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 هدی رضوانی
«ماسک ،محلول ضدعفونی کننده و ژل شستشو
نداریم،لطفاًمراجعهنکنید»؛«ماسکودستکشنداریم،
لطفاً سوال نپرسید»؛ «هیچگونه اقالم بهداشتی موجود
نمیباشد» به حدود پنج داروخانه سر زدم و از آنها اقالم
بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده خواستم .این جمالت
پیامهایی بود که درب ورودی برخی از داروخانهها نصب
شده تا خود را از پاسخگویی راحت کنند .برخی هم که
پاسخگو بودند تنها به کلمه «نداریم» اکتفا میکردند و
نتیجهاشمیشددستهایخالیمردمناامیدیکهازاین
داروخانهها بیرون میرفتند .بسیاری از شهروندان دغدغه
تهیه مواد ضدعفونیکننده ،ماسک و دستکش دارند تا
بتوانند خود را از ابتال به ویروس کرونا در امان نگه دارند اما
با مراجعه به مراکز فروش کاالهای پزشکی و داروخانهها با
نبود این اقالم روبهرو میشوند و یا در موارد نادر اگر بتوانند
ایناقالمراپیداکنندمجبورندآنهاراباقیمتسرسامآور
و چندین برابر قیمت اصلی خریداری نمایند .این که چه
میشود در مواقع بحران برخی نان خود را در خون مردم
م یزنندوباایجادبازارسیاهوافزایشقیمتهایسرسامآور
به بروز هراس ،تشنج و وحشت در جامعه دامن م یزنند؛
سوالی است که پاسخی منطقی و روشن میطلبد .اما
کمبوداقالمبهداشتیدغدغهایاستکهاینروزهابرجان
مردم افتاده و مسئوالن برای رفع آن به هر دری م یزنند.
 مشکل کمبود اقالم بهداشتی،
سراسری است
«مصرف بیرویه ماسک و دارو در سطح شهر
را باید متوقف کرد تا بتوان از آنها در موارد ضروری
استفاده کرد ».این جمله را عباس فخریان مدیر غذا و
داروی دانشکده علوم پزشکی شهرستان سیرجان عنوان
میکند و میگوید :بسیاری از افراد در مواقع غیر ضروری
از ماسک و دستکش استفاده میکنند .مث ًال فرد داخل
ماشین پشت چراغ قرمز نشسته ،شیشههای ماشین
هم باالست و ماسک زده ،یا مث ًال فردی داخل خیابان
قدم م یزند و ماسک زده در صورتیکه نیاز نیست .این
ویروس روی سطوح و مراکز پرتردد مثل پمپ بنزین و
فروشگاههاوجودداردوقابلانتقالاستکهمتاسفانهمثال
در پمپ بنزینها هم زیاد مراقبت نمیشود و میتواند در
این زمینه فرهنگسازی و آموزش داده شود .وی عامل
فرهنگسازی را بسیار مهم م یداند و میگوید :متأسفانه
کمبود همه جا هست .با معاون غذا و داروی سراسر کشور
که در ارتباط هستیم آنها هم اعالم کمبود میکنند به
ویژه در شهرهایی که بیشتر درگیر این مسئله هستند.
سوءاستفادهبرخیافرادهمبهاینقضیهدامنم یزند.مث ًال
از  ۲۰میلیون ماسکی که تولید شده و قرار بود به وزارت
بهداشت تحویل داده شود فقط یک میلیون تحویل داده
شد و بقیه آن در بازار آزاد توزیع شد و منجر شد ماسک
 ۵۰۰تومانی  2600تومان به داروخانهها فروخته شود.

