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مصاحبه  انجام  برای  را  ما  دعوت  اینکه  از  شما  بر  درود 
سپاسگزاریم. پذیرفتید 

- لطف بفرمایید خود را در چند پاراگراف معرفی 
نمایید.

درود بر شما، مهدی شعبانی پور  هستم مدیر عامل شرکت 
 ۲۳ ؛حدودا   ۱۳۷۷ سال  از  آزرم.  تجارت  زرین  بازرگانی 
سال پیش کار بازاریابی را استارت زدم. از فروشندگی مواد 
غذایی شروع کردم بعد از شش ماه به کار تصویر برداری 
هنر  کانون  در  و  آورده  روی  تصویربردار  دستیار  بعنوان  و 

مشغول به کار شدم.
از سال ۸۲ ، در کارخانه سرکه هانمید به عنوان کارگر خط 
از گذشت ۶ ماه سرکارگر  بعد  تولید مشغول به کار شدم، 
محصوالت  فروش  اینکه  بدلیل  یکسال  گذشت  از  بعد  و 
با  بود  محصول  از  مملو  انبارها  و  بود  شده  ضعیف  سرکه 
آمادگی  بازاریابی و فروش اعالم  برای  نظر مدیر کارخانه 
کردم، فروش محصوالت را در استان کرمان و سپس در 
استان هرمزگان شروع کردم، فروش محصوالت کارخانه 
بسیار افزایش یافت و کارگران  به صورت سه شیفت کار 

می کردند تا سفارشها را آماده کنند.
- در چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید؟

در زمینه بازاریابی و پخش محصوالت دارویی و بهداشتی 
و آرایشی.

شرکت  فردا  طرح  نشریه  مخاطبان  برای   -
بازرگانی زرین تجارت آزرم را معرفی بفرمایید.

و  تاسیس   ۱۳۹۵ سال   از  آزرم  تجارت  زرین  بازرگانی 
نانو  دارویی  محصوالت  پخش  زمینه  در  را  خود  فعالیت 
و... سطح  بهداشتی  و  آرایشی  و محصوالت  نیواشا  سیلور 

استان کرمان آغاز نمودیم.
مند  عالقه  کاری  حوزه  این  به  که  شد  چه   -

شدید؟
دلیل عالقمند شدن بنده به این حوزه کاری ارائه خدمات 
و  درآمد  کسب  و  عزیز  های  استانی  هم  به  کیفیت  با 

کارآفرینی برای افراد بوده است.
توضیحاتی  نیواشا  دارویی  محصوالت  درباره   -

بفرمایید.
و اما محصوالت نانو سیلور نیواشا:

اسپری نانو سیلور نیواشا )زخم(
اسپری نانو سیلور نیواشا )واژینال(

کرم نیواشا..
از  و  عالی  العاده  فوق  محصول  یک  نیواشا،  زخم  اسپری 
آنتی  و  کنند  ضدعفونی  یک  که  است  ایران  افتخارات 
برای  که  قوی  العاده  فوق  کننده  ترمیم  و  قوی  باکتریال 
سوختگیها،  بستر،  زخم  دیابتیک،  زخمهای  زخمها  انواع 
زخمهای باز و زخم های حادثه ای، مورد استفاده  و طول 
درمان را به یک سوم زمان کاهش و بدون عفونت، زخم 

ترمیم و بهبودی حاصل می شود.
و  واژینال  استفاده  واژینال(برای   ( نیواشا  اپلیکاتور  اسپری 

درمان غفونت های کاندیدایی زنان استفاده می شود.
اگزما،  پوست،  خشکی  از  جلوگیری  برای  نیواشا  کرم 
پسوریازیس، شقاق مقعدی و ترک پاشنه پا مورد استفاده 

قرا می گیرد.
در  افرادی  با چه  فعالیت کاری خود  زمینه  در   -

ارتباط هستید؟
محصوالت  برای  و  ها  پزشکی  کاال  و  ها  داروخانه  با 
ارتباط  در  معتبر  آرایشی  های  فروشگاه  با   هم  بهداشتی 

هستیم.
انتخاب کردید  را  این حرفه  اینکه  از  - هدفتان 
چه بود؟ انتظار شما از این شغل و حرفه چیست؟

ایجاد شغل مناسب برای خودم و دیگران.
شماست  وجود  در  اخالقی  های  ویژگی  چه   -
سایر  از  بیشتر  و  کنید  می  افتخار  آن  به  که 
موثر  شما  موفقیت  در  تان  اخالقی  خصوصیات 

بوده است؟
تالش مداوم و توجه به یادگیری در همه مراحل.

- راز موفقیت خود را در چه می دانید؟
پشتکار و اعتقاد به موفقیت.

- چه اصولی را در کارتان رعایت می کنید؟
- افزایش دانش حرفه ای از طریق مطالعه  و استفاده از 

تجارب اهل فن 
- رعایت حقوق همکاران در همه سطوح

- راستگویی 
به  شما  مثبت  عادات  ترین  تکرار  پر  از  یکی   -

عنوان یک فرد موفق چیست؟
توکل به خدا و تالش هدفمند برای رسیدن به اهداف در 

کنار پرهیز از یاس و نا امیدی.
پرسنل  بدون  خوب  سیستِم  و  سازمان  یک   -
در  امر  این  شود،  نمی  موفق  دیده  آموزش 

مجموعه شما چگونه انجام می پذیرد؟
در  آموزشی  دوره  عنوان  به  را  ساعاتی  همکار  افراد  برای 
نظر می گیریم و در طی فعالیت آنها منابعی را به صورت 

فایل یا جزوه در اختیار ایشان قرار می دهیم.
- آیا تخصص در کار مهم است؟

از  آنها  ارتقاء  و  )تخصص(  توانایی های الزم  قطعا کسب 
مهمترین عوامل رسیدن به اهداف خواهد بود.

مالی  آسایش  و  ثروت  درباره  شما  دیدگاه   -
چیست؟

وجود  است.  نیاز  متعددی  عوامل  به  اهداف  تحقق  برای 
این عوامل مکمل، چگونگی تحقق اهداف و کیفیت کار را 
تعیین می نماید. بدون شک وجود ثروت مادی در تسریع 
رسیدن به اهداف موثر خواهد بود. اما نمی توان و نبایستی 
به  را  آسایش  انسانی  ماند.ثروت  غافل  انسانی  ثروت  از 

همراه می آورد.
- از نقطه نظر شما ما پول در موفقیت یک کسب 

و کار چه نقشی بازی می کند؟
داشتن  با  میتوان   ، تورم  دلیل  به  ما  کشور  در  متاسفانه 
اما در یک اقتصاد  »پول« به موفقیت نسبی دست یافت. 

