بيماران مبتال به كرونا تخليه شــده، اين درحالى است 
كه اين بيمارستان مركز تخصصى بيمارى هاى تنفسى 

نيست. 
به گفتــه وى متخصصان عفونى در بيمارســتان هاى 
همدان بيش از ديگر كادر درمان در معرض اين بيمارى 
قرار دارند، آن طور كه اطالع دارم و به گوش مى رســد 
يكى از پرستاران بيمارستان هم آزمايشش مثبت اعالم 

شده است. 
يكى از رزيدنت هاى اين بيمارستان نيز مى گويد: كادر 

درمانى با كمبود امكانات مواجه اســت و در بســيارى 
از مواقع ماســك ها تخصصى نيست، همان معمولى ها 
هم تعدادشان كم اســت و به تعداد نيست، درحالى كه 
ماسك هاى معمولى براى پيشگيرى از انتقال بيمارى تا 

فاصله يك مترى در نظر گرفته مى شود. 
وى افزود: شرايط ايزوله به طور كامل رعايت نمى شود و 
حتى كادر درمانى ما در بيمارســتان با مشكل پوششى 

ضد نفوذ همراه هستند. 
يكى از نيروهاى درمان بيمارستان بوعلى مى گويد: اين 
بيمارســتان از همان روزهاى نخســت اعالم شيوع اين 
بيمارى، ماســك و اقالم ويژه براى 100 نفر از نيروهاى 
بيمارستان خريده، اين در حالى است كه اين بيمارستان 

مركز پذيرش كننده بيماران مبتال به كرونا نيست. 
وى كه خواســتار حفظ نام خود بــود، مى گويد: برخى 
دانشــگاه هاى علوم پزشكى قصد دارند به اجبار پرسنل 
بيمارستانى را به مراكز پذيرش كننده بيماران مبتال به 

كرونا، منتقل كنند. 
با گذشــت چيزى حــدود 15 روز از اعالم نخســتين 
قربانيان كرونا، پزشكان و پرستاران حاال بيشترين خطر 
ابتال را دارند تا جايى كه دبيركل خانه پرســتار، نگران 
ســالمت پرستاران است و معتقد اســت كه پرستاران 
بيشــترين خدمات بهداشتى درمانى را به بيماران ارائه 
مى دهند و در صف نخست درمان قرار دارند، به همين 
دليل بيشترين خطر ابتال به بيمارى هاى واگير را دارند. 
اين در حالى است كه در برخى بيمارستان هاى استان 
ما، از پرستاران و پزشــكان خواسته اند تا ماسك نزنند 
زيرا ممكن اســت اين اتفاق به نگرانى ســاير بيماران 
منجر شود، درحالى كه اين مسأله سالمت كادر درمان 

را با خطر مواجه مى كند. 
بنابر گفته يكى از پرســتاران مراقبت بيماران كرونا در 
بيمارستان هاى همدان امكانات تشخيصى كافى تا چند 

روز گذشــته در اختيار نبود به طورى كه براى تشخيص 
آزمايــش افراد مبتــال آزمايش ها به تهران فرســتاده 
مى شد، به عبارتى مى توان گفت امكانات به طوركلى در 

اين بيمارستان كم است. 
س. ر مى افزايد: با توجه به نبود كيت هاى تشــخيصى 
كافى، درمانگران نمى توانند موارد ابتالى قطعى را اعالم 
كنند و هر كس هم كه مشــكوك است، از او آزمايش 
مى گيرند كه اين آزمايش بسيار مقدماتى است و خيلى 

نمى توان به نتيجه آن اطمينان پيدا كرد. 
يكــى ديگــر از رزيدنت ها نيز ابراز گاليــه مى كند كه 
بسيارى از پزشــكان خودشــان براى معالجه بيماران 

نمى آيند و اينترن ها را مى فرستند. 
وى افزود: متأســفانه با اينكه درحال حاضر پرستاران و 
كادر درمان در خط مقدم مبارزه با كرونا قرار دارند اما 
كمتر توجه اى به ســالمت آن ها مى شــود تا جايى كه 
در برخى موارد شــاهد كمبود سهميه اقالم بهداشتى 
اختصاص داده شــده به آن ها هستيم از طرفى كمياب 
شــدن ماسك و الكل در سطح شــهر عاملى كه برخى 
افراد از اموال عمومى بيمارستان مصارف شخصى كنند 
و حتى از ســهميه پرســتاران زده و براى دوســتان و 

آشنايان خود از آن استفاده كنند. 
پرستار بخش آى.ســى.يو يكى از بيمارستان هاى شهر 
هم مى گويد: ما در بيمارســتان از 8 صبح تا آخر شب 
شيفت هستيم و گاليه اى نيست زيرا خدمت رسانى به 
مردم را از هر چيزى واجب تر مى دانيم اما در اين ميان 

برخى بى مهرى ها قابل چشم پوشى نيست. 
وى افزود: متأســفانه مسئوالن شــيفت و مديران بين 
بخشــى بيمارســتان آنگونه كه بايد توجه به سالمت 
پرســتاران را ندارند و در مقابــل تقاضاهاى آنان براى 
تجهيــزات بهداشــتى رفتار هــاى نامناســبى را بروز 

مى دهند. 

سربازان آبى پوش در خط مقدم جنگ با كوويد سربازان آبى پوش در خط مقدم جنگ با كوويد 1919

كرونا! هم  حاال  و  زلزله  ســيل،  در  پرستاران  كوتاه  ر  كرونا!ديوا هم  حاال  و  زلزله  ســيل،  در  پرستاران  كوتاه  ر  ديوا
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24 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

 با يكه تازى كرونا در كشور و نياز جدى شهروندان 
و به ويــژه كادر درمان به ملزومات پيشــگيرى از اين 
بيمارى، وضع كمبود جدى ماسك و در پى آن قيمت 
هيجانى برخى اقالم بهداشتى در بازار سياه بحث داغى 
است كه مبحث جديد اين روزهاى مسئوالن و مردم 
شــده اســت، كنش  هــا و واكنش هايى كــه پس از 
ادامه دار شدن اظهارات مقام هاى وزارت «صمت» مبنى 
بر توليد ميليون ها ماسك در كشور، در نهايت به نامه 

تند وزير بهداشت به وزير «صمت» رسيد. 
كمتــر از يك هفته پيــش بود كه مديران ســازمان 
«صمت» از ظرفيت توليد بيش از 2 ميليون ماســك 
به صورت روزانه دركشــور خبــر دادند و اعالم كردند 
در توليد ماســك بهداشــتى هم واحدهــاى عمده 
توليد كننــده كه بيــش از 13 واحد هســتند، برخى 
هم اكنون به طور شــبانه روزى فعال هستند و بقيه نيز 
با تأمين مواد اوليه مورد نياز به صورت 24ســاعته به 

توليد مشغول مى شوند. 
اما اعالم اين خبر نه تنها نتوانست كارى پيش ببرد بلكه 
هجوم ها براى تهيه ماسك و دستكش در داروخانه هاى 
سراســر كشور سر به فلك كشــيد تا جايى كه حتى 
تأمين ماســك و الكل در بين كادر درمان و پرستاران 

بيمارستان ها هم با مشكل مواجه شد. 
با اين شــرايط فضايى در كشــور شــكل گرفت كه 
وزيــر بهداشــت در نامــه اى گاليه آميــز خطاب به 
رئيس جمهــورى در كنار درخواســت همكارى همه 

دستگاه ها با اين وزارت خانه، از برخى اقدامات ناپسند 
و سوداگرانه افراد متخلف و سودجو در احتكار ماسك 
مورد نياز مردم گاليه كرد و خواســتار رســيدگى و 

برخورد جدى با آن ها شد. 
با اين حال نامه جناب وزير هم نتوانست كارى از پيش 
ببرد و باوجود برخوردهاى تشديد شده با محتكران باز 
هم سايه فساد و گران فروشى بر سر اقالم بهداشتى در 

كشور باقى ماند. 
روند اين سلســله اتفاقات به قدرى ناخوشايند بود كه 
بازهم وزير بهداشــت را دست به قلم كرد تا با نوشتن 
نامه اى تند به همتــاى خود در وزارت «صمت» بلكه 

بتواند گره اى بگشايد. 
در ايــن نامه توليــد روزانه چند ميليون ماســك كه 
از جانــب برخى مســئوالن وزارت «صمت» و برخى 
توليدكننــدگان ايــن محصــول اعالم شــده بود را 
عوام فريبى دانســت و خطاب به رحمانى نوشــت كه 
تاكنون وزارت بهداشت تنها يك ميليون ماسك تحويل 

گرفته است. 
ســعيد نمكى، وزير بهداشت در اين نامه ضمن گاليه 
از كمبــود ماســك در مراكــز بهداشــتى خطاب به 
وزير صنعت اعالم كرده بود: با وجود جلســات مكرر 
همكاران اينجانب در آن وزارت خانه، متأســفانه هنوز 
مشكل ماســك پابرجاست و با اطالعات واصله شبكه 
در هم تنيده احتكار ماســك در شرايطى كه همكاران 
جان بر كف اينجانب زندگيشــان را شــبانه روز فداى 

مردم مى كنند و مــردم در خطر ابتال به بيمارى قرار 
دارند، محصوالت خود را احتكار و با واســطه با قيمت 

10برابرى به دالالن معرفى مى كنند. 
 در ادامه اين نامه همچنين افزوده بود: از هفته پيش 
تاكنون، طبــق اظهارنظر مديران وزارت بهداشــت، 
حداكثر يك ميليون ماســك تحويل داده شــده كه با 
شــعار فريبنده روزى چند ميليون توليد و متأســفانه 
انتقال اين عوام فريبــى به مردم، اينجانب و همكارانم 
به شــدت مورد شماتت و تحت فشــار قرار گرفته ايم. 
به نظر اينجانب اين شيوه برخورد و پيگيرى بروكراتيك 
مشــكلى از مملكت حل نخواهد كرد و آبروى نظام و 
ســالمتى مردم به شدت زيِرســؤال خواهد رفت. الزم 
است مقامات امنيتى، قضائى و انتظامى كشور نه تنها 
در گرفتن تعدادى ماســك از انبارهاى متفرقه بلكه با 
در دست گرفتن كارخانه هاى توليدى و گذاردن مدير 

دولتى مستقل فورى اين مشكل را حل كنند. 
 وزيــر بهداشــت همچنيــن در انتهــاى نامه خود 
خاطرنشان كرده بود: بى ترديد مديريت شرايط پيچيده 
كنونى شيوه اى متفاوت مى طلبد كه در سازوكارهاى 
موجود و جلسات بى حاصل دستاوردى نصيب كشور، 
مــردم درمانده در بيمارى و همكاران بى پناه اينجانب 

در بيمارستان هاى آلوده نخواهد شد. 
پس از انتشــار نامه وزير بهداشــت به وزير «صمت» 
واكنش ها به اين موضوع نه با پاســخ رحمانى به نامه 
نمكى بلكه با ســخنانى از جانب 2 مقام مســئول در 

وزارت صنعت، معدن و تجــارت يعنى قائم مقام وزير 
صمــت در امور بازرگانى و همچنين رئيس ســازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، در رابطه با 
موضوع ماسك و اقالم بهداشتى مورد نياز شهروندان و 

كادر هاى درمان ادامه يافت. 
بر همين اساس بود كه، قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت تالش كرد روند نگران نباشيد ها را ادامه دهد 
و بدون اشــاره به نامه وزير بهداشت به وزير صمت، از 
توافق با اتحاديه پوشــاك براى آغاز توليد روزانه 4/5

تا 5 ميليون قطعه ماسك از سوى توليدكننده داخلى 
خبر داد. 

