در اين ستون پيامها،متنها ،عكسنوشتها و خبرهاي كوتاه
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون
هيچگونه توضيح و تفسير.
-----------------------------------------------------
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کرونا غرورجهان را شکست

آمارها نشان ميدهد جوالن كرونا در اروپا و امريكا ،سادهانگاري اين كشورها را در مواجهه با كرونا
به يك بحران تبديل كرده است ،در ايران اما همراهي مردم زهر كرونا را تا حدودي گرفته است
مجيد قرباني با انتش�ار اين اس�كرين ش�ات توئي�ت زد:به
نظرتون االن بيبيسي تيتر ميزنه :امريكا ،اولين قتلگاه ويروس كرونا
در جهان!
-----------------------------------------------------

محسن بش�ارت با انتش�ار اين عكس توئيت زد:پرستارهاي
امريكايي ك��ه در دنياي واقعي كيس��ه زباله ميپوش��ن ،در فيلمهاي
هاليوودي عجب لباسهاي خفني دارن!
----------------------------------------------------علي غديري هم در همين رابطه توئيت زد:لباس��اي پزشكا و
پرستاراي امريكايي هر روز باب جديدي از پيشرفت تجهيزات پزشكي
رو به روي جهانيان باز ميكنه! المصب يعني عرضه ساخت لباس براي
كادردرماني هم نداريد؟! اگه تحريم نبوديم كمكتون ميكرديم!
-----------------------------------------------------

رضا حقجو با انتشار اين اسكرين شات توئيت زد :كليسايي
در لندن اقدام به فروش داروي ضد كرونا به قيمت  90پوند كرده كه
شامل يك روغن براي ماليدن و نخ قرمز براي بستن به انگشت است!
همين كار رو اگه يه مس��جد تو ايران كرده بود ،متحجرين داخلي با
تخريب و تحقير ايران ،گوش زمين و زمان رو از آه و ناله بيس��وادي
كر ميكردند.
-----------------------------------------------------

علي اكبر رائفيپور با انتشار اين اسكرين شات نوشت:قابل
توجهغربگدايان! دولت فرانسه ۴ميليون ماسك اهدايي سوئد به ايتاليا
و اسپانيا را هنگام عبور از شهر ليون سرقت كرده است .بهانه اين كار،
دستور دولت مكرون مبني بر تملك همه ماسكهاي موجود در خاك
فرانسه بوده است ،حاال با اعتراض سوئد قرار شده ۲ميليون ماسك را
تحويل و بقيه را باال بكشند!
-----------------------------------------------------

ميالد عباسي با انتش�ار اين عكس نوشت :در انگليس به افراد
كهنس��ال يا داراي بيماريهاي مزمن چنين نامهاي داده ميش��ه :اگر
كوويد ۱۹ -بگيريد هيچ بيمارستاني شمارا پذيرش نخواهد كرد و قطعاً
ونتيالتوري به شما تعلق نخواهد گرفت ،پس بهتره خانه بمانيد و اين
فرم را پر كنيد تا اطرافيانتان آمبوالنسي كه مورد نياز ديگران است را
خبر نكنند!
-----------------------------------------------------

سيد امير سياح اين اسكرين ش�ات را منتشر كرد و نوشت:
ترامپ شركت  3Mرو به خاطر صادرات بخش��ي از ماسك توليديش،
ش نميش��ه به م��ردم اجبار كنه
نقره داغ ك��رده .اينجا دولت ايران رو 
مسافرت نوروزي نريد! جالب اينكه امريكا خودش رو بهشت آزادي و
ايران رو رژيم ديكتاتوري معرف��ي ميكنه و يك عده هم در داخل باور
و تكرار ميكنند.
----------------------------------------------------مهدي مهرپور توئيت زد:اعط��اي كارت اعتباري  1و 2ميليون
توماني به اقشار آسيبپذير فاقد درآمد ثابت در شرايط كرونايي ،اين
مبلغ بالعوض نيست ،وام است .يعني اقشار ضعيف بايد اقساط پولي را
كه گرفتند پس بدهند .اينها كه حاال حاالها پول ندارند ،احتماال قرار
است اقساط از يارانه افراد برداشت شود! خندهدار نيست؟!