سالم پول به تنهایی ضامن موفقیت نیست.
بر فضای  تاثیر کرونا  - نقطه نظر شما در مورد 

کسب و کار چیست؟
از جمله مشاغل   ، زندگی مردم  بر  تاثیرات عظیمی  کرونا 
از  ها  درآمد  کاهش  آن،  تبعات  و  بیکاری   . است  داشته 
جمله اثرات است. ما نیازمند تجدید نظر در سبک زندگی 

و کسب و کار خود هستیم.
یک  بقاء  و  حفظ  در  عواملی  چه  شما  نظر  از   -
کسب و کار حائز اهمیت است و موجب ماندگاری 

و دوام می شود؟
- شناخت بازار و رصد بازار 

- اهتمام و کوشش جمعی برای موفقیت.
- از دیدگاه شما کلید موفقیت در زندگی چیست؟
برای  ریزی  برنامه  زندگی،  در  الزم  و  اصلی  کلید  اولین 
معنای  به  موفقیت  برای  برنامه ریزی  است.  موفقیت 
موفق  زندگی  آنچه  از  شفاف  و  واضح  تصویری  داشتن 

برنامه  نامیده می شود و طراحی یک 
زندگی  به  دستیبابی  برای  مشخص 
شاید  شماست.  دلخواه  و  موفق 
در  عالی  اهداف  و  بزرگ  رویاهای 
است  ممکن  اما  باشید  داشته  سر 
نرسید و شکست  به موفقیت  باز هم 
تبدیل  مستلزم  موفقیت  بخورید. 
به  جمله  این  است.  عمل  به  دانش 
این معناست که باید هر روز در جهت 
رسیدن به اهداف خود قدمی بردارید. 
صورت  به  کارها  برخی  دادن  انجام 
و  می شوند  تبدیل  عادت  به  مکرر 
خوب  و  صحیح  عادات  که  هنگامی 
را شکل داده و در خود پرورش دهید 
با سرعت بیشتری به سمت موفقیت 

پیش می روید.
انسان  میان  بارز  تفاوت   -
موفق و افراد ناموفق را در چه 

می بینید؟
تالش  در  را  موفقیت  موفق  افراد 
شانس  در  آن  ناموفق  افراد  و  بسیار 
را  خود  اشتباه  ها  موفق  بینند،  می 
دیگران  ها  ناموفق  ولی  پذیرند  می 
به  موفق  افراد  دانند،  می  مقصر  را 
موفق  نا  اما  روند  می  تغییر  استقبال 

ها از تغییرات گریزانند.
- فکر می کنید که نقطه قوت 

یک مدیر خوب چیست؟

داشتن اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه بجا در همکاران و 
یک  مثبت  های  ویژگی  از  کاری  سالم  محیط  یک  ایجاد 
را گرد  تیم خوبی  باید  مدیر خوب است، یک مدیر موفق 
هم بیاورد، کسانی که نقاط قوت آنها می تواند به موفقیت 

آنها در محیط کار منجر شود.
خود  فعالیت  حوزه  در  را  اقتصاد  دورنمای   -

چگونه ارزیابی می کنید؟
 یقینا به عوامل متعددی از جمله شرایط کلی کشور وابسته 

است. امیدوارم روزهای بهتری را شاهد باشیم.
- آیا شما از ابتدا پایه و بنیان مالی داشتید؟ اگر 
فردی بخواهد وارد کسب و کار شود اما پشتوانه 
تواند  می  فرد  این  باشد  نداشته  آنچنانی  مالی 

موفق باشد؟
پرداختم  تجربه  کسب  و  یادگیری  به  ابتدا  در  بنده  خیر، 
که در پاسخ سواالت قبل به این موضوع اشاره داشتم. با 
حتما  بودن  درستکار  کنار  در  موفقیت  به  اعتقاد  و  پشتکار 

میتوان موفق شد.
- در پایان اگر بخواهید یک جمع بندی در مورد 
مشکالت و حواشی موجود داشته باشید چه می 

گویید؟
نوسانات اقتصادی کشور، تصمیم گیری ها را شدیداً تحت 
ایجاد  در  امیدوارم مسئوالن محترم  لذا  میدهد،  قرار  تأثیر 
از کمبود های مهم  یکی  متمرکز شوند.  ثبات  برقراری  و 
و جدی کار ما وجود بازاریابان با انگیزه و تواناست و بنده 
شخصا میتوانم تعهد استخدام آنها را حتی در حال حاضر 
بازرگانی  با  میتوانند  عالقمند  جوانان    . نمایم  تضمین 
تماس  بنده  مستقیم  تلفن  یا  آزرم  تجارت  زرین  شرکت 

بگیرند.
شماره تماس:

0۹۳-۵۹۵۹-۶۳۶۳
از شما بابت این فرصت سپاسگزارم.

پیج اینستاگرام شرکت زرین تجارت آزرم:
@ zarintejaratazarm

خبرنگار نشریه طرح فردا:
آناهیتا احمدی

 گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا
 با جناب آقای مهدی شعبانی پور
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به  را  دولتی  اقتصاد  ساختار  مسکن،  اقتصاد  کارشناس  یک   
فقط  واحد  میلیون  یک  احداث  گفت:  و  کرد  تشبیه  مرده  اسب 
در یک سال نیاز به ۴000 هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش 
آیا چنین  این است که  نقدینگی موجود در کشور دارد؛ سوال  از 
منابعی در اختیار داریم و آیا ساخت ساالنه یک میلیون مسکن به 

ذهن دولتهای قبل نرسیده بود؟
سال   ۴0 حدود  طی  مسکن  بازار  کرد:  اظهار  ستاریان  بیت اهلل 
گذشته ۷0 تا ۸0 مرتبه دچار پرشهای قیمتی شده است. قیمت ارز 
و طال هم مرتبا باال رفته اما عجیب است که کسی به ریشه یابی 
معضل توجه نمی کند. دالر از ۷ تومان به ۲۵ هزار تومان، سکه 
از  تومان و مسکن در شمال تهران  میلیون  به ۱۲  تومان  از ۷0 
متری ۵00 تومان به باالی ۱۵0 میلیون تومان رسیده است. علت 
و روحانی قطعا  احمدی نژاد  چیست؟ دولت سازندگی، اصالحات، 
دولت  تحویل  برابر  چند  را  ارز  قیمت  که  نیامدند  دیدگاه  این  با 

بعد بدهند.
پول  می خواهیم  که  آمدند  ادعا  این  با  دولت ها  همه  افزود:  وی 
ملی را تقویت کنیم، مشکل مسکن را حل کنیم، شغل به وجود 
ناتوان  ببریم.  باال  را  رفاه  و سطح  کنیم  کنترل  را  تورم  بیاوریم، 
هم نبودند؛ ضریب هوشی دولتمردان جمهوری اسالمی از متوسط 
آمده و  نیت خیر  با  نیز قطعا  باالتر است. دولت سیزدهم  جهانی 
قصد خدمت دارد. اما سوال این است که چقدر می توان به تحقق 
واحد  میلیون  سالیانه یک  و ساخت  تورم  کنترل  مثل  وعده هایی 

