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باغ پرندگان قم افتتاح شد

بنگاه

حمیرا حیدریان

ایران در ایران

افزایــش میانگین تحصیــات زنان در روســتا ها
طی ســال های گذشــته یک نتیجه مثبت داشته
است؛ رونق کسب و کارهای روستایی ،کارآفرینی
و خالقیت در اشتغالزایی .رویدادی که هم اکنون
در بســیاری از روســتاهای اصفهــان در حال وقوع
است .زنان جوان و میانسال با طرحها و ایدههایی
خالقانــه در حــوزه صنایــع دســتی ،گردشــگری،
کشاورزی و دامپروری نه تنها در حال تالش برای
راهاندازی کسب و کار و استقالل مالی هستند بلکه
در چرخه اقتصادی کشــور نیز تأثیرگذار شدهاند.
کارآفرینــی در 40روســتا بــا تولید زعفــران و دیگر
محصوالت کشاورزی و ایجاد اشتغال برای حدود
 4هزار زن روســتایی توســط یک بانوی اصفهانی
نمونهای از این تحوالت است.
مدیــرکل بانــوان و خانــواده اســتانداری
توگــو بــا «ایــران» گفــت :تعداد
اصفهــان در گف 
زیاد روســتاییان باســواد و متخصــص مخصوصاً
در قشــر زنــان یکــی از نقــاط قــوت و پتانســیل در
این بخش به شــمار میرود؛ نکتــه حائز اهمیت
این اســت که ،برای رســیدن به توسعه اولین نیاز
شــناخت پتانســیل روستاهاست؛ توســعه پایدار
کشــور بدون توسعه روســتایی محقق نمیشود و
زنــان جزو مهرههای اصلی برای توســعه پایدار و
پیشرفت روستاها هســتند؛مخصوصاً اینکه زنان
روســتایی مدیــران اقتصــادی خانواده هســتند و
در فعالیتهــای مختلف حضــور دارند ،حتی در
ســالهای اخیر زنان در حوزه مشــارکت سیاســی
رشد چشمگیری داشــتهاند که قابل توجه است.
توجــه بــه نقش زنــان در توســعه کشــور از جمله
توســعه اقتصــادی وحمایــت از ایجــاد اشــتغال
برای زنان از جمله اشــتغال زنان روستایی نقش
بسزایی در تولید دارد.
شادی فضلی با بیان اینکه بهطور سنتی زنان
روســتایی همواره بخش مهمــی از فعالیتهای
تولیدی و اقتصادی خانواده را به دوش کشیدهاند،
افــزود :یکــی از ایــن طرحهــای نــو کــه در اســتان
اصفهــان و با محوریــت زنان در حال اجراســت،
تولید محصوالت کشــاورزی است که با همکاری
معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری و
جهــاد کشــاورزی صــورت گرفته اســت؛ از ابتدای
ســالجاری 12پــروژه آمــوزش و ترویــج تولیــد و

مصرف محصول گواهی شده و استاندارد با تأکید
بــر توانافزایی جوامع محلی ویژه زنان روســتایی
در دســت اقــدام اســت .ویژگــی ایــن محصوالت
پاییــن بــودن میزان مواد ســمی ،فلزات ســنگین
و آالیندههــا در آنهاســت کــه در اســتان اصفهان
محصوالتی چون گالبی ،زرشک ،زعفران و سیب
زمینــی بــا چنیــن خصوصیاتــی درحال کشــت و
بهرهبــرداری بــوده و تاکنون دســتاوردهای خوبی
حاصل شده است.
ëëتجربهموفقبانویکارآفریندرروستای«ازان»
این مقام مســئول با تأکید بر اینکه کشــاورزی
از حوزههــای مــورد عالقــه زنان اصفهانی اســت
که ســهم بسزایی نیز در ایجاد اشتغال دارد ،بیان
داشت :به طور مثال یکی از زنان کارآفرین استان
توانســته اســت با توســعه کشــت زعفــران در 40
روســتای اســتان حــدود  3هزار و  860نفر شــغل
فصلی ایجاد کند که بیشــترین درصد آن به زنان
اختصاص دارد و این محصول درحال برندسازی
اســت .بانــوی کارآفرینــی کــه مدیــرکل بانــوان و
خانواده اســتانداری اصفهان به او اشــاره میکند،
«صغــری جعفــری» اســت .او اکنــون در زمینــه
کشــت زعفــران در روســتای «ازان» شــهر میمــه
صاحب کسبوکار بسیار گسترده ای است ،تا آنجا
که با تأســیس دفترش در شــهر اســتانبول و عقد
قرارداد با کشورهای اروپایی ،به صادرات زعفران و
محصوالت دیگر همچون صنایعدستی ،حبوبات
و ...میپردازد .او در مصاحبهای ،مهمترین عامل
موفقیت خود را توجه به بستهبندی و برندسازی
میدانــد و میگوید،چــون در دانشــگاه در رشــته
بهداشــت تحصیلکرده بودم و با ضرورت نحوه
بستهبندی کاال بهعنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر
در میزان فروش آن آشنایی داشتم و میدانستم
هر محصولی باید برند و شناســنامه داشته باشد
تا بتواند در فروشــگاههای معتبر نظر مشــتری را
بــه خود جلب کنــد  ،این بود کــه تصمیم گرفتم
برای محصول زعفران روستای «ازان» شناسنامه
تهیه کنم .البته برای ارائه بهترین بستهبندی نیاز
به هزینه قابلتوجهی داشــتم ،به همین دلیل با
قالیبافی و دریافت وام این هزینه را تأمین کردم و
با خریداری یک دستگاه کاشت مکانیزه ،بهترین
نوع پیاز زعفران را برای کاشت انتخاب کردم.
ëëورودزنانروستابهحوزهاشتغالگردشگری
حــوزه دیگــری کــه بــا رویکردهــای نویــن و

