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خبر

رییس پلیس اماکن نیروی انتظامی گیالن :

مردم از توصیه های پزشکی پیروی کنند

گیالن امروز -رییس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی
فرماندهی انتظامی گیالن گفت :به لحاظ شرایط ویژه بیماری
کرونا در دنیا که کشورمان نیز تحت تاثیر این بیماری قرار دارد
و گیالن نیز یکی از استان هایی است که از کانون های آلودگی
ویروس کرونا در کشور است که ماموریت بسیار حیاتی پلیس
در این شرایط ایجاد بستر سالم اجتماعی و رفاهی است.
سرهنگ سید مهدی نجفی پور به مردم توصیه کرد :از آنجا که
گیالن از کانون های اصلی شیوع بیماری کرونا در کشور شده
است ،مردم باید برای حفظ سالمت خود و دیگران تا زمان عبور
از بحران از توصیه های پزشکی پیروی کنند.
وی اضافه کرد:بیمارستان های گیالن اکنون با فشار جمعیت
بیمار روبرو است و هر گونه فشار مضاعف تر از بیماران بستری
ناشی از حوادث و اتفاقات دیگر ،جامعه پزشکی و درمانی ما را با
مشکل روبرو می کند و از طرفی که چهارشنبه هر سال خطرات
و اتفاقاتی را به دلیل سهل انگاری عده ای با خود روبرو دارد
،از شهروندان تقاضای همکاری ویژه با نیروی انتظامی ،جامعه
پزشکی ،درمانی و مدافعان سالمت را داریم.
به گفته این مقام مسوول انتظامی بیشترین تخلفات از آن
واحد های صنفی فاقد پروانه است و واحد های دارای پروانه
همواره رویکرد تعاملی و همکاری با پلیس را دارند که جا دارد
از همکاری اصناف و اتحادیه ها تشکر داشته باشم.

اختصاص  ۳۰میلیارد ریال
اعتبار استانی به تجهیز
زیرساخت های درمانی گیالن

گیالن امروز -رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن از
اختصاص  ۳۰میلیارد ریال اعتبار استانی به دانشگاه علوم پزشکی
گیالن برای تجهیز زیرساخت های درمانی این خطه خبر داد.
کیوان محمدی دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
با بیان اینکه با شناسایی اولین مورد ابتال به کرونا پشتیبانی
ویژه از حوزه بهداشت و درمان استان در برنامه این سازمان
قرار گرفت ،افزود :در هفته نخست اسفند  ۲۰میلیارد ریال
به صورت تنخواه از اعتبارات استانی در اختیار دانشگاه علوم
پزشکی گیالن قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهتمام استان در استفاده از اعتبارات ملی
برای تجهیز بیمارستان ها و تهیه ملزومات کادر درمانی گیالن
خاطرنشان کرد :در همان زمان به دستور دکتر نوبخت ۲۸۰
میلیارد ریال دیگر به صورت تنخواه به دانشگاه علوم پزشکی
گیالن تزریق شد.
وی با بیان اینکه تمام توان خود را برای پشتیبانی از کادر
درمانی و حوزه بهداشت و درمان استان به ویژه در شرایط
کنونی به کار بسته ایم ،افزود :روز گذشته نیز به منظور تجهیز
امکانات بهداشتی و درمانی مورد نظر دانشگاه علوم پزشکی
گیالن مبلغ  ۱۰میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در
اختیار این دانشگاه قرار گرفت.

