
]شهروند[ شمار مراجعه  افراد با نشانه های کرونا به مراکز درمانی تهران در دو روز 
گذشته به باالترین  میزان خود رسیده است. استاندار تهران می گوید اگر تهران به مرحله 
قرمز و بحران برسد، دیگر  نمی توان آن را کنترل کرد. سخنگوی وزارت بهداشت از اصرار 
این وزارتخانه برای تجدیدنظر در  زمینه اجرای طرح ترافیک در ستاد ملی مقابله با کرونا خبر 
می دهد. با اوج گرفتن آمارها، روز گذشته  جلسه اضطراری در ستاد مقابله با کرونای تهران 
با حضور وزیر بهداشت برگزار شد که اعضای آن  خواستار افزایش اختیارات این ستاد و 
تعطیلی یک هفته ای تهران شدند. به گفته علیرضا زالی، فرمانده  این ستاد، از هشتم تیر 
به تدریج آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی تغییر کرد به طوری که موارد  ابتال و بستری در 
بخش ها و بستری در آی سی یو همچنان درحال افزایش است و ترخیص بیماران در  حال 
کاهش. زالی گفت عمده فوتی های کرونا در تهران مربوط به مناطق2، 4، 14 و  15 است چرا که 
باالترین تراکم جمعیتی در منطقه 2 و 4 تهران دیده می شود. براساس اعالم  فرمانده ستاد 
مقابله با کرونای تهران، 4هزار و400 نفر از پرسنل بهداشتی- درمانی در تهران مبتال به کرونا 
 شده اند:  »پرسنل درمانی خسته شده اند، دور دوم بررسی ها نشان می دهد تعداد زیادی 
از همکاران ما مجددا  در معرض ابتال قرار گرفتند. همه اینها در شرایطی است که تنها در 
یک روز، 250نفر از مجموعه  دانشگاه علوم پزشکی تهران به مرخصی استعالجی رفته اند، 
در ماه های آینده با خطر جدی کاهش نیروی  انسانی مواجهیم.« فرمانده ستاد مقابله با 
کرونای تهران از اینکه به خواسته های ستاد بی توجهی می شود،  گالیه کرد. به گفته او، آنچه 
تاکنون به عنوان بندهای شش گانه قبلی در نظر گرفته شده و آنچه از  ستاد ملی بیرون آمد، 
مطلقا در انطباق با خواسته های ما نبود و یک چیز حداقلی بود و حتی از آنجا که  متأسفانه 
به دلیل یک اشتباه راهبردی تهران هیچ وقت قرمز تلقی نشده، حتی محدودیت های 
ادامه در صفحه 15 گروه های سه  و چهار هم در تهران محقق نمی شود.  
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آنچه در میان اصول هفتگانه هالل  احمر و صلیب  
خ این روزها بیش از پیش مورد توجه است و شاهد  سر
گسترش آنیم اصل چهارمی است که از چند و چون انجام 
وظیفه خیل مشتاقان در هالل پرده برمی دارد؛ »خدمت 
در نهضت داوطلبانه است و در هیچ شرایطی سودآوری 
مشوق آن نخواهد بود«. روز گذشته نه جمعیت هالل 
 احمر بلکه تمام ایران داغدار سوگ کسی بود که تمام قد 
در این تعریف می گنجید. سیدمهدی حسینی داوطلب 
بیست ودو ساله جمعیت هالل  احمر است، شاید نباید 
برای  از دید ما هالل  احمری ها یک داوطلب  گفت بود، 
داوطلبانه  که  کسی  می ماند،  داوطلب  همیشه  هالل 
می آید و تا زمانی که توان دارد بدون هیچ چشمداشتی 

داوطلبانه خدمت می کند. 
روزها  این  که  ریزودرشتی  بحران های  تمام  وجود  با 
امدادی  تیم های  است،  شده  امدادگران  گریبانگیر 
جمعیت هالل  احمر از شانزدهم تیر ماه که آتش سوزی 
به  شد  گسترده  چهارمحال وبختیاری  در  جنگل ها 
 عنوان پشتیبان در کنار تیم های محلی و مردمی حضور 
از  یکی   ساله  بیست وچهار  سیدمهدی  کردند.  پیدا 

