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دلنوشته حسین علیزاده برای محمدرضا شجریان

تو تا ابد خواهی خواند

88

پیام میرجالل الدین کزازی 
برای درگذشت شجریان

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:در کمتر از یکسال آینده

ساخت 2 هزار واحد مسکونی 
محرومان در زنجان

 از مجموع 710 روستای باالی 20 خانوار در استان طرح هادی برای 704 روستا تهیه و در 400 روستای استان نیز اجرا شده است

فرنشین شورای اسالمی استان زنجان خواستار شد

بازنگری در قوانین شوراها 
و شهرداری 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد

لزوم تقویت زیرساخت های 
صادراتی در کشور

2

2

8

رییس مرکز ملی فرش ایران در زنجان عنوان  کرد:

توسعه فرش بافی؛ 
مانعی برای مهاجرت روستایی

8 7

مرگ؛ پایان شجریان نیست!
استاد، امروز به مهمانی حضرت فردوسی بزرگ می رود

کجا رفتی سفر کرده ؟ سرایت مهرگان باشد 
غمت اندوه جان باشد !  ردفشت کاویان باشد 

شرکت ایران ترانســفو در نظر دارد انواع بلسن 
جوش را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

متقاضیان می توانند برای اخذ اطالعات بیشــتر با شماره 
داخلــی 024-33790599  تلفــن 024-33790599 
از ســاعت 9 تا 17 تماس حاصــل نموده و حداکثر ظرف 

مــدت 7 روز از تاریخ انتشــار آگهی نســبت به دریافت 
 اســناد و مشــخصات کامل از طریق مراجعه به ســایت
www.iran-transfo.com و یــا اعزام نماینده 
خود به همراه معرفی نامه جهت اخذ مدارک و ارایه پاسخ 

اقدام نمایند.

 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادهای ارایه 
شده مختار است.

 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده تهران 
شرکت ایران ترانسفو )خرید داخلی( 

آگهی مناقصه 
عمومی

شرکت شماره 99/074-1
ایران ترانسفو

8

آسمان پهن کرده گوش هک باز بشنود بانگ ربنای تو راقدسیان می دمند انی تو را ات خدا بشنود نوای تو را
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 عضو شورای اسالمی شهر خرم دره گفت: 
شهرداری های کوچک برای تامین قیر با مشکل 

مواجه اند.
مرتضــی صالحی نــژاد در گفت وگو با ایســنا، 
با اشــاره به مشــکالت شهرســتان خرم دره در 
حوزه های مختلف، اظهار کرد: از آنجایی که این 
شهرســتان ۷۵ هزار نفر جمعیت دارد، مشمول 
دریافت ســهمیه قیر رایگان نمی شــود، بنابراین 
همین موضوع برای شــهرداری خرم دره و دیگر 
شهرداری ها که شرایط مشابه دارند، مشکالتی را 

ایجاد کرده است.
وی بــا بیان اینکه حذف ســهمیه قیــر رایگان 
شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر اقدامی غیرکارشناسی 
بود، ادامه داد: شوربختانه با اجرای این قانون روند 
آسفالت ریزی در شهرســتان هایی که درآمدهای 
پایدار و خاصی ندارند با مشــکل روبه رو شــده 

است.
عضو شــورای شــهر خرم دره با تاکیــد بر این 
مطلب که وضعیت شــرایط شهرداری خرم دره و 
دیگر شــهرداری هایی که شرایط مشابه دارند در 

حوزه مالی مناسب نیست، یادآور شد: شهرداری 
خــرم دره نیز هم اکنون برای تامین قیر مورد نیاز 

خود با مشکل مواجه است.
صالحی نــژاد بــا تاکیــد بر ضــرورت توجه به 
شهرداری های کوچک، افزود: باید شهرداری هایی 
که درآمدهای پایدار ندارند نیز از قانون تخصیص 

قیر رایگان بهره مند شوند.
وی خاطرنشــان کرد: در این رابطه باید وزارت 
کشور و ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 

کشور تدابیر الزم را بیندیشید.

عضوشورایاسالمیشهرخرمدره:

شهرداریهایکوچکبرایتامینقیربامشکلمواجهاند  ثبت نام تسهیالت 
جبران خسارت کرونا 

برای زنجانی ها ادامه دارد

 فرنشــین تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان زنجان با بیان اینکه تسهیالت جبران 
خســارت کرونا تقاضا محور اســت، گفت: 
بــا توجه به اینکه مهلت ثبت نــام برای این 
تسهیالت تمام شده است، ولی ما هنوز سامانه 
را نبســته ایم و این فرصت برای هم استانی ها 
وجود دارد که همچنان در ســامانه کارا ثبت 

نام کنند.
محمدرضا یوســفی در جمــع خبرنگاران 
افزود: ستاد مقابله با کرونا برای جبران برخی 
خسارت ها تسهیالتی در نظر گرفته است که 
تاکنون، پرونده های متقاضیان به میزان ۲۰۸ 
میلیارد تومان برای پرداخت به بانک های عامل 

استان معرفی شده است.
وی اظهار داشــت: تاکنون چهارهزار و ۴۵۱ 
فقــره از پرونده هــای ثبت نامی در اســتان 
تسهیالت خود را دریافت کرده اند که در این 
میان شاهد عملکرد ۳۳.۵ درصدی بانک ها در 

ارائه تسهیالت هستیم.
یوسفی گفت: شــوربختانه برخی بانک های 
استان در این زمنیه عملکرد قابل قبولی نداشته 
انــد، به طوری که بانک ملــی نزدیک به ۳۰ 
درصــد و بانک ملت نیز حدود ۱۳ درصد از 

تسهیالت را پرداخت کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشترین 
میزان تسهیالت درخواســت شده در استان 
زنجان مربوط بــه بانک های ملی و ملت به 
ارزش حدود ۶۰ و ۵۰ میلیارد تومان اســت، 
مطمئن هستیم با برطرف شــدن کاستی ها، 
این ۲ بانک عقب ماندگی های خود را جبران 
خواهند کرد. به گفته فرنشــین تعاون کار و 
رفاه اجتماعی استان زنجان سهم این استان از 
تسهیالت ویژه کرونا ۴۸۸ میلیارد تومان است.

یوسفی با بیان اینکه تسهیالت کرونایی با نرخ 
۱۲ درصد و از طریق ۱۲ بانک عامل در سطح 
استان پرداخت می شود، گفت: همه صاحبان 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که رسته 
فعالیت آنان با یکی از رسته های تعیین شده 
مطابقت داشته باشد، می توانند از طریق سامانه 

کارا درخواست خود را ثبت کنند.

خبـرخبــر

 معاون اقتصادی استاندار زنجان:
توزیع مرغ با قیمت مصوب 

از روز یکشنبه در زنجان
تصمیمی بر افزایش قیمت مرغ نداریم

 معاون اقتصادی اســتاندار زنجان با 
اشاره به موضوع عدم توزیع مرغ در زنجان 
گفت: توزیع از روز یکشنبه با قیمت مصوب 

انجام خواهد شد.
محمدرضا آبی پور در گفت وگو با خبرنگار 
موج رســا، با اشاره به مشــکل عدم توزیع 
مرغ در اســتان زنجان اظهار کرد: در تنظیم 
بازار مقرر شــد توزیع و عرضه مرغ تحت 
قراردادی بین مرغداریها و کشــتارگاه اتفاق 

بیفتد.
وی تصریــح کرد: از طرفــی دیگر نیز قرار 
اســت جهادکشــاورزی نظارت خود را به 
روند توزیع نهاده افزایش دهد تا نهاده دولتی 

به تولیدکننده واقعی مرغ تخصیص یابد.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجــان با تاکید 
براینکه این تصمیات در ســتاد تنظیم بازار 
اســتان گرفته شــد و قرار است ابالغ شود 
افزود: از طریق سازمان صمت نیز  بر روند 
کشــتار مرغ نظارت خواهد شــد و کشتار 
و توزیع مرغ قرار اســت در اســتان زنجان 
همچنــان بر پایه قیمت مصــوب ۱۶ هزار 

تومان انجام شود.
وی با تاکید براینکه استان زنجان تنها استانی 
است که مرغ را با قیمت مصوب تنظیم بازار 
توزیع می کند بیان کرد: برای اینکه این قیمت 
مصوب تداوم داشــته باشد توزیع مرغ را به 

صورت قراردادی کردیم.
آبی پور بیــان کرد: آدینه و شــنبه در بازار 
توزیع مرغ انجام نمی شــود و مرغ منجمد 
توزیع می شود و از روز یکشنبه مرغ تازه در 

بازار توزیع خواهد شد.
وی بــا تاکید براینکــه تصمیمی بر افزایش 
قیمت مرغ گرفته نشده است گفت: از روز 
یکشنبه ۵۰ تا ۸۰ تن روزانه مرغ با قیمت ۱۶ 

هزار تومان وارد بازار خواهد شد.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجان ابراز کرد: 
مطرح شــدن خروج مرغ از اســتان شایعه 

است و این موضوع صحت ندارد.
وی با تاکید براینکه خروج تولید مرغ مازاد 
نیاز اســتان با مجوز انجام می شــود افزود: 
کسی حق ندارد مرغ را بدون مجوز از استان 
خارج کند و در صورت مشــاهده برخورد 

جدی انجام می شود. 
آبی پور گفت: مرغدارانی کــه نهاده دولتی 
دریافــت می کنند موظف هســتند به اندازه 

نهاده دریافتی مرغ در بازار توزیع کنند.

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشتی ودرمانی اســتان زنجان گفت: 
بیماری کرونا در تمام طیف ســنی وجود دارد و 
بیشتر و عمده بیماران در این استان را افراد باالی 
۴۰ ســال تشکیل می دهند که نسبت به موج دوم 

نیز، سن ابتال ۱۰ سال کاهش یافته است .
دکتر علیرضا آرمانی کیان  در نشســت خبری که 
به صــورت ویدیوکنفرانس  برگزار شــد افزود: 
خوشــبختانه عموم مردم نسبت به عالئم بیماری 
کرونــا آگاهی های الزم را کســب کــرده اند که 
سفارش می شود اگر مشکالت  بوجود آمده چندان 
شدید نیست، به مراکز درمانی مراجعه نکنند و در 
منزل با مصرف مایعات و داروهای مناسب عالئم 

خود را کنترل کنند.
وی بااشاره به اینکه ۸۵ درصد از مراجعین کووید- 

۱۹ دارای عالئم متوســط تا خفیف هستند اضافه 
کرد:  ۱۰ درصد با عالئم به نســبت شدید، نیاز به 
مراقبت های بیمارســتانی داشته و سطح بندی می 
شــود اما  حدود پنج درصد با وضعیت وخیم، در 
مراکز آی سی یو تحت مراقبت های الزم قرار می 

گیرند.
 این مسؤول ادامه داد: به لحاظ نوع درمان نیز تمامی 
اقدامات این بخش بر پایــه پروتکل های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه پروتکل 
هشتم که در شهریو سال کنونی ابالغ شد، در این  
اســتان انجام می گیرد که درمانگرها سرویس دهی 
بهتری را انجام می دهنــد و انواع داروهایی که در 
سطح کشور موجود است به طور کامل به بیماران 
تحت پوشــش تزریق و تجویز می شود وی اظهار 
داشــت: در راستای مدیریت بیماری کرونا، مراکز 

۱۶ ساعته در این استان نیز مشغول خدمات رسانی 
هســتند که در این ارتباط بیماران مشکوک پس از 
انجام آزمایش ها به مراکز تخصصی تر ارجاع داده 
می شــوند و بیماران بدحال در بیمارستان ولیعصر 
)ع( و مرکز آموزشــی درمانــی تخصص و فوق 
تخصصی آیت اله موســوی زنجــان و بیماران با 
حال تا حدودی بهتر در بیمارستان  های تامین امام 

حسین )ع( و خصوصی  بهمن بستری می شوند.
آرمانی کیان افزود: مدیریت تخت های بیمارستانی 
در شرایط کرونایی اهمیت ویژه ای دارد و باید به 
بهترین نحو از ظرفیت های موجود در این بخش 
استفاده شود. وی یادآوری کرد: هم اکنون در سطح 
اســتان، حدود ۴۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان 
های بستری هســتند که دو ســوم آنان در مرکز 
استان و یک سوم  به شهرستان ها تعلق دارد. معاون 

درمان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان زنجان  ادامه داد: هم اکنون تعدادی 
از شهرهای استان به لحاظ بیماری کرونا در شرایط 
نگران کننــده ای قرار دارند و بیشــتر تخت های 

بیمارستانی اشغال شده است .

وی خاطرنشــان کرد: عالوه بر بیمارا ن کرونایی 
بیماران دیگر حاد گوارشــی، حاد تنفسی، قلبی، 
مغزی و .. وجود دارد که نیاز به بســتری دارند که 
در این راستا تالش می شود خدمات درمانی الزم 

را دریافت کنند.

 به گفته این مســؤول،این  اســتان ۲ هزار  تخت 
بیمارســتانی دارد که از این تعــداد ۸۰۰ تخت به 
بیمــاران کرونایی اختصاص یافته اســت که در 
صورت پیک، ایــن تعداد به یکهزار و ۲۰۰ تخت 

نیز می رسد.

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیاستان:

سن ابتالی بیماران کرونایی 
در زنجان کاهش یافته است

 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجــان گفت: ســه هزارو ۳۹۰ نفــر از اعضای 
جوانان هالل احمر این استان از برنامه های طرح 
تابســتانی » شــوق رویش » به صورت مجازی 

بهره مند شدند.
 شهرام میرزایی در جمع خبرنگاران افزود: اوقات 
فراغت بخش مهمی در زندگی به شمار می رود 
که نداشــتن برنامه مناســب برای گذراندن این 
اوقات، دیگر جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار 

می دهد.

وی تاکید کرد: توجه به اوقات فراغت نوجوانان و 
جوانان برای شناخت نیازها و رفع آنها، همچنین 
برنامه ریزی درســت برای گذراندن آن موجب 

بروز خالقیت، نوآوری توام با تفکر می شود.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: به همین منظور تابســتان امسال به منظور 
غنی ســازی اوقات فراغت جوانان عضو هالل 
احمر طرح شــوق رویش به صــورت مجازی 
برگزار شــد. میرزایی با بیــان اینکه در این طرح 
ســه هزارو ۳۹۰ نفر از جوانان مشــارکت کرده 

اند، اظهار داشــت: این طرح شــامل پویش ها، 
جشــنواره ها، کالس های آموزش غیرحضوری، 
برنامه و طرح های ابتکاری، مســابقه، طرح قرار 

مهرمهربانی)اهدای خون( بود.
به گفته وی، از این تعداد شرکت کننده یک هزارو 
۸۲۰ نفــر از خانم ها و یک هــزار و ۵۷۰ نفر از 

جوانان آقای عضور هالل احمر بوده اند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: این طرح ها در هالل احمر شهرستان های 
ماهنشان، طارم، ایجرود، ابهر، خدابنده، زنجان و 

خرمدره برگزار شد. میرزایی ادامه داد: در بخش 
جشنواره برنامه یاریگران زندگی، پرسش مهربانی، 
فیلم کوتاه دانش آموزی، پوپک قصه گو، سفیران 
بشردوســتی، احسان، گام دوم انقالب و بادبادک 

آرزوها اجرا شد.
وی خاطرنشــان کرد: پویش های من ماسک می 
زنم، همکالسی مهربان، پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و ازدواج آسان از دیگر برنامه های اجرا 
شده در تابستان سال کنونی به صورت مجازی در 

قالب طرح شوق رویش اجرا شد.

 استاندار زنجان گفت: فروشگاه های بزرگ 
ملزم به ارائه ماسک ۱۰۰۰ تومانی شدند.

فتح اله حقیقی در نشســت شــورای اطالع رسانی 
اســتان، با بیان اینکه نحوه فعلی اطالع رســانی با 
شرایط کنونی جامعه تاثیرگذار نیست و باید برای 
این امر از راهکارهای دیگر نیز استفاده کنیم، اظهار 
کرد: اگر توزیع آگهی عادالنه اســت، استمرار این 
روند حایز اهمیت است و باید ناظرانی باشند تا بر 

استمرار آن نظارت داشته باشند.
وی بــا تاکید بر لــزوم اطالع رســانی صحیح در 
جامعه، افزود: مقرر بود سایتی ایجاد شود و مدیران 
دستگاه های گزارشــی از عملکرد داده و خروجی 
رسانه ها در این سایت بارگذاری شود. باید ارتباط 
مدیران با روابط عمومی ها درســت باشد و ارتباط 
بین مدیر با رسانه ها نیز باید اصالح شود. همچنین 
ارتباط مدیران نیز با مردم باید اصالح شــود؛ االن 

بزرگ ترین رســالت مدیر ارتباط درست با مردم 
است.

این مسوول با اشاره به نحوه توزیع ماسک در استان، 
ادامه داد: همه فروشــگاه بزرگ باید توزیع ماسک 
هزار تومانی توزیع کنند و خوشبختانه هالل احمر 
چادر عرضه ماسک برپاکرده که استقبال خوبی از 
آن انجام شده است و از آنجایی که مردم هم مشکل 
ما را متوجه هســتند و ما هم باید مشکل آن ها را 

درک کنیم.
اســتاندار زنجان تصریح کرد: بین مدیران نیز باید 
ارتباط درستی اتفاق بیافتد و سایت دستگاه ها باید 
به روز باشد. همچنین توجه به فضای مجازی بسیار 
ضروری است. شوربختانه تاکنون کار خوبی برای 
اطالع رسانی انجام نشده  و این روند دارای اشکال 

است.
حقیقی با اشاره به اینکه ارتباط دانشگاه علوم پزشکی 

با رسانه بســیار حایز اهمیت اســت و ضرورت 
بازنگری جدی با رسانه و روابط عمومی ها وجود 
دارد، یادآور شد: اگر می خواهیم در رابطه با کرونا 
واقعیت ها هویدا شــود باید ایــن بازنگری انجام 
شود. کوچک ترین بازنگری نکردن باعث خواهد 
شــد کارهای زیادی به گردن مسووالن بیفتد. باید 
توجه داشت وقتی رسانه کنار ما نباشد، نمی توانیم 
کار کنیم. وی عنوان کرد: هم اکنون در آستانه ورود 
به موج ســوم کرونا هســتیم و حال باید رسانه ها 
تمام قد پای کار بیایند. باید ما به کار جذابیت دهیم 
تا مخاطب حرف مان را قبول کند. هیچ فروشــگاه 
اجاره عرصه ماسک باالی ۱۰۰۰ تومانی را ندارد و 
همه مردم باید بداند که در داروخانه ماسک ۱۳۰۰ 

تومانی به وفور در حال توزیع است.
وی با بیان اینکه نتیجه ماسک نزدن برخی افراد در 
جامعه باید برای شان مجسم شود، گفت: باید نشان 

داد کســانی که ماسک نمی زنند چه ظلمی در حق 
مردم می کنند. همچنین شــاهد آن هستیم که مردم 
ماسک می زنند ولی فعاالن صنفی رعایت نمی کند. 
تصمیمات اتخاذی در ستاد کرونا باید به موقع و با 
سرعت انجام شود وگرنه عملیاتی کردن دیرهنگام 

آن تاثیری در پیشگیری ندارد.
این مسوول خاطرنشان کرد: هم اکنون ما از بضاعت 
مردمی استفاده نمی کنیم. االن در رویکرد نسبت به 
کرونا امکانات مان خوب است. بر پایه نقشه مشخص 
است که اصناف یا بانک ها رعایت نمی کنند. ۵۶ تیم 
به جز بازرسان در نظر گرفته شده و معاونان استاندار 
مسوول هر شهر هستند و می خواهیم جدی ورود 
کنیم و رســانه ها هم باید کمک کنند. االن تکیه به 
دســتان مردم است اگر مراعات کردند مشکل رفع 

می شود وگرنه شرایط بدتر می شود.