مسکونی امیدوار بود؟
اقتصادی  معضالت  اصلی  ریشه  مسکن،  اقتصاد  کارشناس  این 
را دخالت دولت در تمام سطوح اقتصادی دانست و گفت: دولت 
اقتصاد  و هم  باشد  داشته  امنیتی  و  نقش سیاسی  هم می خواهد 
در  موضوع  دو  این  که  حالی  در  بگیرد؛  اختیار  در  را  تجارت  و 
تعارض با یکدیگر هستند. یک ضرب المثل سرخ پوستی می گوید 
باید از اسب مرده پیاده شد. حاال یکی می گوید من زین قشنگی 
آورده ام، یکی می گوید من شالق خوبی دارم. اقتصاد دولتی مثل 
اسبی مرده  ای است که حرکت نمی کند. ته چنین اقتصادهایی 
بن بست است و اگر آقای رئیسی مسیر خود را تند برود زودتر به 

بن بست می رسد.
ستاریان تاکید کرد: یک بار برای همیشه تکلیف را مشخص کنیم 
که آیا اقتصاد ما دولتی است یا خصوصی؟ چرا دولت باید انحصار 
معادن  همه  باید  چرا  باشد.  داشته  اختیار  در  امضاهای طالیی  و 
باید  نقش  بمانند؟  بهره  بی   آن  از  مردم  و  باشد  دولت  یوق  زیر 
نقش حاکمیتی و تسهیلگری داشته باشد و مالیات بگیرد. دولت ما 
هم دولت است هم تاجر و هم تولیدکننده. شهروندان وقتی پای 

صندوق رای می روند دولت انتخاب می کنند نه تاجر.
وی با بیان اینکه در سیستم اقتصاد دولتی مسئولیتهای سنگین به 
راحتی در اختیار افراد قرار می گیرد گفت: در دنیا وقتی می خواهند 
مدیر یک پاالیشگاه را انتخاب کنند با وسواس، سوابق و تخصص 
فرد را ارزیابی می کنند و نهایتا فردی با دهها سال تجربه را در 
یادداشت،  یک  با  ایران  در  اما  می دهند.  قرار  مجموعه  آن  راس 
مدیرعامل فالن پاالیشگاه منصوب می شود. می آییم یک نفر را 
بر اساس وجوه سیاسی و غیره، باالی سر تولید و تجارت کشور 

می گذاریم.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه نیمی از اقتصاد کشور 
بخش  اهمیت  به  هنوز  ما  گفت:  دارد  قرار  ساختمان  صنعت  در 
مسکن در اقتصاد ملی پی نبرده ایم. بیش از ۵0 درصد مردم در 
مرتبط  مسکن  بخش  به  نوعی  به  مختلف  حرفه های  و  مشاغل 
اقتصادی  فنی،  های  جنبه  از  مسکن  بخش  بنابراین  هستند. 
سنگینی  حوزه  چنین  برای  اما  است.  اهمیت  دارای  اجتماعی  و 
و  کرده ایم  ایجاد  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  معاونت  یک  فقط 
انتظار داریم بخش مسکن که نیمی از اقتصاد کشور را شامل می 
بازار مسکن چیست؟  اقتصاد در  شود مدیریت کند. نقش وزارت 
تقریبا هیچ نقشی ندارد. در حالی که مهمترین عامل نوسانات بازار 

مسکن، تاثیرپذیری از تالطمات اقتصاد کالن است.
به گفته ستاریان، این اقتصاد و حکمرانی که با چسب دوقلو به هم 
چسبانده  شده مرده است. هر کاری هم بکنید نتیجه اش بهتر از 
آنچه امروز می بینیم نخواهد شد. اگر تمام نخبگان جهان را هم در 
این ساختار اقتصاد تماما دولتی جمع کنیم کاری از پیش نمی برند. 
و  طال  دالر،  مسکن،  تورم  اقتصاد،  این  خروجی  دهه  چهار  طی 
این  باید  شود  موفق  خواهد  می  رئیسی  آقای  اگر  و  بوده  بورس 
ساختار را تغییر دهد. در آن صورت شاید هشت سال بعد نرخ دالر 
را با قیمت معقولی به دولت بعدی تحویل دهد و امیدوار باشیم 
که ۱0 تا ۱۵ سال آینده توسط دولت آینده اقتصاد کشور در مسیر 

پیشرفت قرار بگیرد.
نه  بودند.  بی عرضه  قبلی  دولتهای  نکنیم  فکر  شد:  یادآور  وی 
اینطور نیست؛ دولتها هیچ فرقی با هم ندارند. هر وزیری در حوزه 
از  بلکه  او  از قدرت  تنها  نه  بازار مسکن  بیاید ساماندهی  مسکن 
قدرت دولت هم خارج است. دولت آقای رئیسی وعده ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی در سال را داده است. آیا دولتهای قبلی به 
فکرشان نرسیده بود که این تعداد مسکن بسازند؟ می خواستند اما 
نتوانستند چرا؟ به این دلیل که ساخت این تعداد فقط در یک سال 
به ۴000 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد؛ یعنی بیش از کل 

نقدینگی موجود در کشور.
اقتصاد مسکن در تشریح منابع الزم برای بخش  این کارشناس 
مسکن گفت: وقتی می خواهید یک میلیون واحد مسکونی بسازید 
 ۱00 کنید.  تولید  باید  خالص  مربع  متر  میلیون   ۱00 شما  یعنی 
بهداشتی،  تجاری،  اداری،  مربع هم فضای خدماتی،  متر  میلیون 
فضای سبز و غیره درست کنید. هر متر مربع که می سازید تقریبا 
و  گاز  و  برق  و  آب  بدهید  زیرساخت  باید  اش  هزینه  اندازه  به 
آسفالت و خیابان و محوطه سازی. یعنی به اندازه ۴00 میلیون متر 

مربع هزینه کنید تا ۱00 میلیون متر مسکن داشته باشید.
ستاریان ادامه داد: اگر برای هر متر دست کم ۱0 میلیون تومان 
هزینه کنید به ۴000 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهید داشت. 
سوال این است که آیا منابع موجود اجازه اجرای چنین ابرپروژه ای 
را به ما می دهد؟ ما حتی ۱۵ ابزار و سیستم مالی که هم اکنون در 
دنیا به کار گرفته می شود را در اختیار نداریم. پس باید بر اساس 
توان و امکاناتمان وعده بدهیم و جراحی اقتصاد را از همین امروز 

شروع کنیم.

از اسب مرده پیاده شویم!