به  کمک  برای  اردل  شهرستان  از  که  بود  امدادگری   8
به  متأسفانه  او  بودند.  آمده  آتش  این  خاموش کردن 
دلیل ریزش کوه در حین خدمت جانش را از دست داد. 
با رفتن او جمعیت هالل  احمر یکی از هزاران داوطلبی را از 
دست داد که در هر حادثه ای حفظ سالمت و جان دیگران 
ارایه  برای  را  توان شان  تمام  و  می دانند  خود  اولویت  را 

مطلوب خدمت به کار می گیرند.
مصرانه بر این امر تأکید دارم که جمعیت هالل  احمر 
سازمانی  باشد  امدادی  سازمان  یک  آنکه  از  بیشتر 
اجتماعی است که با حضور داوطلبانی مانند سیدمهدی 
حسینی پا گرفته و با عضویت هر نیروی جدیدی بیشتر از 
قبل قوت می گیرد تا به بهترین شکل در  کاهش آسیب ها 
دست  از  را  جوانی  ما  باشد.  کوشا  مشکالت  ترمیم  و 
لباس  در  سال ها  بود  بنا  می ماند  اگر  که  داده ایم 
که  ماست  افتخار  کند.  خدمت  مردم  به  بشردوستی 
تعدادشان  به  هم  روز  هر  و  نیستند  کم  سیدمهدی ها 
افزوده می شود، بدون  شک زحمات صادقانه این فعاالن 
عرصه داوطلبی هیچ گاه از سوی مردمی که دست شان 
جوان  این  بازگشت  نمی شود.  فراموش  شده  گرفته 
برومند به خاک آن هم در روز تولدش بسیار تلخ است و 
بعد از خانواده داغدارش، هالل  احمری ها را بیشتر از هر 
فرد دیگری متأثر از این سوگ می دانم، امید دارم راهش 

پررهرو باقی بماند. 

  در جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونای تهران
با حضور وزیر بهداشت عنوان شد:   

پایتخت یک هفته تعطیل شود
به یاد کسی که تعریف کامل داوطلبی بود

خبر یادداشت

تقدیر از داوطلبی با ارزش های هاللی

 قدردانی  جمعیت هالل احمر خوزستان
از جوان فداکار رامهرمزی 

 سکوت شهرها
پشت داالن های مرگ

دولِت پساکووید

 تاجگردون
از مجلس حذف شد 

 تجربه های عینی از کار در دوران کرونا
در گفت وگو با چهار مستند ساز 

  جهان به دولت هایی پاسخگوتر
و شیوه ای عادالنه تر نیاز دارد

 نمایندگان مجلس به اعتبارنامه نماینده گچساران رأی ندادند

 یادداشتی از دارون عجم اوغلو با ترجمه رضا امیدی
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پایتخت یک هفته تعطیل شود

  در جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونای تهران
با حضور وزیر بهداشت عنوان شد:
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پایان پارلمان محله

 با رأی دیوان عدالت اداری انتخابات
شورایاری های تهران دیگر برگزار نخواهد شد

 محمد مهدی حسینی
در جنگل های  لردگان جان داد

یت  ین مأمور آخر
امدادگر جوان 
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  فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران:  4هزار و400 نفر از پرسنل بهداشتی- درمانی در تهران مبتال به کرونا  شده اند
  عمده فوتی های کرونا در تهران مربوط به مناطق 2، 4، 14 و 15 است
  استاندار تهران: حمل و نقل عمومی و تجمع ها بیشترین عامل انتقال کروناست
ح ترافیک، استفاده از ظرفیت  دورکاری   اعضای ستاد مقابله با کرونای تهران خواستار لغو طر
کاهش  ساعت کاری اداره ها و لغو آزمون های حضوری دانشگاه ها شدند

  امداد گر جوان هالل احمر هفتمین داوطلبی است که
تش سوزی های زاگرس قربانی می شود در آ