۳هزارو۳۹۰نفرازبرنامههایاوقاتفراغتهاللاحمرزنجانبهرهمندشدند

استاندار زنجان:

فروشگاههایبزرگماسک۱۰۰۰تومانیعرضهمیکنند

 اســتاندار زنجان گفت: با اقدامات انجام 
شــده شــاهد گردش چرخ اقتصاد و واحدهای 
تولیدی هستیم که همین امر عاملی مهم در کاهش 
بِزه های اجتماعی همچون گرایش به موادمخدر 

است.
فتح اله حقیقی در نشســت شــورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اســتان افزود: تعداد معتادان 
متجاهــر و حتی متکدیان در زنجان نســبت به 

بسیاری از استان ها اندک است.

وی یادآورشــد: فرمانداران در شهرســتان ها در 
راستای اجرای سیاست های پیشگیری از مصرف 
این ماده خانمان سوز بسیار موفق عمل کرده اند 
و تأخیر در اجرای طرح های مبارزه با مواد مخدر 

مشکالت بزرگی ایجاد خواهد کرد.
حقیقی اظهار داشت: در زمینه ساماندهی، نگهداری 
و درمان معتادان متجاهر اقدامات خوبی در استان 
صورت گرفته اســت و باید بدانیم همت و عزم 
همگانی برای مقابله با مواد مخدر ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: در اســتان زنجان اقداماتی که 
در ۲ ســال گذشته صورت گرفته، بصورت همه 
جانبــه و در هر زمینه ای بر پایه نقشــه راهی که 
طراحی شده، اجرا شــد و امروز در محدودیت 
های اقتصادی، زنجان جزء استان هایی است که 

شرایط مطلوبی دارد.
حقیقی گفت: ایجاد پایانه صادراتی فرش کشور 
در زنجان یکی از اقدامات بسیار موثر برای رونق 
تولید فرش استان به شمار می آید و عالوه برآن در 

صورت به بهره برداری رسیدن طرح ۲خطه شدن 
راه آهن زنجان به قزوین و محورهای مواصالتی 
که در دست اجراست، زنجان به یک مرکز بزرگ 

لجستیک و گردشگری تبدیل خواهد شد.
وی افزود: تثبیت پنج هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی برای جهش تولیــد و ایجاد فرصت های 
شغلی یکی دیگر از مزیت های باالی استان زنجان 
اســت به گونه ای که خوشبختانه امروز استان به 
خوبی در دولت معرفی شــده و اگر قرار باشــد 

استان های امن و موفق در زمینه سرمایه گذاری را 
نام ببرند زنجان یکی از آنها است.

در این پایان این نشست لوح تقدیر دبیرکل ستاد 

مبارزه با مواد مخدر بخاطر اقدامات صورت گرفته 
در حوزه ســاماندهی، نگهداری و درمان معتادان 

متجاهر به استاندار زنجان اهدا شد.

استاندار زنجان:

گردشچرخاقتصاداستان
عاملیمهمدرکاهشبزههایاجتماعیاست
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 روزهــای پاییزی هــزاران رنگ در حالی 
فرا رســید که امسال نگرانی از شیوع ویروس های 
مخصوص ایــن فصل با جوالن ویــروس کرونا 
مضاعف شده است و به گفته کارشناسان هم زمانی 
عرض اندام این ۲ ویروس و عالئم مشابه ابتال به 
آن در صورت بی توجهی به رعایت پروتکل های 
بهداشتی روزهای ســختی را برای عموم مردم به 
خصوص سیستم بهداشت و درمان رقم خواهد زد.
ویروس پیچیده و هزار چهره کرونا که زمستان سال 
گذشته برای اولین بار در ووهان چین پیدا شد، حاال 
همه جهان را گرفتار خود کرده و درحالی که قصد 
کوتاه آمدن ندارد، خود را به فصل پاییز رســانده 
اســت و در این شرایط هشــدارهای متخصصان 
در باره رعایت ســفارش های بهداشتی در حالی 
شدت گرفته است که عالئم ابتال به ویروس کرونا 
و ویروس آنفلوانزا مشــابه است و در صورت بی 
توجهی باید منتظر عواقب بســیار ناخوشایندتری 

نسبت به گذشته بود.
پاییز موسم همیشگی بروز بیماری های فصل سرما 
مثل آنفلوانزا است، بیماری که سال هاست آرام و 
بی سروصدا میلیون ها نفر را در سراسر جهان مبتال 
می کند و تعداد زیادی را هم به کشــتن می دهد. 
امــا پیش از این خطر این ویروس آن قدرها جدی 
نبود و با کمی مراقبت و تزریق یک واکسن می شد 
نفسی راحت کشید و تا حدود زیادی از آن در امان 
بود اما امسال با حضور کرونا اوضاع پیچیده تر و 

حتی خطر آنفلوانزا هم بیشتر شده است.
بر این پایه متولیان امر سالمت در کشورمان نیز در 
باره همزمانی بیماری آنفلوانزا و کرونا در فصل پاییز 
نگرانی هــای خود را اعالم کرده و از طرف دیگر 
با وجود مشکالت اقتصادی و تحریم های ظالمانه، 
تمهیدات الزم را برای تهیه واکسن مورد نظر برای 
گروه های هدف متفاوت تر از همیشه اندیشیده اند 
به طوریکه چندی پیش وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی در این ارتباط به خبرنگاران گفت: 
توزیع ۱.۵ میلیون واکســن آنفلوانزا برای استفاده 
زنان باردار، بیماران ســرطانی و پرســنل درمانی 

کشور آغاز شده است.
سعید نمکی تامین نشدن ارز و خودداری کشورهای 
تولیدکننده واکسن از فروش این تولیدات به ایران 
را از دالیل اصلی تاخیر در خرید این واکسن عنوان 
کرد و افزود: از طرفی تولید ســال گذشته واکسن 
آنفلوآنزا در جهان ۴۰۰ میلیون واحد بود که امسال 

این رقم به ۷۰۰ میلیون رسید.
استان زنجان نیز که در موقعیت جغرافیایی سردسیر 
واقع شده اســت، بطور معمول با اولین صدا پای 
سرما عموم مردم را زودتر خانه نشین می کند، اما 
شرایط کرونایی امسال وضعیت را قدری پیچیده 
و نگران کننده کرده اســت، چرا که آمارهای سال 
های گذشته نشان می دهد با شیوع بیماری آنفلوانزا  
تعدادی از شهروندان به این بیماری دچار شده اند، 
که البته با ساز و کارهای مسؤوالن استانی و تامین 

واکسن مورد نیاز مسائل برطرف شده است.
لیال خالقی ۴۵ ســاله شهروند زنجانی که در حال 
خرید اقالم دارویی در یکی از داروخانه های شهر 
زنجان است، با اشاره به کمبود واکسن آنفلوانزا و 
نگرانی خانــواده ها در این باره گفت: هر چند در 
هفته های پیش مســؤوالن کشور از تامین واکسن 
مورد نیاز سخن گفته اند، اما نگرانی هایی در این 

باره وجود دارد.
وی اضافــه کرد: در تعــدادی از خانواده ها بطور 
معمول افــراد دارای بیماری هــای زمینه ای و یا 
کودکان که از جمله گروه های پرخطر ابتالی به این 
بیماری به شــمار می روند، نیازمند تزریق واکسن 
هستند، در حالیکه در این باره اطالع رسانی دقیق 
و شفافی انجام نگرفته است  و اکثر این خانواده ها 

سردرگم هستند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان در این باره گفت: 

طبق برنامه ریزی انجام شده در مرحله اول ۱۷ هزار 
واکســن آنفلوانزا از طریق معاونت بهداشتی این 
دانشگاه برای گروه های پرخطر در نظر گرفته شده 
که تزریق آن از ششم مهر به صورت رایگان آغاز 

شده است.
دکتر جواد تاج کی افزود: توزیع واکســن در چند 
مرحله همزمان با سراســر کشور انجام می شود و 
بر پایه برنامه اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در مرحله اول گروههای 
پرخطر این واکسن را دریافت می کنند سپس در 
سطح داروخانه ها توزیع خواهد شد که البته ساز و 

کار این مهم هنوز اعالم نشده است.
این مسؤول ادامه داد: با توجه به روزهای سرد سال 
و همزمانی بیماری آنفلوانزا و کرونا، بهتر اســت 
بــرای کاهش مخاطرات، گروه های یاد شــده در 

اولویت دریافت و تزریق واکسن باشند.
وی با اشاره به اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا برای 
تمامی جمعیت ۸۵ میلیونی کشور عملیاتی و امکان 
پذیر نیســت، اظهار داشت: گروه های پرخطر نیاز 
مبرم به این نوع واکســن دارنــد چرا که تا حدود 
زیــادی آنان را در برابر ابتال به این بیماری مصون 

نگه می دارد.
تاج کی افزود: این واحد دانشگاهی درصدد است 
با تامین واکسن مورد نیاز در این استان و رفع نیاز 
گروه های هدف مشکلی در فصول پاییز و زمستان 

وجود نداشته باشد.
این مســؤول خاطرنشان کرد: پیش از این واکسن 
آنفلوانزای کشور ساالنه به مقدار الزم وارد کشور 
شده و در اختیار گروه های هدف قرار می گرفت 
که امسال به دلیل شرایط خاص تمهیدات ویژه ای 
در این باره لحاظ شــده که امیدواریم طبق برنامه 

زمان بندی محقق شود.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد: 
با توجه به تقاضای باال، واکسن آنفلوانزای توزیع 
شــده در استان بر پایه دســتورالعمل های ابالغی 
از ســوی وزارتخانه برای گروه های هدف تزریق 

می شود.
وی، با اشاره به همزمانی بیماری آنفلوانزا و کرونا 
در روزهای فصول ســرد سال گفت: همین مساله 

اشــتیاق و عالقه عموم را برای تزریق واکســن 
آنفلوانــزا به مراتب افزایــش داده و این در حالی 
است که ساالنه در مجموع واکسن وارداتی کشور 
بیــن ۲ میلیون و تا ۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار دوز را 

شامل می شد.
وی اظهار داشت: در برخی از سال ها نیز تعدادی 
از واکســن های آنفلوانزا بدون استفاده مانده و در 
نهایت امحا می شــد که امسال با توجه به شرایط 
کرونایی حاکم همه متقاضی تزریق این نوع واکسن 

هستند.
این مسؤول یادآوری کرد: مشابهت های عالئم این 
۲ بیماری نگرانی هایی را در بین عموم ایجاد و از 
طرفی تشخیص این بیماری ها را با مشکل مواجه 
کرده است و همین مســاله موجب شده واکسن 

مورد نیاز امسال بیش از سال های گذشته باشد.
به گفته وی طبق وعده وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی واکسن آنفلوانزا با توجه به شرایط 
بیماری کرونا نسبت به سالهای گذشته حدود ۱۰ 
برابر بیشتر وارد کشــور خواهد شد  که اولویت 

تزریق آن نیز افراد پرخطر است.
وی یادآوری می کند:  واردات این میزان واکســن 
در یک بازه زمانی می تواند ازدحام ایجاد کند و در 
این میان غفلت از کرونا چه بسا شیوع این بیماری 

را به مراتب افزایش می دهد.
تــاج کی خاطر نشــان کرد: طبق اعــالم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توزیع و تزریق 
واکسن آنفلوانزا مرحله به مرحله  انجام می گیرد 
که اولین مرحله به کارکنان و کادر درمانی، مراکز 
خدمات جامع ســالمت، بیماران خاص و مادران 

باردار اختصاص می یابد.
وی افزود: بر این پایه ســهمیه واکسن به استان ها 
تخصیص داده شــده و زنجان نیز سهمیه خود را 
در چند روز  تحویل گرفته و واکسیناســیون این 

گروهها در حال انجام است.
مرحله اول گروه های پرخطر، سپس عموم مردم 

واکسن دریافت کنند
رییس انجمن داروســازان اســتان زنجــان نیز با 
اشــاره به اینکه این نوع واکسن همه ساله و قبل 
از شروع فصل ســرما  در سطح کشور  و از نیمه 
شــهریور توزیع می شد، گفت: امسال نیز به دلیل 

وجود بیماری کرونا و تمهیداتی از سوی  وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزشی پزشکی برای تامین 
واکسن سه و چهار ظرفیتی اندیشیده شده که هم 

اکنون وارد کشور شده است.
دکتر مهدی بیگدلی افزود: واکســن سه ظرفیتی از 
ســه سوشه و یا سه نوع آنفلوانزا تشکیل می شود 
 B و دیگری نوع A کــه ۲ نوع آن را آنفلوانزا نوع
را  شــامل می شود، واکسن چهار ظرفیتی نیز از ۲ 
آنفلوانزای نوع A و ۲ نوع دیگر سوشــه B را در 
بر می گیرد که طبیعی است واکسن چهار ظرفیتی 
بخاطر آنکه میزان ویروس بیشتری را پوشش می 
دهد ایمنی بهتری نیز دارد. این مســؤول ادامه داد: 
به این مهم باید توجه داشــت که پس از تزریق ۲ 
هفته طول می کشد تا ایمنی در فرد ایجاد شود و 
بطور معمول ایمنی کامل بین سه تا چهار ماه بطول 
می انجامد و در ایــن میان گروهای پرخطر برای 

دریافت این نوع واکسن تعیین شده اند.
وی اظهار داشت: نوزادان باالی ۶ ماه تا کهنساالن 
چه مرد و زن می توانند در همه گروه های ســنی 
این نوع  واکســن را دریافــت کنند و دریافت آن 
برای نوازدان زیر ۶ ماه و برای افرادی که ســابقه 
حساسیت و آلرژی بسیار شدید به زرده تخم مرغ 

و یا خود واکسن دارند ممنوع است.
بیگدلــی افزود: افراد باالی ۶۵ ســال، افراد دارای 
بیماری های تنفســی، از قیبل آســم، سی ای پی 
دی، بیمارانی که به هر نوعی سیستم ایمنی بدنشان 
تضعیف شــده شــامل بیماران کلیوی، پیوندی، 
بیمارانی که  داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی 
مصــرف می کنند، بیماران قلبــی و عروقی، زنان 
باردار  سالمندان و کارکنان در خانه های سالمندان، 
کادرهای پزشکی و همه افرادی که سیستم ایمنی 
ضعیف تری دارند، جزو گروههای پر ریسک برای 

تزریق این نوع واکسن هستند.
وی یادآوری کرد: با توجــه به اینکه در روزهای 
آینده همزمانی بیماری آنفلوانزا و کرونا وجود دارد، 
بهتر اســت برای کاهش مخاطرات گروههای یاد 
شده در اولویت دریافت و تزریق واکسن و سپس 

عموم مردم در اولویت بعدی باشند.
این مســؤول ادامه داد: در جلسات برگزار شده بر 
این مهم تاکید شــده که تعداد و ســهمیه کافی از 

واکسن برای این اســتان خریداری و جذب شود 
که امیدواریم از طریق داروخانه ها در دســترس 
گروه های هدف و عموم مردم قرار گیرد تا مشکلی 

به وجود نیاید.
وی با اشــاره اینکه همزمانــی ۲ بیماری در فصل 
پاییز امســال ایجاب می کند که  شهروندان بیش 
از گذشته نکات پیشگیرانه کرونایی را مورد توجه 
قرار دهند اظهار داشــت: افراد بیش از گذشته به 
رعایت به فاصله گذاری اجتماعی و اســتفاده از 
ماسک های استاندارد پزشکی، شستشوی مرتب 

دست ها توجه داشته باشند.
بیگدلی اضافه کرد: همچنین عموم مردم از تجمعات 
و مراجعات غیرضروری اجتناب کنند و نکته مهم 
اینکه رعایت همین موارد بیشتر از تزریق واکسن 
آنفلوانزا اهمیت دارد و باید مورد توجه عموم قرار 
گیرد. وی یادآوری کرد: جامعه داروسازان همواره 
آمادگی خود را برای ارائه خدمات مناسب و بهنگام 
به گروه های هدف بــه ویژه در روزهای کرونایی 
به ویژه همزمانی آن با بیماری آنفلوانزا اعالم کرده 
اســت که بهره گیــری از ظرفیت های این بخش 
می تواند مشــکالت را کاهش داده و مامنی برای 

خدمات رسانی بهتر باشد.
اما هم زمانی آنفلوانزا و کرونا چه خطراتی دارد و 
چطور می تواند وضعیت را از چیزی که هســت 
خطرناک تر و کشــنده تر کند؟ پاسخ این سؤال را 
از دکتــر احمد رضا  مبین متخصص بیماری های  
عفونی بیمارســتان ولی عصر )ع( که این روزها 
همزمانــی این ۲ بیماری مشــغله کاری اش را به 

مراتب افزایش داده، جویا شدم.
او در این ارتباط گفت: در زمانی که کووید- ۱۹ در 
جهان نبود، برخالف  تصور بیماری کرونا وجود 
داشت چرا که ۱۵ درصد از علل سرماخودرگی را 

همین ویروس کرونا تشکیل می دهد.
مبیــن اضافه کرد: همین ویروســی کــه در زمان 
حاضر در جهان مشــکالت عدیــده ای را فراهم 
کرده وقتی که ســرو کله اش پیدا نشده بود، یکی 
از خصوصیات ویروس آنفلوانزا این بود که شرایط 
را برای ارگانیسم های دیگر مهیا می کرد که باعث 

بیماری شوند.
این دانشــیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان 
ادامه داد: در فصل پاییز با شــیوع آنفلوانزا بیماران 
پنومونــی یا همان »ذات الریه«، یــا بیماران دچار 
عفونت مغزی » مننژیت »بیشــتر بود، به عبارتی 
دیگر می توان گفت بیماری آنفلوانزا این شــرایط 