ایجاد  ببرید و عادت های جدید  از بین  را   وقتی موانع 
چگونه  اما  می رسید.  خود  اهداف  به  راحت تر  کنید 

می توان عادت های جدید ایجاد کرد؟
اگر می خواهید عادت جدیدی برای کاهش وزن یا سایر 
این  به  باید  کنید  ایجاد  با سالمتی  مرتبط  فعالیت های 
نکته فکر کنید که چگونه می توانید آن فعالیت را برای 
ابتدا باید به سمت چیزی بروید  خود ساده تر کنید؟ در 
که به »کاهش اختالف« معروف است. کاهش اختالف 
یعنی از بین بردن مانع یا ارائه راهکاری که انجام یک 
کار را آسان می کند و اگر راهی برای راحت تر رسیدن به 

هدفتان پیدا کنید احتمال موفقیتان بیشتر است.
اختالف به طور معمول به سه شکل وجود دارد: فاصله، 
زمان و تالش. به عنوان مثال، دوری از سالن ورزشی یا 
یک مسیر پیاده روی مورد عالقه، احتمال پیاده روی یا 

ورزش کردن شما را کمتر می کند.
کارها را ساده تر کنید

دورتر  ورزشی  سالن  هرچه  که  داد  نشان  مطالعه  یک 
در  افراد  کردن  ورزش  احتمال  باشد  زندگی  محل  از 
سالن ورزشی کمتر می شود و وقتی این مسیر نزدیک تر 
است افراد تمایل بیشتری به ورزش کردن در سالن پیدا 
بیشتر  زمانی  محدودیت های  هرچه  طرفی  از  می کنند. 
ایجاد عادت های مفید و جدید سخت تر می شود.  باشد 
یا  مراقبه  به  شروع  ندارید،  زیادی  فراغت  اوقات  اگر 
به تالش  کاری  اگر  و  تمرین کردن سخت تر می شود 
آشپزخانه  در  سالم  پخت وپز  مانند  دارد،  نیاز  زیادی 

بی نظم، احتمال انجام آن کمتر است.
گاهی اوقات افزودن اختالف به زندگی به شما کمک 
کاهش  مطالعه،  یک  در  برسید.  هدفی  به  تا  می کند 
سرعت باز و بسته شدن درهای آسانسور در مدت زمان 
داد.  سوق  پله ها  سمت  به  را  بیشتری  افراد  ثانیه،   ۲۶
میان وعده  مدارس خرید  از  فروش  ماشین های  حذف 
دشوارتر  نوجوانان  برای  را  شیرین  نوشابه  یا  غذایی 

می کند.
روال های  از  بسیاری  همه گیری  دوران  در  زندگی 
در  که  اختالف هایی  بنابراین  است.  داده  تغییر  را  ما 
باشند و  بین رفته  از  گذشته وجود داشت ممکن است 

اضافه  اختالف جدیدی  است  چالش های جدید ممکن 
کار  برای  دیگر  افراد  از  بعضی  مثال،  عنوان  به  کنند. 
رفت وآمد ندارند و به همین خاطر فرصت بیشتری برای 
انجام کارهای دیگر دارند. در حالی که آموزش آنالین 
است،  کرده  والدین سخت  از  بسیاری  برای  را  زندگی 
خانواده ها نیز ممکن است تعهدات فوق برنامه کمتری 
داشته باشند. برای شناسایی اختالفاتی که ممکن است 
شما را در رسیدن به اهداف خود متوقف کند، لحظه ای 
اختصاص دهید و به زمان، مسافت و تالشی که برای 

رسیدن به هدف نیاز دارید فکر کنید.
ما اغلب هنگام تغییر رفتار خود، روی اختالف ها تمرکز 
نمی کنیم. ما بر روی خود تمرکز کرده و تالش می کنیم 
خودمان را با انگیزه نگه داریم اما باید تشخیص دهیم 
خواهیم  قرار  پیرامون  محیط  تأثیر  تحت  همواره  که 

گرفت.
همه افراد برای سالمتی بهتر اهداف مختلفی دارند. در 
اینجا چندین روش مختلف وجود دارد که می توانید با 

تالش کمتر عادت سالمتی جدیدی ایجاد کنید.
تمرین  یک  خواهید  می  اگر  بخوابید:  تمرین  لباس  با 
ورزشی صبحگاهی را شروع کنید، لباس پوشیدن خود 
را برای دویدن صبح یا تمرین راحت کنید. با لباس های 
تمرینی خود بخوابید. کفش ها و جوراب های خود را کنار 

تخت قرار دهید.
وزنه های دستی را کنار میز خود قرار دهید: وزنه های 
از  سبک دستی را در نزدیکی خود نگه دارید و برخی 
تمرین ها در حین انجام کارهای معمولتان انجام دهید. 
مثاًل هنگام یک تماس آنالین می توانید چند وزنه هم 

بزنید.  قالب ها را در درب خود آویزان کنید.

ایستادن  بایستید:  پا  یک  روی  زدن  مسواک  هنگام 
تمرین  برای  راهی  زدن  مسواک  هنگام  پا  یک  روی 
را  پاها  زدن  مسواک  دقیقه  یک  از  )بعد  است.  تعادل 
یا  مدیتیشن  )مثل  جدیدی  عادت  وقتی  کنید(  عوض 
)مثل  کنید  اضافه  قدیمی  عادت  به  را  تعادل(  تمرین 
مسواک زدن(. به این کار انباشته شدن می گویند یعنی 
شما تجارب و عادتان را روی هم انباشت می کنید و به 
همین خاطر در حین یک فعالیت فعالیت های دیگری را 

نیز انجام می دهید.  
همیشه ماسک اضافه همراه داشته باشید: ماسک را به 
صورت بسته ای تهیه کنید و همیشه چند ماسک اضافه 
است  قرار  زمانی  چه  اینکه  باشید.  داشته  خود  همراه 
نیست.  پیش بینی  قابل  کنید  استفاده  جدیدی  ماسک 
می کنید  پیش بینی  که  زمانی  از  بیشتر  است  ممکن 
را گم  فرزند شما ماسک خود  یا  بمانید  از خانه  بیرون 
کند. همراه داشتن ماسک اضافه خاطر شما از از تهیه 

ماسک جدید آسوده می کند.
وسیلۀ  مهم ترین  یخچال  کنید:  مرتب  را  خود  یخچال 
آشپزخانه است. وقتی یخچال شما نامرتب است، دشوار 
است بدانید به چه چیزی برای پخت وپز دسترسی دارید، 
چه  و  شود  خراب  زودی  به  است  ممکن  غذایی  چه 

چیزهایی باید بخرید.
تمرین ۷ دقیقه ایستاده را انجام دهید: برای تعادل تنها 
است. حتی الزم  و صندلی  دیوار  دارید  نیاز  که  چیزی 
نیست لباس خود را عوض کنید. به فیلم های آموزشی 
در این زمینه مراجعه کنید و تمرین تعادل انجام دهید.

