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آنها مجبورند از کرونا نترسند

باری اضافه بر دوش باربرهای بازار

گزارش «ایران» از حال ناخوش دستفروشان از کرونا و کسادی بازار

حمیده امینی فرد

خبرنگار

عکس :ایرنا

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی از
پرداخــت  3هــزار میلیارد تومان ســرمایه
بــرای پرداخــت بیمههای بیــکاری و ارائه
تسهیالتبهدستفروشانخبرداد.
محمد شــریعتمداری دربــاره افرادی
که دارای قرارداد رســمی کار نیستند مثل
دستفروشــان گفتــه اســت :مــا بــرای این
موضوع جلسات متعددی را با مسئولین
امروپژوهشگرانداشتیمودرنهایتمقرر
شدحدود 3هزارمیلیاردتومانسرمایهبه
منظور پرداخت بیمههــای بیکاری و ارائه
تسهیالتبه این افرادتخصیصیابد.
وی به شرایط کارگران هم اشاره و تأکید
کردهاست:براساسنصصریحقانونکار
کارگرانی که مخالف میل و اراده خود بیکار
شــده و همه کسانی که براثر بیماری کرونا
از کار بیکار شوند با تشخیص سازمانهای
مربوطهشــان ظرفیــت اســتفاده از قانون
بیمه بیکاری را دارند لذا این افراد مشمول
بهر همنــدی از ظرفیتهــایحمایتــی
ســازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی هستند.
به گــزارش «ایران» ،درحــال حاضر با
وجود آنکه مســئوالن از مردم میخواهند
تــا در خانه مانــده و جز در مــوارد ضروری
ازمنــازلخــارجنشــــوند،امــابرخــی
بساطگســتران بیتوجه به این موضوع با
پهــن کــردن بســاط در مناطق پــر ترددی
همچونمیدانصادقیه،میدانهفتتیر،
نارمــک و تهرانپارس ،مردم را تشــویق به
خرید میکنند .شهرداری تهران در اولین
گام  42بازار روز را که در  42نقطه پایتخت

قرار داشــتند ،حدود  10روز پیش تعطیل
کرد 10 .هزار دستفروش در این بازار روزها
بهصورترسمیمشغولفعالیتبودند،
اما جز دستفروشــان منطقــه  19و  5هیچ
کــدام دارای شناســنامه رســمی نیســتند.
شهرداریامابرایاینتعدادکهشناسنامه
دارند ،تسهیالت ویژهای قائل شده است.
اول اینکه اجاره یا شارژی که در ابتدای ماه
بهحسابشهرداریریختهبودند،برایشان
محفوظ مانده یا برگردانده میشود و دوم
اینکه در سال آینده اولویت با افرادی است
کــه حاال اجازه فعالیت ندارند .با اینهمه
معلــوم نیســت که آیا ایــن افراد خــارج از
مناطــق معیــن دستفروشــی میکننــد یا
خیر؟! عالوه بر این دو بازار بزرگ پرندگان
در شرق و غرب تهران و چهار مرکز خرید
و فــروش خودرو که روزانه بیــش از  5هزار
ورودی خــودرو داشــتند هم فعالً تعطیل
شــدهاند .اگرچه تعطیلی ایــن مراکز از بار
نگرانیهای مردم کاســته اســت ،اما برای
هــزاران نفــری کــه روزانــه از آنهــا درآمــد
کسب کرده و بهترین ماه درآمدزایی خود
را از دســت دادهانــد ،اوضاع فرق میکند.
بــا وجــود ممنوعیتهــا ،آنهــا همچنــان
اصــرار دارنــد کــه در مناطــق دیگر بســاط
پهن کنند .غالمحســین محمدی ،مشاور
شــهردار تهران و رئیس مرکــز ارتباطات و
اموربینالمللشهرداریتهران درتوییتی
این موضوع را تأیید کرده است« :با وجود
تعطیلی۴۲بازارچههمچناندستفروشی
در ســطح شــهر جــدی اســت و بایــد بــا
همکاریشهروندانکنترلشود».
«روح اهلل» یکی از دستفروشانی است
که به زحمت چندین قاب موبایل را روی

