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یادداشت

کرونا خطرناکتر از ایدز!
فاطمه بهرام آبادیان *
افراد اچ آی وی مثبت با دریافت درمان میتوانند زندگی طبیعی داشته باشند
در حالیکه بیماری کرونا منجر به مرگ برخی افراد جامعه میشود .متاسفانه این
روزها با موضوعات جدیدی مواجه میشــویم که حتی هنرمندان و مجریان نیز
ناخواسته به آن دامن میزنند .کرونا یک بیماری ویروسی قابل انتقال به دیگران
هســت و چون فردی که مبتال باشــد میتواند دیگران را مبتال نماید ،به تازگی
شکلی جدید از خود را نشان میدهد که این خانوادهها توسط جامعه طرد شده
و حتــی خانوادهها از ابتال به آن و یا اظهار اینکه مبتال هســتند ترس دارند که
ایــن گونه پیش رود خطر بزرگی جامعه را تهدید خواهد کرد ،حال آنکه مجری
تلویزیونی ما نیز میگوید شــما که ایدز ندارید کرونا دارید .بله کرونا از ایدز بدتر
است ولی شاید بهتر باشد که به جای انگ ،با آگاهی با آن برخورد کنیم.
کرونا ویروسها خانواده ای از ویروسها هســتند که میتوانند طیف وسیعی
از بیماریها از سرماخوردگی تا سندرم تنفسی حاد ایجاد نماید که همگی قابل
انتقال به دیگران اســت و میتواند افراد اطراف را حتی بدون تماس جســمی با
عطســه و ســرفه یا از راه صحبت کردن در یک فضای تجمعی یا دســت زدن
به وسایلی که بیمار دســت زده است ،بیمار نماید؛ حال آنکه افراد ناآگاه ،موارد
بهداشــتی را رعایت نکرده و خود را با جمالت « من کرونا ندارم و یا ای بابا!اگر
قرار بود بیمار شوم تا حاال بیمار شده بودم» قانع میکنند.
در حالیکه ایدز یا کلمه درست آن ابتال به اچ آی وی به این سرعت و راحتی
نیست بلکه از راه خون ،وسایل تیز و برنده که با خون در تماس بوده و با تماس
جنســی منتقل میشــود .پس کرونا از ایدز هم میتواند خطرناک تر باشد .این
خوب اســت که افراد سالم با رعایت بهداشت و ایمنی توانستهاند سالمت خود و
خانواده خود را حفظ نمایند؛ در خانه مانده اند و تردد غیر ضروری نداشته اند و
در هنگام خرید و تردد ضروری ،مراقب نظافت و بهداشت دستهای خود بودهاند
ولی اینها کافی نیست و باید همچنان ادامه داشته باشد ،چون بیماری بسیار به
همه ما نزدیک هست .کمک کنیم که با رعایت اصول بهداشت و عدم ایجاد ترس
بابت مبتالیان و یا بی توجهی کلی به بیماری و از همه مهمتر عدم ایجاد انگ و
تبعیض ،کرونا را مهار نماییم.
خوشــبختانه مددجویان اچ آی وی مثبت که درمــان مرتبط با اچ آی وی
دریافت میکنند ،وضعیت سیستم ایمنی خوبی دارند و تا کنون با اینکه تعدادی
از آنان دچار ســرماخوردگیهای شدید هم بودهاند ولی گزارشی از ابتال به کرونا
نداشتهایم.
همه افراد باید بیماری کرونا را بسیار جدی بگیرند و افراد اچ آی وی مثبت نیز
شامل این موضوع هستند .اگر مددجویان ما تا کنون مبتال نشدهاند ،این عالمت
خوبی است که نشان میدهد توصیههای بهداشتی پزشکان خود را جدی گرفته
اند ولی از آنجایی که این روزها بیشــتر در خصوص این بیماری شنیده میشود
چندین خطر وجود دارد:
* ممکن اســت افراد از خطرات بیماری آگاه هستند ولی بر اثر زیاد شنیدن،
این موضوع بسیارعادی شود و خود و خانواده شان را به خطر بیندازند.
* ممکن است اطالعات کافی در خصوص بیماری دارند ولی به قدری اضطراب
بیماری را دارند که با اینکه میدانند در اطرافشان وجود دارد ولی تمایل ندارند به
آن فکــر کنند ،پس آن را انکار میکنند و یا از توجه به آن فرار میکنند که این
بدترین شکل برخورد با این بیماری هست.
*ممکن اســت که با شــنیدن اینکه ایدز از کرونا بدتر است ،نسبت به خود
یا درمان خود بی تفاوت شــده و بابت قضاوتهای موجود با عصبانیت و خشــم
پاسخگو باشند و درمان خود را جدی نگیرند.
ما معتقدیم افراد اچ آی وی مثبت هیچ خطری برای جامعه ندارند و حتی در
این شــرایط سخت بسیار مراقب خود و اطرافیانشان هستند و برعکس بسیاری
از افراد بی مســئولیت اجتماعی که با رفتارهای اشتباه ،عدم ماندن در خانه ویا
ریختن ماســک و دستکش در خیابان که جامعه را تهدید میکنند؛ افراد اچ آی
وی مثبت تحت درمان ،اصول ایمنی و بهداشتی را رعایت میکنند و به سالمت
جامعه میاندیشند.
*فعال حوزه پیشگیری از شیوع ایدز