نکات  از  یکی  دهید:  انجام  را  ای  دقیقه  کار یک  یک 
خوب برای مقابله با استرس، قانون یک دقیقه ای است. 
این توصیه ساده به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید 
باید برای انجام لیست بلندباالیی از کارهایتان چه بکنید. 
ابتدا فقط کارهای یک دقیقه ای را انجام دهید. یک کت 
را آویزان کنید برخی از ایمیل ها را بخوانید. پیشخوان 
آشپزخانه را پاک کنید. قفسه کتاب را مرتب کنید. هر 
بگیرید،  عهده  بر  را  دقیقه ای  یک  کار  یک  که  زمان 
احساس موفقیت و تقویت سریع شادی خواهید گرفت.

 یک فوق تخصص بیماری های عفونی گفت: کهیر را جزو 
عالئمی نمی دانیم که فرد بخواهد دوز دوم واکسن کرونا را 
تغییر داده و یا واکسن نزند. وضعیتی که معتقدیم نباید فرد 
واکسن کرونا بزند آلرژی های شدید با اسپاسم حنجره، افت 
شدید فشار خون و حالت مرگ پیدا کردن است که در این 

موارد می گوییم نباید واکسن بزند.
دکتر”حمید ابوسعیدی” درباره وضعیت کرونا در استان کرمان 
اظهار کرد: بیش از یک ماه و نیم است که در وضعیت بدی 
در استان به سر می بریم و وضعیت سیاه را داریم و کشور 

اینگونه است.
وی افزود: ما با یک گونه و سویه بسیار خطرناک از کرونا سر 
انتقال سریع  از  و کار داریم که نسبت به سوش های قبلی 
تری برخوردار و افراد بیشتری را درگیر و بیماری شدیدتری 

ایجاد می کند.
ابوسعیدی تصریح کرد: این سوش بین افراد کم سن و سال 
با تب های طوالنی مدت، دل پیچه های  به ویژه کودکان 
شدیدتر و عالئم اسهال و استفراغ نیز دیده می شود و کرونای 

دلتا در افراد زیر ۲0، ۱۸ و هفت سال دیده شده است.
کرد:  بیان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  عضو هیئت 
و  درد  بدن  سردرد،  جمله  از  است  یکی  کرونا  کلی  عالئم 
از آغاز عالئم در همه  از دو سه روز  شروع سرفه ها را بعد 

انواع کرونا داریم.
وی ادامه داد: در سویه های قبلی گلودرد شدید یا آبریزش 
عالئم  و  بینی  آبریزش  دلتا  کرونای  در  اما  نداشتیم  بینی 
سرماخوردگی و گلودردر به همراه سردرد را بیشتر می بینیم. 
بنابراین نباید این موارد را دست کم گرفت و باید به حساب 
کرونا گذاشت. زیرا اگر این عالئم را به خوابیدن جلوی کولر، 
خوردن آب سرد و ... ربط بدهیم خود را قرنطینه نمی کنیم 

و ماسک نمی زنیم و این موجب ابتالی دیگران می شود.

کرونای  درباره  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  ابوسعیدی 
بیماران،  درصد  پنج  تا  سه  بین  کرد:  اظهار  مدت  طوالنی 
بیماری شان طول می کشد و سه تا چهار هفته شب ها تب 
مانند  دارند و عالئم کلی  بدن درد  می کنند، کمی سرفه و 
و  بینیم  می  کووید  از  بعد  اشتهایی  بی  کوفتگی،  خستگی، 
آنچه نگرانی ایجاد می کند فاز التهابی بیماری است که ریه 
را درگیر می کند و عالئمی است که از هفته دوم آغاز می 
شود و اگر بیمار بتواند این عالم را رد بکند، عالئمی مثل بدن 
درد، بی حالی و .. را به راحتی پشت سر می گذارد و اینکه 
شده،  شروع  عالئم  دوباره  و  شدم  خوب  روز   ۱0 کنیم  فکر 

همان بیماری اولی است که طول کشیده است.
وی افزود: اوج عالئم بیماری کرونا مانند سرفه و تنگی نفس 
بیشتر  بکشد،  طول  عالئم  این  اگر  و  است  اول  ماه  دو  در 

مواردی از جمله آلرژی، حساسیت، آسم و ... را باید در نظر 
گرفت.

ابوسعیدی با اشاره به اینکه بیماری در دو هفته اوج خود را 
می گذراند، بعد دوره ترمیم و بعد به طور کامل از بدن پاک 
می شود، درباره ایمن شدن به کرونا با تاکید بر اینکه به هیچ 
عنوان هیچ وقت نسبت به کرونا ایمنی کامل پیدا نمی کنیم 
نه با واکسن نه با ابتال، اظهار کرد: کسانی که به کرونا مبتال 
می شوند، حداکثر بین شش تا هشت ماه مجددا مستعد ابتال 
به کرونا می شوند و حتی در برخی موارد درگیری دوم نسبت 

به دفعه اول شدیدتر است.
این فوق تخصص بیماری های عفونی درباره تزریق واکسن 
کرونا گفت: نباید به بهانه های واهی و حرف های عامیانه 
بینیم  می  اکنون  کنیم.  خالی  شانه  زدن  واکسن  بار  زیر  از 

همه تخت های بیمارستان توسط افرادی که واکسن نزده اند 
اشغال شده و همه درگیر نوع شدید بیماری شده اند.

فرد  که  دانیم  نمی  عالئمی  جزو  را  کهیر  کرد:  اظهار  وی 
نزند.  واکسن  یا  و  داده  تغییر  را  واکسن  دوم  دوز  بخواهد 
آلرژی  بزند  کرونا  واکسن  فرد  نباید  معتقدیم  که  وضعیتی 
های شدید با اسپاسم حنجره، افت شدید فشار خون و حالت 
نباید  گوییم  می  موارد  این  در  که  است  کردن  پیدا  مرگ 

واکسن بزند.
ابوسعیدی با تاکید بر اینکه خارش بدن، تب کردن و ... دلیلی 
برای نزدن واکسن نیست، تصریح کرد: ضعف، بدن درد، بی 
واکسن  تزریق  از  بعد  که  است  عالئمی  حالی  بی  و  حسی 
کرونا به وجود می آید و باید مصرف مایعات را بعد از تزریق 

واکسن افزایش بدهیم.
وی بیان کرد: حرف و حدیث درباره واکسن کرونا زیاد است 
از واکسن الزم  یا بعد  و هیچ داروی خاصی نیست که قبل 

باشد آن را رعایت کرد.
بخش  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
پایانی سخنانش گفت: احتمال انتقال ویروس کرونا در مکان 
های بسته بسیار باالست و توصیه این است حتما پنجره ها 
باز و کولر روشن باشد که میزان انتقال را به شدت کم می 
کند هرچند به صفر نمی رسد. ضمن اینکه باید حتما فاصله 

را رعایت نموده و ماسک بزنیم.
وی افزود: یکسری مسائل از جمله پرخوابی، بی انگیزگی و 
افسردگی، بی خوابی، کم اشتهایی، خستگی های زودرس و 
... به دنبال بیماری کرونا ایجاد می شود که باید این عالئم 
را بازتوانی کرد و با حرکت های ورزشی، ورزش های آرام و 
کششی و پیاده روی های ۱0 تا ۱۵ دقیقه ای این وضعیت 

به تدریج بهتر می شود و این عالئم ماندگار نخواهد بود.