تعداد مبتاليان به ويروس كرونا در سراسر جهان
از يكميليون نف�ر فراتر رفت و تع�داد مرگ و
ميرهاي ناشي از كرونا در سراسر جهان به51هزار
نفر رس�يده اس�ت .كانون انتش�ار و بحران اين
ويروس حاال ديگر كشورهاي آسيايي نيستند.
امريكا و اروپا با بيش�ترين تعداد مبتال و مرگ و
مير ناش�ي از ويروس كووي�د  ،19به قلب بحران
پاندمي كرونا تبديل ش�دهاند .كش�ور امريكا با
235هزار و  385مبتال بيشترين تعداد مبتاليان
به كوويد  19را به خود اختصاص داده كه بيش از
5هزارو  700تن از اين افراد جان خود را از دست
دادهاند .بر اس�اس آمار دانشگاه جانز هاپكينز،
امريكا در فاصله چهارش�نبه تا پنجشنبه شب
با م�رگ نزديك هزارو 200نفر ب�ه علت آلودگي
به وي�روس كرونا ،بدتري�ن آمار روزان�ه مرگ و
مير ناش�ي از كوويد  ،19ظرف 24ساعت در اين
كشور و در جهان ثبت ش�د .ركورد قبلي تعداد
جان باختگان ويروس كرونا ظرف 24ساعت در
يك كشور متعلق به ايتاليا بود كه با 969مورد در
27مارس به ثبت رسيد .بر اساس پيشبينيهاي
كاخ سفيد ،كوويد  19احتماال جان بين 100هزار
تا 240ه�زار نف�ر را در امريكا خواه�د گرفت .با
وجود اي�ن اما رك�ورد م�رگ و ميره�ا فعال در
اختيار دو كش�ور اروپايي ايتاليا و اسپانياست.

کشورهای ايتاليا با 13هزار و  915مورد و اسپانيا با
10هزار و سه مورد همچنان در صدر مرگ و ميرهاي
ناشي از ويروس كرونا در دنيا قرار دارند .بحران كرونا
در دنياي غرب ام��ا از چهره دنياي به ظاهر متمدن
غرب پرده برداش��ت ،از راهزني ماسك و تجهيزات
پزش��كي بهداش��تي براي مقابله با كرونا گرفته تا
بحرانهاي اقتصادي و گسترش بيكاري و گرسنگي
در امريكا و اروپا.
شمار قربانيان شيوع بيماري همه گير «كوويد »۱۹
در كشورهاي مختلف جهان از۵۰هزار نفر فراتر رفت.
تاكنون بيش از يكميليون نفر نيز در سراسر جهان به
اين ويروس مبتال شدهاند .از اين تعداد حال بيش از
۲۱۰هزار بهبود يافته است .تدروس آدهانوم ،رئيس
سازمان جهاني بهداشت از «افزايش استثنايي» آمار
مبتاليان ابراز نگراني كرده است.
كشور چين كه در رسانههاي غربي همچنان به عنوان
مبدأ شيوع ويروس كرونا معرفي ميشود ،اكنون از
لحاظ شمار مبتاليان به اين ويروس در رتبه چهارم
جهان  -پس از امريكا ،ايتاليا و اسپانيا -قرار دارد.
آمار شيوع كرونا در دنيا
شيوع ويروس كرونا در امريكا تاكنون جان 6هزار و
 95نفر را گرفته اس��ت .تعداد مبتاليان به ويروس
جديد كرونا در اين كشور نيز به ۲۳۵هزارو 747نفر
رسيده است .مبتالیان كشور ايتاليا كه بعد از امريكا
در رده دوم كش��ورهاي جهان قرار دارد ،با افزايش
4هزار و  668مبتال در 24ساعت گذشته به مجموع
115هزار و  242عدد رس��يده است ،در اين كشور
13هزار و  915نفر جان خ��ود را بر اثر ابتال به كرونا
از دست دادهاند.
كش��ور اس��پانيا با افزايش 7هزار و  947مبتال در
24ساعت گذشته به مجموع 112هزار و  65مبتال
رسيده است ،اين كشور از لحاظ تعداد مبتاليان در
رده س��وم جهان قرار دارد ،تاكنون 10هزار و 348
مبتال در اين كشور جان خود را از دست دادهاند.
كشورهاي آلمان ،چين و فرانس��ه نيز بهترتيب با
84هزار و 81 ،794ه��زار و  620و 59هزار و 105
مبتال در ردههاي چهارم تا ششم دنيا جاي گرفتهاند.
از لحاظ تعداد بهبوديافتگان نيز كشورهاي چين،
اسپانيا و آلمان بهترتيب با 76هزار و 26 ،571هزار
و  743و 22هزار و  440بهبوديافته در ردههاي اول
تا سوم قرار دارند .اين آمارها لحظه به لحظه در حال
تغيير است اما تنها چيزي كه طي روزهاي اخير ثابت
بوده كانون بحران ويروس كروناس��ت؛ بحراني كه
حاال امريكا در راس آن قرار دارد ،آن هم در شرايطي
كه با وجود تمام ادعاها اين كشور از منظر امكانات و
تجهيزات پزشكي براي مقابله با اين بحران آمادگي
الزم را ندارد.
بحران در امريكا
پايگاه اينترنتي «ديلي بيس��ت» با اس��تناد به يك
سند غيرمحرمانه گزارش داد ارتش امريكا اوايل ماه
فوريه (اواسط بهمن ماه) برآورد كرده است 80 ،الي
150هزار امريكايي جان خود را بر اثر ابتال به ويروس
كرونا از دست خواهند داد.
بر اس��اس برآورد ارتش امري��كا ،در بدترين حالت
80ميليون امريكايي به اين ويروس مبتال خواهند
ش��د و بين  15الي 25ميليون نفر ني��از به مراقبت
خواهند داشت و بين  300الي 500هزار نفر نياز به
بستري شدن در بيمارستان خواهند داشت.
اين در حالي است كه امريكا همين حاال هم با كمبود
شديد لوازم محافظتي فردي نظير ماسك پزشكي
مواجه اس��ت و از پرس��نل درماني بيمارستانهاي
مختلف اين كشور خواسته ش��ده است اين لوازم را
مورد استفاده چند باره قرار دهند.
با افزايش شمار مبتاليان به ويروس كرونا در امريكا
و كمبود اقالم بهداش��تي در اين كش��ور ،شماري
از پرستاران يكي از بيمارس��تانهاي نيويورك در
اعتراض به كمبود تجهيزات محافظتي نظير ماسك
و دس��تكش ،در پيادهرو مقابل بيمارستان تجمع
كردند .در اين تجمع كه روز پنجشنبه در مقابل يكي
از بيمارستانهاي محله «برانكس» روي داد ،يكي از
پرستاران با سابقه اين مركز درماني گفت ،پرسنل