 7دستور وزیر بهداشت برای مهار کرونا در کشور
وزیر بهداشــت در نامه ای به معاونان وزارت بهداشــت
و روســای دانشگاههای علوم پزشــکی سراسر کشور برای
شناســایی سریع موارد ابتال به بیماری کروناویروس دستور
داد.بــه گزارش ایســنا و بنابر اعالم روابــط عمومی وزارت
بهداشــت ،پیرو پاســخ محبت آمیز مقام معظم رهبری به
گزارش وزیر بهداشــت از روند اجرای بسیج ملی مدیریت
بیماری کرونا ،دکتر ســعید نمکی در نامه ای به معاونین و
روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،بر ضرورت
سازماندهی هر چه بیشتر و همکاری هماهنگ و بی وقفه در
اسرع وقت و تشدید مراقبتها و جدیت در انجام امور مربوط
به شناسایی و پیگیری مبتالیان به بیماری کرونا ،تاکید کرد.
در متن نامه وزیر بهداشــت به معاونان وزارت بهداشــت و
روسای دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی آمده است:
«پاســخ محبت آمیــز رهبر معظم انقــاب به گزارش
اینجانب از شیوه عملکرد همکارانم در کنار عزیزان بسیجی
مهــر تاییدی بر یــک رویکرد جامعه محــور مبتنی بر زیر
ساخت ارزشمند شبکه بهداشتی درمانی و تجربه مجددی
از همکاری بین بخشــی صمیمانه بود با شرکایی که بارها
کارهای بزرگ را در عرصه سالمت با یاری و همراهی شان به
سرانجام رساندیم ،ضمن قدردانی از اظهارنظر و ابراز محبت
بزرگوارانه ایشان که موجب دلگرمی همگانی شد ،انتظار می
رود با سازماندهی هر چه بیشتر و همکاری هماهنگ و بی
وقفه در اسرع وقت هوشمندانه به موارد ذیل بپردازیم:
 -1موارد مبتال را ســریعاً شناسایی و از گردونه آلودگی
خارج و تحت نظر قرار دهیم.
 -2با اســتفاده از ظرفیت خارج بیمارســتانی ،قرنطینه
خانگی و فضاهای بینابینی که فراهم نموده ایم ،بار سنگین
بیمارستانها و پرسنل درمانی را کاهش دهیم.
 -3افراد در معرض خطر را که بدلیل تماس با افراد مبتال
امکان بروز عالئم بیماری را در روزهای آتی دارند ،ســریعاً
شناسایی ،تحت مراقبت و پیگیری و ایزوالسیون قرار دهیم.
 -4از اختالط و امتزاج جمعیتی با شناســایی فضاهای
احتمالی در استانها بشدت جلوگیری و مراقبت نمائیم تا بار
جدیدی بر نظام ارائه خدمات بدلیل توسعه اپیدمی تحمیل
نگردد.
 -5جهت انتقال آموزشها بــه گروههای هدف از کلیه
امکانات و شیوهها به خصوص بهره گیری از ظرفیت صدا و
سیمای استانی دریغ نورزیم.
 -6در ایجاد اکیپهای غربالگری از خروجی شهرهایی که
اعالم شده با همکاری دستگاههای ذیربط و نصب تابلوهای
هشــدار در مسیر عبور و مرور مســافرین احتمالی و توزیع
مطالب آموزشی به نحو موثر عمل کنیم.
 -7امید اســت مردم شریف کشــورمان به هشدارهای
ماندن در خانه و پرهیز از سفر توجه فرمایند.
ع الوصــف ،آمادگی کامل جهت پذیرش موارد مبتال و
م
مراقبت از آنان را در اســتان فراهم نماییم.امید است هرچه
زودتر با لطف پروردگار و همت و تالش همه عزیزان جشن
مهار بیماری را همزمان با تبریکات صمیمانه ســال نو بر پا

شهردار تهران:

اختالف نظری با پلیس نداریم

اخبار کوتاه

بخشودگی شارژ ماهانه تاکسیرانان پایانهای تهران
تا اردیبهشت ۹۹

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهر تهران اعالم کرد :شارژ  ٢ماه
تاکسیرانان به دلیل کاهش مسافران ناشی از شیوع کرونا بخشیده شد.به گزارش
ایســنا ،سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با صدور اطالعیه ای
اعــام کرد :با توجه به شــیوع بیماری کرونا و کاهش ترددهای برون شــهری،
شارژ ماههای اسفند  ۱۳۹۸و فروردین  ۱۳۹۹برای تاکسیرانان پایانهای بخشیده
شــد.این بخشودگی به منظور مساعدت با تاکســیرانان راه آهن و ترمینالهای
غرب ،شــرق ،جنوب و بیهقی در شرایط پیش آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا
اعمال شده است.