جمعیتی  فاجعه  سمت  به  حرکت  حال  در  سرعت  به  چین 
گرفته  شکل  گذشته  دهه های  طول  در  که  حرکتی  است. 
این کشور که بیش  فرزندی در  اجرای سیاست تک  است. 
و  سریع  کاهش  به  منجر  بود،  شده  وضع  پیش  دهه   ۴ از 

شتابنده نرخ باروری در چین شد.
زیر  به  را   ۱۹۹۱ در سال  باروری چین  نرخ  گونه ای که  به 
سطح جایگزینی یعنی ۲.۱ فرزند به ازای هر زن رساند. پس 
از آن نیز همین شرایط ادامه پیدا کرد و نرخ باروری کل در 
سال ۲000 به ۱.۲۲ فرزند و در سال ۲0۱۵ به ۱.0۵ فرزند 

به ازای هر زن رسید.
رهبران  تا  شد  باعث  چین  در  باروری  نرخ  شدید  کاهش 

وضع  با  را  خود  ستیزی  تولد  مسیر  کشور  این 
سیاست دو فرزندی در سال ۲0۱۶ تغییر دهند، 
را  موالید  میزان  نتوانست  نیز  سیاست  این  اما 
کل  نرخ  تخمین ها،  اساس  بر  دهد.  افزایش 
باروری چین در سال ۲0۲0 چیزی حدود ۱.0 

فرزند بوده است.
جمعیتی،  بحران  یک  با  چین  حاضر  حال  در 
است.  روبرو  داده  رخ  ژاپن  در  آنچه  مشابه 
تعداد  کاهش  باروری،  نرخ  شدید  کاهش 
افزایش  و  کار  سنی  محدوده ی  در  بزرگساالن 
این کشور  ژاپن،  در  وابسته  افراد سالمند  تعداد 
را در دهه ۱۹۹0 با یک بحران اقتصادی روبرو 
و اقتصاد ژاپن را با یک رکود چشمگیر مواجه 

کرد.
یافته، کار  تقلیل  از یک جامعه مسن که  پیدا کردن  »رشد 
تاکید  مورد  اخیراً  که  است  جمله ای  این  است«،  دشواری 
جمعیت  حاضر  حال  در  گرفت.  قرار  جهانی  اقتصاد  انجمن 
و  می کند  پیدا  کاهش  نفر  هزار   ۶00 حدود  سالیانه  ژاپن 
بدین ترتیب این کشور را به سرزمین غروب خورشید تبدیل 

خواهد کرد.
ساختار جمعیتی کنونی چین درست شبیه به ساختار جمعیتی 
ساختار جمعیتی چین  است. همچنین   ۱۹۹۲ در سال  ژاپن 
در سال ۲0۳۵ شبیه به ساختار جمعیتی ژاپن در سال ۲0۱۸ 

خواهد بود؛ به این معنا که چین احتمااًل رکود به سبک ژاپن 
را تجربه خواهد کرد.

عدم وجود یک شبکه تأمین اجتماعی، ناکافی بودن خدمات 
درمانی خانواده و بحران بازنشستگی به احتمال زیاد منجر 
و  شد  خواهد  چین  در  انسانی  فاجعه  یک  شکل گیری  به 
صدها میلیون نفر از افراد سالمند این کشور بدون مراقبت و 

حمایت، به حال خود رها خواهند شد.
در  فرزندی  تک  سیاست  دارد.  قرار  بدی  وضعیت  در  چین 
این کشور، انتظارات مردم را در مورد تعداد اعضای خانواده 
و فرزندان به شدت کاهش داده است. بدتر از این، اخالق 
فردگرایانه غربی و افزایش هزینه های زندگی در شهرهای 
چین، جذابیت ازدواج را برای مردان و زنان چینی به شدت 

کاهش داده است.
سال  در  میلیون   ۲۳.۸۶ از  چین  در  ازدواج ها  اولین  تعداد 
این  است.  رسیده   ۲0۱۹ در سال  میلیون   ۱۳.۹۹ به   ۲0۱۳
کاهش چشم گیر در ازدواج و فرزندآوری به این معنا است 
که تعداد فزاینده ای از زنان و به ویژه مردان چینی زندگی 

خود را بدون خویشاوند سپری خواهند کرد.
اکنون مقامات چینی سیاست باروری جدیدی را ارائه دادند 
ژاپن  است.  ژاپن  واکنشی  سیاست های  به  شبیه  عمدتًا  که 
هزینه های  به  یارانه  تخصیص  زمینه ی  در  را  اقداماتی 
در  ژاپن  دولت  داد.  انجام  آموزش  و  کودکان  از  مراقبت 
واقع به دنبال کاهش هزینه های فرزندپروری بود اما منجر 

نشد.  کشور  آن  در  باروری  و  ازدواج  چشمگیر  افزایش  به 
رویکردی که ژاپن دنبال کرد گران و ناکارآمد بود و به طور 
به ۱.۴۵ در  از ۱.۲۶ در سال ۲00۵  را  باروری  نرخ  موقت 
سال ۲0۱۵ رساند اما مجدداً در سال ۲0۲0 این نرخ باروری 

به ۱.۳۴ کاهش پیدا کرد.
با این وجود یک احتمال امیدوار کننده برای چین وجود دارد 
باروری در کشورهای  با  به شدت  و آن مذهب است. دین 
با  اعتقادات،  و  ایمان  دارد.  مستقیم  ارتباط  دنیا  مختلف 
ارزش نهادن به زندگی خانوادگی و قرار دادن مرد و زن در 
نیازهای  قربانی  را  خود  تمایالت  و  خواسته ها  که  شرایطی 
و  باروری  نرخ  می شود  باعث  کنند،  خود  خانواده  اعضای 

فرزندآوری افزایش پیدا کند.
در  را  تغییرات چشمگیری  باید  چین  بحران  این  رفع  برای 
خود  اقتصاد  و  عمومی  سیاست  و  آموزشی  سیستم  جامعه، 
در  عمده  تغییر  یک  ایجاد  عدم  صورت  در  اما  کند.  ایجاد 
شرقی اش  همسایه  به  شبیه  درست  کشور  این  فرهنگ، 
قرار  اقتصادی  رکود  و  جمعیت  کاهش  تأثیر  تحت  ژاپن، 

گرفته و به پایان خود نزدیک خواهد شد.
هشدار  وضعیت  در  نیز  ایران  جمعیتی  شرایط  عالوه  به 
دهنده ای وجود دارد و در صورت عدم اجرای برنامه جمعیتی 
خواهیم  دچار  ژاپن  وضعیت  به  آینده  سال  چندین  تا  مؤثر 

شد.