از سوى ديگر، رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ديگر زيرمجموعه وزارت «صمت» نيز 
بدون اشــاره نامه نمكى به وزير باالسرى خود با اعالم 
اينكه بازرسان وزارت صمت آمار حواله هاى ماسك را 
در اختيار دارند و در بازرسى هاى خود نحوه توزيع آنها 
را بررســى مى كنند، گفت: در چند روز آينده مشكل 
تأمين ماســك مورد نياز به طور حتم برطرف خواهد 

شد. 
وى با اعالم اينكه در بخش ماســك حواله ها توسط 
هيأت تجهيزات و ملزومات پزشــكى بين مراكز الزم 
توزيع خواهد شــد، گفــت: تمامــى توليدكنندگان 
ماســك موظف هســتند تا اطالع ثانوى نســبت به 
فــروش و تحويل فورى و روزانه (صددرصد) ظرفيت 
توليد ماســك از قبيل تمامى مدل ها نظير فيلتردار 
و بــدون فيلتر و كشــدار و بنددار بــه هيأت امناى 
ارزى تجهيزات پزشــكى و ملزومات پزشكى وزارت 
بهداشــت اقدام كنند. قرار است تا اطالع ثانوى اقالم 
مذكور صرفا از طريق هيأت امناى ارزى توزيع شود، 
به  نحــوى كه هرگونه توزيع، فــروش و عرضه اقالم 
مذكور بــه مراكزدرمانى و هريك از عوامل توزيع و... 

ممنوع است. 
معاون وزير صنعت همچنين با اعالم اينكه بازرســان 
وزارت «صمت» آمار اين حواله ها را در اختيار دارند و 
در بازرسى هاى خود نحوه توزيع آنها را بررسى خواهند 
كرد، گفت: در چند روز آينده مشــكل تأمين ماسك 
مورد نياز به طورحتم برطرف و مديريت الزم در توزيع 
محصوالت بهداشــتى اعمال خواهد شــد. واحدهاى 
توليدى در رباط كريم، كرج و قزوين 3  شيفته مشغول 
توليد هســتند و مردم در روزهاى آينده نگران تأمين 

محلول هاى بهداشتى و ماسك نباشند. 
اين واكنش هــا در كنار اخبــار ضد و نقيض به طور 
قطع در روزهاى آتى ريشــه كن نمى شــود  اما در 
اين ميان اين مردم هســتند كه تاوان خواهند داد 
بر اين اســاس بايد گفت اتفاقــات و نامه نگارى ها 
و نمايش هــاى زرگرى نمى تواند گره از مشــكل و 
دغدغه مردم و كادر درمان بيمارستان ها حل كند، 
پس دور از ذهن نيســت كه كمــاكان محتكران و 
ســودجويان از بازى با جان مردم بهره مند شوند و 

آمارهاى ابتال باالتر رود. 

وزير از دست دالالن قلم به دست شد

همچنان  كـرونا 
كمين  در 
مردم سالمت 
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25 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

 ايــن نوع تعطيل كردن براي مهار ويروس كرونا اثربخش 
نيســت . كل كشــور را بايد 2 هفته تعطيل كرد تا مســئوالن 
بتوانند وضعيت ســرايت ويروس كرونــا را مديريت كنند. در 
حال حاضر شركت هاي خصوصي و نيمه خصوصي و كارخانه ها 
همه مشغول كار هستند. ادارات دولتي نيز تا ظهر در محل كار 
هستند. هر كدام از اين شــركت ها و اداره ها و كارخانه ها يك 
چرخه انتقال ويروس ايجاد مي كنند. اگر  كسي در خانواده اش 
مبتال شــود و آن شــخص به محل كار برود اين ويروس را به 
همكارانش انتقال مي دهد. هر كدام از همكاران هم وقتي وارد 
خانه هاي خود مي شوند ويروس را به اين شكل به افراد خانواده 
خود و سپس به جامعه منتقل مي كنند ولي اگر همه جا تعطيل 
مي شــد امــكان انتقال ويــروس نيز خيلي كمتر مي شــد. از 
مسئوالن درخواست داريم حداقل هفته ديگر را كامال تعطيل 

كنند تا بتوانند شرايط را بهتر مديريت كنند.
يك شهروند از همدان

هزينه هاى چند برابرى سوختگيري
سوختگيري در بسياري از جايگاه هاي سوخت همچنان توسط 
خود مردم انجام مي شود و به بخشنامه صادرشده هيچ  توجهي 
نمي شــود. همچنين بيشــتر مردم نيز از دســتكش استفاده 
نمي كننــد و جالب اســت بدانيــد مســئوالن جايگاه ها براى 
ســوختگيرى كه توسط خودشان انجام شود مبالغ 3 تا 5 هزار 

تومان را درخواست مى كنند.
رضايى از همدان

دولت به داد كم درآمد ها برسد
در اين شــرايط كه كســب وكار همه از رونق افتــاده جا دارد 
دولت بســته هاي حمايتي به اقشــار كم درآمد بدهد تا كمي از 
اين استرس مردم كم شود و با كمي آسايش در منازل بمانند 
اما مســئوالن به اندازه اى كه به قشــر مرفه توجه دارند، مردم 
ضعيف را از ياد برده انــد به طورى كه براى صاحبان كارخانه ها 
وام هاى كم تســهيالت درنظر گرفتند اما قشــر فقير را به حال 

خود رها كرده ا ند.
محمدى از مالير

كمياب شدن ماسك
متأسفانه براي خريدن ماسك به هرجا مراجعه مي كنيم، پيدا 
نمي شــود ما كه بيماري خاص و سيستم ايمني ضعيفي داريم 
واقعا بايد چكار كنيم!؟  اين در حالى است كه برخى داروخانه ها 
بسته هاى 5  تايى از دستكش و ماسك درست كرده و تا قيمت 

50 هزار تومان اين پك بهداشتى را مى فروشند.
لطفا مسئوالن رسيدگي كنند.

مهرتاج از همدان

گرانى تا كجا؟
ژل ضدعفوني را در برخى داروخانه هاى همدان  40 هزار تومان 
مي دهند. مگر از اين ژل ضدعفوني چقدر مي توان استفاده كرد 
كه بايــد 40 هزار تومان بابت آن بدهيــم. براي اينكه ويروس 
كنترل شــود بايد مواد ضدعفوني به صورت گسترده در اختيار 
مردم باشــد تا مردم بتوانند در رفت وآمد بيرون از منزل از آن 

استفاده كنند.
مهرى از همدان

عرضه محصوالت تاريخ گذشته 
از داروخانــه ژل ضدعفونى خريدم و بعد متوجه شــدم تاريخ 
انقضاى آن گذشــته است شــما را به خدا به فكر مردم باشيد 
مگر ما چــه گناهى داريم كه بايد ســالمت و جانمان قربانى 

سودجويى و زياده خواهى عده اى نامسلمان شود؟
فروتن از همدان

ويروس شــناس  يــك 
ضمن بيان آنكه كوويد 19 (كروناويروس 
جديد) يك ويروس نوظهور است، بر اين باور 
اســت اين ويــروس قابليت تغييــر ژنتيكي 
آنچناني نــدارد و نمي تواند به عنوان يك خطر 
امنيت زيســتي قلمداد شــود و با گذر از اين 
مقطــع و افزايش دمــا پرونده آن نيز بســته 

مي شود. 
ســيد محمود ابراهيمي در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكــه بحث ويروس نوظهور كرونا به اين 
نحو كه اين ويروس از خفاش يا موجودي ديگر 
كه نزديكي گونه اي با انسان ندارد، مستقيما به 
انسان منتقل شده و شيوع يافته باشد از لحاظ 
علم ويروس شناســي رد مي شود، گفت: بحث 
ويروس نوظهور بيشــتر در رابطه با سويه هاي 
جديدي از ويروس هــاي ناپايدار مثل آنفلوآنزا 
نوع A كه بين پرندگان و انســان ها مشــترك 
اســت، تعريف مي شــود. پس بدون شك اين 

ويروس نوظهور است. 
وي بــا اعتقــاد بــر اينكــه اين ويــروس در 
آزمايشگاه هاي بشري دســتكاري شده است، 
افزود: عموما ويروس ها بــراي ايجاد عفونت و 
شيوع در وهله اول نياز به اتصال به سلول هاي 
انســاني و ســپس ورود به ســلول و درنهايت 
تحت اختيار گرفتن آنزيم ها و مكانيســم هاي 
درون ســلولي براي تكثير، بازتوليد و نشر دارند 
كه اين امر مســتلزم آن اســت كــه ويروس 
رســپتورهاي خاص و ويژه بــراي گيرنده هاي 
سطح سلولي انساني داشته باشد. به دليل نبود 
قرابت گونه اي خفاش يا ســاير حيوانات مطرح 
با انســان اين توجيهــات در رابطه بــا انتقال 
ويروس كرونا هيچ وجاهت علمي ندارد. عموما 
ويروس ها بــه اين راحتي از گونه اي به  گونه اي 
ديگر نمي توانند منتقل شوند و شيوع گسترده 

و غيرقابل كنترلي را سبب شوند. 
به گفتــه اين عضو هيأت علمي دانشــگاه 
غير كنترل  و  ناگهاني  شــيوع  بقيه  ا...، 

شــده اين ويروس در جامعــه از لحاظ علمي 
تأييد كننده اين موضوع اســت كه جامعه هيچ 
حافظه ايمنولوژي نسبت به اين ويروس ندارد، 
يعنــي از پيش اين ويــروس در طبيعت نبوده 
است و انسان ها سابقه مواجهه با چنين ويروسي 

