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تداوم سرما و بارش برف و باران در منطقه دنا

دستفروش ها به خانه نمی روند

مدیریت بازارهای محلی مهمترین راه مقابله با کرونا در خوزستان
شیما جهانبخش
خبرنگار

زهره افشار

خبرنگار

برخی ادارات اســتان بــا تمام ظرفیت
فعال هســتند .با ادامه این روند کنترل
بیماری بســیار ســخت خواهد شــد .در
حــال حاضــر مســئوالن بیمارســتانها
اعــام کردهانــد تختهــا پــر هســتند و
تختهای  ICUنیز در حال لبریز شدن
هستند بنابراین باید فکری شود در غیر
این صــورت حتی اگر همــه تختهای
بیمارســتانی را بــه ایــن بیمــاری
اختصــاص دهیــم باز هــم نمیتوانیم
پاسخگو باشیم.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم
پزشــکی جندی شــاپور اهواز با اشاره
بــه فعالیــت بازارها ،گفــت :در حال
حاضــر تنهــا راه کنتــرل شــرایط،
الکداون یعنی تعطیلی همهجانبه
و گسترده و هدفمند است .نمیشود
یــک جــا تعطیل شــود اما یــک جای
دیگــر باز باشــد زیــرا در این شــرایط،
تراکــم جمعیــت به ســمت جاهایی
میرود که باز هســتند .از طرف دیگر،
اگر در یک شهر تعطیلی اعمال شود
مردم به ســمت شهرهای نزدیک که
تعطیل نیســتند ،میروند .جلســات
متعــددی بــا اصنــاف و اتحادیههــا
داشــتیم کــه اعــام کردهانــد از
محدودیتهــا اطاعــت میکننــد اما
دستفروشان اطاعت نمیکنند.
ëëهشدار استانداری به مدیران ادارات