عادت های جدید خلق کنیم؛ سخت اما ممکن

در چه وضعیتی نباید واکسن کرونا بزنیم؟

تبعات پیری جمعیت ژاپن در انتظار چین و ایران
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صدر  در  چیز  هیچ  دیگر  روزها  این  گویا  مرگ؛  پشت  مرگ  سیاه؛  تابستان   
اخبارمان نیست جز نفسهای به شماره افتاده و آوار مرگ بیماران کرونا...

آدم هایی که رفتن شان عادی شده، رفته اند برای همیشه و داغ شان تا ابد بر 
دل مردمان این سرزمین می ماند. یک روز ۷0۹ مرگ. آن هم بر اساس آمار 
رسمی که تست کووید ۱۹ مثبت داشته اند، وای بر غیر رسمی ها. حاال اینهمه 
آدم از کودک و جوان گرفته تا پیر و سالخورده، یک به یک رهسپار قبرستانند. 
حاال دیگر خاک هم به حال مان گریه می کند؛ چراکه جای جایش از آدم هایی پر 
شده که باید سال های سال زنده می ماندند، زندگی می کردند، نفس می کشیدند، 
اما کرونا و البته سوءمدیریت ها، عدم قاطعیت ها و عدم پاسخگویی ها، نفس شان 

را برید.
از طرفی آدم هایی که هر روز در صدر اخبار کشور “بر اساس معیارهای قطعی” 
وزارت  اعالم  اساس  بر  هستند.  کرونایی  فوت شدگان  از  بخشی  می میرند، 
در  را  کرونایی  مرگ های  درصدی   ۱۲.۵ افزایش  گذشته،  هفته  در  بهداشت 
کشور شاهد بودیم. در عین حال طبق اعالم خود وزارت بهداشتی ها تنها افرادی 
در لیست رسمی فوتی کرونا قرار می گیرند که تست مثبت PCR داشته باشند. 
ایرج حریرچی- معاون کل وزارت بهداشت، در مرداد ماه  به طوری که دکتر 
۱۴00 در گفت وگوی ویژه خبری اعالم کرد که آمار واقعی کرونا قطعًا بیشتر 

از آمار رسمی است.
به گفته او،” برخی افراد یا تست کرونا نمی دهند یا تست شان به طور طبیعی بین 
۳0 تا ۵0 درصد منفی کاذب می شود. از طرفی برخی افراد دیر مراجعه می کنند 
و زمان طالیی مثبت بودن تست شان گذشته است. آمار ابتال و فوتی مبنی بر 
نیز ممکن است آمار واقعی حتی دو  تست پی سی آر است. در مورد بستری ها 

برابر رقم اعالمی باشد که تست پی سی آر نداده اند.”
که  مردمی  می شود.  گم  و  می میرد  آمارها  میان  در  مردم  جان  روزها  این  در 
بیمارستان امید آخرشان شد، بیمارستان هایی که خود هم زیر این بار سهمگین 
کمر خم کرده اند و دیگر رمقی برای رسیدگی به بیماران در جان شان نمانده 
است. پزشک و پرستاری که هر روز جان می دهند، برخی شان در مقابل این بار 
سنگین بیماری و بی مدیریتی  کمر شکسته و ناتوان شده اند و خودشان هم در 

خطرند که نفس تمام کنند.
گذاشته ایم.  سر  پشت  را  پیک  چهار  گذشته،  کرونا  از  که  روزی   ۵۵۴ این  در 
مردم مان را در چهار پیک از دست داده ایم و حاال در این پیک سیاه پنجم هر 
روز بیش از روز قبل عزادار می شویم. هر روز بیش از روز قبل ناامید می شویم و 

هر روز بیش از روز قبل کسانی از ما می میرند و نقره داغ می شویم.
موج اول را در هجمه اول ویروس به کشورمان از زمان تایید بیماری تا اواخر 
اسفند ماه ۹۸ شاهد بودیم.  آن زمان به تدریج متوجه شدیم که با استفاده از 
ماسک و رعایت چند راهکار بهداشتی ساده می توانیم در برابر ویروس چینی 
بایستیم. پیکی که باالخره با آموزش و رعایت پروتکل های بهداشتی کاهشی 
شد و این روند کاهشی تا اواخر اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه داشت. با آرام شدن 
اوضاع اما، همه گمان کردند که کرونا رخت بسته است؛ محدودیت ها برداشته 
شد، خیابان ها شلوغ شد و سفرها هم به راه. غافل از اینکه کرونا از همین عادی 

انگاری ها استفاده و در جان ها رخنه کرد.
به  بیمارستانی  تخت های  شد،  آغاز   ۱۳۹۹ خرداد  اواسط  از  بیماری  دوم  پیک 
تدریج پر شدند، آمارها افزایش یافت و عمدتا شاهد افزایش ابتالهای خانوادگی 
و کرونا مجال  بود  بازدیدها شروع شده  و  دید  و  آمدها  و  رفت  بودیم. چراکه 
یافت تا کل یک خانواده را از بزرگ و کوچک گرفتار کند. در همین پیک بود 
که حرف از اجباری شدن استفاده از ماسک به میان آمد. به طوری که وزارت 
بهداشتی ها اعالم کردند که اجباری کردن استفاده از ماسک به نوعی احترام 
گذاشتن به سالمتی طرف مقابل است. در عین حال اعالم شد که استفاده از 
ماسک یکی از موثرترین و ارزان قیمت ترین راه های پیشگیری از انتقال ویروس 
است و البته در کنار آن بر رعایت فاصله گذاری فیزیکی نیز تاکید شد. با این 
وجود برخی گوش شان بدهکار این حرف ها نبود و راه خودشان را می رفتند و بر 
همین اساس بود که پاییز کرونازده از راه رسید؛ هوا به تدریج رو به سرد شدن 
گذاشته؛ پیک سوم کرونا با شدت بیماری زایی بیشتر آغاز شده و البته ترس از 
شیوع آنفلوآنزا و کاهش رعایت پروتکل ها هم بر نگرانی ها می افزود. کرونا در 
پیک سوم خود می تاخت و جان می گرفت. به طوری که مرگ های ۴00 تایی 
در روز را تجربه کردیم، خانواده های زیادی داغدار شدند و آرزوهای زیادی در 

زیر خاک مدفون شد.
رعایت  البته  و  کشور  درمان  و  بهداشت  کادر  تالش  با  زمستان  و  پاییز  طی 
تدریج فرو نشست و وزیر  به  نیز  بیماری  از سوی مردم موج سوم  پروتکل ها 
بهداشت در ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ از دو رقمی شدن مرگ های کرونایی در کشور 
خبر داد، اما این پایان ماجرا نبود؛ چراکه درست در همین روز وزیر بهداشت ورود 
گونه انگلیسی کرونا به کشور را هم تایید کرد و نسبت به خطرات آن هشدار داد. 
ویروسی با قدرت سرایت و انتشار چند برابری نسبت به کرونای ووهان. بنابراین 
کرونا طغیان چهارمش را در کشور کلید زد. موج چهارم کرونا از ابتدای شروعش 
طوفانی عمل کرد؛  به طوری که تنها طی چند روز تمام مراکز استان ها را قرمز 