جشن پخت غذاهای سنتی در " ازان" شهرستان میمه

آنفلوانزای پرندگان در تاالب میقان

اراک  -تاالب میقان اراک هر ساله با سرد شدن هوا از نیمههای آبانماه میزبان پرندگان
مهاجر است و البته این میزبانی گهگاه همراه با برخی نگرانی هاست.
بــه گــزارش ایســنا تصاویــر و
یک ویدیوی ثبت شده از این
تاالب گویای وجود بیماری در
بین پرندگان است و تعدادی
الشــ ه پرنده در ســطح تاالب
دیــده میشــود .ایــن تــاالب
تجربه تلخ شیوع آنفلوانزای
فوق حاد پرندگان را در ســال
 95دارد کــه بیــش از 2400
الشه پرنده از سطح آن جمعآوری شد ،سال  96نیز این بیماری در کمین تاالب میقان
و پرندگان بود که به خیر گذشــت و در ســال  1397و  1398نیز هیچ موردی از وجود این
بیماری گزارش نشد ،اما ظاهراًسال  1399میخواهد شاهد شیوع این بیماری باشد.
تصاویر نشان میدهد که تعدادی پرنده در سطح تاالب بیجان افتادهاند و تعدادی نیز
جانی در بدنشان باقی نمانده و همین میتواند زنگ خطری برای میقان باشد ،تشکیل
ستاد استانی پیگیری بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در روز گذشته نشان میدهد
که نگرانیها چندان هم بی جا نیست.
ط زیســت استان مرکزی در اینباره گفت :با توجه به گزارشات و
مدیرکل حفاظت محی 
پایشهــای صورت گرفته در تاالب میقان اراک مبنی بر تلفات پرندگان ،دو ســه نمونه
موجود در منطقه ،نمونهبرداری شــده است و با تشکیل جلسات هماهنگی ،تمهیدات
الزم برای پیشبینی شرایط و اقدامات اندیشیده شده است.
رضــا میرزایــی افزود :تلفات در حدی نیســت که اقدام به جمعآوری در ســطح وســیع
صورت گیرد ،شــرایط کامالً تحت کنترل اســت و بهدلیل حساسیت باالی موضوع ،این
بیماری بموقع اطالعرسانی خواهد شد .وی از مردم خواست که به هیچ عنوان به تاالب
میقان اراک نزدیک نشوند.