جریمه میلیونی برای متخلفان اقالم
بهداشتی در گیالن

گیالن امروز -رئیس سازمان صمت گیالن گفت :برخورد
شدیدی با فروشندگان که در عرضه اقالم بهداشتی تخلف کرده
اند؛ صورت گرفته است.
فرهاد دلقپوش در کمیته ویژه نظارت بر بازار گفت :به بازرسین
سازمان تاکید کردهام فروشندگان اقالم بهداشتی را به صورت
محسوس و نامحسوس زیر ذرهبین قرار دهند در همین ایام ۸۳۷
میلیون ریال برای متخلفان اقالم بهداشتی جریمه زده شده و
برخورد شدیدی در این خصوص صورت گرفته است.
وی از کشف بیش از  ۲۰۸هزار عدد ماسک احتکار شده خبر
داد و افزود :در بازرسیهای مستمر از بازار  ۵۵۰۰عدد دستکش
و بالغ بر  ۷۲۰لیتر الکل کشف شده است که بدون هیچ چشم
پوشی ،بالفاصله پرونده تخلف آنها تشکیل و به تعزیرات حکومتی
جهت اعمال قانون ارجاع شده است .دلقپوش یکی از امور روزانه
بازرسان سازمان صمت را سرکشی به داروخانههای منتخب علوم
پزشکی و تجهیزات پزشکی جهت نظارت دانست و تاکید کرد:
در زمان توزیع انواع ضدعفونی کننده ها و ماسک؛ بازرسین این
سازمان و نماینده وزارت بهداشت حضور دارند.
وی با اذعان به برخی کمبودها در زمینه اقالم بهداشتی در گیالن،
خاطرنشان کرد :در چند روز گذشته تعداد ۱۰هزار و  ۹۸۰عدد
اسپری ضد عفونی کننده و  ۱۲۰هزار پد الکلی و  ۶۰هزار ماسک
در سطح استان به صورت رسمی با نظارت بازرس این سازمان و
نماینده وزارت بهداشت در داروخانه ها توزیع شده است البته این
آمار غیر از مواردی است که توسط نیروهای مردمی به صورت
خودجوش تولید و توزیع می شود.
رییس سازمان صمت گیالن یکی دیگر از اقدامات نظارتی سازمان
صمت گیالن را استقرار بازرس مقیم در واحدهای تولید کننده
اقالمی بهداشتی دانست و تصریح کرد :هدف از گذاشتن بازرس
مقیم در واحدها ،کنترل و نظارت بیشتر بر زنجیره تولید و توزیع
هدفمند آن با همکاری نمایندگان وزارت بهداشت است که کانال
توزیع آن نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی مشخص شده است.

{گیالن زمین}
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استاندار گیالن:

به پزشک عمومی ،متخصص و کمک پرستار نیاز داریم

گیالن امروز -استاندار گیالن با بیان اینکه این استان در حوزه زیرساخت های
درمانی از متوسط کشور پایینتراست ،گفت  :در حال حاضر نیاز جدی استان
تامین کادر درمانی است و به پزشک عمومی،
متخصص و کمک پرستار نیاز داریم.
ارسالن زارع در گفت و گو با ایرنا افزود :
کادر درمانی استان به سبب فشار کار سنگین
و متمادی خسته شده و گیالن بنا به شرایط
خاص ،همچنان نیازمند توجه بیشتر است.
وی با تاکید مجدد بر اینکه باید به تقویت نیروی
انسانی و کادر درمانی بویژه در شرایط کنونی
توجه جدی شود ،اظهار کرد  :کادر درمانی،
فداکارانه در حال خدمت است و در این میان
تعدادی از پزشکان و پرستاران ما در مسیر
ایثارگری اجتماعی ،شهید راه خدمت شدند
و با همه این مسائل و تالمات؛ همچنان همه
تالشگران عرصه سالمت در فضای همدالنه و با
روحیه ای جهادی ،پای کار هستند.
زارع با تاکید بر اینکه بارها و بارها اعالم کرده
ایم گیالن همچنان یکی از کانون های بحرانی
شیوع و گسترش کرونا در کشور است ،افزود :
از این رو دایم و به اشکال مختلف با بیان اینکه
مهمترین مولفه در پیشگیری و موفقیت برای مقابله با این بیماری؛ خودمراقبتی،
دیگر مراقبتی و رعایت توصیه های بهداشت فردی و اجتماعی است از مردم خواسته
ایم به این توصیه ها عمل و از تردد غیر اضطراری خودداری کنند.
خانه امن ترین مکان است
وی با بیان اینکه باید به این باور برسیم که خانه ،امن ترین مکان برای حفظ سالمت
مردم و اقدامی عملی در جلوگیری از شیوع این ویروس و کنترل این بیماری است،
افزود  :بررسی ها و شواهد نشان می دهد امروز مردم استان به اهمیت این امر رسیده
و اکثریت آنان تالش می کنند این توصیهها را رعایت کنند .وی اظهار کرد  :در این
میان جمعیت اندکی هم هستند که این مهم را جدی نگرفته و به فراموشی سپرده اند
و همین مساله موجب تداوم نگرانی و دغدغه جدی برای مسئوالن استان شده است.
وی با اشاره به قرار داشتن در ایام پایانی سال ،گفت  :این روزها و ایام نوروز را یک
تهدید بالقوه می دانیم زیرا در صورت مسافرت هموطنان به گیالن به طور قطع شاهد
پراکنش ویروس و افزایش شمار مبتالیان و بحران جدید خواهیم بود که این امر کار
کنترل بیماری را با دشواری هایی جدی مواجه می کند.
وی با تاکید بر اینکه گیالن همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف گردشگری در
ایام آخر سال و نوروز بوده است ،اظهار کرد  :اما با توجه به شیوع کرونا در تمامی
شهرستانهای استان به صراحت اعالم میکنم که هموطنان به گیالن سفر نکنند و
نوروز امسال را در منزل و کنار خانواده خود جشن بگیرند.
وی اظهار کرد  :به سبب آلودگی که در محیط و جغرافیای گیالن وجود دارد؛ تاکید
می کنم که هموطنان مسافرت خود را به ایام تابستان موکول کنند و حضور تفریحی
مسافران و حتی ترددهای غیرضروری داخل شهری و داخل استان اجحاف به مردم
است زیرا هر مبتال و بیماری که به مراکز درمانی و بیمارستانهای ما اضافه شود؛ بار
بزرگتری بر دوش فداکاران عرصه سالمت استان که هم اکنون فشار زیادی را تحمل
می کنند ،خواهد بود.