«ناظــم ثبوتــی» مدیرکل بازرســی
و حقوقــی اســتانداری خوزســتان بــا
اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا شــیوع
کرونــای جهــش یافتــه انگلیســی،
کارشناســان و بازرســان اداره بازرســی
و حقوقــی اســتانداری خوزســتان طی
یــک هفتــه اخیــر بازدیدهــای ســرزده
از ادارات اســتان داشــتهاند ،اظهــار
داشــت :متأســفانه در این بازرســیها
مشخص شد بیشتر ادارات و بانکها؛
پروتکلهای بهداشتی شامل استفاده
از ماســک ،حضور یک ســوم کارکنان،
گندزدایــی و ...را رعایــت نمیکننــد.
مدیــر کل بازرســی اســتانداری
خوزســتان تصریــح کــرد :بــه مدیران
دستگاههای دولتی هشــدار میدهیم
در صــورت رعایــت نکــردن مصوبات
ســتاد ملی مبــارزه با کرونــا در ادارات
مربوطــه ،پرونده تخلف آنها به ســتاد
ملــی مقابلــه بــا کرونــا ارجاع تــا برابر
مقررات و دســتورالعملهای مربوطه
بــا آنها برخورد شــود .در ایــن زمینه با
هیچ کســی تعــارف نداریــم و مدیران
دســتگاهها ملــزم هســتند تنهــا از یک
ســوم کارکنــان خــود در روز اســتفاده
کنند و دوسوم آنها باید دورکار باشند.
هیــچ مدیــری اجــازه نــدارد بــا تهدید
کارکنــان خود به قطع مزایــا یا اضافه
کار از دورکاری آنان جلوگیری کند.
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بیخانمانی و زلزله در ســرما تجربه غریبی برای ایرانیها
نیست و طبیعت این رنج را هر سال در یک نقطه از کشور
تحمیل میکند .زلزله  5.6ریشتری شهر سی سخت مرکز
شهرســتان دنا کهگیلویه و بویــر احمد گرچه تلفات جانی
نداشــت اما خســارت گســتردهای در بخشهای مختلف
ایــن اســتان برجای گذاشــت و موجــب خســارت  10تا 100
درصــدی بــه بیــش از  4هزار واحد مســکونی شــد .تأمین
وسایل گرمایشــی و بهسازی اســکان زلزله زدگان و انتقال
آنهــا از چــادر به کانکس اکنــون از مهمتریــن چالشهای
امدادرســانی در منطقــهای اســت کــه خانههــا ناامــن و
تــرک خوردهانــد؛ ایــن در حالی اســت کــه پیشبینیهای
هواشناســی از وقوع بــرف و باران تا پایــان هفته درمنطقه
زلزله زده سیسخت و دنا خبر میدهد.
بهطوری که از چهارشــنبه شب تا پنجشنبه بعدازظهر
در شهرســتان زلزلــهزده دنا و شــهر سیســخت ،مرکز این
شهرستان شاهد بارش برف و باران خواهیم بود.
همچنیــن طــی روزهــای آینــده دمــای هــوا در ایــن
شهرستان از یک تا  ۸درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکند
و این به معنای ســختتر شدن گذراندن شب برای زلزله
زدگان است.
ëëپایان اسکان اضطراری زلزله زدگان
حســین کالنتــری اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد در
توگــو با خبرنــگار «ایــران» دربــاره برآوردهــا از میزان
گف 
خســارت بــه واحدهای مســکونی گفت :کار بنیاد مســکن
بــرای بررســی خانه بــه خانه و بــرآورد نهایی خســارت به
واحدهــای مســکونی شــهری و روســتایی از روز گذشــته
آغاز شــده امــا برآوردهای اولیه حاکــی از تخریب  10تا 100
درصدی بیش از  4هزار واحد مســکونی اســت .یک هزار و
 200واحد در شــهر ســی ســخت صددرصد تخریب شــده
و نیــاز به بازســازی و حدود  3هــزار واحد نیاز به تعمیرات
دارند .اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره آســیب های
واحدهای مسکونی روستایی افزود :واحدهای مسکونی65
روستا آسیب کلی و جزئی دیدهاند و متأسفانه خساراتی به
اماکن نگهداری دام روســتاییان وارد شــده اســت .باید در
نظر داشت که میزان خســارتهای بخش کشاورزی هنوز
مشخص نشده چون اولویت ما اسکان اضطراری و تأمین
امکانات اولیه برای زلزله زدگان در شــرایط کرونایی است
و پس از ســرو ســامان گرفتن زلزله زدگان به ســراغ برآورد
خســارت در دیگــر بخشهــا میرویــم ولــی آنچه مســلم
است ما در زیربخشهای کشاورزی بویژه بخش شیالت و
اســتخرهای پرورش ماهیان با خسارت گستردهای روبهرو
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وجود دستفروشان مواد غذایی در نقاط
مختلف شهر ،بازارهای همیشه شلوغ
اهواز ،داشتن ســه مرز هوایی ،زمینی و
دریایی که سبب افزایش ترددها شده،
برگزاری مراسمهای قومی و قبیلهای،
بیتوجهی بــه پروتکلهای بهداشــتی
و عــادی انــگاری کرونــا از ســوی مردم
در ایــن روزها که ویــروس کرونا جهش
یافته و آنطور که مســئوالن بهداشــتی
میگوینــد ســرایتپذیری آن نســبت
به ویــروس قبلــی چندین برابر شــده،
خوزســتان را با چالشــی جــدی مواجه
کرده است.
بر اســاس آمارها در حال حاضر از
 ۶۲مورد ویروس انگلیســی شناســایی
شــده در ســطح کشــور ۲۲ ،مــورد آن
مربــوط بــه خوزســتان اســت؛ مــوارد
بیماری نسبت به هفتههای گذشته 10
برابر شــده ،تمام تختهای آیسییو
بیمارســتانها پــر شــده و پیشبینــی
میشــود با ادامه این روند کادر درمان
خوزســتان نتواند پاســخگوی بیماران
باشــد .در چنین شــرایطی مسئوالن
بهداشتی استان تنها راه کنترل شرایط
را« ،الکداون» یعنــی تعطیلــی
همهجانبه و گســترده تمام شــهرهای
خوزستان میدانند.
ëëخوزســتان نبایــد بــا هیــچ اســتان
دیگری مقایسه شود
دکتر «ســیدمحمد علوی» معاون
بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی
جنــدی شــاپور اهــواز در گفتوگــو بــا
«ایــران» در خصوص دالیل وضعیت
کنونــی خوزســتان اظهار داشــت :یک
ماه قبــل ،با تــاش کادر درمان ،کرونا
تا حــد زیــادی در اســتان کنترل شــده
بــود امــا در حــال حاضــر در وضعیت
بســیار ســختی به ســر میبریــم و تنها
راه کنترل ،تعطیلی همهجانبه استان
اســت .میدانــم کــه مــوارد بیمــاری
در ســطح کشــور رو بــه افزایش اســت