تنه درختان خطرآفرین و رفع خطرشده
در شمال تهران گلجای زینتی شدند

درختان خطرآفرين و روبه زوالي كه در فضاي سبز شهري ،پس از اخذ راي از
كميسيون ذيل ماده ٧منطقه  ،رفع خطر مي شوند ،دوباره درچرخه طبيعت به
عنوان گلجاي با استفاده از خالقيت هنري مورد استفاده قرار گرفتند.به گزارش
روابط عمومی شــهرداری منطقه یک مانی جعفریان معاون خدمات شــهری و
محیط زیســت شهرداری منطقه یک با اعالم خبر فوق اظهار داشت :به منظور
اســتقبال از بهار و طراوت بخشیدن به فضای ســبز منطقه و در راستاي ايجاد
خالقيت هنري درفضاي سبز شهري دربرخي نواحي ازجمله باغ كامران ،بوستان
جمشــيديه ،بوســتان گالبدره ،ميدان تجريش و بلوار شهيدباهنر گلجايهاي
چوبي با اســتفاده از تنهها و كندههاي درختان رفع خطر شده طراحی و ساخته
شد.

نصب احجام نوروزى در معابر و بوستانهای منطقه سه

معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری منطقه سه از نصب احجام
مناســبتى ویژه نوروز  99در معابر و بوستانهای این منطقه خبر داد.به گزارش
روابط عمومی شهرداری منطقه سه ،عباس فخارمنش با بیان این مطلب گفت:
به منظور تغییر ســیماى عمومى شهر متناسب با حال و هواى سال جدید ،سه
حجم بهاره در قالب ســفره هفت ســین در میدان ونک ،میــدان مادر و پارک
ملت نصب شده است .وی با بیان اینکه احجام نوروزی در موقعیتهای پرتردد
جانمایی شده از ریسه بندی نوری و پارچه ای و نورپردازی در میادین میرداماد،
ونک و قبا ،خیابانهای پاســداران و ولیعصر(عج) و ورودی پارک ملت نیز خبر
داد.معاون خدمات شــهری و محیط زیست شــهرداری منطقه سه درخصوص
اجرای طرحهای بهارســتان نیز ابراز داشت :مرمت و بازسازی دیوارهای معابر در
محدودههای خیابانهای رشید یاسمی ،ولیعصر(عج) ،شریعتی ،کردستان ،بهار و
میرداماد اجرا شد.

اهدای  ۹۰هزار کاور کفش به هالل احمر
برای استفاده کادر درمانی

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر از اهدای  ۹۰هزار کاور کفش
یکبار مصرف از ســوی شرکت سام سرویس (ســهامی خاص) برای استفاده
کادر درمانی در مراکز درمانی ،بیمارســتانی و نقاهتگاهی خبر داد.به گزارش
ایرنا،محمــد نصیری افزود :این شــمار کاور کفش یکبار مصرف در راســتای
مســئولیت پذیری اجتماعی از سوی شرکت سام سرویس به عنوان یک بنگاه
اقتصادی با جمعیت هالل احمر و در راستای کمک به درمان و بهبود بیماران
کرونایی اهدا شــده است.وی ادامه داد :قرار است از این کاورهای کفش یکبار
مصرف بیمارســتانی برای ورود به اتاق عمل یا بخشهای ســی سی یو و ای
ســی یو به مراکز حساس درمانی جهت جلوگیری از انتقال ویروس و آلودگی
و همچنین گرد و غبار به بیماران و کادر درمانی استفاده شود.رئیس سازمان
داوطلبــان جمعیت هالل احمر با بیــان اینکه بزرگترین مشــکل در مراکز
بیمارســتانی و اتاقهای تمیز ،وارد شــدن گرد و غبار و آلودگی میباشد که
عمده ترین راه ورود آن از طریق کفشها است اضافه کرد :این محموله اهدایی
و بشردوستانه کاور کفشهای یکبار مصرف از سوی شرکت سام سرویس طی
مراسمی رسمی به بیمارستان فوق تخصصی موقوفه و خیریه نورافشار وابسته
به جمعیت هالل احمر تحویل شد.