درماني بهدليل كمبود ماس��ك ،ناچار به اس��تفاده
چندباره از آن هستند.
وي در اين باره توضيح داد« :آنها روزي يك ماسك به
ما ميدهند و بايد براي تحويل ماسك جديد ،ماسك
قبلي خود را تحويل دهيم .چنين چيزي قابل قبول
نيست .در حالت عادي بايد تعداد زيادي ماسك را در
روز عوض كرد».
با تم��ام اينها ام��ا كادر درمان حتي ح��ق ندارند از
كمبودها صحبت كنند .طب��ق گزارش خبرگزاري
امريكايي بلومبرگ ،بيمارستانهاي امريكا كارمندان
بخش درمان��ي را تهديد ميكنن��د در صورتي كه
شرايط كاري خود در دوره شيوع همهگيري ويروس
كرونا را اعالم كنند اخراج خواهند شد و در چند مورد
نيز اين اتفاق افتاده است.
يوجين جو پزش��ك امريكاي��ي در پيامي توئيتري
نوشت« :بيمارس��تانها در حال اخراج پزشكان و
پرستاراني هستند كه در رسانههاي اجتماعي درباره
شرايطي كه آنها در مقابله با ويروس كرونا با آن مواجه
هستند ،صحبت ميكنند».
«مينگ لين» پزشك اتاق اورژانس در ايالت واشنگتن
هم به دليل مصاحبهاي با يك روزنامه درباره پست
فيس��بوكي خود درب��اره ناكافي ب��ودن تجهيزات
حفاظتي و انجام تست حكم اخراج گرفت.
در شيكاگو نيز يك پرستار به دليل ايميل كردن اين
موضوع به همكاران خود كه ميخواهد از ماس��ك
حفاظتي بيشتري سر كار استفاده كند از كار اخراج
شده است.
در نيويورك سيستم درماني اين ايالت به كارمندان
هش��دار داده اس��ت در صورتي كه بدون مجوز به
مصاحبه بپردازند از كار اخراج خواهند شد.
اندرو كومو فرماندار ايال��ت نيويورك در مصاحبه با
سي ان ان گفت« :اين ايالت 17هزار دستگاه تنفس
مصنوعي خريداري و پول آن را پرداخت كرده كه در
مقايسه با س��اير ايالتها ،بسيار بيشتر است اما اين
دس��تگاهها هنوز تحويل داده نشده زيرا دستگاهها
از چين وارد ميشود و  50ايالت امريكا براي تحويل
گرفتن آنها با يكديگر رقابت ميكنند .فكر ميكنم
درگير يك جنگ بسيار سخت هستيم .اگر نتوانيم
اين دستگاهها را تحويل بگيريم پروتكلهايي براي
مديريت كردن اين اوضاع مدنظر داريم كه استفاده
از يك دس��تگاه تنفس مصنوعي ب��راي دو بيمار از
جمله آنهاست».
كرونا در امريكا بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي را
هم دامن زده است .روزنامه گاردين نوشت :بررسيها
نشان ميدهد تقاضا براي دريافت كمك غذايي در
برخي مناطق امريكا به ميزان هش��ت برابر افزايش
يافته اس��ت .طبق آمارها در يك هفته 6/6ميليون
امريكايي بيكار شدهاند!