رونق اشتغال روستایی با نوآوریهای زنان اصفهانی
خبرنگار

ماجرای توزیع بادمجان رایگان در دشتستان

بوشــهر  -توزیــع بادمجــان رایــگان در بیــن اهالــی روســتای نظرآقــا در شهرســتان
دشتســتان باعــث واکنشهایــی در فضــای مجــازی شــد کــه گروهی موافــق چنین
اقدامی بودند و برخی نیز این اقدام را نکوهش کردند.
پخــش تصاویــری از توزیــع بادمجان رایــگان در بین اهالــی روســتاهای نظرآقا در
بخش ســعدآباد از توابع شهرستان دشتستان اســتان بوشهر روز شنبه به سوژه داغ
شــبکههای مجازی تبدیل شــد .برخی از کاربران فضای مجازی ،توزیع بادمجان را
دور ازشأن مردم دانسته و این اقدام را نکوهش کردند و در مقابل افرادی هم بودند
که چنین رفتارهایی را پسندیده دانسته و خواستار ترویج آن شدند .به گزارش مهر،
ماجرای توزیع بادمجان از این قرار اســت که یکی از کشــاورزان و خیرین شهرســتان
دشتســتان هر ساله در هنگام برداشت محصول مزرعه خود ،بخشی از محصوالت
را بین نیازمندان توزیع میکند و امسال نیز این اقدام را انجام داده است.
ایــن کشــاورز امســال نیــز حدود شــش تن از محصــول بادمجــان مزرعه خــود را به
نیازمنــدان ایــن منطقــه اختصــاص داده و بخشــی از ایــن محصــوالت بــا حضــور
مسئوالن توزیع شده بود.
ëëمردم نظرآقا در کمک به نیازمندان زبانزد هستند
عضــو شــورای اســامی
روســتای نظرآقــا نیــز گفت:
امام جمعه شــهر سعدآباد
که برای جلســهای به روســتا
دعوت شــده بود و در مسجد
حضور داشــت پــس از اقامه
نماز جماعت مغرب و عشا
بــرای تجلیــل از این کشــاورز
کــه زکات محصــول خــود را
بهصورت کاال پرداخت کرده بود چند بسته را به دست نمازگزاران نیازمند داد.
ایــرج نظری افزود :هیچ گونه برنامهای تحت عنوان توزیع یا مانور توزیع بســتههای
معیشــتی یــا گــزارش دادن نبــوده اســت فقــط چنــد جــوان کــه ایــن محصــوالت
را بســتهبندی کــرده بودنــد ،ایــن تصاویــر را گرفتــه و دســت بــه دســت کردهانــد.
حجتاالسالم علیرضا کشاورز بارگاهی امام جمعه سعدآباد نیز بیان کرد :کشاورزی
با سخاوت ،چند تن بادمجان برای خانوادههای نیازمند در اختیار فرماندهی پایگاه
سلمان فارسی نظرآقا میگذارد و فرمانده پایگاه با همکاری بسیجیان بادمجانها را
از مزرعه کشاورز با سخاوت برداشت و به نظرآقا منتقل و در پایگاه توسط بسیجیان
بستهبندی میکند و اعالم میکند خانوادههای نیازمند که احتیاج به بادمجان دارند
بیاینــد بادمجان بــرای خود ببرند و عدهای از مردم بیتکلف و مؤمن نظرآقا که نیاز
داشــتند بــه پایــگاه مراجعه میکننــد .وی اضافه کــرد :ما نیز به اتفاق عضو شــورای
اسالمی نظرآقا برای تقدیر از زحمات بسیجیان پایگاه در کنار آنان بودیم.
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یک بانوی کارآفرین  4000شغل ایجاد کرد