نماییم».
همچنین وزیر بهداشــت و رییس ســتاد ملی مدیریت
بیماری کرونا در نامه ای از رییس جمهور ۲۵۰ ،میلیون یورو
ارز برای درمان بیماران کرونایی و تهیه لباس و ماســک و
تجهیزات بیمارستانی برای حدود  ۲۰هزار تخت بیمارستانی
و پرسنل درخواست کرد.
شناسایی ۱۱۷۸مورد جدید کرونا در کشور
طی  ۲۴ســاعت  ۱۱۷۸مورد جدید قطعی کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد.
به گزارش ایســنا ،دکتر کیانوش جهانپور  -ســخنگوی
وزارت بهداشــت در توضیح جدیدتریــن وضعیت بیماری
کروناویروس جدید گفت :بر اساس یافتههای آزمایشگاهی
از ظهر روز دوشنبه تا ظهر روز سه شنبه ۱۱۷۸ ،مورد جدید
و قطعی کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد و به این ترتیب
مجموع مبتالیان به این بیماری در کشور به  ۱۶۱۶۹رسید.
وی گفت :خوشــبختانه  ۵۳۸۹نفر از بیماران کووید ۱۹در
کشــور بهبود یافته و ترخیص شــده اند و این آمار روز به
روز در حال افزایش است.به گفته جهانپور ،طی  ۲۴ساعت
متاســفانه  ۱۳۵نفر از بیماران جان خود را از دســت دادند
و تعداد درگذشــتگان بیماری کووید ۱۹در کشور به ۹۸۸
مورد رسید.
مصرف ُمسکن در بیماران کرونا ،ممنوع
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران
با اشاره به اثر نامطلوب داروهای ضد التهابی بر روی سیستم
ایمنی بدن ،نسبت به مصرف مســکنهایی مانند بروفن و
ژلوفــن برای کاهش عالئمی همچون ســر درد و بدن درد
افراد مشکوک به کرونا هشــدار داد.به گزارش ایسنا ،دکتر
علیرضا زالی درباره مصرف دارو برای پیشــگیری از ابتال به
کرونا اظهار کرد :افرادی که عالئم خفیف کویید  ۱۹را دارند

و یا دچار بدن درد و ســر درد و تب هســتند ممکن است
از مســکنهای معمول مثل بروفن و ژلوفن استفاده کنند،
متاســفانه ثابت شــده که تمامی داروهای ضدالتهابی اثر
نامطلوبی بر روی وضعیــت ایمنی بدن دارند .مطالعات در
ایتالیا نشان داده است که افراد مبتال به کرونایی که بدحال
شدهاند ،افرادی بودهاند که از مسکنها استفاده کرده بودند،
بنابر این داروهای ضد التهابی مانند بروفن برای افرادی که
مشکوک به کرونا هستند مجاز نیست و مصرف آنها عوارض
بیماری را تشدید میکند.
استامینوفن؛ تنها داروی مجاز برای کاهش تب
و درد بیماران مشکوک به کرونا
وی با تاکید بــر اینکه تنها داروی مجاز برای افرادی که
تب و یا درد عضالنی دارند اســتامینوفن ساده است ،گفت:
مصــرف کورتن میتواند مرگ و میــر افراد مبتال به کووید
 ۱۹را به شــدت باال ببرد ،بنابراین مصرف هرگونه کورتن و
اصطالحا داروی استروییدی برای این بیماری ممنوع است.
البته این مسئله یک استثنا دارد؛ برخی افراد مانند بیماران
مفصلی و بیماران مبتال به آسم در طول زندگی خود نیازمند
به مصرف کورتن هســتند ،این افراد نباید بدون مشورت با
پزشــک داروی خود را قطع کنند.به گزارش روابط عمومی
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی ،زالی با بیان اینکه
کورتن به صورت ناگهانی سیستم ایمنی بدن را دچار ضعف
میکند یادآور شــد :مصرف کورتن در موارد غیرضروری و
بدون تجویز پزشــک میتواند عوارض بیماری کووید  ۱۹را
تشــدید کند .وی درباره اثر تغییرات فصلی بر روی ویروس
کویید  ۱۹توضیح داد :تغییرات فصلی ممکن است به ضعیف
شــدن این ویروس کمک کند ،گرما میتواند این ویروس را
در محیط تا حدی دچار اختالل کند ،از طرفی اشعه ماورای
بنفش خورشید نیز قابلیت از بین بردن این ویروس را دارد