اعتراف مسئوالن شهری سیرجان درباره کمبود و گرانی اقالم بهداشتی مبارزه با کرونا:

فاکتورمعتبرهمارائهنمیدهند.
فخریان به کمبود اقالم بهداشتی در بین کادر درمان
هم اشاره کرده و عنوان میکند :وقتی ما برای کادر
درمانکمبود این اقالم را داریم دیگر برای بقیه مردم چه
کار میتوان کرد؟ او در پاسخ به این سوال که دولت گفت
این اقالم را از مراجع قانونی در اختیار مردم قرار میدهد.
آیااتفاقیافتاد؟گفت:اوایلشروعویروساینبحثمطرح
شد که فروش اقالم در داروخانهها و مراکز لوازمپزشکی
ممنوع شود و پکیج بهداشتی را از روی شماره خانوار به
مردمبدهندکهمتاسفانهمحققنشد.متاسفانههرکسی
ازهرطرفیتوانستهمقداریاقالمبهداشتیتهیهمیکند
و بین مردم توزیع میکند .در همین شهر شخصی
را داشتیم که اسم نمیبرم و تعدادی ماسک از طریق
داروخانه هالل احمر بین مردم توزیع کرد .در صورتی که
اگر با ما هماهنگی میکردند و آن را به بیمارستان و جایی
که نیاز بود م یدادند بهتر مدیریت میشد .صفی هم که
مردمبرایگرفتنماسکجلویهاللاحمرتشکیلدادند
خودشمیتواندعاملانتقالویروسباشد.ویدرخصوص
سهمیه شهرستان سیرجان از این اقالم میگوید :پریروز
سهمیه سیرجان را ۱۵گالن ۲۰لیتری الکل اعالم کردند
و گفتند حتماً داروخانهها باید بین مردم توزیع کنند .از
دیروز هم داروخانهها محلول ضدعفونی درست کردند و
دارند بین مردم توزیع میکنند .از او میپرسم آیا نظارتی
هم بر توزیع وجود دارد؟ پاسخ میدهد :حتماً نظارت
هست و داروخانهها تعدادی که به مردم تحویل میدهند
را باید اعالم کنند .دیروز برای بازرسی رفتیم .داروخانهها
در حال توزیع بودند .با قیمت مصوب به هر نفر یکی دوتا

 پاسارگاد :در سیرجان تا امروز-یکشنبه-
 47نفر مشکوک به کرونا داشتهایم .این را اکبر اسدی
رییس گروه بیماریهای دانشکده علوم پزشکی
سیرجان میگوید .او با بیان اینکه از این  47نفر
 37نفرشان پس از طی مراحل درمان از بیمارستان
مرخص شدهاند و  4نفرشان فوت کردهاند .او افزود:
همچنین در حال حاضر 3نفر در بیمارستان غرضی
و 3نفردربیمارستانامامرضابستریهستند.اسدی
با تاکید بر اینکه جواب آزمایش 37نفر مرخصشده
و 4نفر فوتشده منفی اعالم شده است ،گفت :فقط
جواب 6نفربستریشدهدربیمارستانهاماندهاست
که آن هم به زودی اعالم خواهد شد .اسدی از مردم

مسئوالن :کمبود داریم اما مقصر نیستیم

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

شیشهتحویلم یدادند.البتهمتأسفانهمردمماهمرعایت
نمیکنند .من خودم شاهد بودم فردی که یک شیشه
گرفتهبود،چنددقیقهبعدآمدبازهمبگیرد.
 مردم بازوی نظارتی ما باشند
فخریان عدم فرهنگسازی در خصوص توجه به
همنوع را یک مشکل اساسی عنوان کرده و میگوید:
برخی افراد مواد بهداشتی را در خانه دپو میکنند برای

روزهای آینده و برخی هم حتی نمیتوانند یک شیشه
محلول تهیه کنند .باید حس نوع دوستی داشته باشند
نسبت به هم .حدود 1000لیتر الکل به دست ما رسید
که در حال توزیع در داروخانهها هستیم .فروشندگان این
مواد را احتکار نکنند .به قیمت جان مردم دنبال سود
نباشند .اگر افرادی را میشناسیم که نیازمند ماسک و
دستکشهستندومادرخانهاضافهداریمبهآنهابدهیم.