باحضورمجازیرئیسمجلسشورایاسالمی
با حضور رئیس مجلس شــورای اســامی از طریق ویدئــو کنفرانس  15کالن پروژه
شهرداری قم از جمله باغ پرندگان روز یکشنبه افتتاح شد.
وعده مدیریت شــهری به مردم قم در ســال  99افتتاح  99کالن پروژه شــهری بود
و حــاال در چهارمیــن مرحلــه افتتاحیههــای بزرگ و به مناســبت ایــام روز قم باغ
پرندگان و  14پروژه دیگر شــهرداری قم با حضور رئیس مجلس شــورای اســامی،
استاندار ،شهردار و مسئوالن شهری و استانی افتتاح شد.
از مهمتریــن پروژههایی که با حضور رئیس مجلس شــورای اســامی افتتاح شــد،
باغ پرندگان است .این پروژه با هزینه  30میلیاردتومانی در حدفاصل بلوار شهید
آوینی و شهرک قدس قرار گرفته و پاسخی است جهت درخواست شهروندان برای
شکلدهی به فضاهای تفریحی و ارتقای نشاط اجتماعی در شهر قم .باغ پرندگان
شــهر قم در درهای با مســاحت  11هکتار شــکل گرفته و با بهرهگیری از زیباییهای
طبیعی جنوب شــهر قم ،به گفته کارشناسان بزودی به یک زیستگاه طبیعی برای
پرنــدگان تبدیــل
میشــود .پــروژه
دیگری که با حضور
مجــازی محمدباقر
قالیبــاف افتتــاح
شــد ،ایجاد بیش از
 99000متــر مربــع
فضای ســبز شهری
در ســال  99اســت
که در نوع خود یک
رکورد محســوب میشــود .در کنار اینها پــروژه تقاطع غیر همســطح میدان نماز با
هزینــه اولیه  60میلیارد تومانی با حضور مســئوالن مدیریت شــهری کار عملیاتی
خــود را آغــاز کــرد .همچنیــن بوســتان طبقاتی شــهید زینالدین با مســاحت ســه
هکتــاری و ارتفــاع  70متری بــا حضور جمعی از مدیران افتتاح شــد .پایان مرحله
اول نهضــت روکــش آســفالت معابر شــهری بــا حجم  184هــزار تن بــا هزینه 50
میلیــارد تومانی از دیگر پروژههای افتتاح شــده در روز شــنبه بود .همچنین رئیس
مجلس شــورای اســامی در برنامه روز شــنبه بهصورت غیر حضوری تمبر یادبود
رسیدن شهر قم به سرانه  20متری را رونمایی کرد.
همچنین در این مراســم  900میلیارد تومان پروژه سرمایهگذاری در قم کلنگزنی
شــد که تمرکز این پروژهها در بلوار پیامبر اعظم(ص) قرار دارد .دو سرای محله با
نامهای مشــق عشق و جوانمرد و تکمیل تجهیزات خدمات شهری شهرداری قم
از دیگر پروژههای افتتاحی روز شنبه بودند.
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نیم ëëزنان جوان و میانســال با طرحها و ایدههایی خالقانه در حوزه صنایع دســتی،
نگاه گردشــگری ،کشــاورزی و دامپروری نه تنها در حال تالش برای راهاندازی کسب و
کار و اســتقالل مالی هستند بلکه در چرخه اقتصادی کشور نیز تأثیر گذار شده اند.
کارآفرینی در 40روســتا با تولید زعفران و دیگر محصوالت کشــاورزی و ایجاد اشــتغال برای
حدود  4هزار زن روستایی توسط یک بانوی اصفهانی نمونه ای از این تحوالت است
براساس مزیتهای استان اصفهان رونق خوبی
یافته اســت ،بخــش گردشــگری و بویژه توســعه
بومگردیهــا اســت .مدیــرکل بانــوان و خانــواده
استانداری اصفهان میگوید :در این زمینه شاهد
مهاجرت معکــوس تعــدادی از زنــان کارآفرین
اســتان از شهر به روســتا بودهایم که توانستهاند با
احیای بومگردی و توســعه گردشــگری در روستا،
صنایــع دســتی و محصــوالت خوراکــی مناطــق
را رونــق داده و بــرای زنــان شــغل ایجــاد کننــد.
همچنین از افتخارات استان ما این است که زنان
فعال در این زمینه توانستهاند در رقابتهای ملی
چــون جشــنواره ملی زنــان کارآفرین که از ســوی
معاونت امور زنان وخانواده اجرا شــده است ،در
بخش گردشگری روستایی کسب مقام کنند.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری اصفهان
یکی از عوامل مؤثر در توســعه مشاغل روستایی
را فعالیــت براســاس مشــارکت عنــوان کــرد و
خاطرنشــان کــرد :توســعه همــکاری و فعالیت
جمعی در روستا از برنامههای دولت بوده که با
تشکیل تعاونی و صندوقهای خرد روستایی در
این زمینه اقدام به جلب مشارکت زنان روستایی
کــرده اســت که بــا ســرمایهای اندک ،مشــارکت

جمعی و برپایه توانمندی اعضا شکل میگیرد
و موجــب ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در زنــان و
ارتقای قدرت تصمیمگیری در آنها نیز میشود.
فضلی با اشاره به اینکه در بخش ارائه تسهیالت
اشــتغالزایی ،دولــت توجــه ویژهای به اشــتغال
روستایی داشته است ،افزود :در این زمینه دولت
با در نظر گرفتن وامهایی با کارمزد کم توانســته
سهم خوبی در اشتغالزایی زنان روستایی ایجاد
کنــد .به طور مثال در اســتان اصفهــان در دولت
دوازدهم به  343زن کارآفرین در روستا از سوی
صنــدوق کارآفرینــی و امیــد و  237نفر از طریق
صندوق توســعه ملی در بخشهــای خدمات،
کشــاورزی و صنعــت وام تعلق گرفته اســت که
نقــش خوبــی در گســترش چرخه اشــتغالزایی
میان زنان روستایی خواهد بود.
وی همچنیــن بــه بخــش آمــوزش فنــی و
حرفــهای بــه زنــان و تأثیــر آن در کارآفرینــی
اشــاره کــرد و گفــت :در  8ماهــه ســالجاری بــا
وجــود شــرایط دشــوار کرونــا نزدیک بــه  3هزار
زن روســتایی خدمات آموزشــی دریافت کردند
کــه در ایــن آموزشهــا بــه زنــان بدسرپرســت،
سرپرســت خانــوار ،بهبــود یافتــه آســیبهای