اما هنوز نمیتوان این مسئله را تایید کرد و قطعی در مورد
آن نظــر داد.وی در عین حال اظهار امیــدواری کرد که با
تغییرات فصلی و گرم شدن هوا و میزان تابش اشعه خورشید
این ویروس در محیط کمتر باقی بماند و یادآور شد :ممکن
است یک ویروس ضعیف نیز کماکان امکان سرایت داشته
باشد و افرادی که استعداد بیشتری برای ابتال دارند را بیمار
کند.
عرضه داروی بیماران مبتال به کرونا
در  ۱۰داروخانه تهران
رئیس ســازمان غــذا و دارو گفت :طبق دســتور مقام
عالــی وزارت ،عرضه داروهای بیماران مبتال به کرونا در ۱۰
داروخانه تهران آغاز شــد.به گزارش ایسنا ،دکتر محمدرضا
شانه ساز با اشاره به اینکه عالوه بر مراکز بهداشتی و درمانی،
 ۱۰داروخانه دیگر ،تحویل داروی نسخ بیماران مشکوک و
مبتال به کرونا را بر عهده گرفته اند ،اظهار کرد :داروخانههای
 ۲۹فروردین ،هالل احمر شــهرری ،هالل احمر جشنواره،
هالل احمر طالقانی ،دکتر علیزاده هشی اسالمشهر ،سرپایی
مدرس ،شهید کاظمی ،ســوم خرداد ،دکتر هوشمند ولی
عصر و دکتر کریمی نژاد شهران با تحویل نسخ ثبت شده در
قالب فرمهای استاندارد داروی سرپایی ،داروی بیماران مبتال
به کرونا را عرضه می کنند.بنابر اعالم روابط عمومی سازمان
غذا و دارو ،وی با تاکید براینکه داروی بیماران صرفا با ارائه
نسخه پزشکان متخصص و ثبت شده در سامانه تحویل می
شــود ،گفت :توصیه می کنیم شــخص بیمار از مراجعه به
داروخانه خودداری کــرده و تنها همراه بیمار برای دریافت
دارو به داروخانهها مراجعه کند.
آماده باش مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی
در ایام نوروز
معــاون درمان ســازمان تأمیــن اجتماعی بــا صدور
دســتورالعملی به مدیران درمان تأمین اجتماعی سراســر
کشــور بر آمادگی کامل تمامی مراکز درمانی این سازمان
برای خدمت رســانی بــه بیماران بویژه بیمــاران مبتال به
ویروس کرونــا در ایام نوروز تأکید کرد.به گزارش ایســنا،
براساس دســتورالعمل صادر شده از سوی دکتر امیرعباس
نها و
منوچهری ،عالوه بر اینکه خدمترسانی در بیمارستا 
درمانگاههای تأمین اجتماعی در ایام نوروزی بیوقفه انجام
میشــود؛ فعالیت حوزههای پشتیبانی و ستادی نیز در ایام
تعطیالت نوروزی تداوم خواهد داشت.براساس دستورالعمل
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی مدیران درمان تأمین
اجتماعــی با هماهنگــی و همکاری حداکثری با روســای
دانشگاههای علوم پزشکی شــرایطی را فراهم میکنند که
تمامــی بیماران بویــژه بیماران مبتال به ویــروس کرونا از
خدمات درمانی مورد نیاز برخوردار شــوند.بنا براعالم اداره
کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ،مدیران درمان
و روسای بیمارستانها و مراکز درمانی در طول ایام نوروز به
صورت مستمر نحوه ارائه خدمت به بیماران را تحت نظارت
کامل داشته و ضمن بررسی الزم ،درخصوص رفع مشکالت
احتمالی سریعاً اقدام خواهند کرد.

شــهردار تهران درباره احتمال تغییر طرح ترافیک سال
آینده گفت :کمیته کار شــورای ترافیک تهران مامور شده
ارزیابی عملکرد طرح ترافیک از جهات مختلف را انجام دهد.
پیروز حناچی در گفتوگو با ایســنا ،درباره طرح ترافیک و
تغییرات آن با توجه به مخالفت اســتانداری تهران با اجرای
طرح ترافیک با همین شــیوه فعلی گفــت :در مورد طرح

ترافیک مرجع تصمیم گیری به تنهایی اســتانداری تهران
نیست .شورای ترافیک شــهر تهران که استانداری تهران،
راهور ،وزارت کشــور و ...در آن نماینده دارند کمیته کاری
دارد که این کمیته مامور شده ارزیابی عملکرد طرح ترافیک
از جهات مختلف را انجام دهد.
وی افزود :این کمیته نهایتا نظر کارشناسی خود را اعالم
خواهــد کرد و تدابیــر الزم را اعالم میکند .در حال حاضر
بحثهای طرح ترافیک در شورای ترافیک مطرح است .در
آخرین جلسه شورا هم بحث شد که نهایتا از طریق معاونت
حمل و نقل و ترافیک اطالع رســانی الزم انجام شــود.وی