را فراهم می کرد.
وی اظهار داشت: در دوران کرونا باید توجه داشت 
حــدود ۸۰ درصد افراد که به ایــن بیماری مبتال 
می شوند، عالئمی به شکل خاص ندارند، بیشتر 
بصورت سرپایی درمان می شــوند، عده ای کم، 
کارشــان به بیمارستان کشیده و بستری می شوند 
و  تعــدادی محدود از آنــان به خاطر حال بد، در 
بخش آی سی یو بیمارستان ها تحت مراقبت قرار 

می گیرند.
مبین ادامه داد: بر این  مبنا ۳۰ درصد افراد بالغ و ۵۰ 
درصد کــودکان هیچ گونه عالیم این نوع بیماری 
را نداشــته و در واقع از آن بی اطالع هستند، یعنی 
به عبارتی سیســتم ایمنی بدن این افراد ویروس 
کوویــد- ۱۹ را مهار می کند و از ورود آن به بدن 
جلوگیــری می کند و نمی گذارد مشــکل جدی 

ایجاد شود.
ایــن متخصص بیماریهــای عفونی بیمارســتان 
ولی عصر)عج( زنجان اضافــه کرد: حال نگرانی 
متخصصان این اســت که بیماری آنفلوانزا وقتی 
شــیوع می یابد، همانطوری که قبال، فضا را برای  
حمله و تهاجم به ارگانیســم های دیگر آماده می 
کرد، این ویروس در زمان کنونی با انتشــار خود 
جمعیتی را که در حالت طبیعی می توانســتند با 
ویروس کرونا مقابله کنند و کارشان به بیمارستان 
نکشد و با یک درمان سرپایی یا بی عالمت بدون 
قرنطینه، بهبودی کسب کنند، چنین نشود و اوضاع 

پیچیده تر شود.
وی اظهار داشــت: بر این پایه بیمــاری آنفلوانزا 
سیستم ایمنی این افراد را به شدت پایین می آورد 
و  این فضا را مهیــا می کند که برای کووید- ۱۹ 
که نمی توانست بیماری ایجاد کند و در بیمارستان 
بستری شود، حاال  این شخص با این وضعیت به 
بیمارستان می رود، شدت بیماری افزایش می یابد 

و در نهایت آمار مبتالیان نیز باال می رود.
این دانشــیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان 
ادامه داد:  به عبارتی دیگر انتظارمان بر این اســت 
که در دوران بیمــاری آنفلوانزا عدد ۸۰ درصدی 
که اعالم شده که نیازی به درمان ندارند، بصورت 
سرپایی و  با استراحت و غذای سالم بیماری آنان 

برطرف می شود، دیگر این آمار  بهم بریزد.
وی خاطرنشــان کرد: در واقع لیســت و تعدادی 
کسانی که به بیمارستان ها ارجاع داده شده، بستری 
می شــوند و حتی وضعیت بحرانی پیدا می کنند، 
افزایش خواهد یافت و بر این مبنا بیماری آنفلوانزا 
این مشکل جدی را ایجاد می کند و بطور تاکیدی 
باید گفت، فضا و سیســتم بدن را در برابر کرونا 

ضربه پذیرتر می کند.
مبین با اشاره به اینکه همزمانی ۲ بیماری آنفلوانزا 
و کووید - ۱۹ بدون شــک میــزان مرگ و میر را  
افزایش خواهد داد، اظهار داشــت: این مساله یک 
هشدار برای عموم مردم است که پیش از این اگر، 
وسایل حفاظتی از قبیل ماسک، دستکش، بهداشت 
سطوح، رعایت فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
می کردند، اکنون باید این دقت در کاربرد این موارد 
را بیشتر  به کار ببندند، در غیر اینصورت و مطمئنا 
منتظر عواقب بد و میزان باالی فوتی ها باید باشیم.
 این متخصص بیماری های عفونی در پاســخ به 
این پرسش که عوامل ژنتیکی تا چه میزان در بروز 
بیماری کووید - ۱۹ نقش دارد، خاطرنشــان کرد: 
نمی توان بطور قطع پاسخ به این پرسش ارائه داد، 
اما به نظر می رســد که عوامل ژنتیکی در بوجود 
آمدن پیامد بیماری و حتی شــدت آن تاثیر داشته 

باشد.
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شماره ١٠٩٩٠٠٣٠7٠٠٠٠٠٠٢

 رییس جهادکشاورزی طارم گفت: ۱۸۰ 
هکتار از اراضی کشــاورزی این شهرستان زیر 

کشت کرفس می رود.
مجتبی اســکندری در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان اینکه کاشــت کرفس در طارم آغاز شده 
اســت، عنوان کرد: پیش بینی می شود در سال 
زراعی جاری حدود ۱۸۰ هکتار از اراضی این 
شهرســتان به کشــت این محصول اختصاص 

یابد.
وی بــا بیان ایــن مطلب که تعــداد ۱۴۰ نفر 
بهره بردار طارمی در زراعــت این محصول با 
ارزش فعالیــت دارند، یادآور شــد: پیش بینی 
می شــود از این میزان کشت مقدار ۱۰ هزار و 
۸۰۰ تن محصول کرفس برداشت و روانه بازار 

مصرف شود.
اســکندری با اشــاره به زمان برداشــت این 
محصــول، بیان کرد: زمان برداشــت محصول 

کرفس در این شهرستان در نیمه اول فروردین 
تا اوایــل اردیبهشــت ماه اســت و محصول 
تولیدی عالوه بر نیاز اســتان به دیگر استان ها 
و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

وی با بیان اینکه از جمله اقدامات این مدیریت 
در باره زراعــت کرفس، اجــرای برنامه های 
آموزشــی، بازدیدها و ارائه سفارش های فنی، 
تامین نهاده های مورد نیاز بوده اســت، اضافه 
کــرد: از ارقام مورد کشــت کرفــس در طارم 
می توان به رقم کالیفرنیایی و فریموس اشــاره 

کرد.
این مســوول اظهار کرد: با توجه به شــرایط 
اقلیمی، آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز، 
تامین آب مورد نیاز به طور مستقیم از رودخانه 
قــزل اوزن کرفــس طــارم از مرغوب تریــن 

محصوالت کشور است.
به گزارش ایسنا، برداشت کرفس در فروردین ماه 

هر ســال در طارم آغاز می شــود و بیشترین 
محصول کرفس در سه روستای کوهکن علیا، 
کوهکن ســفلی، هارون آباد و به نسبت کم در 

دیگر نقاط طارم کشت و برداشت می شود.
کرفس به  عنوان سلطان سبزی ها معروف بوده 
و دارای خواص دارویی زیادی است که از آن 
کلیوی، کم خونی،  بیماری هــای  درمان  جمله 

فشارخون باال، آسم و غیره را می توان نام برد.
شهرســتان طارم از نظر وضعیت آب و هوایی 
دارای شرایط خاص است، بافت مکانی منطقه 
از حالــت دره ای برخوردار بــوده و با ارتفاع 
متوسط ۴۰۰ متر از ســطح دریا، منطقه به طور 
نسبی به صورت دشت بوده، بنابراین از نظر آب 

و هوایی تابستان گرم و زمستان معتدل دارد.
بیــش از ۹۰ درصــد مــردم طــارم در حوزه 
کشــاورزی مشغول به کار هستند و کشاورزی 

پایه اصلی اقتصاد طارم را تشکیل می دهد.

رییس جهادکشاورزی طارم خبر داد؛

۱۸۰هکتارازاراضیکشاورزیطارمزیرکشتکرفس
آگهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی

نظــر به اینکــه آقای تقــی مجتهدی طبــق تقاضای وارده شــماره 
139921727008000959- 99/6/4 درخواست افراز مالکیت مشاعی 
خود از پالک 64/441 اصلی بخش 3 زنجان واقع در ســلطانیه معروف 
به قنات جلوخانه را نموده است و در درخواست اعالم داشته دسترسی 
به نشانی بیشــتر مالکین ندارد، بنابراین به استناد ماده 18 آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا از کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی 
یــا نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشــان در پالک مذکور دعوت به 
عمل می آید که راس ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخه 99/7/27 
که عملیات افراز توسط نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت 
می گیرد حضور بهم رســانند. عدم حضور مانع انجام افراز نخواهد بود 
بدیهی است در صورت افراز ملک، آگهی افرازی به همراه صورتجلسه و 
نقشه افرازی نیز جهت اطالع عموم و ذینفعان مجددا منتشر خواهد شد.

اصغر بیگدلی 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

تبلیغاتدر

بهسودشماست
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اذان ظهر

12:02

غروب آفتاب

17:46

اذان مغرب

18:04

نیمه شب

23:20

اذان صبح فردا

4:55

طلوع صبح فردا

6:19

وضعیت آب و هوای زنجان:

1
17

ر جهان بی تو غم انگیز شد ، ای یار ! دیدا
گار ، بهاری است هک پاییز شد ای یار ! ان

ن هک مرا جام تــُهی شد ز می وصل چندا
جانم ز تمنای تو ، لبرزی شد ، ای یار !

انچار ، زمین خورد شکیبایی عاشق

چون با غمِ  عشق تو گالوزی شد ای یار !
باد سحری انهف گشاد از سر زلفت ،
او کامروا شد هک سحرخیز شد ای یار !

کی می رود از یاد من آن سال اه هک پاییز
از باغ و بهار تو ، دل انگیز شد ای یار !

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

چهارسو

اســتاد محمد رضا شــجریان پــس از یک 
کشــمکش طوالنی با بیماری سرطان ، در ۸۰ 
سالگی درگذشــت و جهانی را بی شجریان 

کرد و ای دریغا از این درد مدام ...
 چرا که هنر و هنرمند آن هم از جنس اســتاد 
شــجریان مرز ندارد و متعلق به همه انســان 
هاســت ، انسانهایی که فطرتشــان آکنده از  

صلح ، عشق ،  مهر و دوستی است. 
صدای او آسمانی است و هر چه که آسمانی 

باشد تابع قید و بندهای زمینی نخواهد بود !
باری ، شجریان با مهر آمد و با مهر زیست و 
با مهر برفت و این همه مهر را نداشت اگر به 
پای حضرت حافظ نمی نشست و با شیخ اجل 

و فردوسی بزرگ همنشین نبود. 

 اســتاد ، پرورش یافته ی مکتب ایران بود و 
برای همین عاشق ایران و ایرانی ! 

شــجریان همچون ســتاره ی درخشانی در 
آســمان هنر ایران زمین درخشید و هیچ چیز 
نتوانست و نمی تواند نور این اختر تابناک را 

بی رونق کند . 
شــجریان برای مردن به دنیا نیامده است که 

او همیشه زنده است همانطور که فردوسی و 
حافظ و سعدی و موالنا زنده اند ! 

اســتاد شــجریان زنده کننده موسیقی اصیل 
ایرانیســت  که امروز بــه مهمانی حضرت 
فردوســی بزرگ می رود تا کنار ایشــان که 
زنده کننده ی زبان و ملیت ایران است تا ابد 
ماندگار شــود و این همجواری،  پیام مهمی 

دارد برای همه ی کســانی کــه دل در گرو 
فرهنگ مهرپرور ایران دارند و قلبشــان برای 

این مرز و بوم می تپد. 
 وی در این ســال ها با مردم بود و زبان مردم 
بــود و محبوب آنها ، لقب اســتاد بی اندازه  

حقیر است برای بزرگی او ! 
چه خوش گفت همایوِن جان که شجریان برای 

همه ی شــما مردم اســت، پس داغ رفتنش بر 
همه ی ما و مردمان ایرانشهر بزرگ تسلیت باد!

سرایت مهرگان باشد 
درفشت کاویان باشد 
کجا رفتی سفر کرده ؟

غمت اندوه جان باشد !
)شعر از: مجید خالقیان(

مرگ؛ پایان شجریان نیست!

مرگ چارهاي ندارد. درد بيدرمان است. پزشکان 
راه بــه دنيا نيامدن را ميدانند اما مســير در دنيا 
ماندن را بلد نيستند و شــايد تا آخر الزمان هم 

کسي آگاه به اين طريق نشود.
مي دانســتيم دير يا زود دست اجل، محمدرضا 
شــجريان را که به حق صداي ايران بود از ميان 
ما خواهد بــرد اما مرگ در زمانــه کرونا، حق 
خســرو خوبان نبود. االن زمان خوبي است که 
اين شــعر عارف قزويني که شجريان به زيبايي 
آن را اجرا کرده است  را با هم زمزمه کنيم:» چه 
کج رفتاري؛ اي چرخ / چه بدکرداري؛ اي چرخ«
مرگ در عصر کرونا، خيلي غريبانه اســت. در 
گوشه و کنار شــهر، اقوام و آشنايان هستند اما 
غريبانه تشييع مي شــوي و بدتر از آن مظلومانه 
به خاک ســپرده مي شوي تا ديگران دچار کرونا 
نشــوند. خانــواده در ميان تنهايــي خود گريه 

مي کنند و با مرور خاطره ها مي سوزند.
اين حق شجريان نبود؛ همانطور که حقش نبود 
افطارهاي ماه رمضان بدون ربناي او سحر شود. 

حقش نبود به خاطر کج سليقگي ها در رسانه اي 
که نام ملي را يدک مي کشد، ممنوع الصدا شود.

البته که اشــتباه فکر ميکردند که با پخش نشدن 
صداي شــجريان او از يادها خواهد رفت. استاد 
آواز ايران در ذهن ايراني ها ماند. چه ايراني هايي 
که خود دست به کار شدند و به لطف پيشرفت 
علم، ربناي شــجريان را مهمان سفره هاي افطار 

خود کردند.
هنوز که هنوز اســت وقتي باران مي آيد، درست 
مثــل همان ســاعت هايي که خبر درگذشــت 
شجريان دســت به دست شــد، مردم »ببار اِي 
بارون ببار!! با دلم گريه کن خون ببار!! در شباي 
تيره چون ُزلف يــار...!« را زمزمه مي کنند و چه 
زيبا که در شب رفتن او باران آمد و مردم صداي 

هق هق آسمان را شنيدند.
استاد موســيقي ســنتي به مردمش يک آقازاده 
تحويل داد. آن هم در زمانــي که آقازاده ها هزار 
حاشيه دارند و هزار حرف پشت سرشان است.  
دلمان براي صداي شــجريان تنگ مي شــود اما 

دلخوش به نواي همايون هستيم. نوايي که کم از 
پدر ندارد و به حسابي دلبري مي کند.

شــايد امروز زمان خوبي باشــد کــه برخي از 
هنرمندان يکبار زندگي شــجريان را مرور کنند. 
ببينند او چگونه زندگي کرد که وقتي مردم خبر 
رفتنش را شــنيدند، بغض کردند و آه کشيدند و 

زير لب گفتند »حيف شد«
امروز زمان خوبي اســت که بدانند و بدانيم تنها 
راه در دل مــردم ماندن، کار زياد و ديده شــدن 
نيســت. الزم نيســت به هر قيمتــي روي آنتن 
تلويزيون باشيم. مي شود مثل شجريان بود و از 
صداوسيما ديده نشد اما همچنان عزيز دل مردم 

ايران بود.
مي شــود شجريان بود اما همه نسل هاي ايران را 
درگير خود کرد. امروز دهه هشتادي ها هم غصه 
گوشــه دلشــان خانه کرده و مي گويند: » دل ز 
دستم رفت و جان هم/ بي دل و جان چون کنم«
شــجريان اليق خداحافظي دل نشيني بود اما چه 
مي شود کرد؛ کرونا ســبک زندگيمان را عوض 

کرده است. بايد از دور با او وداع کنيم و بگوييم: 
»خداحافظ؛ اي شعِر شب هاي روشن«

اميدوارم به زودي راهمان به توس بيفتد. ســري 

به حضرت فردوسي و اخوان ثالث بزنيم و باالي 
مزار شجريان بايستيم و صدايمان را آزاد کنيم که 

مرغ سحر ناله سر کن...

حق شجريان 
اين نبود...

استاد، امروز به مهمانی حضرت فردوسی بزرگ می رود مصطفی ارفعی

 ميرجالل الديــن کــزازی در پيامــی 
درگذشــت محمدرضا شــجريان را تسليت 

گفت.
 اين اســتاد ادبيات و نويسنده و پژوهشگر در 
پيام تسليت خود نوشته است:  ُخنيا به سوگ 
می نشيند؛ آواز، با درد و دريغ دمساز، می مويد؛ 
چنگ، درمانده و دلتنگ، گيســو می پريشــد؛ 
تار، زار، می گريد؛ نی، جانگزای و جگرسوز، 
می نالد؛ تنبک، دمادم، از غم بر ســر می کوبد؛ 
چرا؟ زيرا بزرگمرد آواز ايران، استاد محمدرضا 
شــجريان؛ اين خرمخوی ترين ُخنيايی - که 
يادش گرامی باد! به مينوی برين شتافته است 
تــا از اين پس بهشــتيان را، با گلبانگ پهلوی 
و مينُِوی خويش، بيافســايد )=افسون کند( و 

دل از آنان بربايــد و دری از هنِر جانپرور، بر 
رويشان، بگشايد. 

پیام میرجالل الدین کزازی 
برای درگذشت شجریان

 اعالميۀ شــورای عالــی مصالحه ملی 
افغانستان در پيوند به درگذشت استاد محمد 
رضا شجريان، هنرمند و آوازخوان شهير ايران

با تأسف شامگاه پنجشــنبه استاد محمد رضا 
شــجريان، هنرمند بــزرگ و آوازخوان نام دار 
حوزۀ تمدنی ما و زبان فارســی، به ديار ابدی 
شتافت. مرگ استاد شجريان، ميليون ها انسان 
را در سراسر کرۀ خاکی به ويژه در کشورهای 
منطقه و فارسی زبان به ماتم نشاند و تکان داد. 
محمد رضا شجريان، »ميراث مشترک فرهنگی« 
کشورهای منطقه، معرِف اشعار شاعران بزرگ 
زبان فارسی از جمله مولوی، حافظ، سعدی و 

فردوسی است. 
شــادروان شــجريان آثار گران بهايــی را به 

يادگار گذاشــته 
را  وی  نــام  که 
تاريــخ  ثبــت 
جاويدانــه  و 
فقدان  می سازد. 
هنرمندی  چنين 
پرناشدنی است. 

بدين وســيله، مراتب همدردی و غم شريکی 
خويش را با خانوادۀ اســتاد شــجريان، مردم 
برادر و همسايه ايران و تمام کشورهای منطقه 
و فارســی زبان ابراز داشته و به روح ملکوتی 

استاد شجريان بهشت برين می طلبيم.
دکتر عبداله عبداله 

رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان

حســين عليزاده ـ نوازنده و آهنگساز شناخته 
شده کشــورمانـ  در پی درگذشت محمدرضا 
شــجريان، با نگارش متنی به رفتن استاد آواز 

ايران واکنش نشان داد.
حسين عليزاده برای محمدرضا شجريان نوشت:

»مهر با تو آمد،
مهر با تو رفت.