اجتماعی و معلول توجه ویژهای شده است .در
این خصوص سازمان بهزیســتی استان درحال
اجرای طرح آموزشــی و اشــتغالزایی برای زنان
روســتایی و دختــران معلول اســت که عــاوه بر
آمــوزش ،فــروش محصــوالت نیــز در آن طرح
دیــده شــده اســت .وی یکــی دیگــر از رویکردها
در توســعه اشــتغال بــرای زنــان از جملــه زنان
روســتایی را توســعه مشــاغل خانگی دانســت و
گفت :مشاغل خانگی عالوه بر ایجاد درآمد برای
زنان در محیط خانواده ،در توسعه صنایع دستی
و بومــی نقــش بســزایی دارد که روســتا بهعنوان
مهد میراثهــای فرهنگی و هنــری میتواند در
این بخش بدرخشد و توسعه یابد .طرح راهبری
شــغلی یکی از طرحهایی است که در این زمینه
توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) اجرایی شد.
همچنین در بخش عرضه محصوالت تولیدی،
باتوجه به اینکه فروش وعرضه محصوالت بویژه
محصوالت تولیدی زنان روســتایی که دسترسی
مســتقیم به مصــرف کننــده شــهری ندارنــد از
دغدغههــای زنان تولیدکننده اســت کــه در این
زمینه دفتــر امور زنان و خانواده تفاهمنامهای با
اداره کل پســت استان برای فروش محصوالت،
تســهیل ارســال مرســوالت زنــان تولیدکننــده و
همچنیــن برگــزاری دورههــای آموزشــی جهت
توانمندسازی زنان در عرصه تجارت الکترونیک
به امضا رسانده است .وی عنوان کرد :روستاهای
اســتان اصفهــان هرکــدام دارای ظرفیتهــای
بسیار زیادی هســتند که کارآفرینان میتوانند با
اجرای ایده خود در روستاعالوه بر ایجاد اشتغال
و پیشــگیری از مهاجــرت روســتاییان به شــهر از
تســهیالت با کارمزد کم ،مواد اولیه در دسترس
و ارزان و مــکان ارزان بهرهمنــد شــوند .مدیرکل
دفتــر امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان
اظهارداشــت :زنــان در توســعه پایدار روســتاها
نقــش مؤثــری دارنــد و میتواننــد تهدیدهــای
موجود را به فرصت تبدیل کنند.
وی با بیان اینکه اشتغال یکی از دالیل اصلی
مهاجرت روستاییان به شــهرها است که زنان در
اینگونه مهاجرتها بیشــترین آسیب را متحمل
میشــوند ،اظهارداشت :توســعه پایدار روستایی
یکــی از اولویتهــای کنونی جامعه ما محســوب
میشــود و روســتا و روســتاییان در توسعه کشور از
اهمیتبسزاییبرخوردارند.

نتیجه صادرات برنامهریزی نشده بدون تقاضای خریدار

صف چندکیلومتری کامیونهای سیب زمینی پشت مرز بسته پرویز خان
زهره افشار

خبرنگار

صــف ناشــی از توقــف  400کامیــون حامــل
بــار ســیبزمینی در مــرز پرویــز خان کرمانشــاه،
ترافیکی بود که اوایل هفته گذشــته خدمات این
گمــرک مــرزی را با اختالالتی مواجه کــرد .ماجرا
از ایــن قرار بود که محدودیت ورود ســیبزمینی
س از یک محدودیــت حدود 3
به کشــورعراق پــ 
نماه
ماهه از سوی این کشور در روز یکشنبه  25آبا 
پایان مییافــت و صادرکنندگان ایرانی هم که در
جریــان این موضوع بودند از چنــد روز قبل از این
تاریخ دســت به کار شــدند و ســیبزمینیها را از
اســتانهای مختلف بــار کامیون کردنــد و به مرز
پرویز خان فرســتادند .هجوم کامیونهای حامل
ســیبزمینی بــرای خــروج از مــرز پرویز خــان در
حالــی صــورت گرفت که بــازار عراق کشــش این
حجم از ســیب زمینی را نداشــت و از سوی دیگر
گمــرک پرویزخــان و گمــرک طــرف عراقــی هم
دارای ظرفیــت محدودی اســت هرچند در حال
حاضــر خــروج محصــوالت کشــاورزی از جملــه
ســیب زمینی بــه روانی از مــرز پرویزخــان انجام
میشــود اما مســئوالن استان کرمانشــاه خواستار
سروسامان گرفتن صادرات محصوالت کشاورزی