ادامه داد :در این جلســه موضوعاتی همچون شیوه برخورد
بــا افرادی که در داخل محــدوده زندگی میکنند و اینکه
چه ســاعاتی میتوان برای آنها به عنوان ســاعت معاف در
نظر گرفت که برای پلیس نیز توسط دوربینها قابل کنترل
باشد ،بررسی شــد .وی تاکید کرد :در حال حاضر اختالف
نظری با پلیس نداریم و تمامی بحثهایی که با پلیس راهور
داریم در بهترین شــرایط خود قرار دارد چرا که در فضای
کارشناسی موضوعات بررسی میشود و کمیته کار شورای
ترافیک فعال شده و هر موردی که میخواهد به شورا بیاید
ابتدا در این کمیته بر روی آن بحث میشود و بحثها نیز به

صورت کارشناسی خواهد بود .البته ممکن است مالحظاتی
در دستگاههای مختلف برای اجرا وجود داشته باشد که در
جلســات مطرح و بررسی میشود.شــهردار تهران با تاکید
بر اینکه تالش بر این اســت که تصمیم گیریها در فضای
کارشناســی اتخاذ شــود ،افزود :در حال حاضر مشکلی به
لحاظ اجرا نداریم و تالش میکنیم دســتگاهها را با مجاب
کردن وارد مرحله اجرا کنیم چون اگر کار با رای گیری پیش
برود و در عمل ،دستگاهی که مجاب نشده وارد اجرا شود با
مشکالتی روبرو خواهیم شد؛ اما با وجود روح همکاری قطعا
نتیجه خوبی حاصل خواهد شد.

عملکرد بهزیستی در اوج بحران کرونا
رقیهبابائی*

تعریفی که سازمان ملل متحد از «بهزیستی» ارائه میدهد این است :بهزیستی
عبارت اســت از مجموعهای هماهنگ از برنامههــا و فعالیتهایی که زیر نظارت
یا کمــک دولت ،برای بهبود زندگی افراد و گروههای آســیبپذیر جامعه ،انجام
میشود .همچنین این سازمان بنا بر فلسفه وجودی خود قبل ،حین و پس از وقوع
بحرانها وظایف خطیر و قابل تاملی دارد که در صورت انجام صحیح آنها میتواند
به عافیت جامعه منجر شود و در صورت انجام و کمکاری دستکم وضعیت بخش
اعظم جامعه را دچار چالش خواهد کرد.
با نگاهی به اقداماتی که اینروزها ســازمان بهزیستی در حال انجام آن است
میتوان گفت این ســازمان در بحران شیوعکرونا آنگونه که از آن انتظار میرفت
ظهور نکرد .این ســازمان بــا اتخاذ مجموعهای از خدمات نیمــهکاره و بهدور از
کارشناســی هنوز وارد گود بحران فعلی نشده و با ایستادن در حاشیه بحران ،در
حال ارائه نیابتی خدماتی است که هزینه آن توسط سایر نهادها تهیه شده است.
این ســازمان در بحرانی که اکنون در اوج آنیم هنوز نتوانسته اقدامی انجام دهد
که اثبات کننده ضرورت وجود این سازمان و نمایانگر اعتال و دانش تخصصی آن
باشــد .اما اگر بهزیستی مجری اقدامات و نذورات افراد و نهادهای مختلف است؛
خود راسا حائز چه اعتباری است؟
خدمات بهزیستی پیش از وقوع بحرانها
ن و در شرایط عادی جامعه ،خدمات
سازمان بهزیستی وظیفه دارد پیش از بحرا 
اجتماعی خود را بهگونهای ارائه دهد که این اقدامات به ایجاد پایلوت قابل اتکایی
منجر شود تا در زمان بروز بحران به کاهش دامنه بحران کمک کند .مثال کسب
آمادگی و تقویت ظرفیتهای مقابله با بحران به منظور کاهش آسیبپذیری ،اتخاذ
سیاستهای اختصاصی توانبخشی ،ارائه آموزشهای مراقبتعمومی برای آمادگی
مقابله با شــرایط بحرانی با تأکید بر آموزشهای مخصوص معلوالن و افراد دارای
محدودیتحرکتی ،آموزش به تیمهای امدادرســانی درخصوص نحوه جابجایی
مصدومان بهمنظور کاهش صدمات ناشی از انتقال ،اتخاذ سیاستهای توانبخشی
اجتماعی ،سازماندهی انجمنها ،توسعه آموزشهای رسانهای و هماهنگی با سایر
بخشها بهمنظور تقویت زیرســاختهای اجتماعی از جمله وظایفی این که این
سازمان باید همواره با انجام آن خود را برای شرایط بحرانی آماده نگهدارد.
وظایف بهزیستی حین وقوع بحرانها
در زمان وقوع بحرانها نیز این دســتگاه از راههای مختلف به کاهش ســطح
آســیبپذیری ،ارائه خدمات مطلوب و سریع پزشکی و اجتماعی ،احیای مجدد
شرایط سالمتی شخصی و اجتماعی موظف است و از آن جمله میتوان به کمک
به امـــداد و نجات و اسکان مناســب ،کمک فوری به افراد آسیبدیده با اولویت
کودکان ،زنان ،سالخوردگان و معلوالن ،تعیـین اولویت بین افراد آسیبدیده برای
ارائه نوع خدمات حمایتی ،تأمین و تدارک سالمتی افراد ،تـــرمیم و بازســـازی
آسـیبهـا و احیـای مجدد فعالیتهای زندگی فردی ،اشاره کرد.
وظایف بهزیستی پس از وقوع بحرانها
تسهیل در بازگشت سریع و صحیح افراد به زندگی عادی با تداوم و اسـتمرار
خـدمات مناســـب توانبخشی به آنان ،دستهبندی افراد معلول و آسیبدیده به
منظور تداوم انواع خدمات توانبخشــی موردنیاز تا تأمین زندگی تا حتیاالمکان
مستقل ،کاهش آسیبپذیری در مقابل حـــوادث مـشابه احتمـالی ،اعاده به کار
و بازگرداندن وسیله تأمین معاش افـــراد آسیبدیده ،بازسازی و ساماندهی زیر
ســاختهای آسیبدیده از قبیل شغل ،مســکن راه و ...نیز از جمله وظایف این
سازمان در زمان پس از بحرانهاست.
اما بهزیستی کجای کار است؟
به بحران اخیر نگاه کنید .ســطح خدمات ارائه شــده را ارزیابی کنید .انجام