لزوم امیدآفرینی در جامعه توام با ارائه هشدارهای بهداشتی
استاندار گیالن در جلسه هم اندیشی هیئت های مذهبی ،کانون های قرآنی ،مساجد و
گروه های جهادی استان ،با اشاره به دستورات
رهبر معظم انقالب از همان روزهای نخستین
مبنی بر ضرورت عزم همگانی و ملی و قرار
گرفتن همه در یک صف برای مبارزه و مقابله
با بیماری کرونا ،یادآور شد :ایشان از همه
سازمان ها و نیروهای مسلح خواستند ضمن
پیروی از دستورالعمل های وزارت بهداشت
برای مبارزه با این بیماری ،همکاری و
هماهنگی های کامل با دولت و ستاد ملی کرونا
داشته باشند.
وی به رغم پیش بینی های الزم برای راه اندازی
بیمارستان های سیار ،ادامه داد :با وجود
حجم باالی مبتالیان به این ویروس ،تاکنون
با کمبود تخت های بیمارستانی برای بستری
کردن بیماران مواجه نشدیم ،به طور قطع
سربلندی در این آزمون بزرگ با همدلی،
وفاق و انسجام ملی و تالش های فداکارانه
و جهادگرانه مردم و کادر ایثارگر درمانی و
بهداشتی محقق می شود.
استاندار گیالن به برگزاری جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست رئیس جمهوری
اشاره و اضافه کرد :وزیر بهداشت در این جلسه و در مطلع سخن از مردم گیالن
قدرشناسی کرد که با اختالف نسبت به دیگر استان ها در اجرای طرح بسیج ملی
مبارزه با کرونا شرکت کرده اند و این توفیق ،حاصل همدلی و همکاری مردم است.
زارع با بیان اینکه گیالن به لحاظ زیرساخت های بهداشت و درمان از متوسط کشوری
پایین تر بوده است ،گفت :بدیهی است در شرایط معمول کادر بیمارستانی و خدمات
درمانی ما تا حدودی متناسب با شمار بیماران استان باشد ولی به یکباره با شیوع این
ویروس و حجم زیادی از بیماران در تمامی شهرستان ها مواجه شدیم .وی به توصیه
همه پزشکان بر پیشگیری از ارتباطات نزدیک برای عدم انتقال این ویروس اشاره
کرد و متذکر شد :گروه های جهادی  ،هیئت های مذهبی و سازمان های مردم نهاد
در فضای مجازی و تولید محتوا ،به کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد مدیریت
کرونا استان کمک کنند تا مردم عزیز همچنان توصیه های پزشکی را جدی بگیرند و
حتی المقدور در خانه بمانند.
استاندار گیالن با بیان اینکه الزم است برای موفقیت در مبارزه با کرونا ،طرح بسیج
ملی را به  ۱۰۰درصد برسانیم ،افزود :تاکنون حدود دو میلیون و  ۲۰۰هزار نفر از
جمعیت استان در این طرح مشارکت کرده اند و باید تبلیغ کنید تا مردم وارد سامانه
سالمت شده و ثبت نام کنند .وی همچنین خاطرنشان کرد :به سبب گستردگی
گیالن برای انجام اقدامات بهداشت محیطی و گندزدایی ،نسبت به تقسیم استان به
سه بخش مرکزی ،شرق و غرب اقدام کرده ایم و بر این اساس اجرای این فرآیند در
شرق گیالن با کمک تیپ میرزاکوچک سپاه و بخش غربی گیالن با همکاری سپاه در
کنار دهیاری ها و شهرداری ها صورت می گیرد.
زارع با اشاره به مذاکرات انجام شده با نزاجا ،گفت :بر این اساس مقرر شد از امروز
پنج شهرستان از سوی اکیپ های نیروی زمینی ارتش ضدعفونی شوند و این اقدام
مستمر باشد؛ ضمن آنکه اماکن آموزشی و دانشگاه ها نیز از سوی این گروه ،از حدود
نیمه فروردین ماه ضدعفونی خواهد شد.