اما تو نمی روی  و
مهر با نام تو می ماند.

تو مهری و همه فصول مهربانی مهر تو.
تو بزرگ بودی و بزرگ رفتی

تو تا ابد خواهی ماند ...
تو تا ابد خواهی خواند ...

 حسین علیزاده/ ۱۷ مهر ۱۳۹۹

تسلیت  عبداله عبداله 
برای درگذشت شجریان

تو تا ابد خواهی خواند
دلنوشته حسین علیزاده برای محمدرضا شجریان

شيراز است. حافظيه. گرمای تابستان. شب است 
و بادی آرام می وزد. جوان، پيراهن سپيدی بر تن، 
الغر و ساده و بی آاليش، روی زمين نشسته است 
و ميان آوای ساز اساتيد نوازندگی که احاطه اش 
کرده اند، خجالت زده می نمايد. شــايد نبايد آنجا 
باشد. اما هست تا دست سرنوشت او را به اوجی 
برساند که شايد هرگز تصورش را هم نمی کرد. 
شايد نمی خواست. شــايد می خواست به جای 
»خســروی آواز ايران«، همچون اساتيدش تنها 
بتواند در گوشه ای آرام، اما بدون تنش جامعه ای 
تنش زده، زير سايه همان اساتيد، رشد کند؛ شايد 
نمی خواست به سروی چنين بلند تبديل شود تا 
باد ها اينگونه آزارش دهند زمانه چنين بر او ضربه 

زند.
تهران است. بيمارســتان جم. پاييزی بی روح و 
غم زده از هزاران مرده و قلب هايی که مضطربند و 
چشم هايی که نگرانند. می دانستند چنين می   شود. 
سال ها بود با اين درد دست به گريبان است. درد 
وجودش را پر کرده است، اما بايد به ديگران اميد 
بدهد. بيرون بيمارستان، مردم قهرمان می خواهند. 
کالبد بی جانی به آن ها وعده داده شــده که بر سر 

دوش بگيرند و بر حال خود بگريند.
شيراز است. جوان مو های ســياه زيبايی دارد و 
چهر ه ای روشن. چشــمانش را نمی بينی. چشم 
بر زمين دوخته اســت. گويی از آنکه اساتيدش، 
صدای سازهايشان را خاموش می کنند تا صدای 
او در هوا بلند شــود، خجول است. صدايش، اما 
پر توان و جســور و بی باک مــی رود تا دل هايی 
بی شــماری را فتح کند. صدايش جهان فرهنگ 
ما را پُر می کند. صــدای جوانی که خواندن را با 
سوره های کتاب آسمانی آموخته است؛ و محبت 
را در آرامش ســاز های ايرانی که قرن هاســت با 
ضربه های کوچک نوازندگانش ناله سر می دهند و 
با اشعار شاعران بزرگ و رنج ديده اين پهنه همان 
وقتی که مغول ها خون می ريختند، آن ها عشــق 
را می ناميدند، زيرا می دانســتند در جنگ عشق و 
خشم، هميشه عشق پيروز است. موالنا آنجاست 
و عطار و حافظ. عاشــقانی که جز شعرهايشان 

سالحی برای نبرد با اهريمنان خون ريز نداشتند.
خيابان ها غم انگيزند. او ديگر نيســت. او بيش از 
هميشــه با صدايش هســت. »خبر« را می دهند. 
اشــک ها روان می شــوند. شــاعران به صدا در 

می آيند. صدايی که عمق اندوه بی شــماران را در 
خود دارد به آســمان پرواز می کند. تسليت ها از 
همه سو ســرازير می شوند. جايی در زير تابوت 
نيســت که بتوانی اندکی از اين بار کالبد بی جان 
را بر بدنت بکشــی؛ و يا. اصال تابوتی نيست. يا 
شايد نباشــد. چه کسی می داند. روزگار، روزگار 
لعنت شــده کروناست؛ و مرگ در غربتی غريب 
و تنهايی. ولو مرگی که سال ها در انتظارش بوده 
باشــی. مرگ هنرمند، کمتر از مرگ انســان های 
متعارف اندوهبار اســت، زيرا ميليون ها فرزند با 
هنرش آفريده و در هر لحظه ای در گوشــه ای از 
جهان کسی به يادش، در غم غربت، به ياد وطن، 
به ياد دوســت و عزيزی از دست رفته، يا صرفا 
برای يادآوری خوشی ها و زندگی از دست رفته 
خويش و بازگشت به دوران شکوفايی و زندگی 
شادابی که می شــناخته، آن را برای چندمين بار 
زنده می کند، به گوش هايش می ســپارد و شايد 
احساساتش نيز ياری کنند و بتوانند به چشمانش 
قدرت گريســتن بدهند؛ شايد بدين گونه، بتواند 
نطفه شــادمانی ابــدی را در وجود خويش زنده 
کند و شکوفه شادی را در دلش و زيبايی لبخند ِ 

دخترکی جوان را بر لبانش. سياوش آنجاست و 
آوايش نيز که مجلس را در رؤيايی آسمانی فرو 
می برد. ســال ها پيش است. وقتی راديو خراسان 
قرائت قرآن اين جوان را پخش می کرد، کســی 
نمی توانست حدس بزند که روزی بر صحن های 
چنين شکوهمند بدرخشد و ده ها سال بعد بدل به 
نمادی از هنر و آبروی ايرانی شود. بدل به نمادی 
از مقاومــت در برابر همه بدی ها و زشــتی هايی 
روزگاران؛ به صدای مردمانی که دوستش دارند. 
در صف اول بايســتد و آواز آن ها را ســر دهد. 
گويی از حافظ و موالنا می خواند. گويی آن اشعار 
را برای دوران او ساخته اند که تا آن ها را در اوج 
نوميدی کســانی که دوستش داشــتند و دارند و 
خواهند داشت، بخواند. خسروی آواز ايران لقبی 
توخالی نيست؛ و بزرگترين ارزش آن نه در هنر 
آوازخواندن که در ارزش مردم داری اســت. هنر 

آنکه دوستت بدارند و دوستشان بداری.

امشــب. در ناکجا آباديم. جايی نامعلوم. خشــم 
ســياوش و آوازی برای زندگان و عشق مردمی 
که خواننده خود را دوســت دارند و از چهره ی 
زشــت بی فرهنگی و بی خردی بيزارند. شجريان 
در حافظه تاريخی فرهنگ ما ثبت می شــود. در 
آن سال های پرشــور آواز، شجريان خود بدل به 
نام و نشــانی می شــود برای قدرت فرهنگ در 
برابر قدرت کور انتقام و خشــونت. آوايی ديگر 
به آسمان رود. رمضان اســت. در سراسر ايران. 
آن سالهاست و اين ســال ها و همه جا سخن از 
يک »ربّنــا« ی تاريخی که شــجريان در ذهنيت 
همه ايرانيان برجای گذاشــته است. روز است. 
سحرگاه. آفتاب باز هم می تابد. گرمای خورشيد 
بی پايان است. بستری گشوده. جايی نامعلوم. درد 
و رنج و صدايی در دوردســت از دست می رود. 
چهره هايی هميشه جوان در عکسی که جاودانش 
ميخواهی. محمدرضا شجريان از نسلی به نسلی 

گذار می کند؛ و همچنان راه های خود را ميگشايد. 
روز اســت. امروز. نمی دانيم کجاســت. امروز 
ســياوش در قلب همه است. شب است. گور را 
پُر کرده اند. مردم رفته اند. به دنبال کالبدی ديگر. 
آرزو ها اما، هميشــه زنده اند و خاطرات هميشه 
آنجا؛ و آرزو هايی بزرگ برای موسيقی ايران در 

راه. راه هايی تازه برای فرهنگ و زمانه خود.
شيراز است. شب است. حافظيه. جشن موسيقی. 
تابستانی گرم. بادی خنک و آرام. جوان نحيف و 
سربه زير، کت و شلوار پوشيده و کنار استاد بهاری 
ايستاده و آواز می خواند و صدايش در قلب شب 
و حافظه موسيقيايی ايران ثبت می شود. برای ما. 
برای ابديت ما. برای روزگارنی که اندوه، گويی 
همه در ها را بر اميد ِ قلب ها بسته و همه اشک ها 

را بر چهره ها خشکانده است.
تهران اســت. انبوه جمعيت افزايــش می يابند. 

فريادها. اشک های گرم. اشک های سرد.

محمدرضا شجریان 
صدایی که خاموش نمی شود

 ناصر فکوهی

 مصطفی داننده
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 مدیر درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد 
کشــور با بیــان اینکه حمایــت از جمعیت های 
آســیب پذیر نقش مهمی در کاهــش اعتیاد دارد، 
افزود: مصرف مواد مخدر در خانواده های متمول 

تبدیل به یک پرستیژ شده است.
به گــزارش ایرنا، علیرضا نوروزی در گفت وگو 
با خبرنگار حوزه ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر با 
تاکید بر اینکه همه بیماری های روانپزشــکی از 
جمله اختالالت مصرف مواد مخدر، تک عاملی 
نیستند یعنی عوامل متعددی در گرایش به سمت 
مصرف آن دخالت دارنــد، افزود: این اختالالت 
همانند بیماری های عفونی یا کرونا نیســت که 
فــرد در مواجهه با فردی که کرونا مثبت اســت، 

کرونا می گیرد.
وی توضیــح داد: مجموعــه ای از دالیل فردی، 
خانوادگی، گروه های همساالن، محله، اجتماع و 
مدرسه در اینکه فرد به سمت مصرف مواد مخدر 

کشیده شود، دخالت می کنند.
درجه مخاطره جویی نوجوانان، نقش برجسته 

ای در گرایش به مصرف مواد مخدر دارد
روانپزشــک درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد 
کشــور درباره دالیل فردی توضیــح داد: افرادی 
که درجه مخاطره جویی آنان نســبت به دیگران 
بیشــتر است یعنی به لحاظ سرشــتی، بیشتر در 
برابر خطر تجربه مصرف مواد هســتند یا افرادی 
هستند که نگرش های مثبتی در خود و گروه های 

همساالنشان نسبت به مواد وجود دارد.
بــه گفته نــوروزی، به طور کلــی در افرادی که 
انتظــارات مثبتی از مواد مخــدر دارند یا تصور 
می کنند که مصرف مواد منافعی دارد، کشــش به 

سمت مصرف مواد بیشتر است.
وی، با تاکید بر اینکــه در خانواده هایی که نظم 
و انضبــاط و نظارت بر فرزندان کم اســت و از 
آن ســو گرما و صمیمیت و دلبستگی در محیط 
خانواده پایین اســت احتمال مصرف مواد مخدر 
در فرزندان افزایش دارد، افزود: ترکیبی از محبت 
و انضباط و نظارت در خانواده اثر پیشگیری کننده 

دارد.
جابه جایی، مهاجرت و داشتن تعلق خاطر پایین 
نسبت به محله از دیگر عواملی است که به گفته 

این روانپزشــک، فرد را در معرض خطر بیشتری 
قرار می دهد.

نوروزی ادامه داد: تبعیض زیاد در اجتماع هم از 
جمله عوامل دخیل در اعتیاد افراد است.  

مصرف مواد مخدر صنعتی بــه صورت فانتزی 
درآمده است

روانپزشــک درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد 
کشور در پاسخ به این پرسش که شاهدیم مصرف 
مواد مخدر صنعتی در خانواده های متمول شایع 
و به صــورت فانتزی درآمده، گفــت: در گروه 
جوانان و نوجوانان سلســله مراتب ارزشی تغییر 
یافته و اینکه فرد چقدر در زمینه ای پیشرو باشد 
ارزش محسوب می شود؛ ممکن است در جمعی 

موضوعاتی مانند ورزشی، درسی و مثبت ارزش 
محسوب شود اما در برخی گروه ها موضوعات 
منفی ایــن حالت را پیدا کند یعنی فرد هر چقدر 
خالف تر باشد یا کارهای خالف شدیدتری انجام 
داده باشد جایگاه و اهمیتش در آن گروه یا خرده 

فرهنگ مهم تر است.
نــوروزی ادامه داد: در نتیجــه در برخی مناطق، 
ارزش های مورد تایید اجتماع حاکم نیســت و 
شــاهدیم که خرده فرهنگ هایی حاکم است که 
هر چقدر طرف در انجــام کار خالف خالق تر 

باشد پذیرفتنی تر است.
وی تاکید کرد: در میــان نوجوانان خانواده های 
مرفه هم به همین نســبت جایگاه ارزش ها تغییر 

کــرده و مصرف مواد مخدر صنعتی به شــکلی 
فانتزی و پرســتیژ درآمده اســت اما نکته حائز 
اهمیت اینکه علل و گرایش نوجوانان به ســمت 
مواد مخــدر در این خانواده ها بــا دیگر مناطق 
متفاوت است و آسیب کمتری به جامعه می زند 
چرا که می توان این نوجوان را با آموزش مهارت 
هــای زندگی از خطر دور کــرد اما نوجوانی که 
دغدغه اقتصادی و فضای محیط زندگی او را رها 

نمی کند کمتر آموزش پذیر است.
میانگین سن شروع مصرف برای مواد سنتی ۲۰ 

سال و صنعتی زیر ۲۰ سال است
نوروزی درباره ســن مصرف مواد مخدر یادآور 
شد: در بیشــتر مطالعاتی که انجام شده میانگین 

سن افراد درگیر ۳۰ ســال است و این کم نشده 
اســت. اما زنگ خطر زمانی به صــدا درآمد که 
میانگین سن شــروع مصرف مواد مخدر سنگین 
مانند تریاک به ۲۰ سال و مصرف مواد صنعتی به 

کمتر از ۲۰ رسید.
در بیشــتر مطالعاتی که انجام شده میانگین سن 
افراد درگیر ۳۰ سال است و این کم نشده است. 
اما زنگ خطر زمانی بــه صدا درآمد که میانگین 
سن شــروع مصرف مواد مخدر ســنگین مانند 
تریاک به ۲۰ سال و مصرف مواد صنعتی به کمتر 

از ۲۰ رسید.
مدیر درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور با 
بیان اینکه موضــوع مصرف مواد مخدر به اندازه 

کافی مهم است و نیاز به اعالم کاهش سن نیست، 
یادآور شد: چرا که گاه اینقدر در رسانه ها عنوان 
می شــود که ســن مصرف مواد در ایران کاهش 
یافته که در اذهان عمومی تصور دیگری پیدا می 
شود و این ترویج مصرف مواد محسوب می شود.
وی تاکید کرد: اتفاقا در رسانه باید عنوان شود که 
سن مصرف کاهش نیافته بلکه ۹۵ درصد جامعه 
مواد مصرف نمی کنند و شــما هم یکی از آنان 
هســتید. همان ۵ درصد مصرف کننده به اندازه 
کافی مهم اســت و نیاز نیســت که خبرها روی 

کاهش سن مانور داده شود.   
ســرمایه گذاری امروز در قشــر محــروم برای 

پیشگیری از اعتیاد فردای نوجوان
مدیر درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور با 
یادآوری اینکه در جمعیت هایی که آسیب پذیری 
باالیی دارند خصوصا در شرایط کشور که نگرانی 
های اقتصادی خیلی جدی است برنامه ریزی باید 
قبل از تولد صورت گیــرد، توضیح داد: بعبارتی 
فاصله گذاری بین تولدها و حمایت اقتصادی و 
اجتماعی از مادران بارداری که در شرایط محروم 

زندگی می کنند باید در اولویت قرار گیرد.
وی ادامــه داد: زیرا گروه های در معرض خطر و 
فرزندانی که از این افراد متولد می شوند، ۲۰ سال 
بعد افرادی درگیر آسیب های اجتماعی مختلف 
از جمله اختالالت مصرف مواد و اعتیاد خواهند 
بود. بنابراین در گروه هایی که وضع اقتصادی و 
اجتماعی آنان از یک حدی پایین تر است تامین 

یک رفاه حداقلی اثر پیشگیرانه کننده دارد.
نوروزی تاکید کرد: باید هر چه اتفاق افتاده را کنار 
بگذاریم و از امروز برنامه ریزی برای فرزندانی که 
قرار است در این خانواده ها متولد شوند داشت 
تا ۲۰ ســال آینده کمتر شاهد آسیب اجتماعی و 
اعتیاد بود؛ خانواده هایــی که اقلیتی کوچک در 

حاشیه شهرهای بزرگ هستند.
این روانپزشــک، آموزش مهــارت های زندگی 
را نکتــه ضــروری بعدی عنوان و خاطرنشــان 
کرد: آمــوزش به والدین بــرای افزایش مهارت 
فرزندپــروری، مهارت های زندگــی و مقابله با 
نفوذ اجتماعی در ســطح نوجوانان می تواند اثر 

پیشگیرانه کننده داشته باشد.

مدیر درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور:

مصرف مواد مخدر در خانواده های متمول تبدیل به یک پرستیژ شده است

 یک مشــاور با تاکید بر اینکه بسیاری از 
والدین باید در سبک فرزند پروری خود تغییراتی 
را اعمال کنند، اظهار کرد: بســیاری از والدین در 
کودکی تحت پرورش غلطی بزرگ شــده اند و 
ممکن است صدمات روحی دیده باشند و اکنون 
همان سبکی که در کودکی مشــاهده کرده اند را 
روی کودکان خود اعمال می کنند در حالی که اگر 
ســبک فرزند پروری خود را تغییر ندهند، همان 

آسیب ها را به کودکانشان منتقل می کنند.
مریم فوالدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گله 
مندی بسیاری از والدین نسبت به استفاده بیش از 
اندازه کودکانشان از موبایل، تبلت و... و عدم توجه 
آنها به تذکرات والدین اظهار کرد: دلیل بسیاری از 
این بی توجهی های کودکان این است که تذکرات 
والدین در حالی اســت که خودشــان عکس آن 
حرف ها را عمل می کنند بنابراین بی فایده اســت 

چراکه کودکان یادگیری مشاهده ای دارند.
این مشــاور با بیان اینکه تماشــای تلویزیون در 
کودکان زیر دو ســال به دلیل تاثیر مخرب روی 
کارکر مغزی آن ها به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود، 
اظهار کرد: کودکان باالی دو ســال بهتر اســت 
بیش از دو ســاعت در معرض کامپیوتر، موبایل، 
تلویزیون و... نباشند چراکه سبب کاهش هوش 
کالمی آن ها و تاخیر در رشــد زبانی و تاثیر منفی 

بر حافظــه و هوش کودکان 
می شود.