کدام یک از بخشهای یاد شــده برای جامعه توســط سازمان بهزیستی مشهود
بوده؟ این ســازمان در انجام کدامیک از وظایف خود مددکاران خود را بســیج و
وارد عرصه خدمترســانی کرده است؟ سازمان بهزیستی در حالت عادی خود را
به کدام زیرســاخت و آموزش مجهز کرده بود که حاال در زمان اوج بحران بتوان
روی آمادگی او حساب کرد؟ آیا وقت آن نرسیده که این سازمان گزارش مفصلی
از آنچه پیش از وقوع بحران بدان عمل کرده و همچنین اقدامات حین بحران به
جامعه ارائه دهد؟ آیا خدمات این سازمان در سالهای اخیر جز توزیع اندک پول
و وابسته نگاهداشتن مددجویان خود بوده است؟
کدام نهاد مســئول بررســی صحت عملکــرد دســتگاههای وظیفهمند در
خدمترسانی به گروههای آسیبدیده است تا بررسی کرده و دریابد دریافت پول
نقد از دستگاههای حمایتی و توزیع آن بین معلوالن و گسیل کردن آنان در سطح
شهرها برای تهیه اقالم موردنیاز خود به جز از سر باز کردن وظیفه و نادیدهگرفتن
خطــر ابتال به کرونا بین مددجویان چه معنای دیگــری دارد؟ کدامیک از مراکز
تحت مدیریت بهزیســتی آمادگی مقابله با بیماریهــای عفونی را از پیش دیده
بودند؟
چرا ســازمانی که تا هفته سوم شــیوع ویروسکرونا با تحکم بر عدم ابتالی

حتی یک مددجو پافشــاری میکند بهیکباره از ابتالی ۶مددجو و ترخیص چند
مددجوی دیگر از بیمارســتان خبر میدهد؟ آیا همه این افراد یکشــبه به این
ویروس مهلک مبتال شدند یا این میزان از عدم شفافیت ریشه در ناکارآمدی برخی
بخشها و برخی مدیران این سازمان دارد؟
چه دستگاهی کمکاری روابط عمومی بهزیستی را در این برهه زمانی حساس
در خصوص عدم تولید محصوالت فرهنگی و آموزشــی برای آموزش پزشــکی و
نکات بهداشــتی به گروههای مختلف معلوالن و مددجویان بررسی کرده و پاسخ
خواهد داد؟ اگر سازمان خود را در برابر گروههای هدف موظف نمیداند پس کدام
نهاد باید در این شرایط به این طیفها رسیدگی کند؟
با نگاهی کلی به عملکرد فعلی سازمان بهزیستی به جرات میتوان گفت این
سازمان در برخی موارد بهجای دستگیری و تقویت روحیه جامعه هدف در جهت
معکوس عمل میکند و با این وضعیت آیا این سازمان همچنان صالحیت داشتن
نام «بهزیستی» را دارد؟ نکند این سازمان دچار کهولت سن و تفکر شده یا اصالت
فلسفه وجودی خویش را فراموش کرده است؟ شاید چیزی به نام «بحران درونی
یا از همگسیختگی امور» در این نهاد حکمرانی میکند...
*خبرنگار حوزه معلوالن

