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هفته های پایانی مرداد ماه نقطه پیک شیوع کرونا در استان کرمان بود؛ روزهای 
سخت، سنگین و سیاه که آمار بالی بیماران بستری در بیمارستان های استان، 
کار را به افزایش ظرفیت رسانده بود و وضعیت به اندازه ای وخیم بود که تخت، 
دارو و تجهیزات بیمارستانی در کرمان به سختی یافت می شد با وجود همه این 
روزهای سخت، روند کرونا در استان کرمان نزولی شد و حاال بستری های کرونا 

و بیماران سرپایی در استان کاهش چشمگیری داشته است.
بر اساس آمار منتشر شده این روزها کمی بیش از 800 بیمار قطعی کرونا مهمان 
بیمارستان های استان است و البته در روند فوتی ها نیز چند روزی است که آمار 
به شدت کاهش داشته است هر چند مسئوالن شمار کم فوتی های کرونا در موج 
پنجم را نتیجه واکسیناسیون انجام شده می دانند اما آمار منتشر شده از میزان 

دوز واکسن تزریق شده در استان عدد زیادی را نشان نمی دهد.
آمارها از وجود دو میلیون و 147 هزار و 568 نفر جمعیت باالی 18 سال کرمان 
خبر می دهد؛ جمعیتی که تاکنون 160 هزار نفر از آنها در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت، 95 هزار نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 83 هزار 
و 264 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان، 80 هزار و 555 نفر در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم و بالغ بر 340 هزار نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی 

سیرجان دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.
ورود محموله های  با  است که  روزی  منتشر شده حاال چند  آمار  با وجود همه 
واکسن کرونا به کشور، روند واکسیناسیون در استان کرمان هم افزایش داشته و 
از مهمتر واکسیناسیون اقشار مختلف در حال انجام است تا جایی که مسئوالن 
از اتمام واکسیناسیون دوز دوم فرهنگیان استان تا آغاز تحصیلی خبر داده اند و از 

سوی دیگر واکسیناسیون اقشار پرخطر دیگر نیز در حال انجام است.
معاون پشتیبانی حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرمان نیز از اختصاص 
سهمیه 10 هزار نفری واکسیناسیون به رانندگان وسایل نقلیه عمومی در کرمان 
خبر داد و اظهار داشت: به طور متوسط روزانه 200 تا 300 نفر از رانندگان در 

شهر کرمان واکسینه می شوند.
واکسیناسیون  تا 65 درصد  تاکنون 60  روز گذشته  از چهار  اینکه  بیان  با  وی 
اتوبوس های شهری  رانندگان  جمعیت  از  درصد   80 قریب  و  تاکسی  رانندگان 
انجام شده است افزود: رانندگان وسایل درون شهری از جمله رانندگان تاکسی، 
می توانند  سامانه سالمت  در  نام  ثبت  با  درون شهری  بار  رانندگان  و  اتوبوس 
هرروز از ساعت 8 صبح به تنها مرکز تزریق واکسن واقع در شهرک مطهری، 

پایگاه بسیج شهید لنگری زاده، سالن 9 دی مراجعه کنند.
استان  در  است که  روزی  نیز چند  قبل  به  متولدین 1365 سال  واکسیناسیون 
کرمان آغاز شده و اهتمام همه به واکسیناسیون همگانی است و امیدوار هستند 

با اقدامات پیشگیرانه بتوانند از شیوع موج ششم کرونا جلوگیری کنند.
شفیعی با بیان اینکه آمار واکسن تزریق شده نوبت اول کرونا در استان کرمان 
825 هزار و 535 مورد عنوان کرد و گفت: واکسن تزریق شده نوبت دوم کرونا 

در استان را 444 هزار و 799 مورد است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از هر سه نوع واکسن برکت، سینوفارم و 
آسترازنکا برای نوبت اول در استان کرمان وجود دارد بیان کرد: ظرفیت مازادی 

که از نوبت دوم واکسن ها موجود است برای نوبت اول استفاده می شود.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه دستمزد موجب افزایش تورم نمی شود، 
گفت: جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمتها است و تا زمانی 
بهبود  به  افزایش دستمزد کمکی  باشیم،  نداشته  تورم  کنترلی روی  که 

معیشت و سفره کارگران و بازنشستگان نمی کند.
اگر بتوانیم به طور عملیاتی تورم را کنترل کنیم خیلی بهتر است تا اینکه 
دستمزدها را  سالیانه افزایش بدهیم ولی این افزایش تاثیری در زندگی 

آحاد جامعه مخصوصا کارگران نداشته باشد.
قیمتها  اگر  و  نیستند  حقوق  افزایش  دنبال  کارگران  که  ایم  گفته  بارها 
تثبیت و تورم مهار شود قدرت معیشت آنها بهبود و هزینه های زندگی 
آنها کاهش می یابد ولی در شرایطی که این خواسته عملی نمی شود 
الزم است دستمزدها به میزان واقعی تورم افزایش داده شود در غیر این 

صورت سفره کارگران و بازنشستگان کوچکتر می شود.
درمان،  و  بهداشت  مسکن،  هزینه های  شامل  کارگران  معیشت  سبد 
... می شود. اگر تورم هر  ایاب و ذهاب و  خورد و خوراک، مواد غذایی، 

کدام از این اقالم را محاسبه کنیم می بینیم که سبد معیشت کارگران به 
شدت تحت تاثیر قرار می گیرد و حقوق دستمزد دریافتی آنها کفاف این 
هزینه ها را نمی دهد لذا تاکید ما این است که دولت به شکل عملیاتی 

تورم را در بخش های مختلف اقتصاد و جامعه کنترل کند.
دستمزد شاید درصد کمی از هزینه های کارفرمایان در بخشهای تولیدی 
را شامل شود و اگر هزینه تمام شده پرسنل و حقوق آنها را درنظر بگیریم 
بنابراین مولفه  تا 6 درصد نیست  از 5  بیشتر  در خوشبینانه ترین حالت 

های دیگری در قیمت تمام شده تاثیرگذار است.
چرا باید قیمت کاالیی مثل برنج یا شیر در سوپرمارکت ها و فروشگاهها 
متفاوت باشد و امروز یک قیمت و فردا به قیمت دیگری عرضه شود؟ 
جامعه کارگری خواهان تثبیت قیمتها و مهار تورم است. اگر این اتفاق 
بیفتد به ازدیاد تولید با کیفیت در جامعه کمک کرده و جلوی اشباع بازار 

از کاالی نامرغوب گرفته می شود.