ادامــه داد: بچه ها  فوالدی 
الزم است تعامالت هیجانی 
اجتماعــی را در تعامــل و 
رایانه ای  غیــر  بازی هــای 
و تعامــل با هم ســاالن یاد 
بگیرند و تمرکز بر کامپیوتر، 
تلویزیون و... باعث می شود 
بخــش شــناختی نتواند به 
درستی شکل گیرد، همچنین 
باعث عدم رشد عزت نفس 

آن ها می شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری 
از والدین به علت مشغله زیاد 
کــودکان را مقابل تلویزیون 
قرار می دهند تا آن ها مشغول 
شوند تا بتوانند به کار خود 
این  کــرد:  اظهار  برســند، 
کار ســبب می شود کودکان 
نتواننــد ارتباط درســتی با 
والدین برقرار کنند، همچنین 

تحقیقات نشــان می دهند این رفتار موجب ایجاد 
اختالل توجه در آینده کودکان و افزایش اضطراب 

آن ها می شود.
فوالدی در بخش دیگر سخنانش به لزوم تماشای 

برنامه های متناســب با ســن کودکان تاکید کرد 
و افزود: بســیاری از والدیــن  در کنار کودکان به 

و  سریال  فیلم،  تماشــای 
حتی اخبار می پردازند که 
البته با وجــود اینکه گریز 
از آن اجتناب ناپذیر است 
امــا والدین باید بدانند اگر 
خواســتار فرزند ســالمی 
هســتند نباید کــودک را 
اطالعــات   معــرض  در 
نامتناسب با ســن او قرار 
دهند و تا جایی که ممکن 
اســت باید ایــن کار را به 
در  برسانند چراکه  حداقل 
رشــد فردی، اجتماعی و 
محیطی بر کودکان اثر گذار 

است.
این مشــاور بــا تاکید بر 
محتــوای خشــن برخی 
فیلم ها برای کودکان  ادامه 
داد: والدیــن باید محتوای 
رســانه ای مورد اســتفاده 
کنند  مدیریت  را  کــودک 
چراکه کودکان با قهرمانان 
فیلم ها، سریال ها و... همزاد پنداری و الگو برداری 

می کنند.

وی معتقد است که الزم است هم پدر و هم مادر 
برای کودک خود وقت بگذارند و اینگونه نباشد که 
کودک تنها با مادر و یا تنها با پدر خود تعامل داشته 
باشــد، همچنین والدین باید نسبت به رفتارهای 
خود دقت داشته باشند و استفاده از وسایل ارتباط 
جمعی را در حضور کودک مدیریت کنند چراکه 
بچه ها می بینند و یاد می گیرند و تاثیری که مشاهده 
رفتار والدین در کودکان می گذارند قابل مقایســه 

با تاثیر تذکرات کالمی والدین به کودکان نیست.
به گفته  این مشــاور، والدینی که از سنین کودکی 
موبایل، تبلت و... به طور مداوم در اختیار کودکان 
خود قرار داده اند نمی توانند توقع داشــته باشــند 
که در سنین نوجوانی  فرزندشان بتواند مدیریت 
درستی در استفاده  از این وسایل داشته باشد چراکه 
در آن سنین دیگر تذکرات والدین کارساز نیست و 
اثرات گروه هم ساالن بر روی فرزندان بیشتر است.
فوالدی اظهــار کرد: واقعیت این اســت که  در 
عصر حاضــر با در اختیار داشــتن این حجم از 
اطالعات الزم است والدین اطالعات خود را  در 
سبک فرزند پروی افزایش دهند، دوره های فرزند 
پروری را بگذراننــد چراکه والدین نمی توانند بر 
پایه مشاهدات رفتاری که مربوط به سنین کودکی 
خودشــان است، کودکان عصر حاضر را پرورش 

دهند.

تاکید یک مشاور؛

سبک بزرگ شدن خودتان را روی کودکتان پیاده نکنید

 رییس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی 
مناسب ســازی کشــور با انتقاد از اینکه حمام، 
ســرویس بهداشتی و راه های ورودی بسیاری از 
خانه ها و همچنین ورودی بسیاری از فروشگاه ها 
دارای پله اســت، تاکید کرد:  بــا توجه به اینکه 
جمعیت ســالمندان در ۲۱ ســاله آینده دو برابر 
می شــود و همچنین با توجه بــه جمعیت افراد 
دارای معلولیت و بیماران کشــور، پله ها باید از 

ساختمان سازی حذف شود.
ابراهیم کاظمی مومن سرایی روز جمعه در گفت 
وگو با خبرنــگار ایرنا با بیان اینکه بخش دولتی 
و خصوصی هــر کدام مســوولیت های خاص 
خــود را در مناسب ســازی دارند، افــزود: چرا 
ساختمان هایی ساخته می شود که در هر بخش آن 

پله مشــاهده می شود، مگر قرار نیست سالمندان 
در این ســاختمان ها زندگی کنند؛ شــوربختانه 

ساختمان های بسیاری باالبر و آسانسور ندارند.
وی اضافه کرد: بسیاری از درهای اتاق ها، »آستانه 
در« دارد و این امکان وجود دارد که ســالمندان 
و افراد دارای معلولیت، پایشــان به آن گیر کنند 
و به زمین بیفتند. شــوربختانه در بسیاری موارد 
مشــاهده شده که ســرویس بهداشتی های خانه 
دارای پله کوچکی اســت که برای سالمندان و 

افراد دارای معلولیت، مشکل ایجاد می کند.
رییــس دبیرخانه ســتاد پیگیــری و هماهنگی 
مناسب ســازی کشــور گفت: همه خانه ها باید 
دارای ســرویس بهداشــتی فرنگی باشد اما به 
این اصول مناسب ســازی توجهی نمی شود و آیا 

سازندگان این دست از خانه ها فکر می کنند خود 
به سن سالمندی نمی رسند.

مومن سرایی افزود: در مقوله مناسب سازی بیشتر 
نگاه به بخش دولتی اســت اما بخش خصوصی 
هم وظیفــه خود را در این حوزه به فراموشــی 
ســپرده اســت. فردی که در پیاده رو وســایل 
فروشــگاه را چیده است باید به این مساله توجه 
کند که برای ســالمند یا بیماری که به سختی راه 

می رود، مزاحمت ایجاد می کند.
وی بــا بیان اینکه طبق آمار ایران در ســال های 
آینده، یکی از مسن ترین کشورهای جهان خواهد 
شد، تاکید کرد: از همین زمان باید اقدامات جدی 

در زمینه مناسب سازی به عمل آید.
رییــس دبیرخانه ســتاد پیگیــری و هماهنگی 

مناسب ســازی کشــور با بیان اینکه سقوط یکی 
از بیشــترین حوادثی اســت که برای سالمندان، 
رخ می دهد، گفت: بی توجهی به مناسب ســازی 
می تواند ضمن ایجاد زحمت برای ســالمندان و 
افراد دارای معلولیت، ســالمت آنان را نیز تهدید 
کند؛ این درحالیکه است که اینگونه ساختمان ها، 
پایان کار خود را از شهرداری می گیرند و سازنده 

آن هم از بخش خصوصی است.
مومن ســرایی افزود: تا زمانی که مردم به درک 
صحیــح از مناسب ســازی نرســند و اهمیــت 
ضرورت آن را برای آینده درک نکنند، وضعیت 
به همین منوال باقی خواهد ماند. این درحالیست 
که بیماران، ســالمندان، زنان باردار و افراد دارای 
معلولیت همه و همه به مناسب سازی نیار دارند.

وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می دهد کشور 
از لحاظ سالمندی در وضعیت خوبی نیست و در 
سال های آینده با چالش بزرگی به نام سالمندی 
روبرو هستیم و بهترین اقدامی که در این شرایط 
می توان انجام داد این اســت که از همین االن به 
مناسب ســازی توجه جدی کنیم تا سالمندان و 
افراد دارای معلولیت مانند دیگر اقشــار جامعه 
بتوانند از فضای شــهری به طور مستقل استفاده 

کنند.
ضرورت حذف عصای انسانی برای همراهِی 

سالمندان
رییــس دبیرخانه ســتاد پیگیــری و هماهنگی 
مناسب ســازی کشــور تاکیــد کــرد: فضــای 
مناسب سازی کشــور باید به گونه ای مهیا شود 

که سالمندان به عصای انسانی نیاز نداشته باشند؛ 
منظور از عصای انســانی، شخص مراقبی است 
که ســالمند را در همه امــور از خرید تا تفریح 

همراهی کند.
مومن ســرایی افزود: باید از این فرصت به نحو 
شایسته استفاده کرد و فضایی مناسب سازی شده 
جهت زندگی مستقل ســالمندان و افراد دارای 

معلولیت فراهم آوریم.
به گزارش ایرنا، در ایران جمعیت ســالمندی در 
سال های گذشــته رو به افزایش بوده است و در 
ســال ۱۳۵۵، پنج درصد از جمعیت کشــور را 
سالمندان تشــکیل می دادند؛ در حالی که در سال 
۹۸ این رقم به ۱۰ درصد جمعیت رسیده و ظرف 

۴۲ سال جمعیت سالمندی ۲ برابر شده است.

رییس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور:

مناسب سازی ساختمان ها با توجه به چالش سالمندی در آینده ضروری است
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چند سفارش 
برای استفاده از ماسک

 متخصص بیماریهای عفونی به مردم 
ســفارش کرد نباید یک ماسک را چند روز 
متوالی استفاده کنند زیرا فوق العاده آلوده است 
و ماسک مصرف شده را نیز پس گذاشتن در 

یک کیسه پالستیک به سطل زباله بیاندازند.
متخصص بیماریهای عفونی در گفت وگو با 
خبرنگار حوزه ســالمت ایرنا افزود: با توجه 
به اینکه وضعیت کشور از لحاظ همه گیری 
کرونا مطلوب نیســت از مردم می خواهیم 
اســتفاده از ماسک را در اولویت قرار بدهند، 
زیرا زدن ماسک بهترین روش برای پیشگیری 

از این بیماری است.
داود یادگاری اظهار داشــت: ماسک ها انواع 
مختلفــی دارد و حتی ماســک معمولی به 
خصوص هنــگام حضــور در اجتماعات، 
ادارات، مغازه ها و فروشــگاهها باید استفاده 
شــود، هر چند شستن دست با آب و صابون 
یا مواد ضد عفونی کننده برای پیشــگیری از 
ابتال به کرونا کمک کننده است، اما ماسک و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی دو اصل بسیار 

مهمتر محسوب می شود.
وی ادامه داد: نحوه اســتفاده از ماســک نیز 
مهم اســت، افراد نباید یک ماســک را چند 
روز متوالی بزننــد زیرا فوق العاده آلوده بوده 
و باید بطور مرتب تعویض شود و سپس در 
یک کیسه پالستیک قرار داده و به سطل زباله 

بیاندازید تا دوباره مورد مصرف قرار نگیرد.
یادگاری با بیان اینکه ماســک اگر خیس یا 
مرطوب شد، باید سریع عوض شود، تصریح 
کرد: اســتفاده از ماســک می تواند از انتشار 
قطرات عفونی از یک فرد آلوده به شــخص 
دیگر و آلودگی احتمالی محیط توســط این 
قطرات جلوگیری کند و اســتفاده از ماسک 
جراحی توســط افراد ســالم در خانه یا در 
تماس بیمار با بیمار نیز یک اقدام پیشگیرانه 
مفید است. به گفته وی، بندها و یا کش های 
نگاهدارنــده و محکم کننده ماســک باید به 
درستی در پشت سر قرار گرفته و ماسک به 
طور کامل بر روی صورت قرار گیرد و به طور 

کامل بینی و دهان را بپوشاند.

برخی باورهای اشتباه 
در روزهای کرونایی

 در ایــن روزهای جــوالن کرونا که 
آگاهی نسبت به پروتکل های بهداشتی نقش 
بسزایی در جلوگیری از انتقال ویروس دارد، 
باورهای بهداشتی اشتباه و همچنین رفتارهای 
وسواس گونه نیز می تواند سالمت شهروندان 

را به خطر اندازد.
به گزارش ایسنا، بنا بر سفارش متخصصان در 
این روزهای کرونایی که بازار شایعات نیز داغ 
است، برخی افراد به علت عدم آگاهی به برخی 
از این شایعات اعتماد کرده و اقدامات بهداشتی 
اشتباهی انجام می دهند که عالوه بر اینکه اثری 
در جلوگیری از انتقال ویروس ندارد، می تواند 

سالمت آن ها را نیز به خطر اندازد.
- به عنوان نمونه برخی افراد به اشــتباه فکر 
می کنند گرم نگه داشــتن و باال بردن بیش از 
حد دمای اتاق می تواند در جلوگیری از انتقال 
ویروس نقش داشته باشــد درحالی که این 

مساله باوری بدون پشتوانه علمی است.
- همچنین یکی دیگر از باورهای اشــتباه در 
روزهای کرونایی این است که حمام کردن با 
آب داغ روش مناسبی برای مقابله با ویروس 
است، درحالی که این اقدام نیز باوری اشتباه و 

غیرعلمی است.
- علی رغم باور برخی افراد، تا کنون هیچ سند 
علمی اثر روغن ها و مکمل های گیاهی را در 

درمان بیماری کرونا تایید نکرده است.
-یکــی از رفتارهای اشــتباه در این روزها، 
استفاده افراطی از محلول های سفید کننده و 

پاک کننده با غلظت زیاد است.
- با فرا رســیدن نیمه دوم سال و سرد شدن 
هوا ممکن است بسیاری از افراد از بازگذاشتن 
پنجره ها برای تهویه مناســب غافل شوند که 
این مسئله می تواند احتمال انتقال ویروس را 

افزایش دهد.
- در روزهایی کــه به علت محدودیت های 
کرونایی ساعات ماندن افراد در خانه افزایش 
یافته اســت، یکی از اقدامات اشتباه پر کردن 
کابینت ها از تنقالت و خوراکی های پرکالری و 
ناسالم است، مصرف این خوراکی ها می تواند 
باعث افزایش وزن و مشکالتی از قبیل دیابت 

و باالرفتن فشار خون شود.
- شست و شو و تعویض به هنگام ملحفه ها 
و توجه به نظافت رختخواب، یکی از اقدامات 
مهمی اســت که در ارتقای بهداشت افراد اثر 

مثبتی دارد.
- نگهداری گل و گیاه در منزل می تواند باعث 

بهبود کیفیت هوای داخل اتاق شود.
- یکی از نکات مهم در استفاده از دستمال های 
یکبار مصرف، امحای بهداشــتی آن هاست و 
بی توجهی به این مسئله می تواند باعث انتقال 

آلودگی و سرایت ویروس شود.
- اگر چه اصلی ترین راه انتقال ویروس کرونا 
عدم رعایت فاصله مناسب با افراد بیمار است، 
اما همچنان ضدعفونی کردن روزانه سطوحی 
مانند دستگیره های در، اسباب بازیهای کودکان، 

کلیدهای برق و ... سفارش می شود.  

در یک مطالعه بررسی شدخبــر

تکنسین های داروخانه و فروش داروهای بدون نسخه
 بررســی های یک مطالعه در باره 
دانش تکنســین های دارویی نشــان داد 
که هرچه ســابقه افراد به عنوان تکنسین 
دارویی کمتر اســت، ادعــای اطالعات 
بیشــتری در باره داروهای بدون نسخه 
دارند و هر چه مدرک دانشگاهی پایین تر 
بود، شخص ادعای باالتر بودن اطالعات 
خود در باره این داروها را داشــت. برای 
همین ایجاد ســاختار آموزشی متمرکز 
بــرای آمــوزش تکنســین های دارویی 

ضروری است.
به گزارش ایســنا، دســتیار داروخانه یا 
تکنســین دارویی یکی از ارائه دهندگان 
خدمات درمانی است که در داروخانه و 
تحت نظارت مستقیم یک دکتر داروساز 
فعالیت می کند. از آن جا که اشــتغال فرد 
یا افرادی به عنوان تکنســین دارویی در 
تمام داروخانه های دنیا مرســوم اســت، 
این افرد به طور معمول تحصیالت دوره 
تکنســین دارویی یا دیگر موارد مشابه را 

می گذرانند.
فــروش برخــی اقــالم داروخانه مثل 
داروهای بدون نســخه، ممکن است به 
صورت مستقیم توسط تکنسین دارویی و 
بدون نظارت و حضور مسوول فنی اتفاق 
بیفتد. به همین دلیل ضرورت دارد افراد 
مذکور هم از سطح دانش و آگاهی کافی 

در باره داروها برخوردار باشند.
داروهای بدون نســخه در سبد دارویی 
بیماران سهم باالیی دارند. به همین دلیل 
مصرف نابه جای آن ها ممکن اســت بر 
ســالمتی افراد جامعه تاثیر بگذارد. برای 
جلوگیــری از بروز خطاهــای دارویی 

بررســی دانــش، نگــرش و عملکرد 
تکنسین های دارویی اهمیت زیادی دارد.

به همیــن خاطر پژوهشــگران انجمن 
ایران و دانشــکده داروسازی  پرستاری 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ در 
مطالعه ای فعالیت تکنســین های دارویی 
را مــورد بررســی قرار دادنــد. علیرضا 
رستمی، سجاد اسماعیلی و اصغر فتائی؛ 
پژوهشــگرانی بودند کــه در انجام این 

مطالعه همکاری داشتند.
بــرای انجام ایــن پژوهــش ۹۲ نفر از 
تکنسین های دارویی شهر تهران از طریق 
پرســش نامه ارزیابی شــدند و از آن ها 

پرســش هایی در باره میــزان اطالعات 
دارویی، تحصیالت، مدرک تحصیلی و 

... پرسیده شد.
بررسی ها نشان داد که سن تکنسین های 
دارویی شــرکت کننده در این پژوهش، 
حدود ۱۷ تا ۵۴ ســال است و میانگین 
سنی آن ها حدود ۲۸ سال است. این افراد 
بین صفر تا ۲۰ سال سابقه کار داشتند و 
میانگین ســابقه کار آن ها حدود سه سال 

بود.
پس از بررسی پرسش نامه ها مشخص شد 
که هر چه افراد سابقه کار کمتری داشته 
باشند، مدرک و دوره تکنسین دارویی را 

در کار و زندگــی خود مفیدتر و موثرتر 
می دانســتند. بین ســابقه کار به عنوان 
تکنسین دارویی و تحصیالت دانشگاهی، 
رابطه معکوس وجود داشــت. یعنی؛ هر 
چه میزان تحصیالت دانشــگاهی افراد 
بیشتر بود، سابقه کارشــان در داروخانه 
کم تر بود. همچنین بررســی ها نشان داد 
هر چه ســابقه کار افراد کم تر باشد، نیاز 
بیشــتری به گذراندن دوره های تکمیلی 

تکنسین دارویی احساس می کردند.
هرچه ســابقه شخص به عنوان تکنسین 
دارویی کمتــر بود، بیــان می کردند که 
اطالعات بیشتری در باره داروهای بدون 

نسخه دارند. همچنین سطح تحصیالت 
نیز با ادعای اطالعات باال و کافی در باره 
داروی بدون نسخه مرتبط بود. به صورتی 
که هر چه مدرک دانشگاهی پایین تر بود، 
شخص ادعای باالتر بودن اطالعات خود 

در باره این داروها را داشت.
بررســی ها نشــان داد حــدود نیمی از 
بیان  ایــن مطالعه  شــرکت کنندگان در 
کردند که اطالعات بــاال و کافی در باره 
داروهای بدون نسخه دارند ولی نزدیک 
به ۷۰ درصد این افراد نتوانستند به درستی 
تشخیص دهند که داروی ایبوپروفن ۴۰۰ 
میلی گرمی جزء داروهای بدون نســخه 

نیســت. حدود ۵۶ درصد از این افراد با 
فروش داروهای بدون نسخه تحت نظر 
دکتر داروساز مخالف بودند و ۶۰ درصد 
از آن ها اعالم کردند اعتماد به نفس کافی 
بــرای تجویز داروهای بدون نســخه را 

دارند.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ با توجه 
به این که عمده افــرادی که فاقد آگاهی 
الزم در باره داروهای بدون نسخه بودند، 
اعتماد به نفس کافی برای فروش داروهای 
بدون نسخه و بدون هماهنگی با داروساز 
را داشتند، می توان نتیجه گرفت احتمال 
وقوع خطای دارویی در اثر فروش داروی 

اشتباه باال است.
هر چه تکنسین دارویی سابقه یا مدرک 
تحصیلی باالتری داشته باشد، به اهمیت 
عمق دانش و خطرات احتمالی مصرف 
نابه جای داروها آگاه تر اســت، عملکرد 
بهتری دارد و بیشتر بیماران را به داروساز 

مسوول فنی ارجاع می دهد.
پژوهشــگران این مطالعه با توجه به این 
نتایج می گویند: به منظور کاهش خطاهای 
از اشتباهات تکنسین های  دارویی ناشی 
دارویی و افزایش سطح سالمت جامعه، 
ایجاد ســاختار آموزشی مدون و متمرکز 
برای آموزش و سنجش دانش، نگرش و 
عمکرد تکنسین های دارویی ضروری به 

نظر می رسد.
یافته های این تحقیق بــه صورت مقاله 
علمی پژوهشی با عنوان »بررسی دانش، 
نگرش و عملکرد تکنســین های دارویی 
در باره داروهای بدون نسخه« در نشریه 

پژوهش پرستاری؛ منتشر شده است.