زمین چیده 45 ،ساله است و برای همین
جنسها  25میلیون تومان چک کشــیده
اســت .به قــدری عصبی و کالفــه به نظر
میرســد که به زور جواب مشــتریهایش
را میدهــد .خودش میگویــد هر از گاهی
یــک نفــر از دور اجناســش را دید میزند،
اما هستند افرادی هم که بدون دستکش
و ماســک ،خرید میکننــد .با صدای بلند
تأکیــد میکند نه تــرس ازکرونــا دارد و نه
اینکــه کســی را به آن مبتال میکنــد .اصالً
اگر قرار اســت بدبخت شــود ،کرونا بگیرد
راحتتر است .تا اآلن فقط  40هزار تومان
فروش داشته و هر روز هم محل بساطش
را تغییــر میدهد .کمــی آنطرفتــر از او،
«صفرعلی»،کرفسهایتازهمیفروشد،
اجارهخانهاشراباهربستهکرفس 10هزار
تومانی درمیآورد که حاال شانس بیاورد،
روزی  30هــزار تومــان به جیبش میرود.
دستکشپوشیدهوماسککهنهاشراهم
با همان دســتش جا به جا میکند و بعد
با همان دســت ،کرفسها را داخل کیسه
مشــتری میانــدازد .میگوید شــهرداری
میخواهــد خــرج زندگــیام را بدهد؟ نه
بیمــهای دارم و نه کار دیگــری ،دلمان به
همیــن روزهــا خــوش بــود .هــرکاری هم
بکنند ما بازهم مشغول میشویم ،وقتی
فکــری برای مــا نکردهاند کــه نمیتوانند
اجبــار کننــد! در ورودی یکی از پاســاژهای
قدیمــی،معصومـــه،میــوهوآلوهــای
خشــک میفروشــد ،تبلیغــش خانگــی
بــودن اجنــاس اســت .کامالً بهداشــتی و
ضدکرونــا! میگویــم چطــور ضدعفونی
شــده؟ میگوید همه را زیــر داغی آفتاب
انداخته بعد هم رویشــان را کیســه سفید

اخبــــــار

دستفروشان مقرری بیمه بیکاری می گیرند

کشــیده که هیچ میکروبی داخلش نرود!
نرخهــا را نــه پائیــن آورده و نــه تخفیــف
میدهد .میگوید مردم شب عید ،هرچه
باشــد میخرنـــد .حــاال نــاز میکننــد ،اما
یک هفته دیگر همین کرونا هم یادشــان
میرود! سرپرست خانوار است و ناراحتی
قلبی دارد« :خرج زندگی که نباشد ،جانم
چــه ارزشــی دارد!» بچههایــش در خانــه
قرنطینهاند .خودش هم به خاطر جذب
مشــتریها هــر از  5دقیقــه ،دســتانش را
بــا مایعی بــه رنگ آب که ظاهــراًخانگی
است ،شست و شو میدهد! در آن سو ،اما
عابرانی که از جلوی بساطها رد میشوند،
دل و دماغی برای خرید ندارند .شاید نیم
نگاهی بیندازند ،اما ســریع رد میشــوند،
برخیهایشــان هــم زیــر لــب ،غرغرمــی
کننــد .از هــر  10عابر شــاید یک نفراز ســر
دلســوزی یا شــاید هم بیتوجهــی خرید
کنــد .اوضــاع البتــه در مناطــق پرتــردد،
بساط دستفروشها را گرمتر کرده است.

بــا اینهمــه آنطور کــه برخی منابــع آگاه
میگویند تعداد دستفروشــان در ســطح
شــهر تهــران تــا  40درصــد کاهــش یافته
اســت .تا این لحظه هیچ خبری از ابتالی
دستفروشــان به کرونا مخابره نشــده ،اما
مأموران سد معبر همچنان مثل گذشته
از بســاط گســتری در مناطــق مختلــف
جلوگیــری میکننــد .اینبــار البته دســتور
ســتاد مقابله با کرونا هم ضمیمه شده تا
جدیتــر جلــوی تجمعات نگــران کننده
گرفتهشود.
بــــا ایــن حـــــال بیــــــش از  40درصــد
دستفروشان ،جزو قشر نیازمند محسوب
میشوند ،افرادی که روز مزد هستند .برای
همین شــهرداری تهران تــاش دارد تا با
دســتگاههای خدماترســان مثل کمیته
امــداد و بهزیســتی بــرای کمــک بــه ایــن
افــراد توافق کنــد .این خبــر را حمید رضا
تحصیلی ،مدیر عامل شرکت ساماندهی
صنایع و مشاغل شــهر تهران به «ایران»

