پنجشنبه  27شهریور 1399
سال بیست و ششم
شماره 7446

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

رونق شغلی بسیار پرحادثه با درآمد روزی  500هزار تومان

هشدار مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کرونا در اصفهان هر روز به تعداد
سرنشینان یک مینی بوس قربانی میگیرد

زهره افشار
خبرنگار

میزان

تویسرکان را همه با گردوهایش میشناسند ،در
این شــهر و روســتاهای اطراف آن ،هر شغلی که
داشــته باشــی در نهایت کار و زندگــیات با گردو
گره میخورد .گردو چنان در فرهنگ این منطقه
ریشه دوانده که هنوز هم مهریه برخی از ساکنان
ایــن منطقــه با درخــت گــردو تعیین میشــود؛
درختانــی کــه ســاالنه تا  10هــزار گــردو میدهند
و برخــی هــم پشــت قبالــه ازدواجشــان باغچــه
کوچکــی از گــردو اســت .حتــی قیمــت گــردوی
کشــور در بازار گردوی تویسرکان تعیین میشود.
ایــن محصــول نه تنهــا چــرخ زندگی باغــداران،
فروشــندگان و فعــاالن بازارگــردو را میچرخاند
بلکــه در دو هفته پایانی تابســتان و دو هفته اول
پاییز مایه برکت برای گردو تکانانی است که این
روزها درآمدشــان حتی به نیم میلیون تومان در
روز نیز میرســد .شغلی که با وجود درآمد نسبتاً
خوبی که دارد با خطرات بزرگی نیز روبهروست.
ëëمرگ و نقص عضو بهخاطر گردو تکانی
گفتــه میشــود امســال عــاوه بــر کســانی کــه
تخصصشــان گردوتکانی اســت ،افــراد دیگری
هــم بهدلیــل درآمد خوبــش به ایــن حرفه روی
آوردهاند ،کســانی که در شرایط کنونی اقتصادی
کشــور و کرونا کسب و کارشــان راکد یا شغلشان
را از دســت دادهانــد و حــاال آمدهانــد تــا لقمــه
نانی برای خانوادهشــان در بیاورند و این مســأله
میتواند تعداد کســانی را که بهدلیل نابلد بودن
این حرفه از درختان بلند گردو ســقوط میکنند،
افزایش دهد.
«حجــتاهلل شــهبازی» معــاون باغبانــی جهاد
کشــاورزی همــدان بــه «ایــران» میگویــد :در
ســال گذشــته در تویســرکان  102مــورد ســقوط
گردوتکانان از درختان گردو را داشــتیم که  8نفر
آنها فوت و تعدادی هم دچار ضایعات نخاعی
شدند.
ب ه گفته شــهبازی ،درختان قدیمــی این منطقه
ارتفاع زیــادی دارند و چون پیر هســتند احتمال
پوسیدگی در هر شاخهای وجود دارد و این مسأله
موجب شده ما ســاالنه حدود  100سقوط داشته
باشیم که امســال با روی آوردن کسانی که اصوالً
شغلشان گردو تکانی نیست به این کار؛ نگرانی
ما دو چندان شده است .در حال حاضر دستمزد
یک گردوتکان بسته به ارتفاع درخت بین روزی
 400تا  500هزار تومان است.
وی افزود :برای پیشگیری از سقوط و امدادرسانی
بــه ســانحه دیــدگان حــدود  2ســال اســت که با
اورژانــس و هیأت کوهنوردی اســتان برنامههای
مشترکی داریم.
جدا از طرح تعویض تاج درختان گردو به وسیله