زمستان میرود و روسیاهی برای زغال میماند .بازار آزاد
ایجاد کردهاند .شما به بقالی و مغازههای نامرتبط سر
بزنید ،ماسک و موادشوینده دارند که با قیمت گزاف به
مردم میفروشند .داروخانههای ما به خاطر این قضیه زیر
سوال رفتند .این افراد سودجو در کل کشور نبض بازار
را به دست گرفت هاند .تولیدکنندگان باید این موارد را به
دست مردم برسانند اما به دست واسطهها میرسانند و

 47نفر مشکوک به کرونا در سیرجان داشتهایم

خواهش کرد درصورت داشتن عالئم مختصر نظیر
تب ،گلودرد ،سرفه و ...فقط به درمانگاهها و مراکز
بهداشتی و مطبها مراجعه کنند؛«مردم به هیچ
وجه با این عالئم خفیف به بیمارستانها مراجعه
نکنند چون هم حجم بار بیمارستانها باال میرود و
هم به دلیل آلوده بودن فضای بیمارستانها به جای
درمان ،آلوده میشوند ».به گفتهی او مردم به هیچ
عنوان به جو روانی فضای مجازی توجه نکنند و
اخبار را فقط از پیجهای رسانههای معتبر دریافت
کنند؛« به تازگی تصویری از یک سالن ورزشی که پر
از تخت است در فضای مجازی منتشر شده است و
به مردم سیرجان القا شده که این سالن ورزشی امام

علی است در حالی که این تصویریک سالن ورزشی
در گیالن است که به دلیل افزایش بیمارانشان
مجبور به استفاده از سالن ورزشی شدهاند .وی
افزود :مردم به راحتی میتوانند بفهمند این موضوع
شایعه است چرا که اگر بیمارستانهای سیرجان پر
از بیمار کرونایی بود یا مثال تعداد زیادی فوت کرده
بودند هرکدام از این بیماران خانواده ،و همکار و
رفیق دارند که در صورت تایید این قضایا موضوع
به راحتی گوشبهگوش میشود .او با دفاع از افرادی
که نمونه و تست کرونا میگیرند ،گفت :تمام این
افرادکارشناسانخبرهپرستاریوعلومآزمایشگاهی
هستند که همگی مطابق با فیلم نمونهگیری که

از سازمان جهانی بهداشت برایمان ارسال شده
آموزشدیدهاند.همچنینگرفتنتستبسیارراحت
است و امکان خطا بسیار کم است .از طرفی اکثر این
افراد کسانی هستند که در آبان و آذرماه امسال که
حدود 800مبتال به آنفلوانزا و حتی فوتی داشتیم از
بیماران تست گرفتند و جواب تستشان مثبت بود.
از نظر اسدی ویروس کرونا از طریق هوا منتقل
نمیشود؛«چون ویروس کرونا یک مقدار سنگین
است و روی سطوح مینشیند و برای همین گفته
میشودسطوحیمثلبانکها،درمانگاهها،اتوبوسها
و جاهایی که تجمع افراد در آن زیاد است آلوده
هستند و به راحتی از طریق دست منتقل میشود.

حاج شهباز حسنپور

روابطعمومی شهرداری زیدآباد

برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت کرونایی
فقط ماسک و الکل به کار نمیآید
از اینها واجبتر این است که:
با هم مهربان باشیم؛
بهفکرسفرههایهمدگرباشیم
هوای دخل مردم را داشته باشیم
بپرسیم :از کجا میآورد؟! از کجا میخورد؟!
حاال شهرداری و شورای دوره پنجم ،عالوه بر میلیونها تومان هزینه
مهافشانی و ضد عفونی و توزیع بستههای بهداشتی برای مردم خوب شهر
در گام بعدی همهی مشاغل  -سیرجان را از پرداخت عوارض شغلی و بهای
تجارت موقت در سه ماههی اول سال  ۱۳۹۹معاف میکند.
شیرینی شبهای عیدتان را با کسادی بازارتان عوض نکنید
هر آنکس که دندان دهد ،نان دهد
 #خدا ـ بزرگ ـ است

توشوی دستهایشان را
بنابراین مردم واقعا شس 
جدی بگیرند و مرتب به روش صحیح دستهای
خود را بشورند و در نظر داشته باشند در صورت
پوشیدن دستکش و لمس سطوح از طریق
دستکش باز هم صورت خود را با دستکش لمس
نکنند چرا که دستکش هم آلوده است همچنین
طبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت ماسک
برای همه توصیه نمیشود و در صورت استفاده باید
هر دو الی سه ساعت تعویض شود .وی افزود :تنها راه
ایمنی در خانه ماندن است همچنین در صورت نیاز
به بیرون رفتن از دست دادن و تردد در مکانهای
شلوغپرهیزکنند.