داده اســت« :اگــر بــا ایــن دســتگاههای
خدمــات رســان بــه توافــق برســیم ،این
افــراد را بــرای دریافــت بســتههای کمک
معیشــتی به آنها معرفی خواهیم کرد».
اغلــب دستفروشــان بیمه نیســتند .البته
تعدادی از آنها خود را بیمه خود اختیاری
کردهاند .اما خبری از هیچ قرارداد رسمی
نیســت .چراکــه دستفروشــان حتــی یک
صنف هم محســوب نمیشــوند .تنها در
دو منطقه تهران حدود 2هزار دستفروش
تشــکیل پرونــده داده و اطالعاتــی از خود
برجای گذاشتهاند .بعید است که در سایر
شهرهای کشــور هم اطالعات مشخصی
از دستفروشــان باشــد .بنابرایــن ســؤال
ایــن اســت دولــت چگونــه میخواهد به
ایــن افراد کمــک کنــد؟ کرونــا البته فقط
دستفروشــان را هدف قــرار نداده اســت.
اغلــب مشــاغل دچــار ضــررو زیانهــای
سنگین مالی شدهاند .این قشر باید بدانند
که جانشان در خطر ابتال به کروناست.

کوچ پزشکان از مطب به بیمارستان ها
فریبا خان احمدی
خبرنگار

کرونــا این روزها ازدحام زیادی را در مراکز
درمانی به راه انداخته است ،کادر درمانی
شبانه روز در حال ارائه خدمت به بیماران
مبتــا بــ ه کرونــا هســتند .در ایــن اوضــاع
بحرانی و ســخت آنها دل بــه دریا زدهاند
و خطــر را بهجــان خریدهانــد ،پزشــکانی
که بــا وجود خطرناک بــودن این بیماری
بههمراه پرســتاران و خدمه بیمارستانی
شــبانه روز در خــط مقدم مبــارزه با کرونا
انجام وظیفه میکننــد .آنها مجبورند در
شــیفتهای چنــد ســاعته لباسهایی را
بپوشــند که هیچ روزنهای به بیرون ندارد
و ماســک و عینکهــای مخصوصــی بــر
صــورت داشــته باشــند کــه حتــی تنفس
کردن را هم برایشــان دشوار کرده است.
شرایط برای کادر درمان به قدری سخت
و پیچیده شــده که حتی برخیها ترجیح
میدهنــدبهدلیــلتماسهــایمکــرر
بــا بیمــاران در قرنطینــه باشــند تــا مبادا
خانوادههایشــان درگیر کرونا شــوند .هر
چند اخبار رسیده از سازمان نظام پزشکی
حکایت از فــوت گروهی از جامعه درمان
کشــور در اثر ابتال به ویروس کرونا دارد اما
با وجــود این آنها بــرای ارائــه خدمت در
بیمارســتانها داوطلب شــدهاند .آنطور
کــه نایــب رئیــس شــورای عالی ســازمان
نظام پزشــکی بــه «ایران» خبــر میدهد
در فراخوانی که این ســازمان برای جذب
پزشــکانداوطلــبارائــهخدمــاتدر

بیمارســتانها داده حــدود  800پزشــک
متخصــص و عمومی برای انجام وظیفه
در مراکز درمانی اعــام آمادگی کردهاند.
برخــی از پزشــکان هــم ب هدلیــل نبــود
تجهیزات بهداشتی و پیشگیری مطبها
را با هدف جلوگیری از شیوع کرونا تعطیل
کردهانــد و در مراکــز درمــان خدمــات
میدهند .در همیــن زمینه دکتر علیرضا
زالی فرمانــده عملیات مدیریت بیماری
کرونامیگویدپزشکاندارایپروانهمعتبر
نظام پزشکی میتوانند با انعقاد قرارداد
موقت در مراکزی که به بیماران مشکوک
و مبتال به کرونا خدمترســانی میشــود،
همکاریکنند.
همچنین دکتر علیرضا اســپید نایب
رئیــس اول شــورای عالی ســازمان نظام
توگــو بــا «ایــران» درباره
پزشــکی در گف 
چرایی تعطیلی مطبها به دو نکته مهم
اشاره میکند و میگوید :اساساًمطبهای
بخــش خصوصی منبع آلودگی هســتند.
بنابرایــن بایــد بــرای حفاظــت بیمــاران
ســرپایی و کادر درمــان امکانــات داشــته
باشیم تا مردم از ابتال به ویروس کرونا در
امانبمانند.
او میافزایــد :چنانچــه مطبهــا بــه
تجهیــزات ایمنــی مجهــز شــوند و برقرار
بمانند به طور قطع پای بیماران سرپایی
به بیمارستانها که مملو از آلودگی است،
نمیرســد .از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه
سویههایی از ویروس کرونا در بیمارستان
به وجود میآید کــه هم خطرناک ترند و