و بیمارستان ها را از بیماران بدحال کرونایی مملو کرد.  
پیک چهارم تاخت و تازش را ادامه داد و هنوز از شر مرگ های بیش از ۱00 
بودیم که کرونای هندی رخ نشان داد و کاهش توجه  تایی آن آسوده نشده 
مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی به عنوان بازوی آن عمل کرد و پیک 
و جنوب شرق کشور شروع  استان های جنوبی  از  پیکی که  آفریدند.  را  پنجم 
در  بیماری  روند  و  درنوردید  را  و...  بوشهر  بلوچستان، کرمان،  و  شد، سیستان 
این استان ها را به سرعت صعودی کرد و بعد هم شهر به شهر پیش رفت تا 
حکمرانی اش را در کل کشور تثبیت کند، به ویروس غالب در کشور بدل شود و 
قربانی بگیرد. پیکی که هم از نظر قدرت سرایت و هم از لحاظ شدت بیماری 
بسیار سریع و شدید است و روز گذشته در اوج ناباوری مرگ های کرونایی مان 
را به ۷0۹ نفر در طول یک شبانه روز رساند. حاال  ۱0۳ هزار و ۳۵۷ زندگی زیر 

خاک رفته و هزاران هزار خانواده متالشی شده است.  
هولناکی  تصاویر  می کنیم،  مشاهده  کشور  در  کرونا  پنجم  پیک  در  آنچه   
بسیار  ابتالی  تعداد  بود؛  نشده  دیده  قبلی  پیک های  از  در هیچ یک  است که 
از  بسیاری  می شود  باعث  که  بیمارستان ها  ظرفیت  از  بیش  بستری های  باال، 

بیمارستان ها تخت کافی برای بیماران شان نداشته باشند، سرگردانی مردم برای 
مرگ و  کرونا،  به  مربوط  داروهای  و  اقالم  برخی  کمبود  و  خالی  تخت  یافتن 
از  قبرستان هایی که مملو  و  روز هم گذشته  نفر در  از مرز ۷00  میرهایی که 
جان باختگان مبتال به کرونا شده اند و حتی در برخی شهرها جایی برای دفن 

کرونایی ها پیدا نمی شود و مجبور به ایجاد قبرستان های جدید شده اند.
بهداشتی  پروتکل های  به  هم  نیم نگاهی  دیگر  مردم  برخی  اما،  میان  این  در 
ندارند. به طوری که طبق اعالم وزارت بهداشتی ها میانگین رعایت پروتکل های 

بهداشتی به ۳۹  درصد رسیده که فاجعه است.
حاال گویا در این ۵۵۴ روز هنوز مسئوالن کشور تجربه  کافی برای مدیریت 
قطعا  البته  می اندازند.  مردم  گردن  به  را  تقصیر  تنها  و  نکرده اند  کسب  کرونا 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم رعایت مردم مشکل ساز بوده و باید 
که رعایت شود، اما باید پرسید قانون گذاری، نظارت بر دستورالعملها و برخورد 
با متخلفان چه می شود؟. اگر دستورالعملی نوشته می شود، نظارتی برای اجرای 
الزم ندارد؟ اگر عده ای بی قانونی می کنند، ماسک نمی زنند، سفر می روند و... 
چرا  نمیشوند؟.  مجاب   پروتکل ها  رعایت  به  نسبت  و  نمی شود  برخوردی  چرا 

برخوردی قاطع را از سوی مسئوالن کشور با پروتکل شکنان شاهد نیستیم؟.
و  می گیرد  جان  کرور  کرور  کشورمان  در  روز  هر  کرونا  پنجم  موج  در  کرونا 
کشوری  در  می کند.  مدفون  خاک  زیر  غریبانه  و  مظلومانه  را  زیادی  آدم های 
که به گفته وزیر بهداشت قرار بود الگوی مدیریت کرونا برای کشورهای دیگر 
باشد، دیروز دوم شهریور ماه قربانیان روزانه اش از ۷00 نفر هم فراتر رفت و 

این بیماری همچنان سیاهی  عمیق و سوزناکش را گسترش می دهد.
در هر حال کرونا هنوز دارد مردم را قلع و قمع می کند و در حالی روند افزایش 

مرگ های ناشی از آن و ورود به کانال ۷00 مرگ روزانه را شاهد هستیم که 
به  که  بهداشت  وزیر  حتی  نیست؛  اسفناک  شرایط  این  پاسخگوی  هم  کسی 
سلیمانی  شهید  طرح  رصدخانه  محل  از  و  تلویزیون  قاب  در  هفتگی  صورت 
ظاهر شده و گزارشی از روند بیماری ارائه می داد، هفته هاست که در رسانه ها 
حضور ندارد. وی در واپسین لحظات حضورش در وزارت بهداشت، در نامه ای 
سرگشاده به دست اندرکاران سالمت ضمن تقدیر از زحمات آنها، عنوان کرد 
که” امواج بیماری را که با بی اعتنائی، سهل انگاری و عادی پنداری دیگران 
بر  سالمت  نظام  کوچک  سرباز  این  تمناهای  و  ها  التماس  فریادها،  علیرغم 
دوشتان آوار شد و صدها داغ سوزان بر دل شما و مردم نهاد را ناجوانمردانه 

به پای بی کفایتی نظام سالمت ثبت کردند تا خود را از گزند اتهام برهانند.”
سایر  و  کشور  وزارت  از  اعم  دستگاه ها  سایر  که  نیست  معلوم  حال  عین  در 
فاصله گذاری  طرح  چرا  و  هستند  کجا  کرونا،  موضوع  با  درگیر  دستگاه های 
هوشمند، برخورد با متخلفان کرونایی و افرادی که ماسک نزده و یا بی توجه به 

وضعیت بیماری در کشور سفر می روند، اجرا نمی شود؟.
کرده اند،  عادت  مرگ  سونامی  این  به  هم  مردم  برخی  گویا  دیگر  سوی  از 
یافته  کاهش  ماسک  از  استفاده  نمی گیرند،  جدی  را  کرونا  دیگر  زیادی  افراد 
و فاصله گذاری اجتماعی هم که گویا به افسانه ای بدل شده است. سوال این 
است؛ در این شرایط که تعداد زیادی روزانه بیمار می شوند و تعداد زیادی هم 
جان می دهند و خانواده های بسیاری داغدار می شوند؛ چرا هنوز برخی مردم 
و البته مسووالن، کرونا را جدی نمی گیرند و چرا فکری اساسی به حال این 

اوضاع نمی شود؟.

ایران؛ الگوی مدیریت کرونا یا جوالنگاه مرگ!