پیرو مذاکرات صورتگرفته در جلسه فوقالعاده شورای شهر
سیرجان (دوشنبه  12اسفند  )98با حضور معاونت بهداشتی
دانشکده علومپزشکی و شهردار سیرجان
تصمیمات زیر در ارتباط با کاهش آلودگی ناشی از شیوع
ویروس کرونا و همچنین افزایش ایمنی و سالمت شهروندان
مطابق بندهای  15و  19قانون شهرداریها اتخاذ گردید:

جناب آقای

انتخاب جنابعالي به عنوان نماینده مردم سیرجان و
بردسیر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
كه بیانگر تعهد ،کارآمدی ،شایستگی و توانمندی
جنابعالي میباشد را صمیمانه تبریک عرض نموده،
امید است در سایه الطاف الهی موفق و پیروز باشید.

بازار سیاه ایجاد میکنند .وی در پاسخ به این سوال که آیا
سهمیهکشوریبرایسیرجاندرخصوصاقالمبهداشتی
درنظرگرفتهشده؟میگوید:سهمیهداریماماخیلیکم.
شهرهایی که بیشتر درگیر هستند در اولویت قرار دارند
مثال امروز دوتا شرکت با ما تماس گرفتند که از آنها اقالم
بهداشتی تهیه کنیم آن هم به مقدار کم که آن را هم باید
بدهیم به کادر درمان که در خط مقدم در حال جنگیدن
هستند .در سطح شهر عمال نمیتوان اقالم زیادی توزیع
کرد.میپرسمآیانمیتوانایننظارترابیشترکرد؟پاسخ
میدهد :بازرسان ما چند نفر بیشترنیستند و چهره آنها
شناخته شده است .به داروخانهها که مراجعه میکنند
جلوی روی بازرسان کارشان را درست انجام میدهند و
پشت سر آنها هر کار دلشان خواست میکنند .او ادامه
میدهد:منمسئولبسیججامعهپزشکیهمهستمودر
اینخصوصقرارشدازبچههایبسیجکمکبگیریموهر
دفعهافرادناشناسدربازرسیماراهمراهیکنندوباموارد
تخلف برخورد کنیم .یک صحبت هم با شهروندان دارم
که با ما همکاری کنند .امروز آقایی با من تماس گرفت
و گفت ژل ضدعفونی کننده دست به قیمت ۷۵۰۰۰
تومان خریدم .آدرس داد که تیم بازرسی ما و تعزیرات
برای پیگیری بروند .رفتیم آنجا و به آن آقا زنگ زدیم اما
حاضر نشدند برای حقی که از آنها ضایع شده صحبت
کنند .مردم باید خودشان بازوی نظارتی ما باشند و اگر
اتفاقی برایشان افتاد پای آن بایستند تا برای دیگران این
اتفاقتکرارنشود.
 در توزیع اقالم بهداشتی
واسطه هستیم نه مسئول