تبعات گس��ترده ويروس كرونا در حال��ي دامنگي ر
ميليونها امريكايي شده است كه وبسايت خبري
امريكاييديليبيستبااستنادبهسندغيرطبقهبندي
شده گزارش داد ارتش شمالي امريكا در تاريخ سوم
فوريه ( ۱۴بهمن سال  )۹۸طي پيامي به كاخ سفيد
در مورد ميزان كشنده بودن ويروس كرونا هشدار
داده و در بيانيه خ��ود اعالم كرده ب��ود در بدترين
شرايط اين ويروس ميتواند جان۸۰هزار تا۱۵۰هزار
ش��هروند امريكايي را بگيرد .اين گزارش در حالي
منتشر ميشودكه ترامپ رئيسجمهوري امريكا يك
ماه قبل در مصاحبه با شبكه فاكس نيوز هشدارهاي
سازمان بهداشت جهاني در مورد ميزان كشنده بودن
ويروس كرونا را نادرست خوانده بود.
مدير مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري در امريكا به
شهروندان اين كشور پيرامون بازگشت ويروس كرونا
در پايان سال جاري ميالدي هشدار داد.
ردفيلد نوشت« :بايد آماده باش��يم كه اگر تا اواخر
پاييز و زمستان ويروس كرونا دوباره بازگشت اقدام
متقابل انجام دهيم ».به گفته وي تعداد موارد ابتال
به ويروس كرونا ممكن است با افزايش دما و هواي
گرم كاهش يابد ،اما احتماالً تا زمان ساخت واكسن
دوباره بر ميگردد.
بحران كرونايي اروپا
اوضاع در اروپا هم بحراني اس��ت .روز گذشته آمار
تلفات قربانيان ويروس كرونا طي ۲۴ساعت گذشته
در فرانسه ركورد زد و طي اين مدت هزارو 355نفر
از مبتاليان به ويروس كرونا جان خود را از دس��ت
دادهاند .پيش از اين بيشترين تعداد جان باختگان
به دليل ابتال به ويروس كرونا طي ۲۴ساعت ،متعلق
به امريكا بود .وزارت بهداش��ت اس��پانيا ديروز در
بياني��هاي اعالم كرد كه طي 24س��اعت گذش��ته
7هزارو 472مورد ابتالي جديد به ويروس كرونا در
اين كشور ثبت شده است .همچنين از روز گذشته
تاكنون  ۹۳۲نفر بر اثر ابتال به اين بيماري جان خود
را از دست دادهاند كه مرگبارترين روز اسپانيا گزارش
شده است .تعداد كل مبتاليان به ويروس كرونا در
اسپانيا به ۱۱۷هزارو 710نفر و تعداد قربانيان آن نيز
به۱۰هزارو 935تن افزاي��ش يافت .وخامت اوضاع
در اسپانيا به حدي است كه رئيس ستاد كل ارتش
اين كشور از سازمان پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو)
درخواست كرده هر چه سريعتر دستگاههاي تنفس
مصنوعي ،لباسهاي محافظ و كيتهاي تشخيص
ابتال به كرونا براي اين كشور ارسال كند.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داد رهبران اروپايي
نگران اين موضوع هستند كه شيوع ويروس كرونا
ميتواند به تجزيه اروپا منجر ش��ود .در اوايل شيوع
ويروس كرونا ،واكنش كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
نشان دهنده منافع و آرمانهاي اروپايي نوعدوستانه