را نداشته اند. 
اين ويروس شناس دليل بعدي ديگر را اين گونه 
تشريح كرد: به فرض محال كه چنين ويروسي 
بين پرندگان يا جوندگان و انســان ها مشترك 
باشد اما با تفاوت جزئي در گيرنده هاي سلولي، 
قطعــا در اين گونه شــرايط هم اگــر ويروس 
كرونا از خفاش به انســان منتقل مي شد، اين 
ويروس بدون چندين پاســاژ و ايجاد سازگاري 
در سلول هاي انسان، كه يكي از الزامات عفوني 
شدن و منتقل شدن ويروس است، نمي توانست 
به صورت غير كنترل شــده به چنين گسترشي 

برسد. 
ابراهيمــي تأكيد كرد كه برخــالف تبليغ هاي 
مبالغه آميز، شــدت اين ويــروس زياد نبوده و 
مرگ و مير ناشي از آن هم بسيار كم است؛ مگر 
اينكــه افراد درگير دچار ضعف ايمني يا درگير 

با بيماري هاي زمينه اي يا كهولت سن باشند. 
وي با بيــان اينكه اين ويــروس قابليت تغيير 
ژنتيكــي آنچناني نــدارد و نمي تواند به عنوان 
يك خطر امنيت زيســتي قلمداد شود، تصريح 
كرد: شــيوع زياد آن و بعضا فوت هاي ناشي از 
آلودگي به اين ويروس نه به دليل شدت آن بلكه 
صرفا به دليل استريل بودن جامعه نسبت به اين 
ويروس و فقدان سيســتم ايمني خاطره افراد 
نسبت به اين ويروس اســت. بنابراين مي توان 
گفــت با گذر از اين مقطع و اينكه دما در حال 
افزايش اســت و فصل تابستان در پيش است، 
پرونده اين ويروس نيز فعال بســته خواهد شد. 
اما، دربــاره ماندگاري و شــيوع مجدد آن در 
سال هاي آتي در حال حاضر نمي شود اظهار نظر 
قطعي كرد. ابراهيمي معتقد است كه بر خالف 
ادعاها مبنــي بر ورود و برنامه ريزي براى توليد 

واكسن كرونا، بايد گفت اين 
ويروس براي جامعه يك مشكل مقطعي 

و زودگذر است. 
از ايــن به بعد به دليل چرخش اين ويروس در 
طبيعت، اين ويروس توســط سيســتم ايمني 
افراد مهــار و كنتــرل خواهد شــد.  بنابراين 
بــا اين ويروس در ســال هاي آتــي بايد مثل 
سرماخوردگي هاي عادي ناشي از آدنوويروس ها 
و راينوويروس هــا برخورد كرد و هيچ نيازي به 
توليد و به كارگيري واكســن عليه آن يا حتي 
توليد عمده كيت هاي تشخيصي براى مصرف 
روتين آن در آزمايشــگاه هاي كشور نيست. به 
گفته اين ويروس شناس، تنها راه پيشگيري از 
شيوع چنين ويروســي رعايت بهداشت فردي 
به ويژه شستن دست ها و دوري از اماكن عمومي 
است و تنها راه پيشگيري و جلوگيري از شيوع 
مجدد آن نيز تحريك شدن سيستم ايمني افراد 

در مواجهه با خود ويروس است. 
وي با انتقاد از مصرف ماســك توســط مردم، 
تأكيد كرد: متأسفانه مردم به منظور جلوگيري 
از مبتال شدن و مهار شــيوع ويروس كرونا به 
اشتباه روي به اســتفاده از ماسك آورده اند. به 
اين نكته فني توجه نداريم كه سايز ويروس هاي 
تنفســي از 30 تا 100 نانومتر باالتر نيست و 
اين ويروس هــا به راحتي از منافذ ماســك ها 
عبور مي كنند. بنابراين ماســك هاي رايج چه 
فيلتــردار و از نوع مرغــوب آن و چه عادي به 
هيچ وجه نه تنها مانعي براي عفوني نشــدن به 
بيماري هاي تنفســي محسوب نمي شود، بلكه 
وضعيــت فرد مبتــال يا غير مبتــال را نيز بدتر 
مي كند. زيرا مجاري تنفســي و روان بودن دم 
و بــازدم و حفظ رطوبت آن خود بهترين دفاع 
در برابر ويروس هاي تنفسي است. از اين رو ما 
با استفاده ناصحيح از ماسك ها نه تنها در روند 
طبيعي مجاري تنفسي اخالل ايجاد مي كنيم 

بلكه با اين كار ســبب انباشــتگي عوامل 
پاتوژن در ماسك ها مي شويم.

نا و ناكــر و كــر
يروس شناس و يك  ه  نگا ز  ا يروس شناس  و يك  ه  نگا ز  ا  

الو كرونا
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26 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

تنها خدمات پيشگيرانه اداره تاكسيرانى براى مقابله با 
ويروس كرونا ارائه محلول براى ضدعفونى كردن تاكسى ها 

است كه همه رانندگان اين محلول را دريافت نكرده اند. 
با وجود شيوع بيمارى كرونا در كشور ايران و تقريبا همه 
اســتان ها در ماه هاى گذشته نياز اســت، عالوه بر رعايت 
و پيشــگيرى عمومى كه توســط مردم صورت مى گيرد 
مسئوالن نيز براى خدمات رسانى پاى كار بيايند و در حوزه 
فعاليت خود خدماتى را ارائه دهند، زيرا در برخى اقشــار 
جامعه احتمال شيوع اين بيمارى بيشتر است مانند وسايل 
نقليه عمومى از جمله تاكسى و اتوبوس كه به دليل تجمع 
افزا در اين فضاها نياز اســت يك سرى نكات بهداشتى از 
ســوى راننده و مسافران و همينطور خدماتى توسط اداره 

تاكسيرانى اعمال شود. 
خدمات تاكســيرانى به رانندگان براى مقابله با ويروس به 
يك ليوان محلول ختم شــده اســت و نياز است با وجود 
شــيوع بيمارى كرونا نصب كارتخوان در داخل تاكسى ها 

مورد توجه دست اندر كاران مربوطه شهرى قرار گيرد. 
در ايــن باره با مراجعه به ســطح شــهر جوياى وضعيت 
ضدعفونى كــردن وســايل نقليه عمومــى و روش هاى 
پيشگيرى مردم از شيوع ويروس كرونا شديم، در نخستين 
ارتباط با رانندگان ايستگاه تاكسى خيابان ميرزاده عشقى 
مشــاهده شــد رانندگان بدون ماســك و دست كشــى 
هســتند از راننــدگان دربــاره روش ضــد عفونى كردن 
داخل خودروهايشــان سؤال شد كه در پاسخ گفتند مواد 
ضدعفونى كننده و ماسك و دستكش به قدرى گران و ناياب 

است كه ما توان خريد آن را نداريم. 
انتظــار رانندگان از اداره تاكســيرانى اين بــود كه مواد 
ضدعفونــى كننده در اختيار آنان قــرار گيرد كه به گفته 
آنهــا تاكنون هيــچ اقدامى صــورت نگرفتــه و تنها در 
برخى ايســتگاه ها آن هم به مقدار بسيار محدود محلول 
ضدعفونى كننده توزيع شــده اســت كه مى توانند با آن 

محلول، 3روز داخل خودروها را ضدعفونى كنند. 
 رانندگان تاكســى ها در خيابان كرمانشــاه نيز از كاهش 
80٪ مسافر در اين مدت شيوع ويروس كرونا اظهار نگرانى 
مى كردند و از دست اندر كاران شهرى از جمله تاكسيرانى 
انتظار داشتند براى پيشگيرى از اين ويروس هرشب داخل 

تاكسى ها را سم پاشى و ضدعفونى كنند. 
يكى از رانندگان تاكســى بااخالق كه 18 ســال مشغول 
خدمت به مردم است، گفت: من حداالمكان كار ضد عفونى 
داخل خوروى خود را انجام مى  دهم زيرا ســالمت خودم و 

همشهريانم برايم مهم است. 
محمــود رمضانى نصب كارتخوان در اين شــرايط داخل 
تاكســى ها را ضرورى دانست تا از انتقال هرگونه ميكروب 
با پرداخــت پول جلوگيرى شــود و از دســت اندركاران 
تاكسيرانى خواست به اين موضوع نگاه جدى داشته باشند. 
يكى از سرنشينان تاكسى خيابان باباطاهر درباره پيشگيرى 
از بيمارى گفت: برخى مسافران موارد مقابله با بيمارى را 

به دليل اطالع رسانى غلط مسئوالن جدى نمى گيرند. 
فاطمه ارجمندى از پنهان كارى مســئوالن درباره شيوع 

بيمارى كرونا ابراز نگرانى كرد و پيشگيرى اين ويروس را از 
سوى دست اندر كاران مربوطه بى اهميت دانست. 

شــهروند ديگرى در خيابان شهدا رعايت نكات بهداشتى 
توســط راننده ها را ضعيف برشمرد و گفت: وقتى موضوع 
استفاده نكردن از ماسك و دستكش را به رانندگان گوشزد 
مى كنيم رانندگان بى اهميت شمردن سالمت شهروندان 
توسط تاكســيرانى را پيش مى كشــند و مى گويند اداره 
تاكسيرانى به هر تاكســى نصف ليوان محلول آب  و مواد 

شوينده اى مانند وايتكس داده اند. 
رانندگان تاكســى در خيابان تختى از مديران تاكسيرانى 
درخواســت داشتند به سالمت و مســافران رانندگان بها 
دهند و حداقل امكانات مانند ماســك و دســتكش را در 

اختيار رانندگان قرار دهند. 
شــهروندى نيز درخيابان شــكريه گفت وقتى پس از 40
ســال نماز جمعه تعطيل  مى  شود، نشانگر اهميت شيوع 
خطرناك اين ويروس است و از اداره تاكسيرانى خواست با 
استفاده از يارانه حداالمكان به شستشو و ضدعفونى وسايل 

نقليه بهاى بيشترى بدهند. 

در ادامه گزارش، راننده اتوبوس در ميدان امامزاده عبدا... . 
نيز گفت: هر چند روز يك بار كار شست وشــو و سم پاشى 
اتوبوس هاى ســطح شهر توســط اداره اتوبوسرانى انجام 
مى شــود و يك عدد ماســك نيز در اختيار رانندگان قرار 

گرفته است. 
٪ وى درباره فرهنگ پيشــگيرى توسط مردم گفت:  80

٪ ديگر  مردم موارد پيشگيرانه را رعايت مى كنند ولى 20
نيز باور ندارند اين ويروس مسرى است. 