 نوشــابه های گازدار خطر ابتال به دیابت 
نوع ۲ را ۲۵ درصــد افزایش و در عین حال به 
دلیل کالری باال، اشــتهای افراد را برای مصرف 
مواد غذایی مفید مانند ســبزیجات، پروتئین ها، 
لبنیات و دیگــر مواد غذایی بــا ارزش کاهش 

می دهد.
متخصــص بیماریهــای داخلــی در گفت وگو 
با خبرنگار حوزه ســالمت ایرنا افــزود: بر پایه 
آمارهای موجود، مصرف سرانه نوشابه در ایران 
بیــش از ۳۳ لیتر اســت در حالیکه مصرف این 
نوشابه ها در کشور های دیگر به میزان ۱۱ تا ۱۲ 
لیتر در سال اســت و به عبارت دیگر هر ایرانی 

ساالنه سه تا چهار برابر اســتانداردهای جهانی 
نوشابه استفاده می کند.

مهدی محب زاده یکی از مشکالت تغذیه ای در 
کشــور را مصرف بیش از حد مجاز و باال تر از 
اســتاندارد جهانی نوشابه های گازدار دانست و 
اظهار داشت: نوشابه ماده ای بسیار اسیدی است، 
بدن ما بطور طبیعی کمــی حالت قلیایی دارد و 
مصرف ماده ای که اسیدی باشد اثرات سوئی بر 
سالمت بدن دارد و تعادل بدن را بر هم می زند.
وی ادامه داد: اثر اســید فسفریک دفع کلسیم از 
استخوان هاست که احتمال بروز پوکی استخوان 
را افزایش می دهد و احتمال رســوب کلســیم 

اضافی در کلیه ها وجود دارد و در طوالنی مدت 
منجر به سنگ کلیه می شود، از سوی دیگر برای 
جذب کلسیم موجود در غذاها از طریق دستگاه 
گــوارش نیز نیاز به برقــراری نوعی تعادل میان 
میزان کلسیم و فسفر است. وقتی این تعادل براثر 
نوشیدن نوشــابه گازدار حاوی اسیدفسفریک به 
هم می خورد جذب کلســیم از دستگاه گوارش 
نیز دچار اختالل می شــود بنابراین بدن از یک 
سو از کلسیم ذخیره شــده در استخوان استفاده 
می کند و از ســوی دیگر بــه راحتی نمی تواند 
کلســیم جذب کند و در نتیجه دچار نوعی فقر 
کلســیم و کاهش تراکم اســتخوانی و در نتیجه 

باعث پوکی بافت استخوان می شود. این پزشک 
اضافه کرد: خاصیت اسیدی نوشابه های گازدار 
سبب فرسایش مینای دندان ها شده و میزان قند 
باالی این نوشیدنی ها، پوســیدگی دندان ها را 

تسریع می کنند.
به گفته محب زاده، نوشــابه ها بدلیل داشــتن 
کالری باال باعــث چاقی می شــوند، هر لیوان 
نوشابه حاوی ۳۰ گرم قند یعنی ۱۲۰ کیلو کالری 
انــرژی بوده و  اگر فردی روزانه فقط یک لیوان 
نوشابه بدون کاستن از میزان مصرف دیگر مواد 
غذایی بنوشــد هر ماه نیم کیلو گرم به وزن وی 
اضافه خواهد شــد و کافئین موجود در نوشابه 

ســبب بی خوابی و افزایش تپش قلب و کم آبی 
بدن می شود.

وی افزود: مصرف بیش از حد این نوشــیدنی ها 
در طوالنی مدت باعث می شــود سیستم گوارش 
به میزان اســیدی که به طــور مصنوعی همراه با 
نوشیدنی وارد بدن می شــود، عادت کند و عمل 
هضم غذا به شکل مطلوب انجام نمی شود و میزان 
باالی شکر در نوشابه باعث فشار پانکراس شده و 

نمی تواند نیاز بدن به انسولین را حفظ کند.
محب زاده به مردم سفارش کرد مصرف نوشابه 
های گازدار را به حداقل برسانید و بهتر است از 

سبد خانوار حذف شود.

نوشابه ابتال به دیابت را ۲۵ درصد افزایش می دهد

 رییس شــبکه بیماری های ویروسی ایران 
گفت: برخی ها افزایش ابتال، بســتری و مرگ و 
میر ناشــی از کرونا را به بیماری زایی بیشتر این 
ویروس نسبت می دهند که از نظر علمی صحت 
ندارد. درواقع این رفتارهای نامناسب مردم بوده 

که عامل افزایش موارد ابتال شده است.
ســیدمحمد جزایری در گفت و گو با خبرنگار 
دانشــگاه و آموزش ایرنا اظهار داشــت: تاکنون 
تعدادی جهش جزیی در ویروس به وجود آمده 
که از سراسر دنیا گزارش گردیده  اما این موضوع 
به بیماری زایی بیشــتر کرونــا ارتباطی ندارد و 

تاکنون این موضوع اثبات نشده است.
وی گفت: شیوع بیشتر کرونا در روزهای گذشته 
را نبایــد گردن ویــروس کرونــا انداخت بلکه 
رفتارهای مردم ســبب ایجاد شرایط امروز شده 
اســت. معموال ویروس بعــد از مصرف دارو و 
واکسن، نقشه ژنتیکی خود را عوض می کند که 
االن هیچکدام از آنها تولید نشده و در اختیار مردم 

قرار نگرفته است.
جزایری ادامه داد: در آینده ممکن اســت جهش 
هایی در ویروس کرونا پیدا شود و آن را به سمت 
کشتار بیشتر ببرد اما االن این موضوع هنوز اتفاق 
نیفتاده اســت. کرونا جزو ویــروس های گروه 
RNA دار اســت که به رغم تمایــل فراوان این 
گروه به ایجاد جهش در ساختمان خود در برابر 
فشارهای سیســتم ایمنی، دارو و واکسن، هنوز 
شواهدی مبنی بر استفاده از این توان بالقوه خود 

در دنیا به دست نیامده است.
به گفته وی: ویروس HIV )عامل بیماری ایدز( 
با وجود اینکــه در راس این گروه از ویروس ها 
است، چنین رفتاری را از خود بروز نداده است. 
در حالی که ویروس کرونا از نظر نحوه انتقال به 
هیچ وجه با HIV قابل مقایســه نیست. بنابراین 
ســفارش می شــود به جای انداختن تقصیر به 
گردن جهش های ویــروس کرونا، عموم مردم 
روش های کنترل عفونت مانند عدم آمد و شــد 

غیرضروری و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
کنند.

جوانان بیشتر در معرض بیماری قرار دارند
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
ادامه داد: گزارش مبســوطی که حدود پنج روز 
قبل در آمریکا منتشــر شده است، نشان می دهد 
در ماه های اگوست و سپتامبر )امرداد و شهریور( 
به دلیل باز شــدن مراکز آموزشی مانند دانشگاه 
ها افراد در ســنین بین ۱۸ تا ۲۲ سالگی بیشتر به 
بیماری کرونا مبتال شده اند. میزان این ابتال در این 
گروه سنی ۵۵ درصد نسبت به ماه های قبل بیشتر 

گزارش شده است.

جزایری ادامه داد: این گزارش که از سوی محققان 
آمریکایی تهیه و منتشر شده است، نشان می دهد 
افزایشی که در سیر ابتال به بیماری کرونا صورت 

می گیرد ارتباط مستقیم با رفتار مردم دارد.
وی ادامه داد: برخی از جوانان بر این باور هستند 
کــه به دلیل تقویت سیســتم ایمنی بدنشــان به 
بیماری مبتال نمی شــوند که باور غلطی است و 
این ویروس همه افــراد را در معرض ابتال قرار 

می دهد.
مردم به دستورات بهداشتی بی توجه هستند

رییس شــبکه بیماری های ویروسی ایران اظهار 
داشــت: مردم ما به دستورات بهداشتی بی توجه 

هستند و حتی در اوج تابســتان و تعطیلی تمام 
مراکز آموزشی، در امرداد ماه هم موارد زیادی از 

ابتال به بیماری کرونا را مشاهده کردیم.
جزایری گفت: در حالی که تمام گزارشات علمی 
نشان می دهند هوای خشک و گرم سبب کاهش 
انتقال ویروس می شــود اما این امر ثابت شــده 
علمی در ایران و خصوصا تهران نقض شــده و 

شاهد انتقال بیشتر بیماری در این روزها بودیم.
وی در مورد این ســوال که چرا این روند حداقل 
در شــهر تهران رخ نداده است، توضیح داد: آمد 
و شدهای بی مورد و غیرضرور، مسافرت ها و... 
سبب افزایش موارد انتقال بین مردم و بی اثر شدن 

اثرات گرما و خشــکی بر چرخه انتقال ویروس 
شده است. رییس شــبکه بیماری های ویروسی 
ایران افــزود: کاهش مبتالیان، بســتری ها و در 
نتیجه مرگ و میر ناشی از بیماری با برنامه ریزی 
مناسب مسووالن و بهینه شــدن رفتار اجتماعی 

مردم محقق می شود.
جزایــری ادامــه داد: اگر مردم بــه رفتاری های 
غیراصولی خود اصرار داشته و تغییر رفتار جدی 
ندهند و مسووالن هم برنامه ریزی مناسب نداشته 
باشند، از این به بعد هم شاهد این دست اتفاقات 

ناخوشایند در کشور خواهیم بود.
فقط تعطیلی چاره کار نیست

وی در باره این پرسش که آیا ایجاد محدودیت ها 
به تنهایی می تواند سبب مهار بیماری شود، گفت: 
فقط تعطیلی های یک یــا دو هفته ای چاره کار 
نیســت و به احتمال زیاد تاثیر موقتی در کاهش 

گسترش بیماری و مرگ و میر خواهد داشت. 
جزایــری ادامه داد: هرچنــد تعطیلی همه جانبه 
برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست اما به بهره 
گیری از تجربیات دیگر کشورها در زمینه اعمال 
محدودیت ها و اســتفاده دیگر اقدامات، شرایط 
بهتری را فراهــم می کند. ایتالیــا باالترین نرخ 
بیماری و مرگ و میر را در اواخر بهار و در حین 
موج اول بیماری داشــت اما در موج دوم که از 
چند هفته قبل در آن کشور آغاز شد، این میزان به 

حداقل خود رسیده است.
وی گفت: مســووالن این کشور، رعایت اصول 
بهداشتی و کنترل عفونت از سوی مردم را عامل 
اصلــی این کاهش بیمــاری و مرگ و میر در آن 

کشور می دانند.
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران به مردم 
ســفارش کرد: با توجه به اینکه هنوز واکسن و 
داروی این بیماری تولید نشــده است، همچنان 
استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و عدم 
آمد و شــدهای بی مورد می تواند سبب کاهش 

موارد ابتال به این بیماری در کشور باشد.

رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران:

کرونا بیماری زاتر نشده، رفتار مردم تغییر کرده است
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رییس اسبق سازمان بورس مطرح کرد
انتقاد از یک طرفه شدن 

بازار بورس
 رییس اســبق ســازمان بورس با ابراز 
تاســف از یک طرفه شــدن بازار سرمایه در 
ماه های گذشته و صعود و سقوط های متعدد 
در آن به افراد غیرحرفه ای سفارش کرد که برای 
معامالت خود از طریق صندوق های سرمایه 
گذاری اقدام و از هرگونه رفتار هیجانی که آثار 

مخربی بر بازار دارد خودداری کنند.
علی صالح آبادی در گفت و گو با ایســنا، در 
رابطه با ارزیابی خود از وضعیت طی شده در 
بازار ســرمایه در ماه های گذشته اظهار کرد: 
شــوربختانه رفتارهای هیجانی در بازار زیاد 
است؛ چه زمانی که شاخص رشد مثبت داشته 
و چه زمانی که با کاهش مواجه می شود، شاهد 
رفتارهای هیجانی هســتیم و عده ای برای جا 
نماندن از افزایش قیمت شتاب زده وارد بازار 
می شوند و یا حتی زمانی که بازار رو به کاهش 
می رود عده ای دیگر به سرعت اقدام به فروش 
می کنند که این رفتار برای بازار سرمایه مناسب 

نیست و آثار مخربی به همراه دارد.
وی با بیان این که شوربختانه در ماه های گذشته 
بازار سرمایه یکطرفه بوده است گفت: به طوری 
که یا به سمت باال و یا به سمت پایین حرکت 
کرده و رفتار متعادل در آن کمتر دیده می شود، 
این در حالی است که نیاز است بتوان از طریق 
سازوکارهایی از جمله نهادهای بازارگردان و یا 
سهام خزانه سازوکاری برای نقدشوندگی بازار 
و به ویژه ایجاد تعادل در آن ایجاد کرد. صالح 
آبادی سفارش هایی به سهامداران غیر حرفه ای 
داشت و افزود: نباید سرمایه گذار غیر حرفه ای 
به صورت مستقیم برای معامله سهام در بازار 
اقدام کنــد. آنها باید از طریــق صندوق های 
سرمایه گذاری در موردشان مدیریت حرفه ای 

اعمال می شود اقدام به سرمایه گذاری کنند.
نهادهای بازارگردان را تقویت کنید

وی کــه هم اکنون مدیر عامل بانک توســعه 
صادرات اســت در ادامه به موضــوع ورود 
بانک ها به سرمایه گذاری و حمایت از بورس 
نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به حجیم شدن 
بازار سرمایه و افزایش حجم معامالت معتقدم 
هم اکنون وجود نهاد بازارگردان در بازار سرمایه 
یک ضرورت اســت که البته سازمان بورس 
بازارگردان برای سهم های مختلف الزامی کرده 
و در گذشته در مورد برخی از سهام ها وجود 
داشــت اما با توجه به تغییر سایز بازار اکنون 
وجود بازارگردان ها متناسب این بازار نیست و 

باید تعهدات آنها اضافه شود.
رییس اســبق ســازمان بورس با بیان این که 
تقویت نهاد بازارگردان در بازار ســرمایه یک 
ضرورت است، افزود: در این حالت بانک ها 
و نهادهای حقوقی و هر مجموعه ای که قرار 
است از بازار سرمایه حمایت کند می تواند در 
قالب نهاد بازارگــردان و در چارچوب آن به 

وظایف حمایتی خود عمل کند.
سهام خزانه فراموش نشود

صالح آبادی راهکار دیگری نیز برای حمایت 
از بازار ســرمایه مطرح کرد که به سهام خزانه 
برمی گــردد و در این رابطــه گفت: زمانی که 
در ســازمان بورس بودم در قانون رفع موانع 
تولید ماده ای لحاظ شد که طبق آن شرکت ها 
می توانند تا ۱۰ درصد سهام خود را با مقررات 
مصوب شورای عالی بورس بخرند که این یک 

ضرورت در بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: براین اســاس اگر شــرکت ها 
تشخیص دهند که سهام آنها به قیمت مناسبی 
رسیده که می توانند خودشان آن را بخرند این 
مجوز از ســوی قانونگذار وجود دارد که در 
قالب سهام خزانه سهام خود را خریداری کرده 
و در زمانی که به قیمت مناسبی می رسد آن را 
عرضه کنند، بنابراین فعال کردن سازوکار سهام 
خزانه می تواند به نقدشوندگی بازار کمک کند.

اوراق فروش تبعی؛ راهکار حمایتی دیگر
وی ایــن را هم گفت که اوراق اختیار فروش 
تبعی هم در جهت حمایت از سهامداران است 
و هر زمان که تصور کنند ســهام آنها ارزنده 
شده می تواند با سازوکار مربوطه جلوی ریزش 
غیر منطقی سهام خود را گرفته و در راستای 

نقدشوندگی بازار حرکت کنند.
وظیفه دولت و دیگر نهادها

صالح آبادی در ادامه به ســازوکارهای بیرون 
بازار برای حمایت نیز اشــاره داشت و افزود: 
امیدآفرینی و نوع تصمیمات کالن که بر بازار 
ســرمایه اثرگذار است و همچنین تصمیمات 
خارج از بازار سرمایه چه در سطح بین الملل 
و چه داخلی می تواند بازار را تحت تاثیر قرار 
دهند و در جای خود موجب مثبت شدن بازار 
و رونق گرفتن آن باشــند، بنابراین در اتخاذ 

تصمیمات نیز باید دقت الزم لحاظ شود.
وی همچنین در رابطه با نقش دولت در حمایت 
از بازار سرمایه افزود: دولت باید همواره از بازار 
ســرمایه حمایت کند؛ به طوری که به ویژه از 
صنایع حاضر در بازار سرمایه را پشتیبانی کرده 
و در بحث هایی مانند قیمت گذاری، تعرفه، 
صادرات و واردات شرکت هایی که در بورس 

قرار دارد را در اولویت قرار دهد.
وی یادآور شد: سازمان بورس نیز وظیفه اصلی 
در حمایت از بازار برعهده داشــت و باید با 
اقداماتی نظیر شفاف سازی و اطالع رسانی به 
موقع و توقف و بازگشایی به موقع نمادها بازار 

را تحت حمایت قرار دهد.