به عراق هستند.
 ëëاســاس تجارت ایــران با عــراق مطابق عرف
بینالمللنیست
«هدایــت حاتمی» ،معــاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری کرمانشاه به «ایران» گفت:
عــراق بهدلیل همجواری با کشــور ما و ارتباطات
فرهنگــی واقتصــادی کــه بــا آن داریم یــک بازار
طبیعی و خوب برای صادرات محصوالت ایرانی
بویژه کشــاورزی به شــمار میرود ولی متأسفانه
واقعیت این اســت که اساس تجارت ما با عراق
مطابــق عرفهــای تجارت بینالملل نیســت و
این یک ایراد جدی اســت که باید در سطح کالن
کشور آن را حل کنیم .کامیونهایی که محصوالت
کشــاورزی را بــا هــدف صــادرات بــه پرویزخــان
میآورند فقط تا مرز میتوانند بیایند و در مرز این
بــار به کامیونهای عراقی منتقل میشــود و این
کامیونهای عراقی هستند که فرضاًسیبزمینی
تولیدی ما را به بازار صادراتی مقصد میرسانند
و از مزرعــه کــه محصــول بار کامیون میشــود 3
بــار ایــن محموله جابهجــا میشــود و این عامل
افزایش قیمت صادراتی محصوالت ما میشود.
وی افزود :متأسفانه این روال نامتعارف حدود20
ســال اســت که ادامه دارد و بهنظر میرسد وقت

شهروندی جهانی باشیم برای حفظ جان انسان ها

ادامه از صفحه اول
محققــان تاکنــون دو علــت اصلــی را بــرای این
مــوج ســهمگین در دنیا بیــان کردهانــد ،اگر چه
هنوز ابهامات زیادی در مورد این ویروس وجود
دارد:
اول ،جهشهایی در ساختار ویروس کرونا اتفاق
افتــاده کــه میــزان ســرایت و در بعضــی مــوارد
بیماری زایی و کشندگی ویروس را افزایش داده
است.
دوم ،کاهش محدودیتهای اجتماعی بهدلیل
ضرورتهــای اقتصادی و عدم توانایی دولتها
بــرای تأمیــن بلندمــدت نیازهــای معیشــتی و
نیــز خســتگی مــردم از انــواع محدودیتهــا و
پروتکلهــای بهداشــتی که مزید بر علت شــده
است .اینک خیلی از کشــورها با پدیدهای بهنام
«کرونا فتیگ» یــا بیحوصلگی مردم از رعایت
الزامــات بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعــی
نیز روبهرو هســتند که این بیحوصلگی بعضاً با
برخی رفتارهای متعصبانه نیز تشدید میشود.
مجموعــه ایــن دو علت متأســفانه به خســتگی
مفرط کادر درمان ،از خدمات گرفته تا پرستاران
و پزشکان انجامیده که حدود  9ماه است شبانه

روز درگیــر این بیماری کشــنده بوده اند و همین
طــور فشــار و فرســودگی ســاختار و تجهیــزات
پزشکی که بر مشکالت افزوده است.
ایــن روندهــای منفــی متأســفانه در تمــام دنیا
رخ داده و ایران هم مســتثنی نیســت ،اما کشــور
مــا بــا دو پدیــده دیگــر هــم روبهروســت .یکــی
تنــوع بــاالی ژنتیکی ناشــی از اقــوام گوناگون که
میتواند پاســخهای ایمنی متفاوتــی را در برابر
ویــروس ایجــاد کند .دوم شــرایط خــاص جنگ
اقتصــادی و تحریمهای ظالمانه دو ســال اخیر
کــه محدودیتهــای زیــادی را حتــی بــرای دارو
و تجهیــزات پزشــکی ایجــاد کــرده و آش ایــن
تحریمها آنقدر شــور شــده که اخیراً بیش از 70
نماینــده کنگــره امریــکا بعــد از تأخیــر و تعلــل
بســیار زیــاد بــه ایــن روند ضــد حقوق بشــری و
ضــد انســانی اعتــراض کــرده و خواســتار رفــع
تحریمهای ایــران در موضــوع دارو و تجهیزات
پزشکی شدند.
امــا بهعنوان یک ایمونولوژیســت کــه در جریان
آخرین تحقیقات دانشگاهی هستم ،باید بگویم
کــه روندهــای مثبــت نیــز در کنــار این شــرایط،
راه خــود را از میــان ســختیها و تاریکیهــا بــاز