فرماندار رشت خبر داد:

راه اندازی پنج ایستگاه تشخیص کرونا در رشت با کمک ارتش

گیالن امروز -فرماندار شهرستان رشت از راه اندازی  ۵ایستگاه تشخیص کرونا در
رشت با کمک ارتش خبر داد و گفت :ضدعفونی معابر رشت با استفاده از تجهیزات
تخصصی ارتش صورت می گیرد.
میرشمس مومنی زاده در نشست با امیر سرتیپ دوم حسن علیپور معاون لجستیک
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه متاسفانه استان گیالن به لحاظ
آلودگی به ویروس کرونا یکی از بدترین استان های کشور است و در شرایط بسیار بدی
به لحاظ آلودگی به این ویروس قرار دارد ،افزود :با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت
استان گیالن در این شهرستان زندگی می کنند و یا اشتغال دارند ،طبیعتاً مشکالت
شهرستان رشت در زمینه شیوع بیماری کرونا مضاعف است.
فرماندار شهرستان رشت با اشاره به مرکزیت درمان شهرستان رشت در استان گیالن و
مراجعه بسیاری از بیماران شهرستان های دیگر به بیمارستان های رشت ،تصریح کرد:
متاسفانه علی رغم تالش ها و تصمیمات اتخاذ شده در راستای کاهش تجمعات ،با
نزدیک شدن عید شاهد افزایش حضور مردم در سطح شهر هستیم که در صورت عدم
توجه به هشدارها این موضوع می تواند اوضاع شهرستان را وخیم تر کند.
وی وضعیت شهرستان رشت به لحاظ میزان فوتیها و بستری را نگران کننده دانست
و خاطرنشان ساخت :جهت کنترل و مهار این بیماری نیازمند همکاری همه مردم
و استفاده از همه ظرفیتهایملی و استانی هستیم و با توجه به امکانات و تجهیزات
تخصصی که در اختیار ارتش است ،کمک نیروی زمینی ارتش در مهار این ویروس

بسیار موثر خواهد بود.
مومنی زاده با تقدیر از همکاری همه نهادهای نظامی از جمله نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در سطح شهرستان رشت،
تصریح کرد :در همین راستا با همکاری نزاجا  5ایستگاه معاینه و تشخیص سرپایی
بیماری کرونا در سطح شهر رشت راه اندازی می شود.
امیر سرتیپ دوم «حسن علیپور »نیز در این نشست با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش
با همه توان خود در کنار مردم استان گیالن جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا خواهد
بود ،افزود :استقرار تیم غربالگری ارتش در ورودی استان و شهرستان رودبار و خروجی
شهرستان رشت و ضدعفونی کردن کلیه خودروها در این مسیر از جمله این کمک ها
خواهد بود.
معاون لجستیک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران راه اندازی  ۱۰ایستگاه
معاینه سرپایی و تشخیص کرونا در سطح استان گیالن را از دیگر خدمات نزاجا عنوان
کرد و اظهار داشت :با توجه به کانون جمعیتی شهر رشت ،نیمی از این ایستگاه ها در
مراکز پرتردد شهر رشت راه اندازی خواهد شد.
وی با اشاره به وجود امکانات و خودروهای تخصصی نزاجا جهت ضدعفونی معابر ،از
آمادگی این نیرو جهت ضدعفونی معابر شهر رشت خبر داد و افزود :راه اندازی نقاهتگاه
 ۵۰۰تختخوابی در مرکز استان از دیگر کمک های نزاجا به ستاد مقابله با کرونای
شهرستان رشت خواهد بود.