يكى از رانندگان تاكسى در چراغ قرمز نيز گفت: تنها يك 
بروشور در اختيار من قرار داده اند هيچ گونه مواد ضدعفونى  

كننده داده نشده است. 
وى وجود كارتخوان در تاكســى ها را ضرورى دانســت و 
گفت: ما داريم بــا ردو بدل كردن پول هاى كثيف با جان 
مردم بازى مى كنيم به ويژه در مواردى كه يك نوع بيمارى 
خاص شــيوع پيدا مى كند و اين مشكل بايد ريشه اى حل 
شود.  در ادامه اين گزارش گفت وگويى با رئيس تاكسيرانى 

و حمل ونقل بار و كاالى شهردارى همدان انجام شد. 
 ميالد كريمى درباره پيشگيرى از شيوع بيمارى كرونا در 
سطح شهر همچنين داخل وســايل نقليه عمومى گفت: 
عالوه بر ضد عفونى كه در ســطح شــهر انجام مى شود در 
3 مرحله محلول ضدعفونى كننده نيز در اختيار مسئوالن 
خط هاى تاكســى قرار داده شده است تا بين تاكسى داران 
توزيع شود.  كريمى در پاسخ به دليل در اختيار قرار ندادن 
دســتكش و ماســك به رانندگان گفت: ما توان تهيه اين 

امكانات را نداريم. 
وى درباره نبود كارتخوان در داخل تاكســى ها نيز اينگونه 
توضيح داد: پيگير هستيم از صندوق كار آفرينى تسهيالت 
٪ بــراى خريد كارتخوان در اختيار تاكســى داران قرار  4
گيرد و هر راننده با دريافت يك ميليون  و 200 هزار تومان 
تسهيالت دستگاه كارتخوان را در داخل خودرو خود نصب 

كند.  

  1 91 9 يد  يد كــوو كــوو
نيمكت  نيمكت روى  روى 
سه سهمدر مدر درس     درس   
نيلوفر بهرمندنژاد
كوويد19يا ويروس جديد كرونا، ويروسى از خانواده 
كرونا است كه احتماال در بدن يك حيوان جهش يافته و 
پس از انتشــار بين اعضاى يك گونه به انسان هم منتقل 

شده است. 
كرونــا درمان نــدارد و همين موضــوع موجب نگرانى 
و اضطراب بســيارى از افراد شــده است و تنها مى توان 
بدن را قوى نگه داشت و در برابر عوارض آن كارى كرد. 
كوويد19 مانند ســرماخوردگى يك دوره بيمارى دارد. 
با رعايت نكات بهداشــتى و افزايــش توجه عمومى به 
بهداشــت و درمان مى توان در برابر بيمارى هاى سخت 

هم پيروز شد. 
گزارش هــاى مردمى خبرنگار همدان پيــام از اظهارات 
مردمى و به ويژه معلمان و دانش آموزان كه اين روزها را 
به جاى نشستن روى نيمكت هاى كالس درس در خانه 
سپرى مى كنند و از طرفى ديگر عده اى از دانش  آموزان 
كنكورى كه در تكاپو براى شــركت در كنكور سراسرى 
مى باشــند و از چندين ماه پيش خــود را با برنامه  هايى 
جامــع آماده كرده بودند اكنــون با وجود اين تعطيالت 
پى در پى، استرس و نگرانى آن ها 2 برابر شده است كه 
با وضعيتى كه پيش  آمده اســت آنها نگران اين موضوع 
هســتند كه دراين روز سرنوشت ســاز چه پيش خواهد 

آمد؟

درهمين رابطه، دبير يكى از مدارس دولتى شهر همدان 
با اشــاره به ضرورت توجه به نكات بهداشتى در مدارس 
مى گويد: مدارس و به ويژه كالس هاى درس مراكز تجمع 
دانش آموزان هستند، بيشــتر كالس هاى درس مدارس 
دولتــى كوچك و مملــو از دانش آموز اســت، جمعيت 
دانش آمــوزان در كالس هاى درس بــه بيش از 35 نفر 

مى رسد. 
او به وضعيت بهداشــتى مدارس هم اشــاره مى كند 
و مى گويــد: در ايــن شــرايط توجــه بــه وضعيت 
بهداشــتى مدارس بيــش از هر زمــان ديگرى نياز 
است اما متأســفانه وضعيت سرويس هاى بهداشتى و 
آب خورى هاى مدارس نگران كننده اســت، حتى نياز 
است در مدارس تجهيزات ضدعفونى كننده توزيع يا 
نصب شود، به عنوان مثال ژل ضدعفونى كننده دست 
بــراى دانش آموزان نصب شــود يا مــواد الزم براى 

ضدعفونى كردن سطوح مورد نياز است. 
وى در ادامه گفت: بايد مســئول بهداشــت دائمى در 
مدارس بگذارند تا دانش آموزان را بررسى كنند و اگر 
فردى عالئم داشــت به خانه برود و اســتراحت كامل 

بكند. 
در صحبــت با يكى از دانش آمــوزان كه خودش را براى 
امتحان سرنوشت سازش آماده مى كند به خبرنگار همدان 
پيام مى گويد: متأســفانه به دليل شيوع اين بيمارى كه 
اين روزها ذهن همه را به خود مشــغول كرده اســت و 
موجب تعطيلى مدارس شــده است كه در اين ماه هاى 
حســاس و نزديك به كنكور سراســرى من و خيلى از 
دانش آمــوزان ديگر بســيارى از كالس هاى آموزشــى 
و آزمون هاى آزمايشــى را از دســت بدهيــم و اگرچه 
كالس هــاى مجازى و يا از طريق رســانه ها براى ما در 
حال پخش هست اما به نظر من نمى تواند تأثير كافى در 
يادگيرى ما داشته باشد و خود من به شخصه نمى توانم 

از طريــق تلويزيون و يا به صورت مجازى در كالس هاى 
آموزشى شــركت كنم و اميدوارم كه هرچه زودتر كادر 

آموزشى به روال عادى خود بازگردد. 
مــادر 2 دانش آموز كه در پايه ششــم دبســتان و دهم 
متوسطه در شهر همدان تحصيل مى كنند، مى گويد: به 
شدت به لحاظ ويروس كرونا نگران فرزندانمان هستيم، 
مدرسه دولتى پسرم حدود 600 دانش آموز دارد و تصور 
كنيــد اين تعــداد در كنار همديگر تجمــع دارند و در 
كالس هاى درس بچه ها در كنار هم مى نشنينند، آيا در 

چنين فضايى احتمال شيوع ويروس وجود ندارد. 
او مى گويد: در مدارس امكانات ضدعفونى نيز وجود ندارد 
و نهايت مايع دستشويى براى شست وشوى دست بچه ها 
موجود است، به شدت نگران سالمتى فرزندانم هستم و 
به ســختى ماسك فيلتردار را پيدا كرده و به قيمت 20

هزار تومان خريدارى كرده ام تا در صورت شروع مدرسه 
و كالس درس با ماسك حاضر شوند. 

حسينى كه يكى از اساتيد معتبر دانشگاه بوعلى است 
در ايــن باره ايــن چنين بيان كرد: مــا يك قاعده اى 
داريم كه كامال قاعده عقلى اســت كه بحث تقدم اهم 
بر مهم است، يعنى اگر دو كار مهم وجود داشته باشد 
ما بايد كار مهم تر را ترجيح دهيم حفظ جانب خود و 
ديگرى واجب اســت و بسيار مهم است و در كنار آن 
بحث مدارس، جماعــت، نمازجمعه، زيارت و هرچيز 
ديگرى كه در مقابل حفظ جــان خود و ديگرى بايد 
اهم را ترجيح داد بنابراين بســيار كار خوبى است كه 
مدارس تعطيل شده است و البته مردم هم بايد از اين 
فرصت بهترين استفاده را بكنند كه ان شاا... بتوانيم با 
كمك يكديگر بهترين اســتفاده را از اين فرصت پيش 
آمده بكنيم كه با روش هاى پيشــگيرى بتوانيم هرچه 
ســريعتر اين ويروس را ريشــه كن كنيــم تا كمترين 

تلفات را داشته باشيم. 

معاون آموزشــى ابتدايــى اداره كل آموزش   وپرورش 
اســتان همدان در اين باره اين چنين بيان كرد: در 
تعليــم و تربيت كه يكى از اصول اساســى ســالمت 
جســمى دانش آموزان اســت و حفظ ســالمتى در 
يادگيرى آن ها نقش به ســزايى دارد و همان طور كه 
عقل ســالم در تن سالم اســت و با توجه به خاصيت 
ايــن ويروس كــه انتقال و شــيوع آن در مكان هاى 
عمومى ســريع تر اتفــاق مى افتــد و هم چنين اينكه 
از فــرد ناقل هم امــكان انتقال ايــن ويروس وجود 
دارد، بنابراين ســتاد پيشــگيرى بحــران تصميم به 
تعطيلى مــدارس گرفته و اما اين موجب شــده كه 
با شــعار هرخانه، يك مدرسه در حال برنامه ريزى و 
اجراى برنامه هاى متفاوت بــا كمك اوليا كه وظيفه 
اصلى تربيت فرزندانشــان را برعهده دارند باشــيم و  
با تشــكيل گروه ها و شــبكه هاى مجــازى فيلم هاى 
آموزشــى بين معلم ها و اوليا قرار دهيم و اوليا همين 
برنامــه آموزشــى را در اختيار فرزنــدان خود قرار 
مى دهند.  ياســر نانكلى در ادامه، اظهاركرد: يكى از 
شــيوه هايى كه از هفته گذشته، در حال انجام است 
ارتباط آموزگاران با خانواده ها اســت و از طرفى هم 
صدا وســيما به كمك  آموزش و پــرورش تعدادى از 
دروس مهــم و پايه را طبق جدول زمان بندى و طبق 
اعالم به اوليا در اختيــار دانش آموزان قرار مى دهد، 
در صورتى كــه برخــى خانواد ه ها امكان اســتفاده از 
فضاى مجــازى و برنامه هايى كــه از طريق اين فضا 
اطالع رسانى مى شود را نداشــته باشند، مى توانند از 
طريق صداوســيما و شــبكه هاى آموزشى به صورت 
گســترده تر از ايــن برمنامه  هــا اســتفاده كنند و 
همچنين در صورتى كه عده اى از دانش آموزان موفق 
به ديدن اين برنامه ها نشــدند  به صورت بازپخش در 

اختيار آن ها قرار داده خواهد شد. 