جامعه کارگری خواهان تثبیت قیمتها استواکسیناسیون کرونا در کرمان سرعت گرفت

به مخاطبان نشریه طرح  را  کنید خودتان  - لطف 
فردا معرفی بفرمایید.

رضا خشنود هستم، مدیرعامل شرکت بنیاد بتن شرق بنیان.
- شرکت بنیاد بتن شرق بنیان در یک نگاه:

بنیاد مسکن انقالب  بنیان وابسته به  بنیاد بتن شرق  شرکت 
اسالمی است که در استان های کرمان، سیستان و بلوچستان 
در زمینه تولید بتن آماده و انواع شن و ماسه فعالیت دارد و جزو 

اولین تولیدکنندگان این محصوالت می باشد.
- برای خرید بتن آماده از یک کارخانه بتن باید چه 

نکاتی را در نظر گرفت؟
درخرید بتن آماده دو نکته حائز اهمیت است، اول کیفیت بتن 
آماده و دوم سرویس دهی مناسب و ارسال به موقع در محل 

بتن ریزی.
بتن  بنیاد  شرکت  تولیدی  محصوالت  مورد  در   -

شرق بنیان توضیحاتی بفرمایید.
شرکت بنیاد بتن شرق بنیان در کارگاه واقع در شهرک صنعتی 
در  واقع  کارگاه  در  و  آماده  بتن  شماره یک کرمان محصول 
کیلوکتر 20 جاده نگار جنب کارخانه الستیک بارز انواع شن و 
ماسه شامل ماسه شسته و ماسه شکسته و نخودی و بادامی 
... و همچنین در کارگاه واقع در شهرک صنعتی کامبوزیا  و 

زاهدان نیز بتن آماده و انواع شن و ماسه را تولید مینماید.
- هدفتان از اینکه این حرفه را انتخاب کردید چه 

بود؟ انتظار شما از این شغل و حرفه چیست؟
خدمت رسانی در زمینه صنعت بزرگ ساختمان و ابنیه و راه 

و شهرسازی.
- راز موفقیت خود را در چه می دانید؟

پشتکار و پیگیری مداوم در کار و احترام به مشتریان را راز 
موفقیت خود می دانم.

- چه اصولی را در کارتان رعایت می کنید؟
صداقت در کار و ارائه محصوالت با کیفیت را همیشه سرلوحه 

کار خود قرار می دهیم.
- از نقطه نظر شما پول در موفقیت یک کسب و کار 

چه نقشی بازی می کند؟
 پول برای رسیدن به اهداف و موفقیت نقش به سزایی دارد، 
برای موفقیت در کسب و کار ابزاری الزم است که یکی از 

آن ابزار پول است.
- دورنمای اقتصاد را در حوزه فعالیت خود چگونه 

ارزیابی می کنید؟
با توجه به اینکه در آستانه آغاز به کار دولت جدید هستیم و با 
روحیه جهادی که این دولت دارد آینده ساخت و ساز و مسکن 

خیلی خوب خواهد بود.
- تفاوت ها و مزیت های مجموعه بنیاد بتن شرق 

بنیان نسبت به دیگر همکارانتان در چیست؟
بتن  تولید  تنها شرکت دولتی  بنیان  بتن شرق  بنیاد   شرکت 
آماده و انواع شن و ماسه در استان های کرمان، سیستان و 
محصوالت  کیفیت  در خصوص  همواره  که  است  بلوچستان 

تولیدی معروف بوده است.
- با چه دیدی به بازار کسب و کار می نگرید؟

مناسب  و  خوب  بسیار  نزدیک  آینده  در  کار  و  کسب  بازار   
خواهد بود.

مورد  در  بندی  بخواهید یک جمع  اگر  پایان  در   -
چه  باشید  داشته  موجود  حواشی  و  مشکالت 

میفرمایید؟
 یکی از مشکالتی که در حال حاضر شرکت های تولید بتن 
آماده با آن مواجه هستند تهیه سیمان مورد نیاز جهت تولید 
محصول بتن آماده می باشد ، یکی دیگر از مشکالت شرکت 
می  نیز  مالیاتی  امور  های  بخشنامه  از  بعضی  تولیدی  های 

باشد.