اس��ت اما به تدريج محدوديتهاي م��رزي مجددا ً
اعمال ش��د و آلمان و فرانس��ه ممنوعيت صادرات
تجهيزات پزشكي از قبيل ماس��ك و دستگاههاي
تنفسي را حتي در ش��رايطي كه ايتاليا درخواست
كمك كرده بود ،ممنوع اعالم كردند ولی روسيه و
چين با كمكهاي پزشكي به كمك ايتاليا رفتند.
اين در حالي است که رس��انههاي فرانسه گزارش
دادهاند دولت اين كشور اوايل ماه مارس ۴ميليون
ماسك اهدايي سوئد به ايتاليا و اسپانيا را هنگام عبور
از شهر ليون تصاحب كرده است.
دولت فرانسه به دنبال شيوع كرونا و كمبود ماسك
دستور داده بود همه ماسكهاي موجود در خاك اين
كشور به تملك دولت درآيد.
مديريت كرونا در ايران با همراهي مردم
در ايران هم مجموع بيماران شناس��ايي شده بر اثر
اين بيماري به ۵۳هزار و  ۱۸۳مورد رس��یده است.
از اين تعداد تا كنون ۱۷ه��زار و  ۹۳۵نفر از بيماران
بهبود يافته و ترخيص ش��دهاند و متأسفانه 3هزار
و  294نفر نيز فوت كردهان��د .آمار ابتال و فوتيهاي
كشورمان به نسبت جمعيت ايران از يك سو و مدت
زمان درگيري با كوويد  19از سوي ديگر ،در مقايسه
با برخي كش��ورهاي اروپايي و امري��كا وضعيت به
مراتب بهتري دارد .در ايران برخالف اين كشورها با
وجود تحريمها و تمامي سختيهاي موجود با همت
و همراهي مردم و گروههاي جهادي اگرچه هنوز به
مرحله كنترل بيماري نرس��يده ايم اما توانسته ايم
ويروس كرونا را مديريت كنيم و با وجود تنوع قوميتي
و گستره جمعيتي ،مردم كشورمان همراهي خوبي
براي اجراي طرحهاي مقابله با كرونا داشتهاند.
كيانوش جهانپور سخنگوي وزارت بهداشت ،درباره
صحبتهاي ترامپ در مورد كم��ك به مردم ايران
گفت« :بحران در همه جهان به واسطه كرونا وجود
دارد و مشكالتي را در زمينه تأمين اقالم بهداشتي در
امريكا هم شاهد هستيم ،حساب مردم امريكا از دولت
آنها جداست و ما هم براي مشكالت مردم آن كشور
ناراحت خواهيم بود اما قطعا ادعاي كمك امريكا به
كشور از طريق كمك دارو و تجهيزات پزشكي ژست
فريبكارانه اس��ت .مردم ما نيازي به بذل و بخشش
ندارند و اگر تحريمهاي يكجانبه و ظالمانه برطرف
ش��ود ،مردم ايران ميتوانند اقالم مورد نياز خود را
تأمين كنند .ما هيچ كمكي را كه با ژس��ت سياسي
از طرف امريكا و رژيم اشغالگر قدس انجام ميشود
نميپذيريم و تنها كمكي كه امريكا ميتواند بكند،
رفع تحريمهاي ظالمانه عليه مردم ايران است».
بسيج و سپاه ،پاي كار هميشگي
عالوه بر گروههاي جهادي ،گروههاي محلي ،استاني
و ملي بس��يج هم با تمام توان و بيش��تر از پيش به