ناوگان حمل و نقل شهرى:

نمى شود گرفته  جدى  تاكسى ها  داخل  ضدعفونى 
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27 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

هنگ كنگ با اين كه همجوار با چين اســت چگونه 
توانست كرونا را كنترل كند. شايد اين سؤال و پاسخ آن 
در شــرايط كنونى كه هر روز آمــار مبتاليان در ايران و 
شهرهايش رو به افزايش است بتواند راه حلى براى مقابله 
با كرونا و دســتورالعملى براى زنده ماندن از اين ويروس 

تاجدار باشد.
هنگ كنگ در همســايگى چين قــرار دارد و اين يعنى 
اين كشور براى شروع كرونا بسيار مستعد است اما شايد 
جالب باشــد اگر بدانيد در زمان شيوع كرونا در چين با 
اينكه هنگ كنگ مراودات زيادى با اين كشــور دارد، اما 

تنها 2 قربانى مرگ داشت.
دولت اين كشــور آگاهى كامل داشــت كه قرار است به 
جنگ چه نوع ويروســى برود، براى همين تمامى ادارات 
دولتى، دانشــگاه ها و مراكز پرتردد خود را تا 20 آوريل 
به طور كامل تعطيل كرد و هــدف خود را جلوگيرى از 
سرايت اعالم كرد اما جالب است در كشور ما تعطيلى هاى 
نصفه ونيمه با كاهش ساعت كارى كه به اعتقاد بسيارى از 
كارشناسان نسخه اى بى حاصل بود، به جاى تعطيلى براى 

مبارزه درنظر گرفته شد.
در كنار تعطيلى ها، هنگ كنگ از تمام متولدين اين كشور 
خواســت تا اگر در ووهان چين قرار دارند به سرعت از آن 
خارج شــوند. باز هم اين اتفاق در ايران رخ نداد تا جايى 
كه حتى دانشــجويان ايرانى ما در چين پس از يك بازه 
زمانى فاصله دار از شيوع اين ويروس به كشور بازگشتند.

از طرفــى تمام افــرادى كــه از چين وارد اين كشــور 

مى شدند، بدون توجه به اينكه تب دارند يا 
نه، قرنطينه مى شوند و جالب آن كه به جاى 
محافظه كارى، دولت اين كشــور سياست 
اطالع رسانى شفاف را ســرلوحه قرار داد و 
كار تا جايى پيش رفت كه رســانه ها بدون 
ذكر نام افراد محل هايى را كه مبتاليان در 
آن رفت وآمد داشــتند، منتشــر مى كردند 
تا ديگران هنــگام رفت وآمد به آن مناطق 
براى حفظ جان خود از نفوذ ويروس كرونا 

حساسيت بيشترى را رعايت كنند.
در هنگ كنــگ همچنيــن قانونى تصويب 
شد كه سرپيچى از مقررات قرنطينه 6 ماه 
حبس و جريمه نقدى دارد، بر اين اســاس 
اين كشــور براى نگهداشــتن در منازل از 
تخفيفات خدمات دولتــى از جمله رايگان 
اعالم كردن قبــوض، آبونمان خانواده ها در 
يك ماه را اعالم كرد و حتى تصميم گرفت 
تا خسارت كسب وكارهاى خصوصى كشور 

را پرداخت كند.
در هنگ كنگ كاال و ماســك بهداشــتى 
رايگان توزيع شــد و اين اقــدام از طريق 

سازمان هاى مردم نهاد با حمايت دولت اين كشور صورت 
گرفت. اين در حالى اســت كه در كشــور ما تنها پس از 
24 ســاعت، ماسك و اقالم بهداشــتى به جمع كاالهاى 
احتكارشــده و فسادانگيز اقتصاد پيوست و مردم بى گناه 

قربانى سود و زيان عده اى سودجو شدند.
به نظر مى رسد حاال كه كرونا يك ويروس جهانى شده و 
در سراســر دنيا به دنبال قربانيان خود مى گردد، استفاده 
از دســتورالعمل ها و راهكارهايى كه در ساير نقاط جهان 

توانسته در جلوگيرى از شيوع اين بيمارى مثمر ثمر واقع 
شود، توسط مسئوالن مورد بازنگرى و توجه واقع شود و 
بيش از اين سرمايه هاى انســانى و اجتماعى سرزمين ما 

قلع وقمع كرونا نشود. 

D ويتامين 
بخـوريد

كمبــود ويتامين D مي تواند تــوان ايمني بدن را 
D داشــته  پايين بيــاورد. بنابراين اگر كمبود ويتامين

باشيم، مقابله با ويروس كرونا سخت تر مي شود. 
رئيس انســتيتو و دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، 
كه  D با تأكيد به لزوم آگاهي ســطح ســرمي ويتامين
نقــش تعيين كننده اي براي تصميــم به مصرف مكمل 

ويتامين D براي مقابلــه با ويروس كرونا دارد، گفت: با 
توجه به شــرايط موجود جامعه و شــروع ويروس كرونا 
بهتر است از سطوح سرمي كافي براي مقابله با ويروس 

كرونا برخوردار باشيم. 
جالل الدين ميرزاي  رزاز، خاطرنشــان كرد: بنابراين اگر 
كمبود ويتامين D در بدن وجود دارد پيشنهاد اين است 
D دريافتي با مشــاوره متخصص تغذيه به  كه ويتامين

صورت مكمل دريافت شود. 
به گزارش وبدا، اين استاد دانشگاه پيشنهاد كرد: تأمين 
D كافي از طريق غذا واقعا امكان پذير نيســت،  ويتامين
ويتامين D كه به صورت ســنتز پوستي در نتيجه قرار 

گرفتن در معرض آفتاب ســاخته مي شود و منظور ما از 
آفتاب مستقيم آفتابي است كه بيشتر در تابستان داريم 
و بدون ابر و شيشــه به صورتي كه حداقل 5 درصد بدن 
در معرض آفتاب قرار بگيريم، بنابراين خيلي از مواقع از 
طريق آفتاب مستقيم به ويژه در شهرهاي صنعتي امكان 
در بدن امكان پذير نيســت و 800 تا  D تأمين ويتامين
هزار واحد در روز از طريق غذا به طور كافي آن مقدار كه 
مي خواهيم تأمين نمي شود بنابراين پيشنهاد اين است 
كه از طريق مكمل با مشــورت مشاورين و متخصصين 

تغذيه جبران شود. 
وي دربــاره چگونگــي دريافت ويتاميــن D براي 

به اشكال مختلف موجود  D كودكان افزود: ويتامين
اســت، هم فرم پاســتيل و هــم مكمل هايى مانند 
مكمل هاي مولتي ويتامين مينرال يا مكمل هاي تك 
كه الزم  D مينرالي يــا تك ويتاميني مثل ويتامين
اســت هنگام مصرف به برچسب و دز آن هم توجه 
الزم مبذول گردد. ميرزاي رزاز تصريح كرد: مطالعات 
نشــان داده اند كه دريافت روزانه ويتامين D براي 
ســالمتي و تقويت سيســتم ايمني براي مقابله با 
بيماري 800 تا هزار واحدي به صورت مصرف روزانه 
تأثير بيشــتري نســبت به دريافت مگا دوزهاي 50

هزار واحدي در ماه دارد.

دولتى هـا 
جـدال  در 
كــرونا با 
محمد ترابى

شــيوع ويروس كرونا در كشــورمان شكل زندگى و 
رونــد كارى مردم را تحت تأثير خود قرار داده اســت. از 
يك سو تأثير منفى اين بيمارى بر بازار بسيارى از مشاغل 
و از ســوى ديگــر گران شــدن برخى از اقالمــى كه در 
جلوگيرى از ابتال به اين ويروس توســط ســازمان هاى 

بهداشتى و درمانى توصيه مى شود.
 پس از انتقال اين ويروس از شهر قم به ساير شهر ها تصميم 
درستى در رابطه با تعطيلى مدارس و مهد كودك ها اتخاذ 
شد، اما اين مسأله زندگى خانواده هايى كه والدين هردو 

شاغل هستند را با چالش مواجه كرده است.
كارمندان ادارات و ارگان هاى دولتى از اين قضيه مستثنا 
نيستند. پس از شيوع ويروس كرونا براى اين كارمندان كه 
در امر پاسخگويى به ارباب رجوع هستند تدابيرى مانند 
كم كردن ساعت كارى ادارات و تسهيل در امر مرخصى 

اتخاذ شده است.
از اين رو بــه چندين ســازمان و اداره دولتى رفتم تا با 

اقدامــات آن ها براى پيشــگيرى از شــيوع اين ويروس 
گزارشى تهيه كنم.

ابتدا به شــوراى حــل اختالف در نزديــك ميدان بيمه 
رفتــم. در ورودى و راه روى اصلــى خبــرى از وســايل 
ضدعفونى كننــده نبود و همانند روزهــاى عادى به نظر 
مى آمد. تنهــا مورد قابل توجه اتاقى بــود كه 2 كارمند 
حاضــر در آنجا با يك صندلــى از ورود مراجعان به اتاق 
جلوگيرى مى كردند و مى بايستى از همان دم در با ايشان 

صحبت مى كردى.
پس از خروج از شوراى حل اختالف به شركت آب منطقه 
در خيابان شهردارى رفتم. نگهبانى با ماكس و دستكش 
به همراه ميزى كه بر روى آن مايع ضدعفونى كننده بود و 
تقريبا نيمى از در وردى را گرفته ايستاده بود و سالن بوى 
مواد شوينده مى داد و تميز بود. با هماهنگى به اتاق روابط 

عمومى اين اداره براى مصاحبه رفتم.
مدير روابط عمومى شــركت آب منطقه از دستور العمل 
اين شــركت براى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا خبر 
داد و افزود: در اين دستورالعمل آمده است كه همكارانى 
كه داراى بيمارى هاى زمينه اى مانند تنگى نفس هستند 
و افــرادى كه داروهايى نظير كورتــون مصرف مى كنند 
نظير جانبازان شــيميايى يا افرادى كه تأييديه پزشكى 
دارند التزام براى حضور در شركت را ندارند، مأموريت ها 
از همدان به شهرســتان ها و بالعكس لغو شــده اســت، 
راننــدگان موظف به شست وشــو و ضدعفونى خودرو ها 

هستند، كارمندان يك ربع پيش از اتمام زمان كارى ميز 
و وســايل محل كار خود را تميز و ضد عفونى مى كنند و 

ساير موارد ديگر.
على پرند افشار با اشاره به اينكه ساعت كارى ما از 9:30

تا 14:30 مى باشــد، افزود: همكاران كه فرزندانشــان به 
مهدكودك و يا مــدارس ابتدايى مى روند با هماهنگى با 
واحد مربوطه به شــكلى كه كار تعطيل نشود، مى توانند 