نمیتــوان بــرای مطبها در نظــر گرفت.
علیرغــم اینکــه توصیــه میکنیــم بایــد
بخش خصوصــی را فعال نگــه داریم اما
با وجــود تالشهــای فراوان نتوانســتیم از
کانالهــای مختلف الکل و ماســک و مواد
ضــد عفونیکننــده برای مطبهــا تأمین
کنیــم .بههمین خاطــر بخش خصوصی
در مضیقه است وپزشکان این بخش هم
نمیتوانندایمنیبیمارانرانادیدهبگیرند
و مطبها را دایر نگه دارند.
او در ادامــه میافزایــد :شــورای عالــی
ســازمان نظام پزشــکی درخواســت داده
بهدلیــل نیاز بیمــاران به پزشــکان زنان و
زایمــان و متخصصــان عفونــی مطبها
را شــیفتبندی کنند و متخصصان زنان
غربالگریهــا را در زمانهــای مشــخصی
انجام دهند .بنابراین پزشکان تا جایی که
امکان دارد مطبها را تعطیل نمیکنند
ولی نباید ازدحام در مطب موجب انتشار
ویروس کرونا شود و محل آلودگی باشد.
اســپیداظهــارمــ یدارد:بیشــترین
بیمارانــی کــه بــا کرونــا درگیــر میشــوند
جامعــهپزشــکیوخانوادههایشــان

اســت و ایــن زنگ خطــر جدی اســت که
اگر جامعه پزشــکی درگیر ویــروس کرونا
و زمینگیر شود کســی نمیتواند این بار را
بردارد ،باید حواسمان به ایمنی جامعه
پزشــکی باشــد چــرا کــه وقتی کســی وارد
بخش عفونی میشود ممکن است ناقل
بیماری باشد و همه خانوادهاش را درگیر
کند بــرای همین هم درگیــری با ویروس
کرونا در کادر درمان شــدیدتر است و این
همــه تلفات کادر درمــان نیز بهدلیل این
مسأله است .او با اشــاره به ایثارگریهای
جامعــه پزشــکی میگویــد :ایــن نهایــت
ایثارگریاستکهبرخیپزشکانمطبها
را بنــا به دالیلی که اشــاره کــردم تعطیل
کردهانــد و بــه بیمارســتانها رفتهانــد تــا
خدمــت ارائــه دهنــد .بــار مراجعــه زیاد
در بیمارســتانها کار را بــرای کادر درمان
خســتهکننده کرده و پزشکانی که از بیرون
بــرای کمک میآینــد ایثار میکننــد .این
اقدام پزشــکان عین جبهه جنگ اســت.
این ایثارگری ما را یــاد رزمندههای دوران
دفــاع مقدس میانــدازد که پزشــکان در
اوج درگیــری با کرونا وارد میدان شــدهاند

نماینده تام االختیار وزارت بهداشت در گیالن:

مردم در گیالن باید در خانه بمانند
پریسا عظیمی
خبرنگار

بیمــاریکرونــاهمچنــاندراســتان
گیالن میتازد و شــواهد نشان میدهد
مبارزه بــا این ویــروس از ســوی مردم
هنوز جدی تلقی نمیشــود .نمونه بارز
آن را میتــوان در کلیپهایــی کــه از
بازار برخی از شــهرهای این اســتان در
فضای مجازی پخش شــده ،مشــاهده
کرد .از سوی دیگر مســافرانی که بدون
توجه به هشــدارها با تعطیلی مدارس
بار ســفر را برای عزیمت به این استان
بستند مشکالت مســئوالن این استان
رابــرایجلوگیــریازایــنبیمــاری
چندبرابر کرد تاحدی که چند روز اخیر
شــاهد اعتــراض کادر درمانی اســتان
گیــان نســبت بــه کمبــود تجهیــزات
پزشکی در بیمارســتانهای این استان
هســتیم.همچنیــــندیــروزتعــدادی
ازنماینــدگانگیـــــاندرمجلــس
شــورای اســامی از رئیــس مجلــس و

شــخص وزیر بهداشــت طــی نامهای
تقاضــای قرنطینه کردن این اســتان و
همچنین مجهز شدن بیمارستانهای
گیالن بــه تجهیزات مخصــوص برای
بیمــاران کرونایی و پرســتارها شــدند.
در این خصــوص گفتوگویی با دکتر
«محـمدحســـینقربانی»،نماینــــده
تاماالختیــار وزیر بهداشــت در مقابله
بــا کرونا در گیالن انجــام دادهایم که از
نظرتان میگذرد.