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای  98/11/25-3467صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان ماكو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است ،لذا
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا بشرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان ماكو تسليم و پس از اخذ
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
 -1خانم ســودا اســمعیلی به ش ش  6و كدملي  2830950003صادره ماکو ف یعقوب در  5063سهم مشاع از
 63400سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ  63400مترمربع قسمتی از شماره  -فرعی
از  -23اصلي واقع در اســتان آذربايجان غربي بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نســق زراعی میرحمید موسوی
دانالوئی -کالسه 98-269
تاريخ انتشار نوبت اول- 1398/12/14 :تاريخ انتشار نوبت دوم1398/12/28 :
بهنام تارویردیزاده -رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو

اعالم مفقودی(نوبت دوم)
مجوز کارت اســحله شکاری ساچمه زنی تک لول ته پر چخماقی
کالیبر  12به شــماره سالح  18683ســاخت ترکیه بنام شهباز
شیخهپور فرزند باپیر به شماره ملی  2880077664متولد 1346
سردشت مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد(.سردشت)
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/28 :

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره  98/10/29-3160صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان ماكو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است ،
لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا بشرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ماكو تسليم و پس از اخذ رسيد
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
 -1آقای رستم رشیدی کچالنلو به ش ش 359و كدملي  2919634275صادره سیه چشمه ف کمال الدین در 1509
سهم مشاع از  14847سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 14847مترمربع به شماره  -فرعی
از  -6اصلي واقع در اســتان آذربايجان غربي بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی زینال احمدزاده  -کالسه
98-120
تاريخ انتشار نوبت اول- 1398/12/14 :تاريخ انتشار نوبت دوم1398/12/28 :
بهنام تارویردی زاده -رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره های  2982و 98/10/10-2981صادره هيــات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي
و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان ماكو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز
گرديده اســت  ،لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا بشرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله
15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان ماكو تسليم
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
 -1خانــم خدیجه احمدی یعقوب علی کندی به ش ش  249و كدملــي  2830325656صادره ماکو ف محمد در
 1930ســهم مشاع از  22455سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ  22455مترمربع قسمتی
از شــماره  -فرعی از  32اصلي واقع در اســتان آذربايجانغربي بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی محمد
احمدی کالسه 97-468 -
 -2آقای محمدباقر صمدی به ش ش  168و کدملی  2830136845صادره ماکو ف محمدباقر در  2211سهم مشاع از
 22455سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ  22455مترمربع قسمتی از شماره – فرعی از32
اصلی واقع در استان آذربايجانغربي بخش حوزه ثبت ملک ماکو و از نسق زراعی محمد احمدی کالسه 97-467 -
تاريخ انتشار نوبت اول- 1398/12/14 :تاريخ انتشار نوبت دوم1398/12/28 :
بهنام تارویردی زاده -رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره  98/11/20-3417صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان ماكو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است ،لذا
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا بشرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ماكو تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
 -1خانم رقیه هاشــمی به ش ش  1598و كدملي  4929295981صادره پلدشت ف هاشم در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  28970مترمربع قسمتی از شماره  -فرعی از  52اصلي واقع در استان آذربايجانغربي بخش
حوزه ثبت ملک ماکو قسمتی از نسق زراعی آقا حبیب زاده و طاهر علی اصغر زاده  -کالسه 98-362 -
تاريخ انتشار نوبت اول- 1398/12/14 :تاريخ انتشار نوبت دوم1398/12/28 :
بهنام تارویردی زاده -رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
برابر رای شماره های  139860313054000777مورخ  1398/06/06و  139860313054001383مورخ 1398/10/05
صادره از هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي شهرســتان ماكو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است ،لذا مشخصات متقاضيان و امالك
مورد تقاضا بشــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشخاص
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان شوط تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بدیهی است در صورت تقاضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.
 -1مقدار  1586/5ســهم مشاع از  3173سهم از  30900سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ
 30900متر مربع از پالک -90اصلی یوال گلدی بنام محمود عیوبی بلخکانلو فرزند محمد به شــماره شناسنامه  30کد
ملی  2830905989از مورد مالکیت حسین دلخوش
 -2مقدار  1586/5ســهم مشاع از  3173سهم از  30900سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ
 30900متر مربع از پالک  -90اصلی یوال گلدی بنام علی شــجاعی فرزند خالد به شــماره شناســنامه  87کد ملی
 4929570344صادره از پلدشت از مورد مالکیت حسین دلخوش
تاريخ انتشار نوبت اول - 1398/12/14 :تاريخ انتشار نوبت دوم1398/12/28 :
علیپور -رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان شوط