مقابله با كرون��ا برخاس��تهاند؛ از ضدعفوني كردن
معابر گرفته تا ساخت ماس��ك و لباس مخصوص
و تهيه ارزاق مناس��ب براي مقابله ب��ا كرونا و حتي
ساخت دستگاههايي براي بهتر و سريعتر ضدعفوني
كردن معابر.
با حمايت س��پاه بهش��هر دس��تگاه نانو بخار براي
ضدعفوني سريع معابر و خيابانها ،در اين شهرستان
ساخته شده است .اين دستگاه كه با ضد عفوني كردن
يك خيابان در بهشهر عملياتي شد از سه دريچهاي
كه در جلوي آن تعبيه شده اس��ت بخار توليد و در
مدت زمان ۲۰ثانيه مقدار زي��ادي از محيط را پر از
بخار ميكند .مهندس آبشار س��ازنده اين دستگاه
با بيان اينكه كش��ورهاي چين و كره جنوبي براي
جلوگيري از انتشار ويروس كرونا از همين دستگاه
اس��تفاده ميكردند ،گفت :ويروس كرونا در دماي
باال نابود ميشود و اين دستگاه نيز با توليد و انتشار
بخار آب با دماي باال ميتواند اين ويروس مزاحم را
از بين ببرد .به گفته مهندس آبش��ار قيمت نمونه
خارجي اين دستگاه  ۳۵تا ۴۰ميليون تومان است،
اما دستگاهي كه با حمايت سپاه شهرستان بهشهر
ساخته شده است با يكسوم اين قيمت توليد شد.
روز گذشته همچنين لش��كر عملياتي  ۱۷علي بن
ابيطالب(ع) با اس��تفاده از ظرفيت گردانهاي نهم
و پنجم امام حس��ين(ع) و همچنين گردان جنگ
نوين اقدام به غربالگري و ض��د عفوني خودروها در
اتوبان قم -تهران و قم -كاش��ان و گندزدايي شهر
كهك استان قم کرد .همچنين گروه جهادي شهيد
حججي در مسير مبارزه با كرونا ،اقدام به ضد عفوني
كردن شهر و تست تبسنجي در عوارضي قم -تهران
کرده است .در همين شهرستان ،بانوان بسيجي حوزه
حضرت فاطمه(س) در راس��تاي مبارزه با ويروس
كرونا ،در مي��ان خانواده بيماران بس��تههاي اقالم
بهداش��تي توزيع كردند و اين اقدام همچنان ادامه
خواهد داشت.
گ��روه مهندس��ي رزم��ي و پدافن��د غيرعامل ۴۰
صاحبالزمان نيروي زميني س��پاه از 25اس��فند
تاكنون معابر و مكانهاي پرتردد ش��هر اصفهان را
ضد عفوني كرده اس��ت .فرمانده گروه مهندس��ي
رزمي و پدافند غيرعامل  ۴۰صاحبالزمان نيروي
زميني س��پاه گفت :اين گروه با همكاري بس��يج
و س��تادهاي مردمي مبارزه با كرونا وي��روس ،با به
كارگيري خودروهاي تاكتيكي و مجهز ،از  25اسفند
تاكنون در سپاهان شهر و بهارستان ،كوي راه حق،
كوي سپاهان ،جنوب اصفهان ،روزانه طي دو مرحله
معابر عموم��ي و مكانهاي پرت��ردد ،عابربانكها،
ايستگاه راهآهن و ايستگاههاي اتوبوس را ضدعفوني
و گندزدايي كردند.
اين اقدامات محدود به چند شهر خاص نيست و در
سراسر كشور جريان دارد.