 ëëآقــای دکتر دربــاره نامه تعــدادی از
نماینــدگان ایــن اســتان در مجلــس
شــورای اســامی که خطاب بــه رئیس
مجلــس و وزیــر بهداشــت تقاضــای
قرنطینه کردن این اســتان و همچنین
مجهز شدن بیمارســتانهای گیالن به
تجهیــزات مخصــوص بــرای بیماران
کـــــــرونایی و پرســـــتارها را داشـــتند،
توضیحاتی بفرمایید.
پیــرو ارســال ایــن نامه قرار اســت

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت :نرم افــزاری بــرای ارائه محتواهای آموزشــی و
تعامل کادر آموزشی و دانشآموزان تا آخر هفته عملیاتی خواهدشد.
توگو با خبرگزاری صداوسیما درباره وضعیت
محسن حاجی میرزایی در گف 
آموزشــی کشــور افزود :یکی از حوزههایی که با این ویروس آســیب دیده بحث
آموزش اســت ،خانواده بــزرگ آموزش و پرورش تمام تــاش خود را میکند
کــه آســیبها بــه حداقل برســد .بهدلیــل اینکه برگــزاری کالسهــای متراکم
احتمال شــیوع ویروس کرونا را زیاد میکــرد و طبق تصمیم گیریها مدارس
تعطیل شد ،اما این به این معنا نیست که مسئولیت معلمان و کادر آموزشی
تعطیل شود و تنها مدل آموزش تغییر کرده است .ما تالش کردیم تمهیداتی
بیندیشیم که نتیجه آن استمرار آموزش باشد.
وی ادامه داد :در همین چند روز در فضای مجازی تصاویری از معلمان منتشر
شــد؛ به طور مثال معلمی که به تخته ســپید (وایت برد) دسترســی نداشت و
از یخچال خانه خود برای آموزش استفاده میکرد یا معلمانی که هر کدام به
روش خود در فضای مجازی با دانشآموزان خود ارتباط برقرار میکنند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت :مــا همچنین تمهیداتــی اندیشــیدهایم که هر
دانشآموز بتواند از طریق رسانه ملی آموزش ببیند ،در ابتدا تدریس دروس را
با  ۱۰نوبت آغاز کردیم و االن  ۲۸نوبت در سطح ملی ارائه میشود.
حاجــی میرزایــی افزود :ما در راســتای تســهیل امــر آموزش و اجــرای عدالت
آموزشــی شــبکهای را هم بر بســتر اینترنت ایجاد کردهایم که در آن معلمان،
دانشآمــوزان ،مدیــران و دیگر اعضای کادر آموزشــی عضو هســتند و دروس
همچون مدرســه از ســاعت  ۸صبــح ارائه میشــود حتی ارزیابیهــا ،حضور و
غیابها و پرسش و پاسخ صورت میگیرد و آزمون گرفته میشود.
وی گفت :حدود  ۸۰هزار مدرسه از طریق سامانه اعالم حضور کرده و اطالعات
مــورد نیــاز را به مــا دادهاند .او افــزود :این نرم افــزار که تا پایان هفتــه کاربردی
میشود به شکلی است که معلمان میتوانند محتواهای آموزشی خود را برای
دانشآمــوزان ارائه دهند و محتواهایی هــم از طریق آموزش و پرورش به آنها
داده میشود .کرونا نمیتواند آموزش ایران را تعطیل کند.

تعطیلی موزه ها در نوروز

وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی در نامهای دستور تعطیلی
موزههــا ،کاخموزهها و اماکن تاریخی و فرهنگی در تعطیالت نوروز  ۹۹را صادر
کرد .بهگزارش ایسنا ،علیاصغر مونسان در نامهای خطاب به خیاطیان مدیر
توسعه مدیریت وزارتخانه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نوشته
اســت تــا تصمیمگیری دولت و ســتاد ملی مبارزه با کرونــا در خصوص اماکن
دولتی ،ســاعت کاری موزهها و اماکن تاریخی – فرهنگی به حداقل ساعت کار
قانونــی کاهش یابد .ضمناً موزهها ،کاخموزههــا و اماکن تاریخی و فرهنگی در
ایام تعطیالت رسمی نوروز تعطیل اعالم میشوند.