معاون باغبانی جهاد کشاورزی همدان  :درختان
قدیمی این منطقه ارتفاع زیادی دارند و چون پیر
هستند احتمال پوسیدگی در هر شاخه ای وجود دارد
و این مسأله موجب شده ما ساالنه حدود  100سقوط
داشته باشیم که امسال با روی آوردن کسانی که اصوالً
شغلشان گردو تکانی نیست به این کار؛ نگرانی ما
دوچندان شده است .در حال حاضر دستمزد یک
گردو تکان بسته به ارتفاع درخت بین روزی
 400تا  500هزار تومان است
پیونــد که منجر به توســعه افقی درخت به جای
توسعه عمودی میشود ،ما برنامههای آموزشی
را بــا کمک هیــأت کوهنوردی بــرای گردوتکانان
داریــم که ایــن برنامهها از تلویزیون اســتانی نیز
پخش میشود.بروشورهایی هم تهیه شده که در
اختیار گردوتکانان قرار میگیرد.
وی افزود :در این چند هفته که فصل گردوتکانی
است ،آمبوالنسهایی در مناطقی که تجمع باغ
گردو داریم مســتقر شــدهاند تا خدای ناکرده اگر
اتفاقی افتاد زودتر به محل برسند و از مردم هم
میخواهیــم بهدلیل احتمــال ضایعات نخاعی
اگــر هم اتفاقــی افتاد تــا رســیدن اورژانس هیچ

اقدامی نکنند تا شرایط بدتر نشود.
کدهــای مخصوصــی بــرای اورژانــس تعریــف
شــده که وقتی این کدها داده میشــود ،اورژانس
میدانــد مورد ســقوط از درخت گردو اســت و با
فوریت بیشتری در محل حاضر میشود.
وی البته گفت :برای درختانی که تا  4متر ارتفاع
داشته باشــند میتوان از دســتگاه «شیکر» برای
لرزانــدن و جمــعآوری گــردو اســتفاده کــرد ولی
برای درختان با ارتفاع بیشتر کاربرد ندارد.
وی با اشاره به اینکه اگر اتفاقی برای گردوتکانان
بیفتــد در نهایت باغدار مقصر اســت ،افزود :در
قالب رایزنیهایی که با دوشــرکت بیمهای شده

باغداران میتوانند گردوتکانان را برای یک ماه با
 500هزار تومان بیمه کنند.
شهبازی تصریح میکند :همدان هر چند از نظر
سطح زیرکشــت گردو بعد از اســتان کرمان قرار
دارد اما از نظر تولید رتبه یک کشور را دارد.
همــدان امســال بــا تولیــد  64هــزار تــن گــردو
سهماش از کل تولید گردوی کشور به  23درصد
میرسد.
تویســرکان هــم با  5هــزارو  600هکتــار باغ گردو
و تولیــد  15هــزارو  800تــن 30 ،درصــد گــردوی
تولیدی همدان را به خود اختصاص میدهد.
معاون باغبانی جهاد کشــاورزی اســتان همدان
گفت با وجــود اینکه ایران پــس از امریکا و چین
ســومین تولید کننده گردوی جهان اســت اما در
صادرات گردو به جهان سهم بزرگی ندارد.
گردوهای تولیدی در استان و کشور غیریکنواخت
هســتند و گونههایــی کــه داریــم بازدهــی
رضایتبخشــی در تولیــد در واحد ســطح ندارند.
البته کارهایی در این زمینه آغاز شده است.
نخســتین اقــدام اصــاح باغهــا بــا اســتفاده از
نهالهــای پیونــدی اســت کــه بعــد از پیونــد،
باغداران حتی در سال اول نیز محصول خواهند
داشت.شــهبازی میگویــد :عملکــرد در هکتــار
باغهای قدیمی همــدان حدود  2.1تن در هکتار
اســت که باغهایی کــه اقدام به اصــاح کردهاند
بــه تولیــد  4.5تــن در هکتــار بــاغ رســیدهاند و
خوشبختانه باغداران با مشاهده این نتایج از این
طرح استقبال کردهاند.