مرخصى بگيرند.
وى با اشــاره به اينكه تعداد مراجعان به نســبت گذشته 
كمتر شده است، اظهار كرد: تصميماتى اتخاذ شده است 
كــه به مراجعان از طريق دفاتر پيشــخوان دولتى و ميز 
خدمت خدمات ارائه شــود تا تردد افراد ازجمله ساكنين 

ساير شهر ها را كم تر كند. 
مدير روابط عمومى شــركت آب منطقه با بيان اينكه با 
اين حال بعضى از ارباب رجوع ها خدمات موردنظرشــان 
از طريــق دفاتر پيش خــوان و ميزهــاى خدمت انجام 
نمى شــوند و نياز بــه مراجعه به شــركت دارند، ادامه 
داد: ما اين مســأله را هم كنترل مى كنيم، مثال از ورود 
افرادى كه عالئمى مانند ســرماخوردگى داشته باشند و 
مشــكوك به ويروس كرونا باشند، جلوگيرى مى كنيم و 
خودمان كار هاى اين افــراد را پيگيرى كرده و به آن ها 

اطالع مى دهيم.
پرند افشار با تأكيد بر اينكه براى جلوگيرى از شيوع اين 
بيمارى همكاران با مواد شــوينده اى كه در اختيارشــان 

قرار گرفته اســت محيط كار خود را تميز كرده و قسمت 
پشــتيبانى هم راه روها و قســمت هاى ورودى شركت را 
تميز و ضدعفونى مى كند، اظهار كرد: خدمات شركت را 
كاهش نداده ايم و فقط با مراجعه افراد به دفاتر پيش خوان 
تالش مى كنيم از حضور مراجعان در شركت بكاهيم. اين 
موضوع هم ازنظر هزينه هاى حمل ونقل به صرفه تر است و 

هم از انتقال اين ويروس جلوگيرى مى كند.
پس از شركت آب منطقه به بانك كشاوزى نزديك ميدان 
بعثت رفتم. تعداد مراجعان به تعداد انگشــتان 2 دست 
هم نمى رسيد. زمانى كه وارد بانك شدم يكى از كارمندان 
بانك به من اشــاره كرد كه دست خود را ضدعفونى كنم. 
در كنار در ورودى دســتمال كاغــذى و ماده ضدعفونى 
كننده نصب شــده بود. داخل بانك تميز به نظر رسيده و 
بوى مواد شوينده و ضدعفونى كننده به مشام مى رسيد. 

كانكــس راهنمايى رانندگى مســتقر در ميدان بعثت را 
مأمورين شــهردارى همراه با ماشين مخصوص در حال 
ضدعفونى كردن بودند. يكى از پرســنل به كمتر شــدن 

ساعت كارى و تسهيل در گرفتن مرخصى اشاره كرد.
در پايان به بنياد شــهيد و ايثارگران در خيابان ميرزاده 
عشــقى رفتم. در ظاهر تغيير زيادى بــا روزهاى پيش از 
كرونا به چشــم نمى خورد تنها يكــى از كارمندان حاضر 
در قسمت ورودى از ماسك استفاده كرده بود و اقدامات 

خاصى براى ورود مراجعان انجام نداده بودند.

نا و ا كروناى  ما               vsكروناى 
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28 اسفندماه 1398 خورشيدى

#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

سليمان رحيمى
 ويروس كرونا گسترش پرشتابى پيدا كرده و بيش 
از 60 كشور جهان را مبتال ساخته و تأثير زيادى روى 
اقتصاد، سياســت، فرهنگ و ورزش جهان گذاشــته، 
به طورى كه تقريباً همه چيز را به تعطيلى كشانده است. 
وقتى اين ويروس در چين اشــاعه پيــدا كرد، جامعه 
جهانــى آن را جــدى نگرفت و در صدد پيشــگيرى 

برنيامد.
اين ويروس به دنبــال رفت وآمدهاى هواپيماهاى ايرانى 
بــه چين و جابه جايى مســافران ايرانــى و چينى قدم 
نامباركش را بر خاك كشورمان گذاشت و خيلى زود از 
استان قم، منزل اوليه خود به ديگر شهرهاى كشورمان 

گسترش يافت.
اين ويروس ناشــناخته حتى پا را فراتر از قاره كهن قرار 
داد و با عبور به قاره سبز، اروپا را نيز درگير خود كرد؛ به 
طورى كه ايتاليا بيشترين آمار را پيدا كرد و حتى به قاره 

آمريكا نيز رخنه كرد.
كرونا به دليل مسرى بودن، بيشتر فعاليت ها را به حالت 
تعليــق درآورد و ورزش نيز مصــون نماند و درگير اين 
بيمارى شــد. فعاليت هاى ورزشى پس از آنكه در چين 
و ژاپن و كره تعطيل شــد، در كشورمان نيز ورزش را به 
چالش كشيد و مركز بهداشت خواهان لغو فعاليت هاى 
ورزشى و مسابقات شد. وزارت ورزش نيز همسو با وزارت 
بهداشت با صدور اطالعيه، تمامى فعاليت هاى ورزشى را 

تعطيل و مسابقات را لغو كرد.
به رغــم لغــو مســابقات، فدراســيون فوتبــال برخــالف 
جهــت آب شــنا كــرد و بى توجــه بــه گســترش 
بــدون  را  فوتبــال  رقابت هــاى  كرونــا،  ويــروس 
ــه  ــترده جامع ــراض گس ــرد. اعت ــزار ك ــاگر برگ تماش
ــه  ــر اينك ــى ب ــابقات مبن ــزارى مس ــه برگ ــال ب فوتب

ــل  ــانه ها و عوام ــان، داوران و رس ــان بازيكن ــر ج مگ
برگــزارى ارزش نــدارد، يك صــدا عليــه سياســت هاى 
ســازمان ليــگ اعتــراض كردنــد و خواهــان لغــو 
ــال و  ــيون فوتب ــرانجام فدراس ــدند و س ــابقات ش مس
ــدند و  ــى ش ــت عموم ــليم خواس ــگ تس ــازمان لي س
ــف  ــته هاى مختل ــال در دس ــاى فوتب ــه رقابت ه هم
ــد. ــق درآوردن ــت تعلي ــه حال ــوم ب ــدت نامعل ــه م را ب

كرونــا تأثير خود را بر رقابت هاى قاره اى نيز گذاشــت. 
به دنبال شــيوع بيمارى كرونا بيشتر كشورها پروازهاى 
هواپيماهاى خــود را به ايران لغو كردنــد و 4 نماينده 
فوتبال كشــورمان براى انجام بازى هاى هفته سوم ليگ 
قهرمانان باشگاه هاى آسيا با مشكل پرواز روبه رو شدند و 

مشكالت خود را به AFC گزارش كردند.
همچنين كشــورهاى همسايه از قبول ميزبانى تيم هاى 
ايرانى خوددارى كردند. كنفدراســيون فوتبال آسيا كه 
ابتدا تيم هاى چينى را مجبور به بازى در كشــور ثالث 
كرده بود، پس از مشكالت غرب آسيا ابتدا بازى تيم هاى 
ايرانى را لغو و سپس دستور بر لغو همه رقابت هاى هفته 
ســوم داد. AFC شــنبه هفته جارى در دوبى تشكيل 
جلسه خواهدداد تا نسبت به چگونگى برگزارى مسابقات 
ليگ قهرمانان يا تعطيلــى آن تصميم گيرى كند كه با 
توجه به گســترش اين ويروس به بيشــتر كشــورهاى 
آسيايى احتماالً اين رقابت ها تا خردادماه سال آينده به 

تعويق خواهد افتاد.
اين ويروس حتى پا را فراتر گذاشته و بازى هاى مقدماتى 

جام جهانى قطر را نيز تهديد مى كند.
رقابت هــاى انتخابى جام جهانى قطــر فروردين ماه آغاز 
مى شود و تيم ملى كشورمان بايد با كامبوج و هنگ كنگ 
ديدار كند. هر 3 كشــور درگير ويروس كرونا هستند و 

حتى ساير بازى ها نيز مصون نيست 
و احتماالً AFC ايــن رقابت ها را نيز به تعويق خواهد 
انداخت تا پس از مهار اين ويروس رقابت ها دنبال شود.

اما اين تمام ماجرا نيســت و شيوع ويروس كرونا حتى 
برگــزارى رقابت هاى المپيك 2020 توكيو را نيز به طور 
جدى تهديد مى كند. كشــورهاى مختلف براى كسب 
ســهميه المپيك تالش مى كنند اما مسابقات انتخابى 
به دليل شــيوع كرونا لغو و به زمان ديگر موكول شــده 

است.
بازى هــاى تابســتانى المپيــك 2020 در مردادماه به 
ميزبانى ژاپن برگزار خواهد شــد و احتمال اينكه حتى 
اين رقابت ها نيز با چالش روبه رو شود، وجود دارد. كميته 
بين المللى المپيك تالش مى كنــد تا اين رقابت ها را از 

گزند كرونا نجات بدهد اما دلواپس است.
ژاپــن ســرمايه گذارى هنگفتى بــراى ايــن رقابت  ها 
كرده است و تعويق مســابقات تقريباً غيرممكن است. 
البتــه كميتــه بين المللى المپيك هنــوز فرصت براى 
تصميم گيرى دارد و به همين دليل مسئوالن اين كميته 
ارديبهشت ماه سال آينده را براى تصميم گيرى برگزارى 
اين رقابت ها انتخاب كرده اســت و اميدوار اســت تا آن 
موقع اين بيمارى فروكش و مهار شده باشد تا كشورها 
بدون دغدغه در بزرگ ترين رويداد ورزشى جهان شركت 

كنند.
البته گزينه هاى ديگرى بــراى برگزارى المپيك وجود 
دارد كه يكى از محتمل تريــن آنها برگزارى رقابت هاى 
المپيك بدون تماشــاگر اســت و مردم جهان از طريق 
شبكه هاى تلويزيونى اين رخداد را رصد كنند. البته اين 
هنوز در حد طرح است و تصميم گيرى در اين خصوص 
به ارديبهشت ماه سال آينده موكول شده است. ويروس 

كرونا رقابت هاى فوتبال در ايتاليا را نيز تحت تأثير قرار 
داده اســت و بيشتر رقابت هاى اين كشور هفته گذشته 

لغو و يا بدون تماشاگر برگزار شد.
تقويم فدراســيون هايى چون فوتبال بسيار فشرده و پر 
است و مقاومت آنها نيز به همين دليل بود اما سالمتى 
انسان ها بيشتر از تقويم فدراســيون ها ارزش دارد. لغو 
و تعطيلى مســابقات ورزشى هرچند در راه آماده سازى 
تيم ها خلل به وجود آورده است، روى اقتصاد ورزش نيز 
تأثير منفى گذاشته اســت و ورزش جهان را با چالشى 

بزرگ روبه رو كرده است.
اگر اين بيمارى تا يك ماه آينده در كشــور و جهان مهار 
نشود، خســارات جبران ناپذيرى بر پيكره ورزش خواهد 
گذاشت. مسابقات انتخابى جام جهانى، انتخابى المپيك و 
حتى مسابقات قهرمانى داخلى و قاره اى با مشكل زمانى 
روبــه رو خواهد بود كه اميد مــى رود جهان با كمترين 
تلفات و خسارات اين ويروس ناشناخته را مهار و زندگى 

عادى دوباره به جامعه جهانى بازگردد.
البته از گوشــه و كنار شنيده مى شود كه برخى باشگاه ها 
و اماكن ورزشى بدون توجه به دستور تعطيلى به فعاليت 
زيرزمينى خود ادامه مى دهند و ورزشكاران و مربيان خود 
را مجبور به حضور در باشگاه ها و سالن هاى تمرين مى كند.