خبــر

 بــرای ایرانی هایــی کــه بعد از 
انقالب به دنیا آمــده اند و حتی بخش 
بزرگی از ایرانی هایی که دوران پیش از 
انقالب و سال های جنگ تحمیلی را هم 
به چشم دیده اند و لمس کرده اند، سال 
۱۳۹۹ از نظر اقتصادی با همه سال های 

دیگر متفاوت بوده است.
به گزارش فرارو، عمق بحران اقتصادی 
در ایران حــاال به اندازه ای زیاد شــده 
که کســی نمی تواند پیش بینی کند در 
این وضعیت  آینده، خروجــی  ماه های 
در حوزه های اجتماعی و سیاســی چه 
خواهد بود. اما هر چه هست، ایرانی ها 
می دانند و حس می کنند که به شــدت 
فقیر شده اند و دهه ۱۳۹۰، دهه خوش 
یمنی برای آن ها نبوده و اوج این بدیمنی 
را هــم حاال در آخرین ســال این دهه، 
با گوشــت و پوســت و استخوان خود 
حس می کنند. امــا اگر بخواهیم نگاهی 
به تصویر کالن اقتصاد ایران بیندازیم تا 
بتوانیم عمــق فاجعه را بهتر درک کنیم، 
دقیقاً چه جزئیاتــی را خواهیم دید؟ به 

عبارت دیگر، ما چقدر فقیر شده ایم؟
ایرانی ها دیگر »مصرف« نمی کنند

بررسی آمار های مربوط به هزینه-درآمد 
خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر 
می شــوند، تصویر ترســناک و نگران 
کننده ای از آینده کوتــاه مدت ایران به 
دســت می دهند. بر این پایه، در فاصله 
سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تولید ناخالص 
داخلی ســرانه حدود ۱۰ درصد کاهش 
پیدا کرده و از آنجــا که هنوز آمار های 
کامــل مربوط به ســال ۱۳۹۹ منتشــر 
نشــده اند، می توان حدس زد وضعیت 
وخیم تر هم شده باشد. به عبارت ساده 
تر، ایرانی ها در این سه سال، ۱۰ درصد 
فقیرتر شده اند و این در حالی است که 
این آمارِ خام، گویای همه مسائل نیست 
و ضمناً، دربرگیرنده وضعیت وخیم سال 

۱۳۹۹ هم نیست.
در فاصله ســه ســاله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، 
مصرف حقیقــی خانوار هم کاهشــی 
۳ درصدی را نشــان می دهد و البته از 
آنجــا که بخــش اعظم هزینــه خانوار 
مربوط به اجاره بها )در صورت نداشتن 
ملک شــخصی( است، حذف اجاره بها 
از محاسبات نشــان می دهد که مصرف 
حقیقی کاال ها در این مدت چقدر کاهش 

پیدا کرده است.
به این ترتیب، برای دهک اول درآمدی 
)فقیرترین هشــت میلیــون ایرانی(، در 
فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، مصرف 
حقیقی بدون احتساب اجاره بها، حدود 
۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است و این 
تازه پیش از آغــاز وضعیت بحرانی در 
سال ۱۳۹۹ اســت که با شیوع کرونا بر 

وخامت آن افزوده شده است.
همین گزارش نشان می دهد که خانوار 
ایرانی در دهک اول درآمدی، در فاصله 
سه ساله یاد شده، شاهد رشد حدود ۲۵ 
درصدی اجاره بها بوده است. وضعیت، 
امــا برای دهــک دوم درآمــدی حتی 
وخیم تر اســت. این گــروه از ایرانی ها 
در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، ۲۰ 
درصد از مصرف حقیقی خود کم کرده 

اند.
این، اما در حالی است که شاخص های 
دیگری هم نشــان دهنــده کاهش قابل 
توجه مصرف خانوار های ایرانی هستند. 
در ســال ۱۳۹۷ و زمانــی که وضعیت 
اقتصادی کشور هنوز تا این حد بحرانی 
نبود، گزارش هایی مبنی بر کاهش تولید 
زباله در تهران و برخی شــهر های دیگر 
منتشــر شــد. بر این پایه، در حالی که 
میانگیــن تولید روزانه زبالــه در تهران 
حدود ۹ هزار تن اســت، آمار ها نشان 
می دهند در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷، 
تولید زباله در تهران روزانه حدود هزار 
تن )حدود ۱۱ درصد( کاهش پیدا کرده 
که نشان دهنده افت مصرف شهروندان 

است.
همان زمان، رضا عبدلی، مدیرعامل وقت 
سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، با 
اشاره به کاهش هزار تنی میانگین تولید 

پســماند در ۹ ماهه پایانی ســال ۱۳۹۷ 
نســبت به ســال قبــل از آن گفته بود: 
»باالرفتن قیمــت ارز و افزایش قیمت 
کاال ها تأثیــر زیادی بر تولید پســماند 
شــهری داشــته است که ســبب شده 
شــهروندان ســنجیده تر و به اندازه نیاز 
خرید کرده و ضمناً در مصرف نیز تا حد 

امکان کاال را استفاده نمایند.«
»گوشــت«،  با  ایرانی ها  خداحافظی 

»برنج« و »لبنیات«
تصویر وضعیت خانوار ایرانی، اما زمانی 
وخیم تر می شــود که بدانیــم در فاصله 
۱۳۹۵ تــا ۱۳۹۸ و حتــی پیش از بروز 
بحران عمیق تر اقتصادی در سال ۱۳۹۹، 
مصرف کاال های اساسی نزد خانوار های 

ایرانی به شدت کاهش پیدا کرده است.
به طور طبیعی، وقتی شما با کاهش درآمد 
و افزایش هزینه مواجه می شود، منطقی 
است که هزینه های مازاد خود را کاهش 
بدهید و مثاًل دیگر به رستوران، سینما و 
باشگاه ورزشی نروید و خرید کاال های 
لوکس را متوقف کنید. اما قطع یا کاهش 
مصرف کاال های اساسی )گوشت، مرغ، 
چای، شکر، لبنیات، روغن، برنج و امثال 
این ها( آخرین چیزی است که خانوار ها 
بــه طور معمــول به آن فکــر می کنند. 
دلیل اینکه دولــت بار ها تاکید کرده که 
نمی گذارد خانوار های ایرانی از این نظر 

کمبودی احساس کنند هم همین است، 
چرا که کاال های اساســی، در واقع خط 

قرمز مصرف خانوار هستند.
بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، متوسط 
مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار های 
کشور در ســال ۱۳۹۸ در قیاس با سال 
۱۳۹۰ )یعنی در یک بازه ۸ ساله( حدود 
۵۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده اســت. به 
عبارت ساده تر، ایرانی ها در سال ۱۳۹۸ 
به طور متوســط به اندازه نصف ســال 
۱۳۹۰ گوشت قرمز مصرف می کرده اند 
و اوضاع قطعاً در ســال ۱۳۹۹ وخیم تر 
هم شده است. دهک چهارم درآمدی از 
این منظر بدترین وضعیت را داشته است 
و مصرف گوشت قرمز برای خانوار های 
این دهک درآمدی در این فاصله زمانی، 
حــدود ۶۵.۲ درصد کاهــش پیدا کرده 

است.
جالب اینجا اســت که مصــرف ماهانه 
گوشــت قرمز در دهــک درآمدی دهم 
)یعنی هشت میلیون نفر از ثروتمندترین 
ایرانی ها( هم به شکل قابل مالحظه ای 
کاهش پیدا کرده اســت. بــر این پایه، 
متوســط مصرف ماهانه گوشــت قرمز 
نزد این گروه درآمــدی از ایرانی ها در 
فاصله زمانی مورد اشــاره حدود ۴۱.۴ 
درصد افت کرده اســت. این یعنی حتی 
ثروتمندتریــن ایرانی ها هــم امروز در 

قیاس با یک دهه پیش گوشــت کمتری 
مصرف می کنند.

عجیب تر از مورد گوشت قرمز که قیمت 
باالی آن در مقایسه با وضعیت درآمدی 
خانوار می توانــد توجیهی برای کاهش 
مصرف آن باشــد، کاهش مصرف برنج 
در هشت سال ابتدایی دهه ۱۳۹۰ است. 
برنج اصلی ترین خوراکی ایرانی ها است 
و مشخص نیست کاهش مصرف برنج 
با کدام ماده غذایی جبران شــده است. 
بر پایه آمار های مرکز آمار ایران، متوسط 
مصرف ماهانــه برنــج در خانوار های 
کشــور در سال ۱۳۹۸ نســبت به سال 
۱۳۹۰ حــدود ۳۴.۷ درصد کاهش پیدا 

کرده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد 
که در همین بازه زمانی، مصرف لبنیات 
هم به شدت کاهش پیدا کرده است. بر 
این پایه، متوسط مصرف ماهانه لبنیات 
خانوار های کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت 
به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵.۳ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
چند درصــد از ایرانی ها زیر خط فقر 

هستند؟
در هفته های گذشته اعالم شد که خانوار 
۴ نفره با درآمد کمتر از ۱۰ میلیون تومان 
زیر خط فقر زندگی می کنند. ۱۰ میلیون 
تومان با نرخ دالر ۳۰ هزار تومانی یعنی 

حدود ۳۳۳ دالر و تقسیم این عدد بر ۴ 
هم نشان می دهد که زندگی هر شهروند 
ایرانی با درآمد کمتر از ماهانه ۸۳ دالر، 

زیر خط فقر قرار دارد.
اما آمار هــا و هنجار های جهانی در این 
مورد چه می گویند؟ »خط فقر« یا »آستانه 
فقر« )Poverty threshold(، طبق 
تعریف حداقل درآمدی اســت که یک 
انســان باید در طول روز داشــته باشد 
تــا بتوانــد بدیهی ترین، ســاده ترین و 
ضروری تریــن نیاز های خود را پاســخ 
بدهد. بر پایه محاســبات بانک جهانی 
در ســال ۲۰۱۵، حداقــل »مطلق« این 
شــاخص، معــادل ۱.۹ دالر در هر روز 
اســت. قید »مطلق« در این تعریف هم 
به این معنی است که فرقی نمی کند این 
۱.۹ دالر روزانه در کدام کشور )آمریکا، 

آلمان یا بورکینافاسو( خرج می شود.
بــه این ترتیب، خط فقــر مطلق مطابق 
تعاریف جهانــی، معادل ماهانه ۵۷ دالر 
)۱.۹ دالر در هر روز ضرب در ۳۰ روز( 
است. با دالر ۳۰ هزار تومانی، یعنی هر 
نفر ایرانی بــا درآمد کمتر از ماهانه یک 
میلیــون و ۷۰۰ هزار تومــان، زیر خط 
فقــری معادل خط فقر در قــاره آفریقا 
زندگی می کند. )بر این پایه، خانوار دو 
نفــره باید حداقل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان و خانوار ۴ نفــره باید حداقل ۶ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه 

داشته باشند.(
داده های آماری داخلی در مورد جمعیت 
زیــر خط فقر چندان دقیق نیســتند، اما 
همین آمار های جســته و گریخته نشان 
می دهند که در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷.۸ 
درصد از جمعیت ایــران زیر خط فقر 
مطلق )با تعریــف باال( زندگی می کرده 
اند. این نسبت تا سال ۱۳۹۶ تغییر قابل 
توجهی نداشته و در اوج، در سال ۱۳۹۳ 

به حدود ۱۹.۶ درصد رسیده بود.
با ایــن همــه، در ســال ۱۳۹۷ حدود 
۲۴.۳ درصــد و در ســال ۱۳۹۸ حدود 
۳۵.۴ درصــد از کل جمعیت ایران زیر 
خط فقر مطلق )یعنی با اســتاندارد هایی 
آفریقا(  قاره  اســتاندارد های  از  پایین تر 
زندگی می کــرده اند. آمار های مرتبط با 
سال ۱۳۹۹ هنوز در دسترس نیستند، اما 
می توان حدس زد با رشد افسارگسیخته 
قیمت ارز های خارجی، رشد سه رقمی 
قیمــت کاال هایی نظیر کــره، حبوبات 
و امثال آن ها و نیز رشــد افسانه قیمت 
مســکن و قیمت خودرو، اکنون دست 
کــم نیمــی از ایرانی ها زیــر خط فقر 
مطلق زندگــی می کنند. ایــن یعنی از 
هر دو ایرانی کــه در خیابان به آن ها بر 
می خورید، یکی احتمــاالً زیر خط فقر 

مطلق زندگی می کند.

آمار ها نشان می دهند شهروندان ایرانی در دهه ۱۳۹۰، به شدت فقیر شده اند

دهه نود چطور جیب ایرانی ها را تاراج کرد؟  

 با وجود تمام آســیب های اقتصادی که 
کرونا در پی داشــت، آمارها نشــان می دهد که 
اقتصاد ایران با وجود تحریم ها، توانسته از شرایط 
سخت دوران شیوع کرونا عبور کرده و به شرایط 

مشابه سال قبل در اقتصاد نزدیک شود.
به گزارش ایرنا، از زمانی که بیماری جدیدی با 
نام و تاثیر نوین بر زندگی جهانیان سایه انداخت 
بیش از ۹ ماه می گذرد، ویروسی که با نام کویید 
۱۹ از چین ســر بر آورد و به دلیل واگیر سریع 
آن جان انسان ها را به مخاطره انداخت و سپس 
آرام آرام راه خود را به تمام شهرها و کشورهای 

جهان پیدا کرد و گسترش یافت.
به همین دلیل بود که بــرای جلوگیری هر چه 
بیشــتر از مرگ انسانها در سراسر جهان، شهرها 
قرنطینه شــدند، فضاهایی که نیاز به تجمع افراد 
داشــت از جمله گردشگری، مرزها و فضاهای 
فرهنگی بســته شدند و مشــاغل در صنفهای 
مختلف نیز از این قاعده مستثنی نبودند و کرونا 

آنها را به تعطیلی کشاند.
سایه این حضور بی موقع بر درآمد و ادامه حیات 
انسان ها تاثیر قابل توجهی گذاشت. از یک سو 
تعطیلی مشاغل و از سوی دیگر کاهش تقاضای 
خرید نوعی شکســت اقتصادی را برای جهان 
رقم زد، زیرا دیگر صــادرات و وارداتی نیز در 
هیچ جای دنیا برای تامین نیازها انجام نمی شد 
و واحدهای تولیدی و توزیعی نیز از فعالیت باز 
ماندنــد یا در اجبار با حداقل ظرفیت به فعالیت 

خود ادامه دادند.
ویروس کرونا از اوایل اســفندماه به خانه ایرانی 
هــا نیز راه یافت و دولت را به ایجاد محدودیت 
وادار کرد تــا کمیته مقابله با این ویروس بتواند 
راهکارهایــی بــرای کنترل هر چــه بهتر برای 
جلوگیــری از مرگ مردمان این ســرزمین پیدا 

کند و دستورالعمل های بهداشتی نیز سر زندگی 
شهروندان در آورد و در این شرایط اقتصاد کشور 

نیز بی بهره نماند.
بعد از توقف فعالیت بیشتر مشاغل در کشور از 
جمله فعالیت های غیر رسمی افرادی که در خانه 
درآمدزایی می کردند، واردات و صادرات نیز به 
دلیل تعطیل شــدن مرزها با کشورهای همسایه 

متوقف شد.
آمارها چه می گویند؟

در این مدت که کرونا بر اقتصاد کشور تاثیرگذار 
بوده از سوی مسووالن دولتی آمارهای رسمی در 

بخش های مختلف اعالم شد در زمینه مشاغل، 
خسارت به ۶ میلیون شاغل و سه میلیون کارگاه 
در سراســر کشور بر اثر شــیوع ویروس کرونا 
برآورد شده است یا ۳۰ درصد تعاونی ها تحت 

تاثیر این ویروس با مشکل مواجه شده اند.
با بســته شــدن مرزها از اســفندماه سال ۹۸ و 
بازگشــایی تدریجی آن که در چندماه انجام شد 
حتــی واردات و صادرات نیز از آســیب کرونا 
بی نصیــب نماند و اعمــال محدودیت ها بعد 
از بازگشــایی مرزهای مختلف کشــور در تمام 
بخش های ریلــی، دریایی و زمینی برای کنترل 

انتشار این ویروس سطح تجارت در بهار ۹۹ را 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با تفاوت 

هایی همراه کرد.
در سه ماهه نخست سال کنونی رقمی معادل ۶.۴ 
میلیارد دالر صادرات و ۷.۶ میلیارد دالر واردات 
در کشور به ثبت رسیده و کل تجارت در فصل 
بهار به ۱۴ میلیارد دالر رســانده است و این در 
حالی است که تجارت کشــور در مدت مشابه 
سال ۹۸ به مجموع ۲۱.۸ میلیارد دالر دست یافته 

بود.
این ارقام و مقایســه آن با سال گذشته در فصل 

بهــار از کاهش ۴۴ درصدی صــادرات و ۲۶.۸ 
درصد در واردات را نشــان می دهد که البته با 
توجه به بازگشــایی تدریجی مرزها بار دیگر به 
جبران عقب ماندن فروردین و اردیبهشت، آمار 
تجارت روند صعــودی گرفت و احتمال بهبود 
ارقام تا پایان امسال وجود دارد. البته این آمارها 
در پنج ماهه نخست امسال از مجموع ۵۲ میلیون 
تن کاال به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر 
تجارت خارجی ایران، سهم صادرات ۳۸ میلیون 
تن به ارزش ۱۰ میلیــارد و ۹۰۰ میلیون دالر و 
ســهم واردات ۱۳.۸ میلیون تن بــه ارزش ۱۳ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر شده است.
عبور اقتصاد ایران از اوج کرونا

شــیوع ویروس کرونا در اقتصاد تمام کشورها 
تاثیرات منفی مختلفی گذاشته است و بر پایه آمار 
رسمی جهان شــاهد رشد منفی نیم تا منفی ۵۱ 
درصدی و بیــکاری بیش از ۴.۵ درصدی را در 
اکثر کشورها بود به عنوان مثال حجم تجارت در 
ایتالیا و اسپانیا با کاهش ۴۵ درصدی مواجه شد، 
آلمان با کاهش هفت درصدی رشــد اقتصادی، 
بی ســابقه ترین رکود خود پس از سال ۱۹۴۲ را 
تجربه کرد و چینی ها پس از دو دهه وارد رکود 

شدند.
ایــران نیز از این کاهش جهانی بی نصیب نماند 
هرچند که وجود تحریم های ظالمانه و سیاست 
فشار حداکثری آمریکا، اقتصاد کشور را از تمام 

جهان متمایز کرده است.
به دلیل مدیریت درســت و ذخایر کافی موجود 
در کشور، مشکالت غیرقابل پیش بینی نداده و 
کشورمان توانست از این شرایط عبور کند. این 
موضوع را فقط مسوولین نمی گویند،  آمارها نیز 
از بهبود وضعیت بعد از گذر از سه ماه نخست 

شیوع ویروس کرونا حکایت دارد.