وی مشــکل دیگر باغهای قدیمی را ســرمازدگی
بهاره اعالم کرد و گفت :این مسأله را نیز میتوان
با پیوند اقالم دیر گل ده حل کرد.
بــه گفته وی ،در این منطقه درختانی وجود دارد
که مخارج زندگی چند خانــواده را نیز میدهد و
این کار اینقدر جــواب داده که این خانوادهها نیز
برای اصالح درختان پیشقدم شدهاند.
پیونــد درختان گردو از  8هزار پیوند در ســال 96
بــه  125هزار پیوند درســه ماهه اول ســالجاری
رسیده است.
ëëتحویل نهال یارانهای گردو به باغداران
در همین حال «شــهمیرزاد» سمنان نیز یکی از
مناطقی اســت کــه بهدلیل داشــتن گردوهای با
کیفیت زبانزد است.
«مهدی قراییــان» مدیر باغبانی ســمنان نیز به
«ایران» میگوید :اســتان ما در مجموع  62هزار
هکتــار اراضی باغــی مثمر دارد کــه از این میزان
 3هزار و  350هکتار به باغهای گردو اختصاص
دارد .شــهمیرزاد و روســتاهای اطــراف آن نیــز
خاستگاه تولید گردوی سمنان هستند.
وی تأکیــد میکند :آب و هوای شــمال اســتان که
شــهمیرزاد نیز در آن واقع شــده مســتعد تولید
گردو است.
البته نخســتین محصول باغی ســمنان پســته و
پس از آن زردآلو  ،انار و انگور است.
وی تصریــح میکند :متأســفانه تغییــرات آب و
هوایی در سالهای گذشته موجب شده هر یکی
دوسال یکبار سرمازدگی باغهای استان را تهدید
کند.
ســال گذشــته نیز باغهای گردوی ســمنان دچار
ســرمازدگی شــد و بخــش بزرگی از تولیــد از بین
رفــت کــه در مجموع تولید گردوی ســمنان به 2
هزار تن کاهش یافت.
معاون باغبانی جهاد کشاورزی سمنان نیز تأکید
میکنــد :البتــه ما امســال نیــز در برخــی مناطق
استان مانند شاهرود حدود  30درصد و دامغان
 50درصد ســرمازدگی در باغهای گردو داشتیم
ولــی انتظــار داریم امســال بــه تولید  5هــزار تن
برسیم.
وی میافزاید :چند ســالی اســت بــرای رفع این
مشــکل ،باغــداران بــه پیونــد ارقــام دیــر گل ده
روی درختــان گــردو تشــویق میشــوند که جهاد
کشــاورزی هزینــه  30تــا  40درصد نهالهــا را به
شــکل یارانه میدهد که با پیوند ارقام دیر گل ده
احتمال ســرمازدگی و از بین رفتن کل محصول
به طور قابل مالحظه کاهش مییابد.
بــ ه گفتــه وی در مجتمــع  700هکتاری کشــت و
صنعت شــهمیرزاد کــه بههمت  16هــزار نفر از
اهالــی منطقه ایجاد شــده توانســتهاند بــا پیوند
ارقــام جدید گــردو از گزنــد ســرمازدگی در امان
بمانند.

ایران در ایران

بهار گردو تکانی در آستانه پاییز

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری مطرح کرد

«سفرهوشمندبروید»جایگزین«سفرنروید»

برنــج ،دومیــن محصول اســتراتژیک کشــاورزی
بعد از خرما در شهرستانهای نیکشهر ،قصرقند
و ســرباز در جنــوب اســتان پهنــاور سیســتان و
بلوچســتان بهشــمار میرود؛ محصولــی که نیاز
مبرمــی به آب دارد و شــاید برای خیلیها باعث
شــگفتی باشــد کــه اســتان گــرم و خشــکی مثل
سیســتان و بلوچســتان از معــدود اســتانهای
تولیــد کننده برنج در کشــور باشــد .اقتصاد اولیه
کشــاورزان منطقه مبتنی بر خرماســت و کشــت
ســایر محصوالت بهصورت تلفیقــی و در فصول
مختلف ســال متفــاوت اســت ،بهطور مثــال در
یــک زمیــن کشــاورزی عالوه بــر نخل که کشــت
اصلیســت برنج ،یونجه ،شبدر ،باقال و شنبلیله
نیز کشــت میشــود .اگر چه حدود بیســت ســال
شهرستان نیکشهر و استان سیستان و بلوچستان
درگیر خشکســالی بود و خسارت جبرانناپذیری