خبرنگار: مطهره پورتکابی

 گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا با
 جناب آقای رضا خشنود
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دیپلماسی  باید  دولت  اینکه  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  یک 
دهد،  قرار  اولویت  در  را  مخرب  یارانه های  حذف  و  اقتصادی 
گفت: طبق محاسبات من با حذف یارانه های مخرب می توان به 
هر نفر معادل 62 دالر پرداخت کرد که اگر این اتفاق رخ بدهد، 
هیچ فردی زیر فقر مطلق قرار نمی گیرد و هیچ فردی نیز تحت 
استعمار کارفرما قرار نمی گیرد. همچنین، با این اقدام شوک های 

اقتصادی به سایر بخش های اقتصادی منتقل نمی شود.
میثم هاشم خانی اظهار کرد: دیپلماسی تجاری یا اقتصادی یکی 
و  کند  توجه  آن  به  باید  دولت  که  است  مهمی  موضوعات  از 
با  تعامل  در  که  باشد  داشته  زمینه  این  در  منطقی  جهت گیری 
قرار گیرد.  اولویت  در  اقتصادی  و  مباحث تجاری  تمام کشورها 
اقتصادی  دیپلماسی  راستای  در  باید  دولت  که  دیگری  قدم 
بردارد، امضای پیمان های تجاری 10 ساله با بیست کشور است 
که طبق این پیمان تعرفه صادرات و واردات برای همه کاالها 
تجاری مشترک  قواعد  در کل  و  ثابت  موردنظر  بین کشورهای 

بین کشورها نیز ثابت باشد.  
وی افزود: پیش از امضای پیمان 10 ساله شفاف ضروری است 
تا وضعیت برجام و FFFF به سرانجام برسد و مذاکراتی برای 
پیوستن سازمان تجارت جهانی شروع کنیم زیرا، در غیراینصورت 
محال است تا کشوری با ما پیمان تجاری ببندد. از سوی دیگر، 
اگر بخواهیم به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کنیم باید اینگونه 
پیمان های تجاری بسته شود و بندهای برجام متمرکز بر اقتصاد 

غیرنفتی حرکت کند.  
اقتصاد  از  نظر  صرف  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
باید  دولت  اقدام  مهم ترین  داخلی  اقتصاد  زمینه  در  بین الملل، 
اصالح یارانه ها باشد و انواع یارانه های مخرب و مضر که نشانه 
نقدی  و  یارانه شفاف  به  و  و فساد هستند، حذف شوند  تبعیض 

تبدیل شود.  
حذف  محل  از  شده  آزاد  درآمدهای  اینکه  بیان  با  هاشم خانی 
یارانه ها به مردم پرداخت شود، گفت: اعطای یارانه های سوخت 
صنایع  سوخت  قیمت  ندارد  دلیلی  زیرا،  شود  حذف  صنایع  به 
 ... و  هند  افغانستان،  پاکستان،  از کشورهایی چون  کم تر  کشور 
برای  قیمت گذاری دستوری  و  آن سمت، محدودیت ها  از  باشد. 

این صنایع نیز برداشته شود.
مخرب  یارانه های  حذف  با  من  محاسبات  طبق  کرد:  بیان  وی 
 . ... و  دولتی  فوالد  دولتی،  سیمان  تومانی،   4200 دالر  چون 
این  اگر  که  کرد  پرداخت  دالر   62 معادل  نفر  هر  به  می توان 
و  نمی گیرد  قرار  مطلق  فقر  زیر  فردی  هیچ  بدهد،  رخ  اتفاق 
نمی گیرد. همچنین،  قرار  کارفرما  استعمار  نیز تحت  فردی  هیچ 
اقتصادی  بخش های  سایر  به  اقتصادی  اقدام شوک های  این  با 

نمی شود.  منتقل 

راهکارهای پیشگیری از 
کالهبرداری هنگام خرید 

آنالین کاال
 

انتشار  برای کالهبرداری،  سایبری  مجرمان  از شگردهای  یکی 
آگهی های جعلی تحت عنوان فروش کاالی ارزان قیمت است و 
به همین دلیل کاربران نباید به سادگی فریب وعده های پوچ و 
خصوص صحت  در  است  الزم  و  بخورند  را  اغواکننده  تبلیغات 

هویت فرد آگهی دهنده بررسی های الزم را انجام دهند.
  شیوع کرونا تاثیر بسیاری در زمینه رشد کسب وکارهای اینترنتی 
داشته و استقبال مردم به انجام امور و خریدهای اینترنتی نسبت 
اما  است،  متفاوت  بسیار  ویروس  این  شیوع  از  قبل  دوران  به 
پیش بینی می شود پس از پایان همه گیری کرونا و بازگشت مردم 
شود،  حفظ  اینترنتی  کسب وکارهای  رونق  نیز  عادی  زندگی  به 
زیرا خرید و انجام امور در بستر فضای مجازی و اینترنت در حال 

تبدیل به یک فرهنگ در جامعه امروزی است.
سوی  به  کسب وکارها  اکثر  جامعه،  کنونی  شرایط  به  توجه  با 
یافته  آنالین سوق  فضای مجازی و سایت های خرید و فروش 
از  مختلف  ترفندهای  با  سایبری  کالهبرداران  بین  این  در  که 
مشاهده  اوقات  بعضی  می کنند.  کالهبرداری  به  اقدام  کاربران 
تهیه  برای  شهروندان  و  مجازی  فضای  کاربران  که  می شود 
فروش،  و  خرید  سایت های  به  مراجعه  با  خود  نیاز  مورد  لوازم 
سایبری  مجرمان  دام  در  کردن،  اعتماد  زود  و  سهل انگاری  با 

گرفتار می شوند.
و  پایین  قیمت  با  سوری  آگهی های  ثبت  با  کالهبرداران 
اعتماد  جلب  با  و  فروش  و  خرید  سایت های  در  وسوسه انگیز 
قربانیان خود آنان را فریب داده و درخواست واریز وجه به عنوان 
بیعانه برای رزرو اجناس را می کنند. شهروندان با اطمینان کردن 
به این گونه افراد در سایت های خرید و فروش و پس از واریز 
عالوه  می شود  متوجه  آگهی دهنده،  فرد  حساب  به  وجه  کردن 
فروشنده  بلکه  نمی شود،  ارسال  برایشان  کاالیی  هیچ  براینکه 
کاالی  یا  و  نمی دهد  پاسخ  پیام هایش  یا  تلفنی  تماس  به  دیگر 