آن رســیده که ســازمان توســعه تجارت و وزارت
صمت در این مورد چاره اندیشــی کند .چون هر
قــدر هم که ما زیرســاختهای صادراتــی الزم را
داشــته باشــیم بازهم موجب نارضایتی طرفین
را فراهــم میکنــد .از ســوی دیگــر در تمــام دنیا
صادرات بر اساس ثبت سفارش انجام میشود
ولــی در روابط تجاری ما با عــراق این عرفهای
تجــاری بینالملــل نــه رعایــت میشــود و نــه
آموزشهای الزم به صادرکنندگان داده میشود.
معاون استاندار کرمانشــاه تصریح کرد :در حال
حاضر همان رفتاری که برای ارسال سیب زمینی
اردبیل به تهران انجام میشــود بــرای صادرات
ســیب زمینی به عراق هم انجام میشود درحد
 4هماهنگی تلفنی که این مســأله مشــکل ســاز
شده است .عدم صادرات محصوالت کشاورزی
ایران به عراق برحســب نیاز بازار هدف مشــکل
دیگری اســت که حاتمــی به آن اشــاره میکند و
میافزاید :این عاملی شده تا هرکس هرجا مازاد
تولیدی دارد به مرز بفرستد و شاهد ترافیکهای
این چنینی باشــیم .وی با اشاره به اینکه در حال
حاضر مشــکلی بــرای صادرات هیــچ محصول
کشــاورزی در مرز پرویز خان وجود ندارد توضیح
داد :مشــکلی هــم که بهوجــود آمده بــود به این

میکنــد .ماننــد تالشها برای ســاخت واکســن
کرونــا و بهبود برخــی روشهای درمانــی که در
ایران نیز انجام شــده اســت .ســازمان بهداشت
جهانی مراحل ســاخت  8واکسن کرونا در ایران
را که حاصل ســرمایهگذاری دولت تدبیر و امید
در توســعه کشــورهای دانــش بنیــان و حمایت
از جوانــان نخبــه ایرانــی بوده تأیید کرده اســت.
همچنیــن کشــور موفــق بــه تولیــد تجهیــزات
پیشــرفته ماننــد ســی تــی اســکن و ونتیالتــور و
تجهیزات تولید ماســک  N95شــده که شــرایط
را در تأمیــن تجهیــزات مــورد نیــاز و در مواردی
صادرات ارتقا داده است.
در زمینــه تحقیقــات دارویــی بــرای کرونــا نیــز
دانشــگاهیان تالشهــای فراوانــی مبتنــی بــر
پروتکلها و اســتانداردهای جهانی داشتهاند که
تهیــه داروهایــی برای درمان بخشــی از عوارض
کرونــا و همچنیــن تحقیــق و توســعه تولیــد
کیتهــای تشــخیصی در داخل کشــور را ســبب
شــده و برنامه افزایش تســتهای تشخیصی به
روزانــه  50هــزار و بتدریــج تا  100هــزار با همین
پشتوانه است.
عالوه بر این ،باید در مقابل ایثار و فداکاری کادر

مســأله برمی گشت که ممنوعیت واردات سیب
زمینی به عراق یکشنبه هفته پیش برداشته شد
و کامیونها بدون برنامهریزی و نیاز ســنجی پنج
روز قبــل از لغــو محدودیــت بــازار عــراق به مرز
آمدند .وی تأکید کرد :البته ما پیشــتر از ســازمان
حملونقــل و پایانههــای کشــور خواســته بودیم
اجــازه بارگیــری ندهند که این اتفــاق نیفتاد .وی
گفــت :امیدواریــم هرچــه زودتــر وزارتخانههای
جهاد کشاورزی و وزارت صمت و راه و شهرسازی
و سازمان توسعه تجارت در این خصوص فکری
کننــد تا بتوانیــم صــادرات برنامهریزی شــده به
عراق داشته باشــیم .صادرات بدون بستهبندی
درســت و حسابی و میدان میوه و ترباری درشأن
کاالی صادراتــی بــا نــام ایــران نیســت و شــکی
نیســت که این مسأله در دراز مدت به ضرر همه
بخشهــای صادراتــی و تولیــدی اســت .باید به
گونــهای برنامهریزی شــود تــا برای صــادرات به
عراق اول ثبت سفارش شود بعدگشایش اعتبار
انجام شود و اعتبار سنجی و مابقی روند صادرات
و این به جز یک راهکار ملی میسر نیست.
 ëëصادرات بدون برنامه محصوالت کشــاورزی
پرویزخانراتبدیلبهمیدانبارکردهاست
در همیــن حــال «خلیــل حیــدری» ناظــر