 8042ابتال و  ۲۹۱فوتی کرونا در کشور

در گفت و گوی «ایران » با نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی عنوان شد

هــم عالئــم شــدیدتری را بــروز میدهند
بنابرایــنوقتــیمریــضســرپاییبــه
بیمارســتان مراجعــه میکنــد بــا عالئم
بیماری کرونا به خانه برمیگردد.
او با اشاره به اینکه مرگ و میر مبتالیان
به کرونا در نمونههای بیمارستانی بیشتر
اســت ،میافزاید :توصیه میشود مطلقاً
پای بیمار ســرپایی به بیمارســتان نرسد.
اما ســؤال این است آنوقت تکلیف بیمار
ســرپایی چیســت و باید به کجــا مراجعه
کند؟ ما پیشنهاد می کنیم حتماً مطبها
را مجهز به ماسک و مواد ضدعفونی کنند
ولی مــردم هم باید بداننــد از مراجعات
غیر ضروری به مطبها پرهیز کنند.
نایــب رئیــس شــورای عالی ســازمان
نظام پزشــکی بــا تأکید بر اینکــه جامعه
پزشــکی بــرای مهــار اپیدمــی کرونــا از
خودگذشــتگیهای زیــادی از خود نشــان
داده اســت میگویــد :مــردم نبایــد تصور
کننــد برخــی از پزشــکان بهدلیــل تــرس
از کرونــا مطبهــا را تعطیــل کردهانــد،
پزشکان ثابت کردهاند که پای کار هستند
امــا بایــد حاشــیه امنــی هــم بــرای ارائــه
خدمــت در بخــش خصوصــی باشــد تــا
بتوانند بیماران سرپایی را از آلوده شدن به
ویروس کرونا محافظت کنند.
اســپید با اشــاره به وجود بحــران کرونا
در اســتانهای قــم و گیــان میگویــد :در
استانهاییکهدرگیریزیادیباکرونادارند
تمامتجهیزاتایمنیبرایبیمارستانهای
دولتی استفاده میشود و حداقلها را هم

راه اندازی نرم افزاری برای تعامل کادر
آموزشی و دانش آموزان

چــرا کــه بیمارســتانها کانــون خطرنــد و
بیشترین درگیری را در آنجا داریم.
 800ëëپزشــک داوطلب برای خدمت در
بیمارستانها
بهگفتــه نایــب رئیــس شــورای عالــی
ســازمان نظــام پزشــکی ،ســازمان نظام
پزشــکی طــی یک فراخــوان ،پزشــکان را
گروهبندی کرده و نیازهای هر اســتان را به
پزشــکان متخصص تعریف کرده اســت
برای مثال اگر در استان گیالن یک پزشک
در سیســتم دولتــی کار نمیکند در همان
استان خودش در بخش دولتی کمک کند
و کمک خارج از اســتان در مقاطع بســیار
ضروری اتفاق بیفتد.
او میگویــد :در حــال حاضــر حــدود
800پزشک داوطلب در ردههای مختلف
تخصصی و فوق تخصصی برای خدمت
در بیمارســتانها اعالم آمادگــی کردهاند
امــا ایــن ظرفیت ممکــن اســت افزایش
یابــد چرا کــه به نظــر میرســد وضعیت
شــبیه بــه کوه یخ اســت کــه ما فقــط قله
آن را میبینیم .بیشــتر پزشــکانی که نیاز
داریــم ،پزشــکان عمومــی که بــرای ارائه
خدمــت در خــط مقــدم مراجعــه بیمار
قــرار دارنــد ،متخصصهــای عفونــی و
متخصــص داخلی و فــوق تخصص ریه
و طــب اورژانس اســت .با توجــه به اینکه
در بیمــاری کرونــا اســکن ریــه از اهمیــت
زیادی برخوردار است بخشهای دولتی و
خصوصی نیز در این زمینه تمام قد اعالم
آمادگیکرد هاند.