بــه بخــش کشــاورزی وارد شــد امــا نوای کشــت
برنــج با بارشهای دو ســال اخیر شــور و شــوقی
وصفناپذیر را به اراضی کشــاورزی در نیکشــهر
برگردانــد .آب مــورد نیــاز بــرای کشــت برنج در
جنــوب سیســتان و بلوچســتان توســط قنــات ها
تأمیــن میشــود و اراضــی تحــت پوشــش ایــن
قنات ها مشــخص و میزان آب هر زمین تعیین
شــده اســت و به همین دلیل میزان کشت و نوع
محصول به میزان آبدهی قنات ها وابسته است
و در شــرایط «ترســالی» اراضی تا دو الی ســه بار
زیر کشــت برنج میروند .مدیر جهاد کشــاورزی
نیکشــهر میگوید :اراضی مســتعد برای کشــت
برنج در شهرستان نیکشهر ٣۵٠٠هکتار است که
با توجه به بارندگیهای قابل توجه دو سال اخیر
 ۸۵۰هکتار از مزارع کشــاورزی این شهرستان به
کشت برنج اختصاص یافته است.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شهرســتان نیکشــهر
امکان کشــت و برداشــت دو نوبــت برنج در یک
قطعــه زمیــن در یک ســال زراعــی وجــود دارد،
گفت :مرحله نخســت کشت برنج از بهمن آغاز
میشــود و اســفند ماه زمان انتقال نشــا به زمین
اصلی ســت و زمان برداشــت آن نیمه نخســت
خردادماه انجام میشــود و در کشــت دوم زمان
خزانهگیــری از نیمــه دوم خــرداد مــاه تــا نیمــه
نخست تیرماه و زمان انتقال نشا به زمین اصلی
از نیمه دوم تیرماه تا نیمه دوم مردادماه و زمان
برداشــت از اواخر شــهریور آغاز و تــا اول مهرماه
انجام میشود .هرچند کاشت برنج در مناطقی
کــه تنش آبی دارند ممنوع اســت ،اما با توجه به
میــزان بارندگی درباره کاشــت آن تصمیمگیری
میشــود .بارندگیهــای خــوب امســال ،مجــوز
کاشت برنج در شهرستان نیکشهر را صادر کرد.

حملونقــل نیــز پروتکلهــای بهداشــتی دارد و
اتــاق هتلهــا اگر توســط یک نفر اســتفاده شــود،
تا  ۲۴ســاعت امــکان پذیرش فرد دیگــری در آن
اتــاق وجود نخواهــد داشت.مونســان بیــان کرد:
موضــوع «بوتیکهتلهــا» یکــی از پدیدههــای
جدید گردشگری اســت که با یک کانسپت بسیار
خــاص ،اقدام بــه پذیرش میهمــان میکند .این
بوتیکهتلهــا اگر کرونا نبود ،تا  ۶مــاه آینده رزرو
شــده بودنــد و ایرانیها به ســختی میتوانســتند
جــا پیدا کنند .ما کاروانســراهای تاریخــی را نیز به

سیمای سرزمین
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مهر

گروه ایران زمیــن /وزیر میــراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری بــا بیــان اینکــه قــرار اســت
هفتــه آینــده جلســهای با وزیر بهداشــت داشــته
باشــد ،گفــت :تعطیلی ســفر زیادی طول کشــید
میخواهیم که «ســفر هوشمند بروید» جایگزین
«سفر نروید» شود.
علیاصغــر مونســان ،وزیــر میــراث فرهنگــی،
صنایع دســتی و گردشــگری با حضــور در برنامه
تلویزیونــی درباره وضعیت صنعت گردشــگری
گفت :گردشــگری با اندکــی حمایت نیز میتواند
دســتاوردهای زیــادی داشــته باشــد .میتــوان بــا
 ۵۰میلیون تومان شــغل ایجــاد کرد اما در بخش
صنعت ،یک شغل با حداقل  ۵۰۰میلیون تومان
ایجاد میشــود .ما در شرایط تحریم باوجود همه
اتفاقــات عجیــب ســال  ۹۸مثــل ســیل ،بنزیــن،
شــهادت ســردار ســلیمانی ،درگیریهای منطقه
و ســقوط هواپیمــای اوکراینــی ،بــاز هــم شــاهد
رشــد بینظیــری بودیم چــون اشــتغال در حوزه
گردشگری پایدار است.
وی ادامــه داد :بــا  ۳۲هــزار اثر ثبت ملــی و  ۲۴اثر