بی کیفیت را برای خریداران ارسال می کنند.
برای  سایبری  مجرمان  شگردهای  از  یکی  که  حالی  در 
انتشار آگهی های جعلی تحت عنوان  از شهروندان  کالهبرداری 
فروش کاال و اجناس ارزان قیمت در سایت های آگهی پذیر است، 
و  پوچ  وعده های  فریب  سادگی  به  می دهد  هشدار  فتا  پلیس 
و  رویت  از  پیش  نخورید،  را  کالهبرداران  اغواکننده  تبلیغات 
حتما  نکنید،  پرداخت  بیعانه  عنوان  تحت  مبلغی  کاال  دریافت 
در خصوص صحت هویت فرد آگهی دهنده بررسی های الزم را 
صورت دهید و بعد از دریافت کاال و اطمینان از صحت و اصالت 

کاال اقدام به پرداخت وجه کنید.

راهکاری برای از بین 
بردن فقر مطلق

 در حالی که مسئوالن از کنترل جاده ها برای جلوگیری 
کمال  در  که  می دهند  خبر  الندا  ویروس  شیوع  از 
شگفتی شهر کرمان مملو از گدایان پاکستانی و کولی 
ها شده است و در چهارراه ها، پمپ بنزین ها و بازار و 
مرور  و  عبور  شاهد  شهر  محله های  و  کوچه ها  حتی 

دسته های متکدیانی پاکستانی بدون ماسک هستیم.
جدولی در خصوص صدر نشین بودن کرمان در زمینه 
واکسیناسیون منتشر شد که بالفاصله این آمار از سوی 

دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت تکذیب شد.
1365و  متولد   افراد  برای  واکسیناسیون  که  چند  هر 
به  تمایلی  مردم  از  برخی  هنوز  اما  شد  باز  آن  از  قبل 
از  کرمان  در  فوتی ها  جمع  در  ندارند.  واکسن  تزریق 
نفر  پنج  فقط  که  می شود  مشاهده  93 سال  تا   3 سن 
گذشته  روزهای  در  واکسن  تزریق  سنی  محدوده  در 

قرار ندارند.
به نظر می رسد کرمان در حالی در قله موج پنجم کرونا 
کنترل  عدم  و  انگاری  عادی  با  استان،  که  دارد  قرار 
صحیح و نظارت مسئوالن در حال رفتن به سمت موج 

ششم پیش می رود.
 در پمپ بنزین حضور داشتم که چندین زن پاکستانی 
اصرار  با  و  می شدند  نزدیک  مردم  به  ماسک  بدون 
متصدیان  به  وقتی  می کردند  غذا  و  بنزین  درخواست 
اعتراض می کردیم هم می گفتند خودشان هم از حضور 
این افراد ناراضی هستند و با وجود پیگیری کسی برای 

جمع آوری متکدیان مراجعه نکرده است.
این افراد که هیچ سطحی از موارد بهداشتی را رعایت 
نمی کنند به صورت دسته جمعی در خانه های اجاره ای 

اطراف کرمان روزگار می گذرانند و می توانند به منبع 
شیوع کرونا تبدیل شوند.

تعجب  و  دارند  حضور  افراد  این  نیز  کرمان  بازار  در 
ورودی های  کنترل  ادعای  که  مسئوالنی  از  می کنم 
اتباع  باالی  حجم  این  نمی توانند  اما  دارند  را  استان 

بیگانه غیر مجاز را کنترل کنند.
ورزشی  باشگاههای  به  سری  می خواهیم  مسئوالن  از 
بزنند صدها نفر جوان در این مکان ها که اکثراً در زیر 
زمین ها فضای بسته قرار دارند دور هم جمع می شوند 

و فعالیت های سنگین ورزشی می کنند.
کنترل  را  استان  جاده های  می گویند  که  مسئوالنی 
شهرها  اکثر  که  استانی  در  دهند  جواب  باید  می کنند 
در وضعیت قرمز قرار دارند چرا در بازار بزرگ کرمان 

مملو از مسافر است.
بازار که  از کشورهای مختلف در  اتباع خارجی  حضور 
اکثراً این افراد غیر مجاز هستند در بازار در مغازه ها در 

حال کار می باشند.
که  است  چادرهایی  از  مملو  ها  بیمارستان  اطراف 
به کرمان  بیماران کرونایی  برای درمان  مسافرانی که 

مراجعه کرده اند برپا می کنند.
در بخش کرونایی ها نیز تعداد قابل توجهی از بیماران 
بستری اهل کرمان نیستند و از استان های دیگر و یا 
این  همراهان  و  آمده اند  کرمان  به  دیگر  شهرستان ها 
بیماران که ناقل هستند در شهر در حال عبور و مرور 
هستند و همین افراد و ورود مسافران بیمار به کرمان 

موجب شده که تعداد بیماران کاهش نیابد.
نیز  کرمان  استان  کرونا  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 

تزریق  برای  مردم می خواهیم  از  اظهارداشت: 
واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند در 
حال حاضر افراد متولد 1365 به قبل می توانند 

در استان کرمان واکسن تزریق کنند.
بدانند  باید  مردم  کرد:  بیان  شفیعی  مهدی 
که واکسیناسیون بین 75 تا 85 درصد ایمنی 
چرخه  شدن  شکسته  موجب  و  می کند  ایجاد 

بیماری خواهد شد.
گذاری  فاصله  رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
وی  گفت:  واکسن  تزریق  از  بعد  اجتماعی 
کرمان  استان  در  نفر   394 و  هزار   4 تاکنون 
در  نیز  نفر   851 و  کرده اند  فوت  کرونا  اثر  بر 
بستری  استان  بیمارستان های  در  حاضر  حال 

هستند.
جانشین ستاد مقابله با کرونا استان کرمان نیز 
را در  نهایت همکاری  باید  اظهارداشت: مردم 

تا  دهند  انجام  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  زمینه 
ریسک بیماری در جامعه کاهش یابد.