از ظهر دوشــنبه تا سه شــنبه  ۸۸۱مورد جدید ابتال به کرونا در کشور ثبت و
گزارش شد .به گزارش ایسنا ،دکتر کیانوش جهانپور در توضیح آخرین موارد
بروز و فوتی ناشی از ویروس کرونای جدید در کشور گفت :بر اساس یافتههای
آزمایشگاهی و از ظهر روز دوشنبه تا ظهر دیروز ۸۸۱مورد قطعی ابتال به کووید
 ۱۹در کشــور ثبت شد .همچنین متأســفانه طی  ۲۴ساعت گذشته  ۵۴نفر نیز
به دلیل این بیماری جان باختند .رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت گفت :به این ترتیب کل مبتالیان به این بیماری در کل کشور
به 8هزار و 42نفر رسید و متأسفانه مجموع جانباختگان این بیماری در کشور
به ۲۹۱مورد رسید .وی همچنین گفت :خوشبختانه تاکنون 2هزار و 731نفر از
بیماران بهبود یافته و ترخیص شدهاند و روند بهبودی و ترخیص این بیماران
افزایشقابلمالحظهایداشتهاست.
جهانپور تعداد کل بیماران کووید ۱۹در کشور از ابتدا تا کنون و به تفکیک
اســتانها را بــه شــرح زیر اعالم کــرد :تهــران/ ۲۱۱۴ :قم/ ۷۵۱ :گیــان/ ۵۲۴ :
اصفهــان/ ۶۱۸ :البرز/ ۳۳۹ :مازنــدران/ ۸۸۶ :مرکــزی/ ۴۱۶ :قزوین/ ۲۵۷ :
ســمنان/ ۲۲۱ :گلســتان/ ۱۷۹ :خراســان رضوی/ ۲۲۲ :فارس/ ۱۵۱ :لرســتان:
/ ۱۷۶آذربایجــان شــرقی/ ۱۴۶ :خوزســتان/ ۱۱۰ :یــزد/ ۱۲۷ :زنجــان/ ۷۹ :
کردستان/ ۷۸ :اردبیل/ ۹۱ :کرمانشاه/ ۵۱ :کرمان/ ۴۰ :همدان/ ۷۷ :سیستان
و بلوچستان/ ۴۰ :هرمزگان/ ۶۹ :خراسان جنوبی/ ۵۱ :خراسان شمالی/ ۳۴ :
چهارمحــال و بختیاری/ ۳۷ :ایــام/ ۵۶ :آذربایجان غربی/ ۷۳ :کهگیلویه و
بویراحمد/ ۱۱ :بوشهر۱۸ :

سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن خبر داد

اعالن فراخوان در گیالن برای جذب پزشک و پرستار
جلسهای برگزار و تصمیم گیریهایی
نیز انجام شود .درخصوص تجهیزات
بیمارســتانهای اســتان بایــد بــه این
نکته اشــاره کنم که حداقل تجهیزات
را بـــــــرای بیمارســـــــتانهای اســتان
تهیــه کردیم اما بــا توجه بــه افزایش
مراجعهکننــدگان هنــوز رضایــتاز
تجهیــزات حاصـــــل نشـــده و کامــل
نیســت .بااین حال حداقلها را برای
کادر درمانــی مهیــا کردیــم امــا رفــع
کمبودهــا کمی زمانبر اســت و بزودی
مشکل حل می شود.
ëëدرباره آمار فــوت  200نفر از مبتالیان
به کرونا که از ســوی برخی از رســانهها
به نقل از جنابعالی اعالم شده بود هم
توضیحاتی بفرمایید.
بنــده  200نفر فوتی اعــام نکردم
و گفتــم  200نفرعالئــم ابتال بــه کرونا
ماننــد تنگــی نفــس یــا دیگــر عالئــم
ایــن بیمــاری را داشــتند کــه در مراکز
درمانی اســتان پذیرش شــدند تقاضا

دارم رســانه هــا اعداد و ارقــام و اخبار
را درست اعالم کنند.
 ëëچرا با توجه بــه افزایش مبتالیان به
بیماری کرونــا در گیالن اعالم قرنطینه
نمیشود؟
بـــــهرغـــــم درخواســـــــــــت مــــــا و
افکارعمومــی مبنی بــر قرنطینه اعالم
کــردن این اســتان هنــوز این دســتور به
ما اعالم نشــده اســت .قرنطینــه کردن
در حیطــه اختیــار ما و اســتان نیســت و
باید دولت در این زمینه تصمیمگیری
کند .در حال حاضر قرنطینه بهصورت
اختیــاری کــم و بیــش از ســوی مــردم
رعایت میشود.
ëëآیــا ورودی و خروجــی شــهرها هنوز
کنترل میشود؟

بله ،ایــن اقدام از ســوی همکاران
هــال احمــر ادامــه دارد و متأســفانه
هنــــــوز شــاهد حضــور مســافرانی از
اســتانهای دیگر هستیم که این افراد
در ورودی و خروجـــــی شــهر تحــت
معاینه قرار میگیرند.
 ëëبا توجــه به اینکه گیــان پیک کرونا
در چند روز اخیر بوده آیا تدابیری برای
افزایش بیمارســــتان اندیشــیده شده
است؟
چند بیمارستان در نقاط مختلف
ا ســتان درحــال بهرهبــرداری اســت
تــا در صــورت نیــاز از آنهــا اســتفاده
کــــنیم .در محــــدوده بیمارســــــــتان
رازی رشــت بیمارســتان صحرایــی را
بــرای درمــان بیمــاران کرونایــی برپا
کردیــم .همچنیــن 2بیمارســتان در
شــهرهای تالش و لنگرود را در دست
بهرهبــرداری داریــم و درحــال تجهیز
آنها هســتیم تــا در صورت نیــاز مورد
بهرهبرداری قرار گیرند.