رئیس دانا  ،اقتصاددان توده ها

فیاض زاهد
پس از انتخابات دور دوم مجلس ششم که
از راه یابی باز ماندم ،حسب همه آموزه های
بشری که افتاده را لگد می زنند از ادامه
تدریس در دانشگاه گیالن محرومم کردند.
زخمی که هیچگاه ترمیم نشد .چرا که من
از بهترین های آن دانشگاه بودم .اآلن دیگر
فروتنی نمی کنم .اینگونه بود .سال قبلش
را مرا به عنوان استاد نمونه انتخاب کرده
بودند! دگراندیشی ومتفاوت نگریستن شد
جرمم .اما من می دانستم مشکلشان بیشتر
حسادت بود .به تهران رفتم و کار روزنامه
نگاری را در همبستگی شروع کردم .با تیمی بسیار حرفه ای .با الیاس حضرتی،مرحوم
قندهاری ،قاسم خرمی ،ابراهیم اصغرزاده عضو شورای سیاستگذاری شدیم .قاسم
سردبیر بود و من هم عضو شورای سردبیری .حسن صلح جو ،جمشید برزگر ،مهرداد
فرهمند ،ابراهیم نبوی ،نیک آهنگ کوثر ،مسعود سفیری  . ...تیراژ روزنامه به  ۱۲۰هزار
تیراژ رسید .اما تیم روزنامه جلوتر از حزب بود .همین عامل اختالف و جدایی من از
حزب همبستگی شد .اولین تجربه شکست فعالیت حزبی .اتفاقی که دیگر تکرار نکردم!
در همین ایام گروه مطالعات رفاه اجتماعی از من برای تدریس دعوت کرد .مدیر گروه
دکتر حسن رفیعی .یک استاد تمام! شریف و نخبه .گروه یک مجله داشت .فصلنامه
مطالعات رفاه اجتماعی .سردبیر سعید مدنی و فریبرز رئیس دانا و پرویز پیران مغز
متفکر آن .من هم به آن حلقه دعوت شدم .بعدها حسین بشیریه ،علیرضا رجایی ،حسن
رفیعی،ملیحه شیانی ،علیرضا علوی تبار هم اضافه شدند .اما ستون اصلی سعید مدنی
و فریبرز بودند .کارهای درخشانی انتشار یافت .از فقر تا حاشیه نشینی ،روسپیگری تا