9 شهرستان استان کرمان در وضعیت قرمز قرار دارند 
که شامل بافت، بردسیر، بم، زرند، سیرجان، شهربابک، 

قلعه گنج، کرمان و منوجان است.
تهدید ویروس الندا نیز در جامعه احساس می شود که 
باید به گونه ای رفتار و مدیریت کنیم که استان گرفتار 

الندا نشود.
برای  واکسن  تزریق  کرمان  استان  نیازهای  از  یکی 
این مساله  برای  باید  اتباع خارجی است که مسئوالن 

نیز چاره اندیشی کنند.

بیماری کووید- 19  اوج  در  کرمان در حالی همچنان 
دست  از  را  خود  جان  نفر  ده ها  روز  هر  و  دارد  قرار 
می دهند که رعایت پروتکل ها و استفاده از ماسک در 

این استان وضعیت مطلوبی ندارد.
و  ادارات  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  وضعیت 
شرکت های خصوصی هم مناسب نیست و صنوف نیز 
به  را  گذاری  فاصله  رعایت  اخیر  تعطیلی های  از  بعد 
حداقل رسانده اند با این وجود نظارت دقیقی بر رعایت 
آمارهای  همچنان  و  نمی شود  انجام  ها  العمل  دستور 
به  نسبت  کرمان  استان  در  کرونا  فوتی های  و  ابتالء 

سایر استان ها بسیار باالتر است.

به  را  مردم  ترس  پتک  با  نباید  گفت:  پیراپزشک  یک 
رعایت شیوه نامه ها مجبور کنیم بلکه باید با امید دادن 

آن ها را به رعایت کردن دعوت کنیم.
حسام الدین خضری اظهارکرد: پیشگیری از بیماری ها 
باشد که هزینه  آنقدر موثر  تواند  در جوامع مختلف می 
های فکری و مالی جامعه را به سمتی متفاوت و جدید 
پیش ببرد، به این صورت که به جای هزینه های درمانی، 
انرژی جوامع صرف پیشگیری شود و از بسیاری تهدیدها 

و آسیب ها جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: برای بیماری های مختلف پیشگیری 
مهم ترین مسئله مورد توجه است. ویروس کرونا امروزه 
دغدغه اصلی همه جوامع به ویژه ایران است و در مورد 
این بیماری نیز مانند دیگر ویروس ها موضوع پیشگیری 
می  سیاستگذاری صحیح  با  که  دارد  سزایی  به  اهمیت 

توان در این مسیر گام های موثری برداشت.
این پیراپزشک افزود: افرادی که سیستم ایمنی کارا دارند 
کمتری  ریسک  است،  ایمن  کافی  اندازه  به  بدنشان  و 
برای ابتال به کرونا دارند بنابراین هرچه تالش کنیم بدن 
پذیری  آسیب  ها  بیماری  همه  در  باشیم  داشته  سالمی 
تغذیه  طریق  از  مهم  این  که  داشت  خواهیم  کمتری 
عادت  اصالح  شود.  می  پذیر  امکان  ورزش  و  مناسب 
های غلط در غذا خوردن و سبک زندگی ما را در برابر 

بیماری های مختلف از جمله کرونا مصون می کند.
زمینه  های  بیماری  با  افراد  خطرپذیری  درباره  خضری 
ای اظهارکرد: متاسفانه در دوران کرونا بیشتر افرادی را 
از دست دادیم که سن باال یا بیماری زمینه ای داشتند. 
با دارو توسط پزشک متخصص  بیماری اش  فردی که 
تحت کنترل است ریسک باالتری نسبت به افراد عادی 
بدن  پارامترهای  و  ها  هورمون  اگر  ندارد.  وجود  برایش 

انسان در رده و سطح طبیعی باشند چنین افرادی هم به 
اندازه افراد عادی برای ابتال به کرونا خطرپذیر هستند.

وی درخصوص تاثیرات روانی کرونا بر مردم توضیح داد: 
بیماری کووید19 باعث بیکاری بسیاری از افراد شد و از 
لحاظ اقتصادی آسیب هایی را به جوامع وارد کرد که در 
سال های آینده هم تاثیراتش ادامه دار خواهد بود. مردم 
به خاطر رعایت دستورالعمل ها در خانه ماندن و حضور 
موضوع  این  که  دهند  می  ترجیح  را  مجامع  در  نیافتن 

فشار روانی زیادی را برایشان ایجاد کرده است.
پیراپزشک  یک  عنوان  به  داد:  ادامه  پیراپزشک  این 
افراد  باید برای  ام به جای اصطالحات پزشکی  آموخته 
به زبان خودشان صحبت کنیم تا متوجه شوند. رسانه ها 

توانند  می  مردم  زندگی  با  زیادشان  پیچیدگی  دلیل  به 
بیشتر  باشند.  داشته  افراد  افسردگی  رفع  بر  زیادی  تاثیر 
رسانه ای ها و صاحبان رسانه تحصیالت پزشکی ندارند 
به همین دلیل  ندارند.  و پزشکان تحصیالت رسانه ای 
در اطالع رسانی های کرونایی مشکالتی به وجود می 
آید که نتایج مطلوب و مدنظرمان را ندارد. رسانه های 
با کرونا سخت  تیترهای مرتبط  را که می ءبینم  خارجی 
و سنگین و تلخ نبوده اند که افسردگی ایجاد کند. نباید 
مجبور  ها  نامه  شیوه  رعایت  به  را  مردم  ترس  پتک  با 
به رعایت کردن  را  امید دادن آن ها  با  باید  بلکه  کنیم 