گروهایران زمیــن /با ادامه بحــران کرونا در
گیــان ،کمبــود امکانات و نیروی انســانی و
درخواســت پشــتیبانی از وزارت بهداشت،
لــزوم اختصاص بیش از نیمــی از ظرفیت
بیمارســتانهابــهبیمــارانکرونایــیو
درخواســت مجمع نمایندگان گیالن برای
قرنطینه شدن این استان این روزها در رأس
اخبار این اســتان شمالی کشــور قرار گرفته
است .از دست دادن تعدادی از پرستاران و
پزشکان این استان بهدنبال خدماترسانی
به بیماران کرونایی ،کادر درمانی این استان
را با مشــکالتی مواجه کرده اســت تا حدی
که شــنیده شــده برای جبران کمبود نیروی
پرســتار و پزشــک ،اعالن فراخوان دادهاند.
از دکترمحمدرضا نقی پور ،سخنگوی ستاد
مبــارزه با کرونا در دانشــگاه علوم پزشــکی
استان گیالن پیگیر این موضوع شدیم .وی
توگو بــا «ایران» با تأیید این مطلب
در گف 
افزود :مشــکل فعلی اســتان کمبود نیروی
انســانی و کادر درمانی اســت .بــرای جذب
پرستار و پزشک حتی از استانهای همجوار

فراخــوان دادهایــم و امیدواریــم جامعــه
پرســتاری و حتــی همــکاران بازنشســته در
ایــن حرفه برای کمکرســانی بــه بیماران
اعــام آمادگی کننــد و در این حوزه با توجه
بــه شــرایط حاکــم ،یــاری رســان باشــند.
سخنگوی ســتاد مبارزه با کرونا در دانشگاه
علوم پزشکی استان گیالن با اشاره به اینکه
ممکــن اســت در تجهیــزات بیمارســتانی
با محدودیتهایــی مواجه باشــیم ،افزود:
خط قرمز ما این اســت که کم و کاســتی در
خدماترســانی به بیماران نداشته باشیم.
در این راستا بیمارستان سیار با ظرفیت 80
تخت را در محدوده بیمارستان رازی رشت
با همکاری نیــروی دریایی ســپاه راهاندازی
کردیم که خوشــبختانه تمامــی امکانات و
تجهیزاتیکبیمارستانرادارد.درصورت
لزوم تعــداد تختهــا را بــه  120تخت هم
میتوانیمافزایشدهیم.
دکتر نقیپور با ابراز خوشــحالی از اینکه
هنــوز مجبــور نشــدیم از ایــن بیمارســتان
جهت بســتری بیمــاران کرونایی اســتفاده

کنیــم ،ادامــه داد :نقاط دیگری از اســتان را
هــم به این منظــور ظرفیتســازی کردیم.
اقامتگاهــیدرهتــلالمپیــکرشــتبــا
200نفــر ظرفیــت آمــاده کردیــم .درایــن
اقامتــگاه بیمارانی که دوره حــاد بیماری را
در بیمارســتان گذراندهانــد ،جهــت گذران
دوره نقاهت بستری میشوند .در شهرهای
تالش و لنگرود هم بیمارستانهایی را برای
درمــان بیمــاران کرونایی آمــاده کردیم که
البتــه بیمارســتان تالــش راهاندازی شــده و
آماده خدماترســانی اســت و بیمارستان
لنگرود نیز در حال آمادهسازی است.
اودرپاســخ به این ســؤال که بــا توجه به
پیشبینیهای ســازمان هواشناســی برای
هفتــه آینده که اســتانهای شــمالی کشــور
بارشهاییراخواهندداشت،اینوضعیت
جوی بــر روند افزایــش بیمــاران احتمالی
کروناییتأثیرگذاراستیاخیر،اظهارداشت:
اینکه سرد یا گرم شــدن هوا تأثیری بر روند
افزایش این بیماری داشــته باشــد هنوز به
اثبات نرسیده و در حد گمانه زنی است.