درمان کشــور و شهدای سالمت سر تعظیم فرو
آورد که به عهد خویش وفادار ماندند.
امــا ســهم مــا چیســت و چگونــه میتوانیــم
علیــه جهــل و بیمــاری در مقابلــه بــا کرونــا
تــاش کنیــم؟ مهمتریــن نقــش آحــاد ملــت
رعایــت فاصلهگذاری اجتماعــی و پروتکلهای
بهداشــتی مانند استفاده از ماســک است .البته
فاصلهگذاری اجتماعی شامل رفتارهای مهمی
اســت که نباید به هیچ وجه ســاده گرفته شــود؛
ماننــد ممنوعیــت دورهمیهــای خانوادگی که
متأســفانه در هفتههــای اخیــر بیــش از نیمــی
از مبتالیــان بهخاطــر آن بــوده اســت .در کنــار
دولت کــه تمهیداتی از طریــق بیمههای تأمین
اجتماعــی و بیکاری و تخصیص یارانه به اقشــار
آســیب پذیر از کرونا اندیشــیده ،نقش خیرین و
نهادهای مدنی برای حمایت از آسیب دیدگان
بســیار مهم و تعیین کننده است؛ مانند همیشه
کــه در بحرانهای بزرگ بــدون کمک مردم هر
حرکتی ناقص و گاه ناممکن است.
همچنیــن توجه بــه مســأله خانواده در شــرایط
کرونا ،امری مهم بوده چرا که با توجه به شرایط
روحی و روانی اعضای خانواده ممکن اســت به

گمــرکات اســتان کرمانشــاه بــه «ایــران» گفت:
متأســفانه صــادرات بــدون برنامــه ،بــدون
بستهبندی درست و بدون برندسازی پرویزخان
را تبدیل به یک میدان بار کرده که برخی داللها
در اینجــا حــق العملــکاری میکننــد و فرضــاً با
گرفتــن  500هــزار تومــان تا یک میلیــون تومان
کار صادرات محمولههای محصوالت کشاورزی
از جملــه ســیب زمینــی را انجــام میدهنــد و
انجــام ایــن کار بــا کارتهای دیگران مشــکالت
بعــدی را بــرای کشــور رقــم میزنــد .وی افزود:
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه اینگونــه
فرصتهای اشــتغال زیادی را از ما گرفته است.
بــه گفتــه وی محصــول بایــد از مزرعــه بــه یک
مرکز برود محصوالت درجهبندی و بستهبندی
شــوند و ســپس بارگیری شــوند .وی از مسئوالن
خواســت تا صــادرات را به دســت شــرکتهای
متخصــص صادراتی بســپارند تا شــاهد چنین
مشــکالتی نباشــیم .وی گفــت :در حــال حاضر
در مــرز پرویزخــان بــرای خــروج محصــوالت
کشاورزی مشکلی نداریم .بهگفته وی با توجه به
زیرساختهای موجود در این مرز روزانه قابلیت
صــادرات محموله  900کامیون وجــود دارد ولی
امکانات طرف عراقی به این حد نیست.

اختــال در روابط و حتی خشــونت منجر شــود.
بنابراین مردم باید در مواقع ضروری با اورژانس
اجتماعی به شــماره  123تماس بگیرند و برای
دریافت مشــاوره نیز بدانند خط صدای مشــاور
ی تواند آنها را راهنمایی کند.
به شــماره  1480م 
ایــن روزهــا خانوادههــا باید برای ایجاد نشــاط و
روابــط ســالم در میان خود بیشــتر تالش کنند و
ســاعات اضافهای را که در خانه هستند فرصتی
توگو ،مفاهمه و فعالیتهای مشترک
برای گف 
بدانند .معاونت ریاست جمهوری در امور زنان
و خانــواده نیــز در ســایت خود و در ذیــل پنجره
«دسترســی مســتقیم» محتواهــای متنوعــی را
بــرای روزهــای قرنطینه مانند «بهــار در خانه»،
«پادکستهای خانهمان»« ،مجله تصویری» و
سرگرمیهای «خانواده در خانه» در نظر گرفته
است.
در ایــن روزهــا همچنین یکــی از کارهــای مهم،
مبارزه با اخبار نادرست و به اصطالح فیک نیوز
در مورد کروناست که میتواند به نجات جانها
کمــک کند .با همکاری در مقابله با کرونا بیاییم
شــهروندی جهانــی باشــیم بــرای حفــظ جــان
انسان ها.