آسیب های اجتماعی .فریبرز مارکسیست بود .اما باالتر از آن ،انسان بود .یک انسان تمام
عیار .هیکلی تنومند و استوار .کراوات قرمز .سبیل هایی که در تالقی با موج و تن صدای
مهیبش آدمی را میخکوب می کرد .به غایت درویش و مردمی بود .همیشه خاطره
گرومیکو و آنتونی ایدن را به یادش می آوردم .فریبرز! تو به طبقه ات خیانت کردی او
خان زاده بود ،اما همه عمرش را صرف توده های محروم کرد .همه امالک و زمینهای
پدری را بین روستائیان بوئین زهرا قسمت نمود .او به راستی ارباب بود .ارباب کرامت.
هر زندانی سیاسی که از تامین سند باز می ماند ،تکیه کاهی به نام رئیس دانا داشت.
فراموش نمی کنم در بیماری مرحوم عزت اهلل سحابی ،با آقای خاتمی به عیادت ایشان
رفتیم بیمارستان پارسیان .فریبرز هم بود .با همان قیافه آراسته اش .در بازگشت آقای
خاتمی به فریبرز گفتم ماشین داری؟ گفت نه! گفتم پس من میبرمت .قبلش برویم
در این بغل دفتر امیرزاده یه چای بنوشیم .پذیرفت .در دفتر دوستم فردی از کانادا
آمده بود .تا رئیس دانا را دیدند بسیار خوشحال شدند .وی با عالقه گفت؛ آیا هنوز
مارکسیست هستید؟ فریبرز سرفه ای کرد و از دیوار شیشه ای مشرف به جنوب شهر
برج هایی را نشان داد که در حال ساختن بودند .کارگرانی که در طبقات باال کار می
کردند .در آن روزها بر سر مالیات دولت بر صنف طالفروشان بازار اعتصاب کرده بود.
دولت هم عقب رفته بود گویا!
فریبرز با انگشتانش کارگران را نشان داد؛ تا زمانی که اون کارگران که در اون باال کار می
کنند واگر سقوط کنند هیچکس به دادشان نمی رسد- ،در حالی که دولت از مقابله با
سرمایه داران ناتوان است -بله ،من مارکسیست هستم .چنان با حرارت ،لحن خاصش
این را گفت که موهای بدنم سیخ شد .اآلن هم که یادش می آورم همان هیبت مرا
مجذوبش می کند .بسیار دوستش داشتم .رفیقی بی نظیر بود .قطعا دلتنگ می شوم.
من هیچگاه مارکسیست نبودم .اما دوست او بودم .فارغ از ایدئولوژی ها .او انسان بود و
انسان ها را دوست داشت .او اقتصاددان توده ها بود .او رنجبران را هیچگاه فراموش نکرد.
او بازتاب سخن فوریه بود؛ سوسیالیسم انسانی .خدایش رحمت کند.