دعوت کنیم.
خضری تاکید کرد: سیاستگذاری سالمت مسئله ای چند 

برای سالمت  بعدی و چند جانبه است. کشورهایی که 
مردم به صورت دقیق و پارامتریک سیاستگذاری و چشم 
انداز خوبی برای سالمت مردمشان تنظیم کرده اند مثل 

آلمان در این زمینه موفق بوده اند.
بر  اما  ندارم  نمایی  قصد کوچک  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اساس بررسی های من در گوگل خبرگزاری ها تیترهای 
این  به  و  کرده  منتشر  »مو«  واریانت  درمورد  زیادی 
موضوع پرداخته اند، درصورتی که در بحث مقاالت گوگل 

هیچ مطلب علمی درباره این واریانت وجود نداشت.
آمار  که  محققی  دید  از  گفت:  ادامه  در  پیراپزشک  این 
های دیگر کشورها را بررسی می کند و مقاالت علمی 
می خواند مشخص می شود که مسئوالن بهداشتی ایران 
می  مردم  درباره سالمت  تری  درست  تصمیم های  باید 
گرفتند. واریانت های جدید کرونا حتی اگر خطرناک هم 
باشد با مدیریت صحیح می توان آن را کنترل کرد. در 
با واریانت دلتا زده نشد و  کشورهای دیگر رکورد فوت 

این نشان دهنده تاثیر مدیریت برکنترل است.
می کرد،  صحبت  تلویزیونی  برنامه  یک  در  که  خضری 
در پایان اظهارکرد: هورمون کورتیزول برای بدن خوب 
است اما اگر بیش از حد و به صورت مداوم در بدن ترشح 
شود، مشکالتی را ایجاد می کند. با وسواس های زیاد و 
استرس کورتیزول بدن خود را افزایش می دهیم و با این 
هورمون به جنگ باکتری های مفید بدن خود هم می 
رویم. زمانی که در محیط های شلوغ حضور داریم زمانی 
الزم است دست خود را ضدعفونی کنیم که می خواهیم 
دستمان را به سمت راه های ورودی ویروس مثل چشم، 
نیست  الزم  عادی  شرایط  در  و  ببریم  دهانمان  و  بینی 
کار  این  کنیم.  عفونی  بیهوده ضد  را  خود  دستان  مدام 

فقط استرسمان را افزایش می دهد.

مصطفی آجرلو، مدرس دانشگاه و پژوهشگر زبان بدن 
در یادداشتی نوشت: »زبان بدن« و ارتباط غیر کالمی 
اقشار جامعه است  برای همه  نیاز عمومی مغفول  یک 
اجزای  میان  روابط  بهبود  در  انکاری  غیرقابل  نقش  و 

جامعه ایفا می کند.
بدن صرفًا  زبان  اشتباه تصور می کنند،  به  عموم مردم 
سینمایی  فیلم های  بازیگران  یا  سیاستمداران  برای 
تجاری  بزرگ  قراردادهای  کنندگان  مذاکره  نهایتًا  یا 
شناخت  و  تسلط  که  است  درحالی  این  دارد،  کاربرد 
زبان بدن و حتی رفتار غیرکالمی که زبان اشیا و زمان 
افزایش  می شود  موجب  می گیرد،  دربر  نیز  را  مکان  و 
هوش ارتباطی و باز شدن گره های بزرگ و روان شدن 
همه سطوح روابط از رابطه بین فرزند و والدین گرفته 
در  فردی  میان  روابط  وسایر  همسران  میان  رفتار  تا 

جامعه خواهد شد.
دوران  ابتدای  از  که  باشد  افتاده  اتفاق  برایتان  شاید 
ارتباط  هنگام  ماسک،  از  پوشیده  صورت های  و  کرونا 
احساسی که  باشید.  نداشته  احساس خوبی  اطرفیان  با 
بوده  رو  در  رو  و  مستقیم  ارتباط  در  ضعف  از  ناشی 
که  می گردد  بر  ماسکی  همین  به  مشخص  طور  به  و 
روی صورت همه ما جا خوش کرده است. پوششی که 
حاالت چهره و بخش قابل توجهی از “زبان بدن” مان 
را مخدوش کرده و به ارتباط غیرکالمی ما با اطرافیان 

لطمه جدی وارد کرده است.«
از ما توجه  “زبان بدن” مفهومی است که شاید خیلی 
لحظه ای  برای  اگر  اما  باشیم  نداشته  آن  به  چندانی 
سکوت کنیم و با صبر و حوصله به حاالت و حرکات 

مربوط به زبان بدن در تعامالت اجتماعی توجه کنیم، 
درک خواهیم کرد که ما انسان ها خیلی وقت ها به جای 
کالم، از زبان بدن برای رساندن مفهوم به طرف مقابل 
استفاده همه  تقریبًا مورد  اقدامی که  استفاده می کنیم. 