ثبت جهانی ،بودجه بســیار کمی در اختیار داریم
و ناچاریم بخشی از این بودجه را به بناهای بزرگ
انتقال دهیم ،بخشــی دیگر رها میشــود و مردم
نیز بحق انتقاد میکنند .ما توانستهایم از سرمایه
مــردم بــرای احیــای برخــی از بناهــای تاریخــی
استفادهکنیم.
وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
افزود :یک موزه  ۲۰۰ســاله در برزیل آتش گرفت؛
ببینید چه غوغایی شد ولی موزههای ما با قدمت
بســیار زیاد و بودجه بســیار کم اداره میشــوند .با
وجود ایــن ،بودجه وزارت میــراث فرهنگی در دو
سال گذشته دو برابر شده است.
مونســان گفــت :در شــرایطی کــه کشــور با شــیوع
ویــروس کرونــا مبــارزه میکنــد ،در کشــور ،مــا
هیچوقــت هتلهــا را تعطیــل نکردیــم بلکــه
پروتکلهای سختگیرانه به همه هتلها ابالغ شد
ولی بســیاری از آنها مشــتری نداشتند و خودشان
تعطیــل کردهاند چــون هزینه بازمانــدن هتلها
زیاد اســت .در هماهنگی با ســتاد مبــارزه با کرونا
گشایشــی ایجاد شــد .در برهــهای از زمان ،حجم

زیادی از سفر اتفاق افتاد و گردشگری نفس کشید
امــا با آمــدن مــوج دوم بیماری ،ســفرها متوقف
شــد و بــه حالــت قبــل برگشــت .االن احســاس
میکنیــم ایــن زمــان زیادی طول کشــیده اســت.
ســرمایهگذاریهای زیــادی در گردشــگری شــده
که اگر شکســت بخورد ،غیرقابل برگشــت اســت.
بسیاری از افراد هر چه داشتند ،جمع کردند و یک
بومگــردی راه انداختهانــد .االن نــه تنها میهمان
ندارنــد بلکــه با فشــار مالیات ،قســط و … مواجه
هستند.
وی از جلســه مشــترک با وزیر بهداشــت در هفته
آینده خبــر داد و گفت :ما میخواهیم که راههای
ورود گردشــگران خارجی به ایران باز شــود .نه ما
کرونــا به آنهــا بدهیم و نــه از آنها کرونــا بگیریم.
در بحــث گردشــگری داخلــی هــم میخواهیــم
مســئوالن بــه جــای آنکــه بگوینــد «ســفر نروید»
اعالم کنند «سفر هوشــمند یا سفر ایمن بروید».
ما میدانیم که اگر سفرها در قالب تور گردشگری
اتفــاق بیفتــد ،میتــوان رعایــت بهداشــت را در
طــول ســفر کنتــرل کــرد چــون هماکنون نــاوگان

مراکــز اقامتــی و هتلی تغییــر کاربــری دادهایم و
بومگردیها نیز رشد فزایندهای داشته است.
وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
ادامــه داد :درآمدهــای حاصــل از گردشــگری در
ایران مانند درآمدهای نفت نیســت که مستقیماً
بــه خزانه دولت برود بلکه درآمدهــای ارزی ما از
طریق فعاالن گردشگری به طور مستقیم در بازار
میچرخد؛ ارزهای مختلفی وارد کشور میشود که
در بازار گردشگری و بخشهای مختلف آن هزینه
میشود اما این هزینهها به چشم نمیآید.
وی از رونمایی شــعار گردشگری در هفته جهانی
گردشــگری خبــر داد و گفــت :در قانــون برنامــه
ششــم توســعه آمــده بود که «باید ســند توســعه
راهبردی گردشگری تهیه میشد» ،اما این اقدام
انجام نشــده بود تا اینکه توانســتیم این سند را به
سرانجام برسانیم .سند اقدام ملی نیز یکی دیگر
از فعالیتهــای مــا بــود که بــا همکاری ســازمان
جهانــی گردشــگری پیــش میرفت اما با شــیوع
کرونا ،این اقدام متوقف شــد .این در حالی اســت
که سند برند گردشگری نهایی شده است.