ــد؛  ــد مشــكل را حــل كن تعطيلــى مســابقات نمى توان
ــور  ــود مجب ــى خ ــظ آمادگ ــراى حف ــا ب ــرا تيم ه زي
ــور  ــد و حض ــال كنن ــود را دنب ــات خ ــتند تمرين هس
ورزشــكاران در كنــار يكديگــر بــاز هــم خطر گســترش 
ايــن ويــروس را بيشــتر مى كنــد كــه اميــد مــى رود بــا 
ــروس مشــكالت حــل شــود و زندگــى  ــن وي ــار اي مه

عــادى در بيــن مــردم جامعــه جريــان پيــدا كنــد.

كرونا ورزش كشور را فلج كرد

فتاد ا خطــر  به  هــــم   2020 المپيك 
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#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

آخرين آخرين 
رونااخباراخبار

ك
رونا

همدان توان توليد روزانه 100 هزار ماسك را داردك
 30 واحدتوليدى استان، توان توليد روزانه 100 هزار عدد ماسك را دارند. 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: 30 واحد آمادگى خود را براى دوخت ماسك اعالم كردند كه در صورت تأييد علوم پزشكى 

و ارائه مجوز الزم براى توزيع اين ماسك ها در تجهيزات پزشكى، مى توان ماسك مورد نياز استان را تأمين كرد. 

حميدرضا متين به ايرنا گفت: شــمارى از اين واحدها در حال توليد ماســك براى بخش هاى صنعتى و ديگر واحدهاى صنعتى بوده و كيفيت 

توليدات آنها از ماسك هاى داراى يك برگ موجود در بازار بسيار بهتر است زيرا 3 و 5 اليه بوده و يك اليه آن داراى مواد جاذب ويروس است. 

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان افزود: هم اينك روزانه 12 هزار ماســك توسط 6 واحد توليد مى شود كه از روز گذشته با تأكيد 

علوم پزشكى به استريل بودن ماسك ها نتوانستيم مجوز الزم براى توليد ماسك به واحدهاى جديد بدهيم. 

متين بيان كرد: مواد شوينده غيرالكلى به هر ميزان كه تقاضا موجود باشد در استان مى توان توليد كرد و هم اينك نياز مواد شوينده استان هاى 

لرستان و كرمانشاه توسط واحدهاى صنعتى همدان تأمين مى شود.

وى ابراز كرد: اقالم كشــف شده شامل الكل، استريل، ماسك، دستكش و ساير مواد بود كه توسط پاسداران اداره اطالعات سپاه انصارالسين(ع) انصارالحسين(ع) تعداد زيادى اقالم بهداشتى و ضدعفونى كننده احتكار شده در استان همدان كشف كرده است.على اكبر كريم پور با اشاره به اقدامات انجام شده توسط سپاه انصارالحسين(ع) در پيشگيرى از شيوع بيمارى كرونا اظهار كرد: اداره اطالعات سپاه همدان، مالير و نهاوند توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) اداره اطالعات سپاه اين استان خبر داد.مســئول روابط عمومى ســپاه انصارالحسين(ع) استان همدان از كشف اقالم بهداشــتى و ضدعفونى كننده احتكار شده در شهرستان هاى سپاه همدان انبارهاى احتكار اقالم بهداشتى را كشف كرد
ضدعفونى كننده بين شهروندان برخى افراد سودجو به احتكار اقالم بهداشتى مورد نياز مردم اقدام كرده بودند كه با هماهنگى دستگاه قضايى مســئول روابط عمومى ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان همدان بيان كرد: با توجه به شــيوع بيمارى كرونا و افزايش تقاضاى اقالم بهداشتى و در شهرستان هاى همدان، نهاوند و مالير كشف شد.

اطالعات سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان اطالع دهند.كريم پور خاطرنشان كرد: مردم مى توانند گزارش هاى خود را در اين  باره و احتكار اقالم بهداشتى و مورد نياز مردم را به سامانه تلفنى 114 اداره شناسايى شدند.

كشف 10 هزار بسته ژل ضدعفونى كننده
فرمانده انتظامى استان همدان  مدعى است مأموران پليس امنيت عمومى موفق به كشف 10 هزار بسته ژل ضدعفونى كننده در اين استان 

شدند.

بخشــعلى كامرانى صالح بيان كرد: در راستاى مقابله با احتكار اقالم بهداشتى و ضدعفونى كننده كه اين روزها به دليل شيوع بيمارى كرونا مورد 
تقاضاى شهروندان است، مقابله با احتكار اين نوع اقالم در دستور كار ماموران در سطح استان قرار گرفت.

وى افزود: در اين راستا مأموران پليس امنيت عمومى استان با انجام اقدامات اطالعاتى توانستند از انبار منزل فردى در شهرك فرهنگيان10 هزار 

عدد ژل ضدعفونى كننده را كشف كنند كه در اين رابطه يك نفر دستگير كه پس از تشكيل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد.

فرمانده انتظامى استان همدان تأكيد كرد: پليس استان اجازه نمى دهد عده اى سودجو در اين مقطع حساس اقالم بهداشتى مورد نياز شهروندان 
را احتكار كنند و با قاطعيت با اين گونه افراد برخورد مى كند.

قطعه كردن مرغ ممنوع شد

، از روز گذشــته مرغ فقط به صورت بسته بندى و بدون هيچ تغييرى به مشترى عرضه 
براى جلوگيرى از آلوده شــدن مرغ به ويروس كرونا

مى شود. 

عه كردن مرغ در واحدهاى صنفى اين استان خبر داد و 
روشان همدان از ممنوعيت قطعه قط

براى رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده ف

الن استان اينكار ممنوع شده است. 
گفت: پيش از اين مرغ خريدارى شده به سفارش مشترى قطعه قطعه مى شد اما از امروز براساس تصميم مسئو

ش نامه به تمام مرغ فروشى ها ابالغ شده و اجراى صحيح آن به شدت كنترل و نظارت مى شود. 
جواد عاشورى به ايرنا گفت: اين بخ

رنده فروشــان همدان گفت: اينكار با هدف حفظ ســالمتى مردم انجام مى شــود و خواستار همكارى و 
رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پ

مشاركت مصرف كنندگان هستيم. 

عاشــورى تأكيد كرد: مصرف كنندگان از خريدارى مرغ فله اى به صورت ران و سينه اجتناب كرده و موارد تخلف واحدهاى صنفى را در صورت 

مشاهده به سامانه 124 اطالع بدهند. 

به گفته وى گوشــت مرغ هم اينك پايين تر از نرخ مصوب دولتى در همدان عرضه مى شــود و مشكلى در تأمين و توزيع اين فرآورده پروتئينى 
نداريم. 

 كه در بازار همدان گوشت 
وى خاطرنشان كرد: نرخ اعالم شده براى هر كيلوگرم گوشت مرغ در ستاد تنظيم بازار 12 هزار و 900 تومان است

مرغ به قيمت 11 هزار و 800 تا 12 هزار و 500 تومان به دست مصرف كننده مى رسد. 

دان وجود دارد و روزانه 70 تا 80 تن گوشت مرغ در اين شهر توزيع مى شود. 
370 مرغ فروشى در هم

تعداد بيماران مبتال به كوويد19 به تفكيك استانها

1413تهران1
523قم2
424گيالن3
388اصفهان4
302البرز5
301 مازندران6
228مركزى7
176قزوين8
114 سمنان9
104 گلستان10
89 خراسان رضوى11
81 فارس12
80 لرستان13
75 آذربايجان شرقى14
63 خوزستان15
57 يزد16
50 زنجان17
42 كردستان18
40 اردبيل19
27 كرمانشاه20
25 كرمان21
23 همدان22
21 سيستان و بلوچستان23
19 هرمزگان24
18 خراسان جنوبى25
15 خراسان شمالى26
14 چهارمحال و بختيارى27
13 ايالم28
11 آذربايجان غربى29
6 كهگيلويه و بويراحمد30
5 بوشهر31

مبتاليان كرونا از 4700 نفر گذشت
 وزارت بهداشــت از شناســايى بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشــور خبرداده واعالم كرد 913 بيمار تاكنون از آغاز شناسايى 23 بيمار كرونايى درهمدان

همچنين تعداد بهبود يافتگان بر اثر اين بيمارى در كشور به بيش از 913 نفر رسيد و در طول اين مدت، بيش از 15 هزار مجموع جان باختگان بر اثر اين بيمارى به 124 نفر رسيد.در كشــور به 4747 نفر رسيد. متاسفانه در 24 ساعت گذشــته، 17 بيمار مبتال به كوويد19 جان خود را از دست دادند و ديروزپنج شنبه تا امروز جمعه، 1234 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور شناسايى شد و در مجموع تعداد اين بيماران به كروناويروس در بيمارســتانهاى كشور ثبت شده اســت.  درهمين رابطه سخنگوى كوزارت بهداشت گفته است: از ظهر  به گزارش وبدا پايگاه خبرى وزارت بهداشــت تا كنون(جمعه 16 اســفند ماه) بسترى شدن حدود 16 هزار مورد مشكوك شيوع كرونا بهبوديافته اند.
و 981 مورد مشكوك در بيمارستانها بسترى شده اند.
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#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم
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#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

هاى كرونايى
شهر در روز

هاى كرونايى
شهر در روز

■■ عکسها: مهدی کلوندی
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#كرونا را شكست مى دهيم  شمــاره  هفدهم

درباره بايد  كه  آنچه  همه 
نيم بدا خانگى  حيوانات  و  خانگىكرونا  حيوانات  و  كرونا    