ماست اما خیلی هایمان با این واژه غریبه ایم.«
ما  که  می شود  باعث  بدن  زبان  تکنیک های  یادگیری 
در ارتباطات غیر کالمی خود توانمندتر شویم. مهارتی 
که بخش عمده ای از ارتباطات ما را تشکیل می دهند با 
استفاده بهینه از این تکنیک ها می توانیم در ارتباطات و 

مذاکرات خود بهتر بدرخشیم.
دارد  اهمیت  جامعه  یک  افراد  همه  برای  آموزش  این 
موفق  ارتباط  یک  و  ارتباطی  هوش  افزایش  باعث  و 
یا  همسران  بین  روابط  مثل  شد.  خواهد  طرفین  بین 
با والدین یا حتی پزشک و بیمار یا کارمند و  فرزندان 

ارباب رجوع و ...
یادگیری  برای  زیادی  هزینه های  انسان ها  از  خیلی 
معتقدند  چراکه  می کنند.  مختلف  خارجی  زبان های 
شاید زمانی به فردی بر بخورند که نیاز به ارتباط با او 

هر  بلکه  هردقیقه  که  غافلند  این  از  ولی  باشند  داشته 
ثانیه در ارتباطات خود نیاز به زبان بدن پیدا می کنند. 
ارتباط  چگونه  خود  اطرافیان  با  می دانند  که  کسانی 
بهتری خواهند  روابط  بهره وری و  برقرار کنند،  موفقی 
جامعه  در  می کنند،  پیدا  بیشتری  دوستان  داشت، 

محبوب ترند و احساس کامیابی بیشتری می کنند.
“ سه عنصر تن، کالم و رفتار غیر کالمی اساس ارتباط 
آلبرت محرابیان در  افراد است.”  به چهره میان  چهره 
کتاب پیام خاموش خود می گوید: “ در ارتباط با فردی 
و  صدا  تن  طریق  از  ما  پیام  از  درصد   38 تنها  دیگر 
55 درصد از طریق زبان منتقل می شود” که این خود 
نشان دهنده اهمیت زبان بدن در ارتباطات روزمره ما 

است.
کنترل  ما  ناخودآگاه  توسط ذهن  بدن  زبان  به طورکلی 
مطابقت  می گوئیم  که  آنچه  با  همیشه  و  می شود 
آنچه  بین  تفاوت های  بر  باهوش می توانند  افراد  ندارد. 
می گوئید و آنچه که بدن شما با حرکات می گوید، پی 

ببرند و حس واقعی شما را حدس بزنند.
و  شده  احساس  نیاز  این  دنیا،  مناطق  از  بسیاری  در 
برای  بدن  زبان  زمینه  در  آموزش هایی  گرها  ارتباط 
مثال  عنوان  به  می کنند.  ایجاد  جامعه  مختلف  اقشار 
یک  داشتن  برای  پزشک  یک  یا  کارمند  یک  اینکه 
این  گر  ارتباط  نزد  بخش  رضایت  و  مؤثر  ارتباط 
آموزش ها را می بیند. امیدوارم روزی برسد تا در ایران 
تمام مشاغل این نیاز را حس کنند و به فکر تیز کردن 

تبر خود از راه آگاهی زبان بدن شوند.«

جوالن متکدیان پاکستانی در معابر کرمان

به جای پتک ترس، با امید دادن مردم را به رعایت شیوه نامه های بهداشتی دعوت کنیم

تسلط بر رفتارهای غیرکالمی سبب افزایش هوش ارتباطی می شود
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 ایران رتبه نخست تولید پسته جهان را در دست دارد و در این میان 
استان کرمان 70 درصد از این محصول را تولید می کند اما نکته اصلی 
این است که این بازار رفته و رفته به دلیل خشکسالی، تحریم ها، نوسانات 
نرخ ارز، سیاست گذاری های اشتباه و تغییرات اقلیمی از دست کشاورزان 

و تجار ایرانی خارج می شود.
به صورت میانگین در کرمان 200 هزار تن پسته برداشت می شود که 90 
درصد از این محصول در شرایط عادی و قبل از کرونا صادر می شد که 
با توجه به وضعیت جدید حاکم بر بازار جهانی این میزان در سال های 

اخیر کاهش یافته است.
رقبای خارجی پسته ایران حاال بخش قابل توجهی از بازارهای کشورهای 
همسایه ایران را به دست گرفته اند. مهمترین بازار ایران چین است که 
پس از فرآوری محصول پسته را به بازارهای مصرف دیگر کشورها صادر 

می کند که حاال رقبای خارجی سعی در تصاحب این بازار دارند.
سالهاست کشاورزان پسته کار ایرانی که مهمترین محصول کشاورزی 
ارزآور را تولید می کنند از مشکالتشان می گویند اما کمترین توجه برای 
رفع این معضالت نشده و حاال خشکسالی در حال از بین بردن بزرگترین 

باغ های دست کاشت کشور در دشت های استان کرمان است.
آب در برخی از این دشت ها به حدی بی کیفیت شده که سختی آب حتی 
لوله های آبرسانی به باغ ها را نیز مسدود کرده و آب شور و اسیدی در 
حال از بین بردن درختان است از سوی دیگر همین آب هم در بسیاری 

از باغ ها نایاب است و کشاورزان به ناچار به آبیاری سیار روی آورده اند.
این در حالی است که رقبای پسته ایران در بازارهای تجاری هر سال 
با توپ پرتری برای تصاحب بازارها تالش می کنند و با افزایش کیفیت 

محصول قیمت ها را
اما در ایران کشاورزان با افزایش قیمت کارگر و نهاده های کشاورزی، 
مواجه  واسطه گری  و  ارزی  و مشکالت  دولتی  گیر  پا  و  قوانین دست 

می شوند.
بیشترین  خشکسالی  و  اقلیمی  تغییرات  مشکالت  این  همه  کنار  در 
خسارت را به کشاورزان وارد می کند که می توان به خسارت 97 درصدی 
که  داستانی  کرد،  اشاره   97 سال  در  کرمان  استان  پسته  محصول  به 
امسال هم در مهمترین قطب تولید پسته جهان تکرار شده است و تولید 

محصول 50 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
این روزها برداشت پسته از باغ های استان کرمان آغاز شده و عالوه بر 
بیش از یک میلیون نفر از اهلی استان کرمان هزاران نفر کارگر فصلی 