رئیسجمعیتهاللاحمرقیمتباالیاقالمبهداشتی
را عاملی م یداند که مانع از توزیع این موارد در بین مردم
میشود .وی در پاسخ به این سوال که چه تدابیری
برای در دسترس قرار گرفتن موارد بهداشتی در جامعه
دارید؟ میگوید :متصدی این امر جمعیت هاللاحمر
در شهرستان نیست .ما فقط یک داروخانه داریم .از
شرکتهای مختلف این موارد را تهیه کرده و به مردم
میفروشیم .اما مدتی است این شرکتها یا میگویند
موجودی نداریم یا قیمتهایی عنوان میکنند که اص ًال
مقرون به صرفه نیست که بخواهیم تهیه کرده و به مردم
بدهیم.فقطدوبارتوانستیمماسکودستکشتهیهکنیم
وآنرادراختیارمردمگذاشتیم.مجددارایزنیکردیمبرای
تهیهاینموارد.قیمتهاخیلیباالبودوازخریدآنانصراف
دادیم.ازاومیپرسممگرجمعیتهاللاحمرسهمیهاقالم
بهداشتی ندارد؟ میگوید «:خیر .از شرکتهای بخش
خصوصی تهیه میکنیم .حتی دانشگاه علوم پزشکی
هم در این زمینه مشکل داشت که از سهمیه خودمان
که از شرکتهای خصوصی تهیه کرده بودیم در اختیار
آنهاگذاشتیم.قیمتهاباالست،تصمیمگرفتیمنخریم
تا قیمتها متعادل شود ».وی در خصوص موجودی
انبار جمعیت هاللاحمر میگوید :در حالحاضر مقداری
دستکش داریم که از شنبه توزیع میکنیم ولی موجودی
بقیه اقالم صفر است .میپرسم مردم چه کار کنند؟ پاسخ
میدهد :در این شرایط خود دولت باید جوابگو باشد.
سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان هم با اشاره به این
کهشهروندانمیتوانندعاملمهمیدرپیشگیریازانتقال
این ویروس باشند میگوید :مهمترین عامل پیشگیری
از شیوع کرونا خودمراقبتی و قرنطینه خانگی است.
شهروندان محترم با عدم حضور در سطح شهر و اماکن
پرجمعیتمیتوانندمانعانتقالویروسباشند.ویاضافه
میکند :تمهیداتی در نظر گرفته شده تا دانشکده علوم
پزشکی اقالم بهداشتی مورد نیاز شهروندان را از طریق
داروخانهها در اختیار آنان قرار دهد اما به علت مراجعه زیاد
شهروندانواحتکارایناقالمتوسطبرخیافرادسودجودر
سطحشهرممکناستشهروندانبامشکلتهیهماسکو
موادشویندهروبروشوند.سهراببهاالدینیتاکیدمیکند:
ازشهروندانسیرجانیتقاضادارمدرمنازلخودبمانندوبا
رعایت نکات بهداشت فردی و جمعی در ریشهکن کردن
بیماریکروناوپیشگیریازشیوعآنمسئوالنمربوطهرا
همراهینمایند.
طبق گفته مسئوالن امر ،اقالم بهداشتی نه تنها در
سیرجانکهدرسراسرکشورباکمبودروبروست.ودراین
شرایطمیطلبددروهلهاولباخودمراقبتیوخانهنشینی
از شیوع کرونا جلوگیری کنیم و در گام بعدی با استفاده
اندک و به موقع از دستکش ،ماسک و مواد ضدعفونی
کننده و عدم احتکار آنها کمک کنیم تا با هم از این بحران
عبورنماییم.

 -1شهردار سیرجان با توجه به رسالت اجتماعی خویش و حتی فراتر از
توان و با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای کمکرسانی در کنترل
آلودگی در کنار سایر نهادها و دستگاهها قرار گیرد.
 -2تمامی تمهیدات الزم جهت ضد عفونی نمودن اماکن عمومی ،معابر
سطحشهر،ناوگانحملونقلعمومی،بوستانهاوسرویسهایبهداشتی
به صورت مستمر از سوی شهرداری و سازمانهای تابعه به عمل آید.
 -3شهرداری سیرجان تمامی اقدامات بهداشتی الزم را در خصوص
تغییر نحوه جمعآوری و دفن زباله با توجه به انتشار ویروس به عمل آورد.
 -4تمدید مهلت تخفیف عوارض شهری اسفند 98برای ماههای ابتدایی
سال  99مطابق با تعرفه سال  98در راستای کاهش آلودگی و پیشگیری
 -5افزایش مبلغ بودجه ستاد تسهیالت نوروزی تا سقف  250میلیون
تومان و هزینهکرد این ردیف بودجه برای تهیه پکهای بهداشتی و
آموزشی و توزیع رایگان درب منازل شهروندان از سوی شهرداری
سیرجان
 -6کنترل سالمت نیروهای خدماتی شاغل در شهرداری و سازمانهای
تابعه به صورت مستمر به عمل آید.