محبوبه جوشقانى
با شيوع ويروس كرونا در ايران، برخى افراد نگران 
ابتــالى حيوانات خانگى خود به اين ويروس هســتند. 
پس از شــيوع ويروس كرونا در كشور چين بسيارى از 
كشــورهاى دنيا از جمله ايران در روزهاى اخير درگير 
اين بيمارى شدند و تعدادى از ساكنان آن ها بر اثر ابتال 

به اين ويروس جان خود را از دست دادند.
در ميان انتشار اين اخبار  تعدادى از دوستداران محيط 
زيســت و افرادى كه داراى حيوانات خانگى هســتند، 
نگران ابتالى اين حيوانات به ويروس كرونا و پس از آن 
انتقال اين ويروس به انســان هستند و سؤالى كه پيش 
مى آيد اين است كه آيا حيوانات نيز همانند انسان ها به 

ويروس كرونا مبتال مى شوند؟
بر اســاس تحقيق هاى علمى منتشر شده ويروس كرونا 
200 نوع متفاوت دارد، ويروس كرونا موجود كه به آن 
كوويد 19 مى گويند، طبق آزمايش هاى انجام شده و بر 
اساس اعالم سازمان بهداشت جهانى تاكنون هيچ گونه 
تأثيرى بر حيوانات خانگى و ســاير حيوانات نداشــته 
است، اما انواع ديگر اين ويروس در صورت انتشار ممكن 

است بر روى حيوانات اثرگذار باشد.
ايمان معماريان دامپزشــك، درباره اينكه آيا حيوانات 
خانگــى به اين نوع از ويروس كرونا مبتال مى شــوند يا 
خير؟ اظهار كرد: ويروس كرونا يك خانواده از ويروس ها 
هســتند كه انواع مختلفى دارند و حيوانات مختلفى را 
مى توانــد درگير خود كند. وى افــزود: اين نوع خاص 
ويروس كرونا كه اكنون شــايع شده و خطرناك است، 

از حيوانات به انسان منتقل نمى شود.
در هميــن خصوص پيــام محبى دامپزشــك و رئيس 

تهــران  دامپزشــكى  بيمارســتان 
نيــز اظهار كــرد: نگهدارى از 

در  خانگــى  حيوانــات 
رت  صو

ســالمت، آســيب پذيرى در برابــر ويــروس كرونا را 
افزايش نمى دهــد؛ اما ارتباط اين موجودات با حيوانات 
خيابانى گاه موجب ايجاد آلودگى مى شــود در صورت 
حضورنداشتن در خيابان ها و حفظ سالمت موجب ابتال 

به بيمارى كرونا نمى شود.
وى در مورد گشت و گذار حيوانات خانگى در خيابان ها 
افــزود: حضور حيوانات خانگــى در خيابان ها به منظور 
گشــت و گذار مى تواند ســبب ايجاد آلودگى شود اما 
در صــورت نگهدارى صرف در منازل و حفظ ســالمت 
آن ها، آســيب پذيرى در برابر ويروس كرونا را تشــديد 
نمى كند و حضور حيوانات خيابانى از جمله سگ و گربه 
در خيابان ها در صورت مبتال نشــدن به ويروس كرونا 

كوويد 19ناقل اين بيمارى نخواهند بود.
پس از شــيوع ويروس كرونا در ســطح جهان يكى از 
نگرانى ها ابتالى حيوانات خانگى به اين ويروس و انتقال 
آن به انسان بود، نكته اى كه موجب شد بسيارى از مردم 
حيوانات خانگى خود را رها كنند، گربه ها و ســگ هاى 
خانگى زيادى هســتند كه به تازگى در سطح شهر رها 
شــده، در حاليكه اين حيوانات به دليل ســبك زندگى 
پيشــين توانايى ادامه ى حيــات در محيط بيرون خانه 

را ندارند و دير يا زود جان خود را از دست مى دهند.
دكتر عليرضا باغســتانى عضو انجمن دامپزشكى ايران 
درباره ى احتمال ابتال بــه كرونا كوويد19 بر اثر تماس 
با حيوانات خانگى و غيرخانگى گفت: در سطح شهر ما 
بنرها و تابلوهايى را مشــاهده مى كنيم كه براى تماس 
غيرحفاظت شــده با حيوانات خانگــى و غيرخانگى به 
شــهروندان هشدار مى دهد، اين موضوع اساس علمى و 

دقيقى ندارد.
در علم پزشكى تاكنون اثبات نشده كه حيوانى 

منبع اين نوع از ويروس كرونا باشد، انسانى هم تاكنون 
بر اثر تماس با حيوان آلوده مبتال به اين ويروس نشده، 
اما به تازگى اخبارى مبنى بر اينكه انتقال كرونا از انسان 

به حيوانى در هنگ كنگ ثبت شده است.
پايگاه خبرى انتخاب نشــريه ســاوث چاينا مورنينگ 
اعالم كرد: براى نخستين بار ويروس كرونا از يك انسان 
به يك حيوان در هنگ كنگ ســرايت كرده است. اين 
ســگ متعلق به يك بيمار كرونايى بوده كه احتماال در 
ناحيه دهان و دماغ رده هايى از ويروس را به خود جذب 
كرده و براى همين به شــكلى بســيار ضعيف و خفيف 
به اين ويروس آلوده شــده اســت. در روزهاى گذشته 
آزمايش هايــى روى آن انجــام شــده و از هفته پيش 
زيرنظر پزشــكان ودامپزشــكان تحت بررسى و درمان 

است.
 اداره بهداشــت هنگ كنگ مى گويد كه هنوز نمى تواند 
تأييــد كند كه حيوانات خانگى منبع انتقال  اين نوع از 
ويروس هســتند و يا به كرونا مبتال مى شوند. اين اداره 
همچنين اعالم كرد از اين بابت نگرانى داشــته باشند و 
تحت هيچ شــرايطى نبايد حيوانات خانگى خود را رها 
كنند. پس از اين اتفاق پزشــكان گفته اند كه حيوانات 
هم ممكن اســت در سطوح ضعيف ترى به اين ويروس 

آلوده شوند. 
اســتفاده از ضدعفونى كننده هــا در اين رابطه بســيار 
مؤثر اســت؛ اما بهره گيــرى از آب و صابــون بيش از 

ضدعفونى كننده ها براى پاكسازى توصيه مى شود.
در اين باره عضوى از انجمن دامپزشكى ايران در رابطه 
با عالئم ويروس كرونا در حيوانات بيان كرد: عالئم اين 
ويروس در حيوانات هم تا حد زيادى مشــابه انسان ها 
است، عالئم تنفسى، آبريزش هاى غيرعادى چشم 
و بينــى مى تواند از عالئم اين بيمارى 
باشــد البته كه در بسيارى 
حيوانــات  از 
نگى  غيرخا

به دليل نداشتن ســرپناه و تغذيه ى مناسب اين عالئم 
نشــانه هاى كرونا نيســت بلكه به صــورت عادى و در 
شــرايط نرمال هم اين عالئم را دارند، اما در شــرايط 
فعلى بهتر اســت از آوردن حيوانــات غيرخانگى با اين 
عالئــم به داخل منزل خوددارى كننــد و صرفا به آنها 

غذارسانى كنند.
وى در ادامــه افزود: اگر حيوان به ايــن بيمارى مبتال 
شده باشد دقيقا مشابه انسانى كه به اين بيمارى مبتال 
شده بايد قرنطينه شود و تحت درمان آنتى بيوتيك قرار 

بگيرد.
به هر حال توصيه ما اين اســت كه به دليل ساير عوامل 
بهداشتى پس از تماس با حيوانات دست ها به طور دقيق 
شســته شوند. ممكن است برخى افراد در شرايط فعلى 
دچار استرس شــوند و به حيوانات آســيب رسانند يا 

بخواهند حيوان خانگيشان را از خود دور كنند.
محمــدزاده عضو هيأت علمى دانشــگاه ضمــن ارائه 
توصيه هــاى بهداشــتى بــه افــرادى كه با انــواع دام 
ســروكار دارند، گفت: ويروس كرونا سال ها است كه در 
دامپزشكى وجود دارد و سبب بيمارى حيوانات مى شود. 
كاركنان مراكز پرورش دام الزم اســت كه شست وشوى 
مكرر دست ها را در اولويت قرار دهند و ابزار و محيطى 
را كه مدام با آن ســروكار دارنــد را ضدعفونى كنند و 
هرگونه عالئم تنفســى و بيمارى در دام بايد به سرعت 

به دامپزشك اطالع داده شود.
وى با اشــاره به اينكه 200 گونه از ويروس كرونا وجود 
دارد كه مى تواند سبب ايجاد بيمارى در حيوانات شود، 
تصريح كرد: كروناويــروس جديد را با 200 نوع از اين 
ويروس مقايســه كــرده  و دريافته اند كــه اين ويروس 

مرتبط با خفاش هاست.
وى افزود: ســاير حيوانات مانند شتر، مار، انواع ماكيان، 
جوندگان، پرندگان، بوقلمون، حيوانات اهلى مانند گاو 
و گوسفند، خوك و خوكچه هندى نسبت انواع ديگرى 
از ويــروس كرونا به غير از نوع مشــاهده شــده آن در 
ميان انســان ها بسيار حساس هســتند. ويروس كرونا 
مى توانــد در ميزبان هاى طبيعى خــود مانند خفاش، 
خوك يا پرندگان عفونت هــاى پايدار و دائمى ايجاد 
كند. تاكنون 2 گروه ويروســى از كروناويروس ها 
شناســايى شــده اســت كه يكــى از آن ها 
OC۴۳ و ديگرى E۲۲۹ اســت. عامل 
تمام بيمارى هاى كرونا ويروس در اين 
2 گروه آنتى ژنى است. درحال حاضر 
گروه ســومى از اين ويروس به نام 
وجود  مرغ ها  عفونى  برونشــيت 
دارد كــه احتمــال مــى رود 
كروناويــروس جديد در بدن 
خفاش هــا از اين دســته 

باشد.
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سايت)                 ) سايت)                  )  wwwwww..hamedanpayamhamedanpayam..comcom
يميل) ا ) يميل)  ا )  info@hamedanpayaminfo@hamedanpayam..comcom

09183151437
تلفن:38264433 (081)

دورنگار: 38279013 (081)

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (همدان)
نشاني: همدان، خيابان مهديه، روبروي 

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

اسفندماه 1398

صاحب امتياز و مدير مسئول:  يدا... طاقتي احسن
سردبير:  .............................................. توكل دارائى

 صفحه آرا: آيت بياتي - مدير ويژه نامه:  شكوفه رنجبر
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