هم به کرمان آمده و در حال برداشت و فرآوری پسته هستند.
هر چند شور و شوق برداشت پسته زیر سایه تهدید کرونا و افت میزان 

تولید مانند سال گذشته نیست اما میلیون ها نفر چشم امید به ارتزاق از 
این محصول بسته اند که 90 درصد این افراد را کارگران و خرده مالکانی 

تشکیل می دهند که معاش خود را با این محصول گره زده اند
برداشت  خصوص  در  رفسنجان   شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
بزرگ  از دغدغه های  یکی  و شرایط سال جاری گفت:  پسته  محصول 
خصوص  به  پسته  باغ های  کارگران  بهداشت  بحث  جاری  سال  در  ما 
کارگران مهاجر بود که اقدامات خوبی برای اسکان و اجرای طرح های 
فاصله گذاری در این قشر انجام شده است و دغدغه ای در این زمینه در 

حال حاضر وجود ندارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان ادامه داد: تغییرات اقلیمی طی 
سال های اخیر خسارت های سنگینی به محصول پسته در رفسنجان وارد 
کرده است و در سال جاری نیز شاهد افت 40 تا 50 درصدی محصول 

پسته در مقایسه با سال قبل هستیم.
عباس حاج عبداللهی گفت: هزاران نفر کارگر عادی و مردم در زمینه های 
مختلف صنعت پسته مشغول به کار هستند و خسارت و کاهش برداشت 
یعنی بیکاری بخش عمده از این افراد به همین دلیل حمایت از صنعت 

پسته از اهمیت باالیی در استان کرمان برخوردار است.
تولید  و  کشاورزی  رفسنجان  اقتصادی  محور  مهمترین  داد:  ادامه  وی 
پسته است اما این صنعت با پدیده ای مخرب به نام خشکسالی مواجه 
است و چون تمامی آب مورد نیاز باغ ها از منابع زیر زمینی تأمین می شود 
قابل  تأثیر  رفسنجان  در  بارندگی  درصدی   70 کاهش  و  بارندگی  عدم 

توجهی بر میزان تولید محصول گذاشته است.
وی خواستار حمایت مسئوالن از تولید کنندگان پسته در استان کرمان 
به خصوص رفسنجان شد و گفت: مهمترین محصول ارزآور کشاورزی 
کشور پسته است و در صورت تخریب باغ های پسته ارزآوری با چالش 

جدی مواجه می شود.
به  سال  اوایل  در  سرمازدگی  ریالی  میلیارد  هزار   15 خسارت  از  وی 
باغ های پسته اشاره کرد و گفت: در ادامه سال خشکسالی و گرمازدگی 

نیز وضعیت را بدتر کرد.
فرماندار رفسنجان نیز  اظهارداشت برداشت محصول در بهترین حالت 

بیشتر از 33 هزار تن نخواهد بود.
مجید فصیحی ادامه داد: باید تأمین آب مورد نیاز باغ های پسته فکری 
اساسی کرد و این صنعت پویا و درآمدزا که موجب ورود ارز به کشور 

می شود را حمایت کرد.
وی بیان کرد: تسهیل در صادرات محصول به کشورهای مختلف یکی 
بازارهای جهانی  اتخاذ تصمیم های مناسب  با  باید  از دغدغه ها است و 

را حفظ کنیم و اجازه ندهیم این بازارها به دست رقیبان خارجی بیفتد.
وی ادامه داد: پسته کاالیی استراتژیک و صادرات محور است که بالغ بر 
90 درصد از آن صادر می شود و باید در راستای حمایت از تولید مشکالت 

پیش روی کشاورزان را کاهش دهیم.
پسته  فرآوری  و  برداشت  فرایند  بر روی  و کامل  نظارت جدی  به  وی 
انجام شده  اقدامات  با  و گفت:  کرد  اشاره  پسته  ترمینال های ضبط  در 
ضمن کنترل آفالتوکسین، هدف گذاری در خصوص صادرات و ارزآوری 

محصول گذاشته شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهارداشت: پسته در واقع کاالیی 
صادرات محور است و نقش مؤثری در زمینه صادرات و ارزآوری دارد به 
طوری که در هر شرایطی با توجه به انحصاری که در تولید وجود دارد 

صادرات پسته متوقف نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: طی سال های اخیر شاهد مشکالتی در 
زمینه تولید محصول هستیم که اکثراً از کمبود آب و خشکسالی نشأت 
بازارهای هدف  و  اقتصادی  قابلیت های  به  نهایت  در  و  گرفته می شود 

ضربه زده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی گفت: باید قابلیت های 
اقتصادی رفسنجان و دشت های پسته خیز استان کرمان را حفظ کنیم 
و حمایت الزم در این خصوص انجام شود در غیر این صورت به زودی 
با مشکالت عمده ای مواجه خواهیم شد و رقبای خارجی جای ما را در 

آسیای دور هم می گیرند.
و  نهاده ها  قیمت  کنترل  مناسب،  گذاری  قیمت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
برند سازی محصول گفت: حمایت های بیمه ها از کشاورزان در خصوص 
تغییرات اقلیمی اهمیت باالیی دارد و در این زمینه باید برنامه ریزی الزم 
انجام شود و تأمین پایدار آب باغ های پسته نیز در دستور کار قرار گیرد.

به وضوح می توان دید که طی سال های گذشته هیچ اقدامی برای تأمین 
پایدار آب در دشت های پسته خیز استان کرمان انجام نشده است و به 
نظر می رسد برخی از مسئوالن استان دست های خود را باال برده اند و 
حتی ایده هایی در خصوص پایان کشت پسته در کرمان و احداث باغ های 

جدید در استان های دیگر به گوش می رسد.

طالی سبز در سراشیبی