اصفهان  -مدیر درمان دانشــگاه علومپزشکی اصفهان با اشاره به
شــهادت چند نفر از پزشکان و کادر درمان اصفهان در اثر بیماری
کوویــد  ،۱۹گفــت :در روزهــای اول مواجهــه با بیمــاری کووید ۱۹به
نظر میرســید شــرایط نســبتاً بهتری در اســتان اصفهان نسبت به
استانهای دیگر رقم زده ایم ،اما از مرداد ماه شرایط این بیماری
در اصفهان روز به روز پیچیدهتر و سختتر شده است.
بهروز کلیدری در نشست خبری تأکید کرد :تاکنون بالغ بر  ۳۲هزار
و  ۵۰۰بیمــار را در بیمارســتانهای اســتان بســتری کردهایم و یک
هزار و  ۴۶۰بیمار با تست مثبت کرونا از دست دادهایم.
مدیــر درمان دانشــگاه علومپزشــکی اصفهان با بیــان اینکه مرگ
و میــر  ۳برابر شــده اســت ،گفــت :روزانه یــک مینی بــوس ته دره
میرود که متأســفانه همه فوت میکنند .در حال حاضر بیمارانی
که در اســتان درحال بستری شدن هســتند روز به روز افزایش پیدا
میکنند.
بــه گفتــه کلیدری اردیبهشــت و خرداد  ۳۰۰بیمــار و امروز بیش از
 ۱۱۰۰بیمــار بســتری در اســتان داریــم ،درحالی که نســبت به دوره
قبلــی بســیاری از آنهــا بیمــاران بدحــال تری هســتند کــه باوجود
خدماتی که دریافت میکنند و شــناخت بیشــتری که داریم ،فوت
میکنند.
وی افــزود :بهدلیــل اینکــه زنجیــره بیمــاری را در اســتان قطــع
نکردهایــم ،شــرایط درســت نمیشــود .روز سهشــنبه هفتــه جاری
 ۲هــزار و  ۷۰۰بیمار در کشــور مبتال شــدند که  ۹۳۸نفــر مربوط به
اســتان اصفهان بود .به این معنی که  ۴۰درصد مبتالیان از استان
اصفهان بودند و در صدر بروز بیماری در کشور هستیم.
 ۲ëëتا  ۴هفته آینده شرایط بحرانی میشود
مدیــر درمان دانشــگاه علومپزشــکی اصفهــان همچنین بــا تأکید
براینکه این وضعیت حدود  ۱۰روز اســت در استان اصفهان اتفاق
افتاده اســت ،خاطرنشــان کرد :طی یک هفته گذشــته هر روز بین
 ۷۰۰تا  ۱۰۰۰بیمار جدید در اســتان شناســایی شدند و طی یکی دو
هفته آینده تجربه تعداد باالی بیشتری خواهیم داشت.
به گفته کلیدری برآوردهایی که توســط ســازمانهای جهانی برای
نیمکره شــمالی انجام شــده بود ،درحال تحقق اســت .در شهریور
بــه مرگ و میر ۳برابر رســیدیم درحالی که تیم درمانی باتجربه و
مراکز قویتر وارد میدان شدند ،اما روند بدتر شد.
وی بــا بیــان اینکــه بــزودی ظرفیــت بیمارســتان الزهــرا تکمیــل
میشــود و مجبوریم ظرفیتهای جدید پیشبینی کنیم ،تصریح
کرد :خمینیشهر در صدر بروز بیماری در استان قرار گرفته است.
در خمینی شهر ظرفیتهای خدمات غیرکرونایی را به طور کامل
از دست میدهیم.
مدیــر درمان دانشــگاه علومپزشــکی اصفهان با بیــان اینکه هیچ
اقدامــی برای متوقف کردن چرخه تولید بیماری در اســتان نکرده
ایم ،خاطرنشــان کرد :هر روز در حاشیه رودخانه زاینده رود مردم
کنار هم نشســتهاند .اکنون اســتان نســبتاً موفق در کنتــرل بیماری
نزدیک به  ۴۰درصد مبتالیان جدید کشور را تجربه میکند.
کلیــدری تأکیــد کرد :این روزهــا دغدغه مــدارس را داریم و اگرچه
مردم نسبتاً شرایط را درک کرده و حضورشان در مدارس کمرنگ
شده است ،اما مراقبت بیشتر الزم است.
وی ادامه داد :از ابتدای شــیوع ویروس کرونا کودکان زیر  ۱۸ســال
بستری به یک هزار و  ۶۴۴نفر رسیده و  ۷۱نفر فوت شدند.
کلیــدری بــا تأکید براینکــه وضعیت خطیــری در اســتان اصفهان