یادداشت وارده

شیوع بیماری
وبا و آبله در گیالن۱۳۴۷
اکبر صفابخش
آفتاب اواسط مردادماه آن سال در الهیجان سوزان
تر از سالهای قبل بود .در همه جا صحبت از شیوع
بیماری وبا و اینکه باید امسال دور انگور و خربزه
را خط قرمز کشید.رادیو (تلویزیون هنوز فراگیرنشده
بود) پیامهای بهداشتی می داد و از مردم می خواست
موارد اعالم شده را کامال رعایت نمایند.
ما بچه ها در دنیای دیگری سیر میکردیم ،می رفتیم
زمین “نبرد”تمرین فوتبال و غروب قائم باشک و “قیش
بازی”و “ماچولوس” و ...فقط از کنار بهداری رد نمی
شدیم و از کوچه های ترک محله (خیابان  ۲۲آبان)رد
گذشته و خود را به منزل میرساندیم .قرار بود که از طرف
بهداشت منزل به منزل ؛ مامور بهداری رفته و تزریق
واکسن و مایه کوبی صورت گیرد.
روز جمعه بود و وقت رفتن با پدرم برای دیدن فیلم به
سینمای رشت ،علی رغم سفارشهای مادرم که خطرناک
هست و......به اصرار من از منزلمان که در چهارپادشاه
بود به طرف ایستگاه رشت حرکت کردیم . .بیرون از
چهارپادشاه کاسبان برای دورماندن هندوانه های “گام”از
آفتاب سوزان پرده های سفید زده بودند و در سایه آن
نشسته و مشغول گوش کردن برنامه رادیویی گلها بودند.
خیابان خلوت را پشت سرگذاشته و بعد از رد شدن از
چهارچراغ”میدان شهدا” به جلوی سینما ایران”مولن روژ”
رسیدیم که فیلم “چرخ وفلک “را نمایش میداد.مینی
بوس کرم صورتی سینما به رانندگی آقای شایانی “مهدی
فشنگی” مشغول بردن تماشا گرانی بود که میخواستند به
سینما استخر”دیاموند”بروند.من و پدرم قبال این فیلم را
دیده بودیم .حال و هوای ایستگاه “گاراژ صمدی” با هفته
های قبل فرق داشت،از صف طوالنی بنز های  ۱۹۰آبی
و سفید که من بسیار دوست داشتم ،به خصوص ماشینی
خاص به رانندگی پسرخاله پدرم”،مشتی ممدشکوهی”که
از صحبتهای او با پدرم لذت می بردم خبری نبود.
با تعجب رو به پدرم کردم و گفتم:آقا با چی میخوایم
بریم رشت . ...پدرم در حالی که چشمای روشنش را
که به علت تابش آفتاب ریزکرده بود،اتوبوسی قدیمی
را نشان داد(که بعدها متوجه شدم چوپ کبریتی نام
داشت) گفت:با اینا باید بریم آستانه از آنجا بریم
رشت.من که دیگه از این سوال بیشتراجازه سوال
کردن نداشتم و اصوال در آن زمان کارغلطی محسوب
میشد ،ادامه ندادم.
پدرم خودش ادامه داد و گفت:پل خشتی آستانه
خراب شده و دارند پل فلزی میسازند باید تا
“کورپی”سفیدرود ،با این ماشین و از آنجا باید با بنز
بریم .نفری ۵ریال دادیم و سوار شدیم.صندلی های
قرمز خشک اتوبوس تو ذوق میزد.جا به جا میله هایی
وسط اتوبوس بود و کسانی که جایی برای نشستن
نداشتند،آنها را گرفته و سرپا می ایستادند .تا رسیدن
به آستانه چندین و چند بار برای سالمتی راننده
صلوات گرفتند،که برایم عجیب بود.
کنار سفیدرود شلوغ بود ولی شلوغی آن عادی نبود.
مسافران به اجبار می بایست در یک صف قرار گرفته
و از کنار آمبوالنسی رد می شدند.چند “ژاندارم”هم
مواظب بودندتا کسی از این فرمان تخطی نکند .ما
هم داخل صف ایستاده و آهسته آهسته جلورفتیم،
تا به کنار آمبوالنس رسیدیم،چشم شما روز بد نبیند
،یک پرستار مرد بلندقد و قوی پنجه و با صورتی
استخوانی و سبیلی کلفت وخانمی بااندامی متوسط با
لباس پرستاری و سرنگی آماده در دست ،منتظر من
فلک زده بود ،یک قدم به عقب برداشته و زیرچشمی
نگاهی به پدرم کردم و گفتم:آقا....آقا.....سینما نمیخوام
بریم خونه...
اگر منزل بودیم بسان چند سال پیش که از دست
“خانم تجلی”فرار و بوسیله اهالی محل دستگیر شده
بودم از محرکه در میرفتم ،ولی پدرم نگاهی غضب
آلود به من انداخت ..یعنی آش خاله هست و باید
خورد و دم نزد.
پرستارغول پیکر چنان من را محکم گرفته بود،که
تکان نمی توانستم بخورم.در حالی که اشک روی گونه
هایم جاری شده بود ،واکسن وبا بر روی دست چپ
و مایه کوبی آبله را روی دست راست تحمل کردم .
با حالی نذار با پدر از پل شکسته رد شدیم و برای
دیدن فیلم”شکوه جوانمردی”با شرکت فردین و
ظهوری و فروزان به طرف رشت رهسپار گشتیم.

خبر

تماس مردم با اورژانس گیالن
دو برابر شد

گیالن امروز -رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت
های پزشکی گیالن با بیان اینکه تماس مردم با اورژانس
گیالن با ورود ویروس کرونا به این استان  ۲برابر شده
است ،افزود  :مردم برای دریافت مشاوره درباره بیماری
کرونا می توانند با  ۴۴۰۱تماس گیرند و شماره  ۱۱۵را
اشغال نکنند.
دکتر پیمان اسدی در گفت و گو با ایرنا افزود :با انتشار
ویروس کرونا در گیالن روزانه سه هزار تماس با مرکز
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گرفته می شود
که  ۱۱۵پاسخگوی تمامی این تماس ها است.
وی اظهار داشت :روزانه  ۳۰۰تا  ۳۵۰ماموریت از سوی
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گیالن
انجام می شود که ضمن خدمات رسانی به تصادفی ها و
غیرتصادفی ها ،به بیماران مشکوک به کرونا و اعزام آنان
به بیمارستان ها با آمبوالنس اقدام می شود.
وی از مردم خواست در صورت تماس با  ۱۱۵با حفظ
خونسردی شرح حال خود را به کارشناسان ارائه داده و
به توصیه های آنان گوش دهند ،همچنین در صورت نیاز
آمبوالنس برای خدمات رسانی اعزام می شود که در این
باره الزم است آدرس دقیق داده شود.