بيژن سوراني

11هزار بمب كرونايي را
از سطح شهر جمع كنيد!

تعطيلي مراكز ماده 16
به شيوع كرونا در پايتخت دامن زده است
مس�ئوالن ب�ر اج�راي ط�رح فاصلهگ�ذاري اجتماع�ي ب�راي
كنترل وي�روس كرون�ا تأكيد دارند تا جلوي ش�يوع بيش�تر اين
بيماري گرفته ش�ود اما متأس�فانه خبره�ا از رهاس�ازي 11هزار
معتاد متجاهر تح�ت نظر و درم�ان مراكز س�تاد مب�ارزه با مواد
مخدر اعتياد در ش�هر تهران حكاي�ت دارد .اين موضوع س�بب
ش�ده اس�ت تا نگرانيها در زمينه انتش�ار بيماري كرونا افزايش
ياب�د .در اين خصوص عضوهيئت رئيس�ه ش�وراي ش�هر تهران
ضمن هش�دار در م�ورد حضور اي�ن اف�راد در پايتخت ب�ه دليل
تعطيلي مراكز نگهداري آنان بر بازگش�ايي اين مراكز و قرنطينه
معتادان جهت پيش�گيري از افزاي�ش انتقال كرون�ا تأكيد كرد.

حدود دو ماهي است كه ويروس كوويد  19ميهمان ناخوانده كشور شده
است .در اين ميان حضور معتادان متجاهر در برخي از مناطق پايتخت به
دليل تعطيلي مراكز ماده  16كه تحتنظر ستاد مبارزه با مواد مخدر است
بر نگراني از شيوع اين بيماري افزوده است.
در همين خصوص زهرا نژادبهرام عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران
درباره حضور معتادان متجاهر در برخي از مناطق پايتخت از جمله ميدان
شوش به دليل تعطيلي مراكز ماده  ،16اظهار داشت :حدود  10تا 11هزار
نفر در مراكز ماده  16كه تحتنظر ستاد مبارزه با مواد مخدر است نگهداري
ميش��دند كه پس از بروز كرونا اين افراد در مراكز تحت قرنطينه كامل
بودند ولي متأسفانه به دليل اينكه گمان ميشد مراكز تجمع در اين مراكز
سبب شيوع كرونا ميشود تعطيلي مراكز ماده  16اتفاق افتاد.
وي تأكيد كرد :بايد جلوي شيوع كرونا را گرفت ،حدود 11هزار معتادي
كه از مراكز ماده  16آزاد شدهاند همچون منابع سيار انتقال بيماري كرونا
محسوب ميشوند و ما نسبت به اين مسئله انتقادات بسياري داشتهايم.
نژادبهرام با اشاره به اينكه در برخي از مناطق پايتخت شاهد تجمع اين
معتادان هستيم و ترددهاي بسياري بهرغم هشدار براي بيرون نيامدن از
منازل انجام ميگيرد ،گفت :بسياري از اين معتادان از خانوادههايشان طرد
شدهاند يا اص ً
ال خانوادهاي ندارند ،بنابراين در خيابان اسكان دارند و محل
تردد دائمي آنها خيابان است و اين مسئله در شهر خطرآفرين است.
اين عضو شوراي ش��هر تهران تصريح كرد :رها شدن معتادان متجاهر از
مراكز ماده  16عكس اقدامات مقابله با كروناست چراكه اين افراد عوامل
سيار كرونا در اجتماع محسوب ميشوند.
سيدمالك حسيني سرپرس��ت س��ازمان رفاه خدمات و مشاركتهاي
اجتماعي شهرداري تهران هم با اش��اره به اينكه تعطيلي مراكز ماده ۱۶
سبب شيوع كرونا ميشود ،گفت :زماني كه اين مراكز تعطيل شد دليل آن
نگراني از شيوع ويروس كرونا بود ولي با آزادي معتادان متجاهر دردسرها
بيشتر شد و در واقع نتيجه معكوس داشت.
وي افزود :تجربه ما در گرمخانهها نشان ميدهد نگهداري افراد بيخانمان
و آسيبديده در پيشگيري از كرونا بسيار حائز اهميت است البته هر چند
اين مسئله به سختي انجام ميگيرد ولي امكانپذير است.
سرپرست س��ازمان رفاه ،خدمات و مش��اركتهاي اجتماعي شهرداري
تهران افزود :تفاوت مراكز ماده  16با گرمخانههاي پايتخت در اين بوده كه
در گرمخانهها به صورت كامل قرنطينه انجام نميگيرد و حدود  50تا 70
درصد مددجويان ثابت هستند و تردد روزانه و خروج از گرمخانه را داريم
ولي با اين وجود كنترل كرونا و مقابله باآن به خوبي صورت گرفته است.
حسيني تصريح كرد :از ستاد كروناي تهران درخواست فوري داريم كه هر
چه سريعتر به اين مسئله ورود يابد چراكه وضعيت پيش آمده حاصل از
تعطيلي مراكز ماده  16نگرانكننده است.
وي با بيان اينكه معتادان نگهداري شده در مراكز ماده  16متجاهر يا به
اصطالح ته خطي هستند ،گفت :اين افراد رفتارهاي حرفهاي در زمينه
فروش مواد داش��ته و برخي از آنها اقدامات خطرناكي انجام دادهاند و از
آنجايي كه امكان قرنطينه كامل آنها در اي��ن مراكز وجود دارد پس بايد
تصميم جديدي در اين راستا اتخاذ شود.
سرپرست س��ازمان رفاه ،خدمات و مش��اركتهاي اجتماعي شهرداري
تهران خاطرنشان كرد :ميزان پذيرش در گرمخانههاي پايتخت در  15روز
نخست فروردين  99نسبت به مدت مشابه سال پيش بيش از  49درصد
افزايش يافته است و حتي با روزهاي سرد زمستان كه هميشه با افزايش
مددجو مواجه بودهايم آمار قابل مقايسه نيست.