امــا خوزســتان نبایــد بــا هیــچ اســتان
دیگــری مقایســه شــود .کمتر اســتانی
ســه مرز هوایی ،زمینــی و دریایی دارد
بنابرایــن برای کنترل بیماری کرونا در
خوزستان باید فکری اساسی کنیم.
علــوی در خصــوص جهش یکباره
مــوج جدیــد بیمــاری در خوزســتان
گفت :یک ماه پیــش ،یک بیمار مبتال
به کرونای انگلیسی در اهواز شناسایی
و مــوارد تمــاس وی رهگیری شــد اما
بهدلیل اینکه کیت تشــخیص ویروس
جدیــد متفــاوت بــوده ممکــن اســت
مــواردی از دیــد سیســتم بهداشــتی
مخفی مانده باشند.
ëëگردش کرونا در بازارهای شب عید
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اکنــون بــا
ویروســی مواجــه هســتیم کــه بشــدت
مسری شده و به گفته او ،سرایتپذیری
آن نســبت بــه ویــروس قبلــی  ۱۰برابر
اســت ،ادامــه داد :در چنیــن شــرایطی
بازارها که در خوزستان هم زیاد هستند
بــه یکــی از اصلیتریــن نگرانیهای ما
تبدیل شدهاند .متأســفانه در کالنشهر
اهــواز بازارهــای محلــی متعــددی از
جمله بــازار کیــان ،کوی علــوی ،زینب
و پردیــس و ...وجــود دارد کــه بهدلیــل
بافــت ســنتی و بومــی جمــعآوری و
تعطیلــی آن امــری دشــوار اســت.با
اصناف جلســات متعددی داشــتهایم
امــا متأســفانه بهدلیــل ابهامــات در
ســطحبندی محدودیتهــا تعــداد
زیــادی از صنوف که ضــرورت خاص و
ویژهای برای فعالیت نداشته از جمله
فالفلی ،اغذیه ،کله پزی ،آش و حلیم،
رستوران آشپزخانه و ...با عنوان بیرون
بر فعالیت دارند که همین امر منجر به
تردد مردم میشــود.معاون بهداشت
دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور
اهواز از افزایــش  ۱۰برابر موارد بیماری
نســبت به هفتههای گذشته خبر داد و
گفت :با وجود اینکه بارها بر عدم تردد
شــهروندان و جلوگیــری از تجمعــات
تأکیــد داشــتهایم امــا در حــال حاضــر