درحال رخ دادن اســت ،گفــت :اگر مداخله جــدی نکنیم ،در مهر
ماه این اعداد رشد چشمگیری پیدا خواهند کرد.
وی بــا بیــان اینکــه مخالــف تعطیلــی معیشــت مــردم هســتیم،
تصریــح کــرد :اما چــرا قواعــد ابتدایــی کنتــرل بیمــاری را رعایت
نمیکنیم؟ در پاســاژها ،بانکها ،مدارس و تفرجگاهها هیچ کدام
فاصلهگذاری رعایت نمیشــود و در این صورت حتماً تولید بیمار
بیشتری داریم.
مدیــر درمــان دانشــگاه علومپزشــکی اصفهــان تأکیــد کــرد :بایــد
جدیتر ورود کنیم و اگر قرار است قاعده خاصی رعایت شود باید
بهصــورت جدی رعایت شــود .دنبــال راه حلهای بدیع نباشــیم.
کشــورهای موفــق دنیــا شناســایی فعــال بیمــار و محدودیتهای
جــدی دارنــد .ایمنی گلهای پاســخگو نخواهد بود و کشــورهایی که
تجربــه کردنــد موفــق نبودند ،ضمــن اینکه ایمنی ناقص اســت و
بسیاری برای بار دوم گرفتار بیماری میشوند.
کلیــدری با بیــان اینکه بارهــا و بارها در ســتاد اســتانی کرونا بحث
وضعیــت پیچیــده اســتان اعــام شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد:
درخواســت محدودیت در اســتان شده اســت ،مطمئنم تا سالها
مجبوریم ماســک روی صورت داشــته باشــیم ،تضمین دسترسی
همه دنیا به واکســن به سال  ۲۰۲۳میرسد و این در صورتی است
که  ۲۰۲۱واکسن مؤثری تولید شود.
ëëفوت چهارمین پزشک مدافع سالمت اصفهان
دکتر حســن ابن شــهیدی ،متخصص قلب و عروق نیز چهارمین
پزشــک مدافع سالمت اصفهان است که روز گذشته پس از جدال
دو هفتهای با بیماری کووید ۱۹جان خود را از دست داد.
دکتــر ســید حســن ابــن شــهیدی از پزشــکان بازنشســته تأمیــن
اجتماعــی اســتان اصفهــان بــود کــه در مطــب و بیمارســتانهای
خصوصــی فعالیــت میکــرد .ایــن پزشــک متخصــص دو هفتــه
گذشــته به بیماری کووید 19مبتال شــد که متأســفانه روز گذشته در
بیمارستان الزهرا(س) فوت کرد.
پیکر این شهید مدافع ســامت امروز (پنجشنبه_ ۲۷شهریورماه)
طــی مراســمی از مقابل بیمارســتان الزهرا(س) اصفهان تشــییع
شده و در گلستان شهدای این شهر خاکسپاری میشود.
پیــش از ایــن در  ۱۴شــهریور مــاه ،دکتــر نوریان متخصــص مغز و
اعصاب ،ســومین پزشــک مدافع ســامت اصفهان بر اثــر ابتال به
بیماری کووید ۱۹در بیمارستان الزهرا(س) فوت کرد.
دکتــر ســعید حقیقــی و دکتــر ســید محمــد موســوی از پزشــکان
مدافــع ســامت اصفهــان نیــز بر اثــر ابتــا به کرونــا جان خــود را
از دست دادند.
احمــد طالبــی پرســتار بازنشســته کــه بهصــورت داوطلبانــه در
بیمارســتانهای فیض و آیتاهلل کاشانی بهعنوان پرستار خدمت
میکــرد ،دکتــر مجیــد فرهــاد از پزشــکان دانشــگاه علوم پزشــکی
کاشــان ،علــی اســد ســلطانی از کارکنــان بیمارســتان نطنــز ،علی
منصوری کارمند بیمارســتان عیســی بــن مریم ،حامــد مردانی از
کارکنــان بخــش رادیولوژی بیمارســتان شــهید آیــتاهلل صدوقی،
خســرو حکمــتروش از کارکنــان بخــش اتــاق عمــل بیمارســتان
زهــرای مرضیــه(س) و احمــد طالبــی پرســتار بیمارســتانهای
فیض و آیتاهلل کاشــانی از دیگر مدافعان ســامت هســتند که در
ماههای گذشــته در استان اصفهان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را
از دست دادند.

