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رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کرد

آمادگیسازمانتات
برای همکاری در ساخت واکسن ویروس کرونا
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رئیس سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی خبر داد

عرضه دانش و فناوري
توسطمراكزخدماتكشاورزيغيردولتي

نگاه روز

روستاها و توان مقابله به کرونا

فاطمه پاسبان

@sabzinehnewspaper

sabzineh_newspaper
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www.sabzineh.org

«سبزینه» آثار شیوع کرونا بر اقتصاد کشور و راههای مقابله با آن را بررسی میکند

ضرورت توجه به صادرات از مرزهای دریایی

حقشناس ،کارشناس مسائل اقتصادی :سهم مرزهای زمینی ایران از ترانزیت کاال  10و سهم مرزهای دریایی  90درصد است 2

ساماندهیحسابهایبانکیبیهویت
نیازمندقاطعیتبانکمرکزی 3
ماهی قرمز
ناقل ویروس کرونا نیست

با نزدیکش��دن به ای��ام عید و خرید برخی از اقالم متناس��ب با
آیین کهن ایرانی از جمله ماهی قرمز ،این س��وال مطرح اس��ت
که با توجه به شیوع کرونا در ایران آیا ماهی قرمز میتواند منشأ
آلودگی این ویروس باشد یا نه؟ در آستانه سال نو هستیم؛ ایامی
که اگرچه این روزها تحت تأثیر ویروس کرونا از تب و تاب افتاده
و بس��یاری از بازارها را بیرمق کرده است ،ولی در دل بسیاری
از ایرانیها هنوز شوق آغاز فصل بهار و چیدن سفره هفت
سین در کنار خانواده وجود دارد.
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شماره بعدی این روزنامه
 16فروردین  99منتشر میشود

«سبزینه» گزارش میدهد

توقف ساخت سايت دفن زباله اليگودرز با اعتراض مردم

•

اقتصاددان

چهارشنبه  21اسفند  16 1398رجب  11 1441مارس  2020سال چهارم شماره  1096مسلسل 1216

info@sabzineh.org
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عکس :حمیدرضا نجفی

گس��تردگی ش��یوع ویروس کرونا
در تمام اس��تانهای کشور موضوع
مدیری��ت پیش��گیری ،هش��دار و
درم��ان این بیم��اری را با مش��کل
روب��هرو س��اخته و درصورتیکه در
زمان مناسب ،اقدام مقتضی اعمال
نشود ،چه بسا ابعاد فاجعه انسانی این
ویروس غیرقابل تصور باشد.
براساس خبری که در پایگاه اطالعرسانی اتاق بازرگانی ایران آمده ،پاسبان
گفت :مدیریت پیشگیری ،هشدار و درمان بیماری مزبور برحسب مناطق
جغرافیایی و نقاط شهری و روستایی با توجه به عوامل مختلف فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،اقلیم و مولفههای تهدیدکننده شیوع بیماری نیازمند
الگوهاوسیستمهایمتفاوتیاست.درشرایطفعلیکشور،بیمارستانهای
تعیینش��ده برای بیماری کرونا در مناطق ش��هری اس��ت و دسترس��ی
توآمد ممکن
روستاییان به این مراکز با توجه به بعد مسافت و هزینه رف 
اس��ت دشوار باش��د .از طرف دیگر اگر اطالعرس��انی کامل به روستاییان
درخص��وص بیماری مورد نظر ،عالئم و ویژگیه��ای بیماری و تفاوت آن
با سرماخوردگی و آنفلوآنزا ارائه نشده باشد ،خود دلیلی بر انتشار بیشتر
بیماری خواهد بود .این نگرانی از ش��یوع ویروس کرونا ،زمانیکه به آمار و
اطالعاتامکاناتبهداشتیروستاهاتوجهشود،دوچندانمیشود.براساس
سالنامه آماری مرکز آمار ایران ،تعداد خانههای بهداشت روستایی 17هزار
و  928واحد و تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی دوهزار و  632مرکز
در سال  ۱۳۹۵ثبت شده است .توجه به این نکته که در سرشماری نفوس و
مسکن سال  ۱۳۹۵در حدود  ۲۱میلیون نفر جمعیت روستایی در  62هزار
و  284روس��تا توزیع شده ،یعنی هر سه روستا دارای یک مرکز بهداشتی
و درمانی هس��تند .با این رویکرد ،هر بهورز ح��دود  ۷۰۰تا یکهزار نفر و
هر پزش��ک خانواده حدود  ۱۲هزارنفر را تحت پوشش دارد .با سرانههای
اعالم ش��ده نمیتوان انتظار داشت پیش��گیری و درمان ویروس کرونا در
زمان کوتاه ،با هزینه کم و با کمترین آس��یب به سرمایه اجتماعی حاصل
شود .شیوع ویروس کرونا و بیماری حاصل از آن تنها یک پدیده پزشکی
نیست ،بلکه پدیده انس��انی ،اجتماعی ،اقتصادی و توسعهای است که در
صورت نبود یک سیستم مدیریت هوشمند و روزآمد ،هزینههای فراوانی
به کشور تحمیل میکند.
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ر وزنامه کشاور زی
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