عبور آرام اقتصاد ایران از گرداب کرونا
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مروری بر زندگی و آثار چارلز بوکوفسکی

نویسنده معروفی که پستچی بود

 هرچند نتوانست یک پستچی بماند اما کار 
در اداره پست سبب شد تا نام او در تاریخ با انتشار 
»پستخانه« و ادامه یافتن چاپ دیگر آثارش ماندگار 

بماند.
به گزارش ایسنا، ۲۰ سال از آن روزها می گذشت 
)سال ۱۹۷۰( و هاینریش چارلز بوکوفسکِی حدودا 
۵۰ســاله پس از ناکامی های متعدد در کار، اولین 
رمان خود با نام »پســتخانه« را در کمتر از یک  ماه 
نوشت؛ روزهایی که او برای نخستین بار به عنوان 
پستچی در اداره پست لس آنجلس مشغول به کار 
شد، هرچند پس از گذشت دو سال و نیم این کار 

را رها کرد. 
البته »پستخانه« اولین اثر منتشرشده بوکوفسکی نبود، 
او که در دوران جوانی دوره های هنر، روزنامه نگاری 
و ادبیات را گذرانده بود، در ۲۳ســالگی نخستین 
داســتان کوتاه خــود را با عنــوان »عواقب یک 
یادداشــت بلنِد مردود« در مجله داستان و دو سال 
پس از آن داستان کوتاه »۲۰ تشکر از کاسلدان« را 
چاپ کرد. روزگار نویسندگی بوکوفسکی تا پیش 
از ســال ۱۹۵۰ )آغاز کار در اداره پست( با زندگی 
در لس آنجلس و گاهی هم ســرگردانی در ایاالت 
متحده می گذشت و با کارهای موقتی و ماندن در 

اتاق های ارزان به سر می آمد. 
بوکوفسکی در کتاب خاطراتش با عنوان »شاعری 
با پرنده آبی« از روزگار خود می گوید: »زمســتان 
بود. جان می کندم در نیویورک نویسنده شوم. سه یا 
چهار روز بود لب به غذا نزده بودم. فرصتی پیش 

آمد تا باالخره بگویم: »می خوام مقدار زیادی ذرت 
بوداده بخورم« و خدای من! مدت ها بود غذایی این 
همه به دهانم مــزه نکرده بود. هر تکه از آن و هر 
دانه مثل یک قطعه استیک بود. آن ها را می جویدم 
و راســت می افتاد توی معده ام. معده ام می گفت: 
»متشکرم! متشــکرم! متشــکرم!« مثل آن که توی 
بهشت باشــم همین طور قدم می زدم که سروکله 
دو نفر پیدا شد. یکی شان به آن یکی گفت: خدای 
بزرگ! طرف مقابل پرسید: »چه شده؟« اولی گفت: 
»آن یارو را دیدی چه وحشتناک ذّرت می خورد!« 
بعــد از آن حرف دیگر از خــوردن ذّرت ها لذت 
نبردم. به خودم گفتم: »منظورش از وحشتناک چه 

بود؟! من که توی بهشت سیر می کنم…«

گاهی به همین راحتی بــا یک کلمه، یک جمله، 
یک نیشخند یا حالتی از یک چهره می توانیم مردم 
را از بهشت خودشــان بیرون بکشیم و این واقعًا 

بی رحمانه ترین کاری  است که انجام می دهیم!«
اما روزگار او پس از قطع همکاری با اداره پســت 
طوری دیگر ادامه یافت، بیماری زخم معده وخیم 
موجب شد تا مدتی را در بیمارستان سپری کند اما 

پس از آن نوشتن شعر را آغاز کرد. 
چارلز بوکوفســکی در ســال ۱۹۵۷ با شــاعر و 
نویسنده ای با نام باربارا فیری ازدواج کرد، اما این 
رابطه عمر درازی نداشــت و آن ها در سال ۱۹۵۹ 
از هم جدا شــدند. فیری اصرار داشت که جدایی 
آن هــا هیچ ارتباطــی با ادبیات نــدارد، اگرچه او 

بیشتر به صورت مشکوک می گفت که چیره دستی 
بوکوفســکی در شاعری است. در پی این جدایی، 
بوکوفسکی دوباره به اعتیادش به مشروبات الکلی 
روآورد و به نوشتن شــعر ادامه داد. پس از آن او 
دوباره بعد از ۱۰ به اداره پست لس آنجلس برگشت.
زندگی او باز هم با فراز و نشــیب هایی همراه شد 
و ســرانجام در ۱۹۶۹، بعد از بســتن قــرار داد با 
انتشارات Black Sparrow Press و ناشر 
آن »جان مارتین« و داشتن حقوق مادام العمر، ماهانه 
۱۰۰ دالر، کارش در اداره پســت را رها کرد و به 
نوشتن به صورت حرفه ای و تمام وقت پرداخت. 
او در زمان در نامه ای نوشــت: »من دو تا انتخاب 
دارم… در اداره پســت بمونم و احمق بشم… یا 

بیرون از این جا باشم و وانمود کنم که نویسنده ام و 
گرسنه باشم. من تصمیم گرفتم که گرسنه باشم.«

او یــک ماه پس از ترک اداره پســت، اولین رمان 
خود به نام »پستخانه« را تمام کرد. این کتاب بیان گر 
تجربه ها و خاطره های بوکوفسکی از کار در اداره 
پست است و تصویری از وضعیت جامعه آمریکا 
در دهه های ۵۰ و ۶۰ به خواننده ارائه می کند. هنری 
چیناسکی، شخصیت داستان »پستخانه« است که 
بنابر روایت بوکوفســکی ۱۲ سال از عمر خود را 

صرف کار در اداره پست ایاالت متحده می کند. 
سایت »Dead end Follies« درباره شخصیت 
این رمان نوشته است: »پستخانه« داستان یک تنبل 
است که سعی می کند درحالی که به عنوان کارمند 

اداره پست کار می کند، کارمند اداره پست نباشد؛ 
این بهترین روشی است که می توانم آن را توصیف 
کنم و دربردارنده رابطه مشــکل آفرینی است که 

غربی ها با شغل خود دارند.
این سایت در این مطلب از این که بوکوفسکی اولین 
نویسنده ای است که به صورت محاوره ای نوشته 
است، نوشته و آورده است که در »پستخانه«، شعر 
بوکوفسکی دیده نمی شود اما بینشی خام و نثری 
شفاف وجود دارد که گاهی حتی خود را فراموش 

می کند. 
در پایان بخشــی از این کتــاب را می خوانیم: »از 
اولش اشتباه شــروع کردم. کریسمس بود و باالی 
تپه مثل آدمای همه چیزفهم، مســت و پاتیل بودم. 
هر کریســمس یکی شوخی می کرد، اونا هر کس 
عوضــی رو برای این کار اجیــر می کنن. بعدش 
برگشــتم پایین و به خودم که اومدم دیدم کیســه 
چرمی پشــتمه و بیکار در حال پیاده روی ام. کدوم 
شــغل، فکر کردی. چقدر باحال! همیشــه یک یا 
دو تا بســته به تو می دن و اگر تا آخر برسونیش، 
متصدی حمل و نقل دوباره یه بســته  دیگه به تو 
می ده، برمی گردی و تو دردسر می افتی و یکی دیگه 

می گیری...«
۹ اکتبر در ســال ۱۸۷۴ از سوی اتحادیه جهانی 
پست، با هدف آگاهی از نقش پست در زندگی 
روزانه مردم و ســهم آن در توسعه اجتماعی و 
اقتصادی جهانی، روز جهانی پســت نام گرفته 

است.

 پیمان خاکسار شــعرهای لوییز گلوک، 
برنده نوبــل ادبیات ۲۰۲۰ را ســاده و معمولی 
می داند و معتقد است شــعرهای شاعران جوان 
ایرانی از شعرهای او قشنگ تر است. او می گوید: 

نمی دانم این را از کجا پیدا کردند!
این مترجم در گفت وگو با ایســنا، درباره برخی 
اظهارنظرها درباره انتخاب لوییز گلوک، شــاعر 
زن آمریکایی به عنوان برنده جایزه »نوبل« ادبیات 
۲۰۲۰ گفت: از ســال ۱۹۹۳ که تونی موریسون 
»نوبل« ادبیات را گرفت تا ســال ۲۰۱۶ که باب 
دیلن برنده این جایزه شد، در حدود ۲۰ سال هیچ 
آمریکایی ای »نوبل« ادبیات نگرفته اســت، برای 
همین این انتقاد که »نوبل« بیشتر به آمریکایی ها 
می رســد، کامال اشتباه است چون سال ها بود که 
همه می گفتند هیچ نویســنده آمریکایی در این 

بیست و اندی سال نبوده است که نوبل بگیرد. 
او همچنین بیان کرد: اما من سال هاست که دیگر 
»نوبل« را جدی نمی گیــرم، البته خیلی هم مهم 

نیســت که من جدی بگیرم یا نگیرم. به هر حال 
چون جایزه مهمی است، می شنوم که به چه کسی 
داده شده اما هر سال هم می گویم »این اصال کیه؟« 
یا برخی های شــان را که می شناسم برایم پرسش 
می شود که او برای چه »نوبل« گرفته است. برای 
همین ایــن جایزه دیگر برای مــن اصال جدی 

نیست.
خاکســار با بیان این کــه آکادمــی »نوبل« فقط 
می خواهد بحث برانگیز باشــد گفت: به آدم هایی 
مثــل باب دیلن کــه اصال یک خواننده اســت 

جایزه داده اند، و خودشان هم نمی توانند بگویند 
که دلیل شان از این کار چیست. فقط می خواهند 
جایزه شان بحث برانگیز باشــد و به شدت با آن 
مخالفت کنند. پارسال به پیتر هاندکه جایزه دادند، 
کســی که نسل کشی کوزوو را انکار می کند و در 
تشییع جنازه اسلوبودان میلوسوویچ، رییس جمهور 
صربستان هم شرکت می کند؛ مگر نمی دانستند که 
اگر به او جایزه بدهند، می گویند که نژادپرســت 
است، ولی می دهند چون این بحث و درگیری ای 
را که بین مخالفان و موافقان ایجاد می شود دوست 

دارنــد. حاال هم به یک شــاعر آمریکایی جایزه 
»نوبل« ادبیات داده اند که فکر نمی کنم اصال در دنیا 
کسی اسم او را شنیده باشد. بعید می دانم کتابی هم 

از او به فارسی ترجمه شده باشد. 
مترجم »جزء از کل« افزود: من کتاب شعر ترجمه 
کرده ام، ترجمه شــعر واقعا کار سختی نیست. ما 
مترجمان شــعر خیلی زیاد داریم. االن هر شاعر 
مهجوری در دنیا، یکی دو کتاب به زبان فارســی 
دارد اما از برنده نوبل امسال حتی یک کتاب هم 
در زبان فارسی ترجمه نشده است. من نمی دانم 

این را از کجا پیدا کردند! 
پیمان خاکسار در پایان اظهار کرد: در همین فاصله 
پس از اعالم خبر امروز، چند شــعر از این شاعر 
آمریکایی را خواندم و یکــی از آن ها را ترجمه 
کردم، واقعا شعرهایش معمولی است و ترجمه اش 
کاری نداشــت چون ساده است. این طور نیست 
که فکــر کنید چــون برنده »نوبل« اســت پس 
شعرهایش خیلی خوب هســتند، اصال این طور 
نیست. شعرهای شاعران جوان ایرانی از شعرهای 

او قشنگ تر است.

پیمان خاکسار عنوان کرد

نمی دانم برنده »نوبل« را از کجا پیدا کردند!

 سرپرســت گروه »تی تووک« با اشاره 
به اینکــه وضعیت ادامه اجــرای نمایش »تنها 
خرچنــگ خانگی الی مالفه هــا خانه می کند 
اتللو« مشخص نیست، تصریح کرد چشم انداز 

خوبی برای تئاتر نداریم.
ابراهیم پشت کوهی نمایشنامه نویس و کارگردان 
تئاتر که اسفند سال ۹۸ نمایش »تنها خرچنگ 
خانگی الی مالفه هــا خانه می کند اتللو« را در 
سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد 
ولی اجرای آن به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
متوقف شــد، درباره وضعیت اجــرای این اثر 
نمایشــی به خبرنگار مهر گفت: خیلی دوست 
داریم اجرای نمایش »تنها خرچنگ خانگی…« 
را ادامه دهیــم و پرونده اجــرای این نمایش 
بسته نشده اما وضعیت کرونا به ویژه وضعیت 
بحرانی تهران چنیــن امکانی را به ما نمی دهد. 
دکــور نمایش همچنان نگهداری می شــود تا 

شرایط مناسب برای ادامه اجرا فراهم شود.
وی تصریح کرد: در شــرایط کنونی چشم انداز 
خوبی بــرای تئاتر نداریم و تئاتر ویران شــده 

است.
پشــت کوهی با اشــاره به اینکه اجرای تئاتر 
قرار اســت باعث تفکر و سرگرمی مردم شود، 
یادآور شد: در شرایط فعلی مشغله فکری مردم 
مشکالت اقتصادی و سالمتی است و سرگرمی 

هم در این بین جایی ندارد.
سرپرســت گروه تئاتر »تی تووک« با بیان اینکه 
پیــش از این برای اجرای تور اســتانی نمایش 
»تنها خرچنگ خانگی…« برنامه ریزی شــده 
بود، افزود: قرار بود بعد از پایان اجرای عمومی 
نمایش در تهران، آن را در استان های شمالی و 
جنوبی ایران نیز روی صحنه ببریم که ماجرای 

کرونا کل برنامه های ما را تغییر داد.
وی درباره دیگر فعالیت های خود در روزهای 

کرونایی توضیح داد: کاًل در چند ماه گذشــته 
کاری جز نگارش نمایشــنامه و فیلمنامه انجام 
نداده ایم. یک نمایشــنامه بــرای بچه های تئاتر 
جزیره هرمز نوشــته ام که دارای فضای سبک 
و سیاق فرهنگ بچه های جزیره است رئالیسم 

جادویی جزیره هرمز را در خود دارد.
پشــت کوهی در پایان ســخنان خــود گفت: 
نمایشنامه ای نیز با نگاهی آزاد به زندگی ابراهیم 
منصفی شاعر و موسیقیدان هرمزگانی نوشته ام.

 کارگردان فیلم ســینمایی »شاه ماهی« با 
اشــاره به اینکه کرونا فرصت های شغلی را در 
سینما گرفته است، تاکید کرد مدیران دولتی باید 
در این شــرایط به خصوص در حوزه اکران از 

سینماگران حمایت کنند.
نادر مقــدس تهیه کننده و کارگردان ســینما در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به پایان یافتن 
فیلمبرداری فیلم سینمایی »شاه ماهی« گفت: سال 
گذشته که فیلمبرداری این پروژه سینمایی را آغاز 
کردیم فکر می کردم در همان ســال فیلمبرداری 
پروژه به پایان می رسد، اما به دلیل شیوع بیماری 

کرونا چند پالن از این فیلم باقی ماند.
وی بیــان کرد: با شــیوع بیمــاری کرونا تمام 
فرصت هــای ادامه کار از ما گرفته شــد، تا در 
نهایت در ســال کنونی چند پالن باقی مانده را 
جلوی دوربین بردیم، البته این را باید بگویم که 
تدوین »شاه ماهی« سال گذشته توسط محمدعلی 

سجادی تقریباً تمام شده بود.
این کارگردان ســینما تاکید کرد: هم اکنون فیلم 
توسط محمود موسوی نژاد در حال صداگذاری 
اســت و به زودی نیز دیگــر مراحل این فیلم از 

جمله ساخت موسیقی آن آغاز می شود.
مقدس درباره پیش بینی شــرایط اکران با توجه 
به وضعیت ســینماها در سایه کرونا گفت: تمام 
تالش من این است که بتوانم فیلم را در شرایط 

مناسب اکران کنیم، البته همه چیز بستگی به این 
دارد که شرایط جامعه از نظر شیوع ویروس کرونا 
چگونه است، البته این را باید بگویم این فیلم را 
بــرای اکران عمومی و آنالین آماده می کنیم. وی 
تاکید کرد: البته اکران آنالین دشواری های خاص 
خود را دارد و فیلم هنوز بیرون نیامده به سرعت 
قاچاق می شود و همین مساله سبب می شود به 
صاحبان فیلم صدمه مالی زده شــود، این را باید 
بگویم زمانی که مسووالن شیوه اکران آنالین را 
در نظر گرفته اند خودشان نیز باید کاری کنند که 
آسیب کمتری به تهیه کنندگان وارد شود. چرا که 
سرمایه گذاری این روزها در سینما سخت است و 

زندگی همه ما به اکران فیلم هایمان بستگی دارد.
این کارگردان ســینما درباره محتوای فیلم تازه 
خود نیز توضیح داد: »شــاه ماهی« فیلمی است 
کــه موضوع آن دربــاره جوانان اســت و فکر 
می کنم برای نســلی بین ۱۶ تا ۲۲ سال می تواند 
جذابیت های خود را داشــته باشد. این دست از 
فیلم ها در سینمای ایران کمتر ساخته می شود و 
کمتر روی آن مانور داده می شود، به همین دلیل 
امیدوارم با اکران این فیلم بتوانیم نسلی از جوان ها 

را به سینما بکشانیم.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مشــکالتی که کرونا 
برای ســینمای ایران به وجود آورده است، بسته 
شدن ســینماها اســت، با توجه به اینکه استان 

مازندران همچنــان در وضعیت قرمز قرار دارد، 
سینمای »هنر و تجربه« بابل ۷ ماه یعنی از اسفند 
ماه تا به امروز تعطیل اســت و شــرایط را برای 

سینمادوستان در این شهر سخت کرده است.
مقدس در پایــان گفت: این ســینما از ابتدای 
راه اندازی توانســت برنامه های خوبی را چه در 
حوزه نمایش فیلم و چه در حوزه نقد و بررسی 
فیلم، ارایه کند کــه مخاطبان خود را نیز جذب 
کرده بود، به گونه ای که همچنان سینماروها در 
این شهر سراغ باز شدن سینما را از ما می گیرند.

ابراهیم پشت کوهی:

چشم انداز خوبی برای تئاتر نداریم
نادر مقدس مطرح کرد:

کرونا فرصت تکمیل »شاه ماهی« را گرفت
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