کانکس و وسایل گرمایشی مهمترین نیاز زلزله زدگان سیسخت

هســتیم کــه امیدواریم خســارت بهــره بردارانــی که بیمه
بودهاند از این طریق و بخشــی از خســارت دیگر کشاورزان
از طریــق رایزنی با مســئوالن کشــوری جبران شــود .وی با
اشــاره به اینکه اســکان اضطراری به پایان رســیده و 2هزار
و  600تختــه چــادر بین مردم زلزله زده شــهر سیســخت
و روســتاهای اطراف توزیع شــده اســت؛ گفــت :اکیپهای
بازرســی و کنتــرل در مناطــق زلزله زده مســتقر هســتند تا
کاالهــا و اقــام مــورد نیــاز را به محوریت هــال احمر بین
مردم توزیع کنند و همه تالشمان را خواهیم کرد تا کمکها
و لــوازم مــورد نیــاز مردم بموقع و با ســرعت به دستشــان
برســد .کالنتری درباره وضعیت شیوع کرونا در شهرستان
ســی ســخت و دنا و نگرانیهــا بهخاطر تشــدید بیماری با
توجــه به زلزله افزود :شهرســتان دنا و روســتاهای منطقه
در حــال حاضر در وضعیت زرد کرونایی هســتند و از آنجا
که از یکسال گذشته و با شیوع کرونا هیچگاه وضعیت این
منطقه قرمز نشــده ما تمام امکانات را بســیج کردهایم تا
خــدای ناکرده زلزلــه و امدادرســانیها و مشــکالت مردم
زلزله زده شــرایطی را فراهــم نکند تا مردم بیخیال کرونا
بشــوند و زمینه قرمز شــدن منطقه فراهم شــود نیروهای
اســتانهای معین کهگیلویه هم به کمک ما آمدهاند ولی
ایــن خــود مــردم زلزله زده هســتند که میتوانند بــه ما در
کنترل کرونا کمک کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این پرسش
«ایــران» که چه اقداماتی برای اعطای تســهیالت به زلزله
زدگان انجــام شــده؟ گفت :مقرر شــده  20میلیــون تومان
کمــک بالعــوض بــه مــردم زلزلــه زده پرداخت شــود اما
اعطای تسهیالت دیگر از جمله وام ساخت ،وام تعمیرات
و ....بــه مصوبــه هیأت وزیــران نیاز دارد کــه در حال رایزنی
هســتیم و شــخص رئیس جمهوری نیز دســتور رســیدگی

ســریع بــه وضعیــت زلزلــه زدگان را دادهانــد و امیدواریم
بــزودی رقم کمکها به مردم زلزله زده مصوب و کارهای
اجرایی ساخت واحدهای خسارت دیده آغاز شود.
ëëمهمترینکاالهایموردنیاززلزلهزدگانشهرستاندنا
از ســوی دیگــر مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر
کهگیلویه و بویراحمد گفت :زلزلهزدگان شهرســتان دنا به
وسایلی همچون اجاق گاز ،بخاری ،پتو ،لوازمخانه ،موکت،
مواد خوراکی ،بسته های بهداشتی و کانکس نیاز دارند.
امــاناهلل جهانبیــن با بیان اینکه رســالت هــال احمر
تأمین چــادر و امداد اضطراری زلزله زدگان اســت ،اظهار
داشــت :با توجه به سرمای شهرســتان دنا تأمین کانکس
برای زلزله زدگان تا زمانی که منازل مسکونی آنان احداث
شود ضروریترین نیاز مردم زلزله زده است.
وی از خیــران خواســت تا کمکهای نقــدی خود برای
کمک به زلزله زدگان را به شــماره حساب ۵۲۲۳۵۲۲۳۱۹
نزد بانــک ملت و شــماره کارت۶۱۰۴۳۳۷۴۲۸۵۰۸۰۳۸
بــ ه نام جمعیت هــال احمر کهگیلویــه وبویراحمد واریز
کنند.
مدیرعامــل جمعیت هــال احمر اســتان کهگیلویه و
بویراحمــد عنوان کــرد :بــرای خدماترســانی مطلوبتر
شــهر سی ســخت به  ۹محله تقسیم شــده و اکیپهایی از
نیروهــای هالل احمر ،ســپاه ،نیروی انتظامــی و نیروهای
مردمــی جهــت توزیــع اقــام امــدادی و ارائه خدمــات از
جمله چادر تشــکیل شــده که بهصورت خانه بــه خانه در
اختیار مردم قرار میدهند.
جهانبیــن از مــردم زلزلــهزده خواســت کــه در جلــوی
هالل احمر و دســتگاههای خدماترســان به زلزلهزدگان
تجمــع نکنند چــرا که تجمع آنهــا روند خدماترســانی و
امدادرسانی را با کندی مواجه میکند.