غالمرضا عباس پاشا معاون توس��عه مديريت و منابع استاندار تهران
با اشاره به تمديد بخش��نامه دوركاري كاركنان دستگاههاي اجرايي تا
 ۲۰فروردين از غربالگري كاركنان دس��تگاههاي اجرايي استان تهران
خبر داد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران گفت :تاكنون حدود
 596ميليارد تومان اعتبار براي پيشگيري و درمان بيماري كرونا در اختيار
دانشگاههاي علوم پزشكي قرارگرفته است.
عليشيري معاون تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي بقيهاهلل (عج) گفت:
زيست بانك فضاي پيشرفتهاي است كه نمونههاي آزمايشگاهي مختلف
در آن نگهداري ميشوند ،بيوبانكها اهميت ويژهاي در تحقيقات پزشكي
دارند و در پيش��گيري از بيماريها ميتوانند نقش ايفا كنند .وي افزود:
مجموعه تحقيقات دانشگاه اقدام ويژهاي انجام داد و بيوبانك به سرعت
مجهز و آماده ش��د .در اين بيوبانك نمونههاي مبتال ب��ه كرونا را در بدو
مراجعه و زمان ترخيص با روش پيچيدهاي آماده ميكنيم و دي اناي و
آر اناي بيماران در اين بيوبانك نگهداري ميشود.
مدير واحد ساماندهي محدودهها و طرحهاي ترافيكي شهرداري تهران
گفت :طرح ترافيك سال  ۹۹از امروز آغاز ميشود و حتماً بايد روزهاي تردد
در سامانه تهران من ثبت شود.
مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران از شهروندان تهراني
خواست تا با انجام اقدامات پيشگيرانه و رعايت نكات بهداشتي ،با خريد
هفتگي مايحتاج خود مسئوالن را در مقابله با كرونا ياري دهند.
دكتر روزبه متخصص تغذيه گفت« :گالب» آرامبخش اس��ت و باعث
كاهش استرس و اضطراب ميشود .مستندات علمي وجود دارد كه نشان
ميدهد گالب مهاركننده آنزيم  ACE۱است؛ همان چيزي كه ويروس از
طريق آن در ريه منتقل ميشود.
سخنگوي سازمان انتقال خون از هموطنان خواست در روزهاي كرونايي
اهداي خون را فراموش نكنند چراكه بسياري از بيماران سرطاني ،تاالسمي
و هموفيلي به خون و فرآوردههاي آن نياز دارند و اهداكنندگان بايد بدانند
كه ويروس كرونا از طريق خون منتقل نميشود.
ط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با تأكيد بر
معاون محي 
اينكه شدت مصرف انرژي در كشور يكي از عوامل آلودگي هواست ،گفت:
اگر  ۶درصد مصرف انرژي در كشور كاهش يابد بخش بزرگي از مشكالت
حل ميشود .عالوه بر اين وزارت نفت نيز اعالم كرد اگر  ١٠درصد مصرف
گاز كاهش يابد ،مشكلي براي تأمين سوخت گاز نيروگاهها وجود ندارد تا
مجبور شوند از مازوت استفاده كنند.
مديرعامل كانون همبس��تگي فرزندان ش��اهد(اتحاديه تشكلهاي
فرزندان شاهد) گفت ۲۳۰ :هزار ماسك به نيابت شهدا توسط نايبان اين
عزيزان ميان محرومان توزيع شد.
سازمان هواشناسي طي هشداري در س��طح زرد از بارش باران ،رگبار
و تگرگ تا فردا براي هش��ت اس��تان كشور و سيالبي ش��دن رودخانهها
خبر داد.

