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ویترینآخر

گوناگون
مهر :معاون سیاسی وزیر امور خارجه به منظور شرکت در دور پنجم مذاکرات ایران
و گروه  ،۱+۴تهران را به مقصد وین ترک کرد .سیدعباس عراقچی معاون سیاسی
وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای شرکت در پنجمین
دور مذاکرات برجام ،تهران را به مقصد وین ترک کرد .دور پنجم مذاکرات ایران و
گروه  ۱+۴درباره چگونگی اجرای کامل و موثر برجام روز از دیروز سهشنبه در شهر
وین پایتخت اتریش آغاز شد.

با پاسخهای عجیب و غریب
مخدوش کردن تابلوها با چه هدفی! همچنان ادامه دارد....

چالش جدی اکسیژن در بیمارستانها با قطعی برق

عذرخواهی وزیر نیرو از مردم بابت قطعی برق

تسنیم :رضا اردکانیان در اولین واکنش نسبت به قطعی برق روزهای اخیر گفت:
فارغ از همه ادلهای که برای مضیقه در تامین برق کشور وجود دارد و در روزهای
گذشته توسط همکارانم توضیح داده شده ،اما برخود وظیفه میدانم از همه مردم
عذرخواهی کنم .وزیر نیرو افزود :گرمای زود هنگام هوا و کاهش بارشها دلیل
اصلی قطع برقهاست .اردکانیان افزود :اطالعات دقیق و کارشناسانه را در اختیار
تمام مردم قرار خواهیم داد.

وزیر علوم از مجلس کارت زرد گرفت

مهر :نمایندگان مجلس شورای اسالمی توضیحات وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
درباره علت انحالل و ادغام برخی از مراکز دانشگاهی را قانع کننده ندانستند و به
وی کارت زرد دادند .در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسالمی سوال
روح اهلل عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس از منصور غالمی و پاسخ وی،
به رأی وکالی ملت گذاشته شد و نمایندگان حاضر در جلسه علنی پاسخهای وزیر
را قانع کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.

اعمال ممنوعیت سفر در تعطیالت نیمه خرداد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از اعمال ممنوعیت سفر در تعطیالت نیمه
خرداد ماه درصورت تصویب ستاد کرونا خبر داد .دکتر علیرضا رئیسی در این باره
گفت :یکی از عوامل موثر در انتشار بیماری معموال سفرها و ترددهاست ،با توجه
به تعطیالت پیش رو (۱۴و ۱۵خردادماه) تصمیم گیریهایی در جریان است و
فکر میکنم در کمیته امنیتی اجتماعی وزارت کشور این پیشنهاد از طرف ما ارائه
شود تا در تعطیالت پیشرو ،ممنوعیت سفر را اعمال کنیم.

ظ ریف با رئی سجمهور آذربایجان دیدار کرد

ایلنا :وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به آذربایجان ،با رئیسجمهور
این کشور دیدار کرد.محمد جواد ظریف که به جمهوری آذربایجان سفر کرده است،
پیش از ظهر امروز با آقای الهام علی اف رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار طرفین ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش و سطح مناسب
روابط دو کشور در سالهای اخیر ،بر توسعه و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات دو کشور
تاکید کردند.

عکس :سید محسن فروزنده

ع راقچی عازم وین شد

نمک ریختن بر زخم مردم

بهارنیوز :این روزها که قطع گسترده ،طوالنی مدت و
چندین باره برق در طول شبانه روز به تازهترین دغدغه مردم و
بسیاری از کسب و کارها که هنوز از ضرر و زیان ناشی از کرونا و
تعطیلیها،کمر راست نکردهاند تبدیل شده است ،بی مسئولیتی و
پاسخگو نبودن مسووالن بیش از همیشه بر دردهای ما میافزاید.
در حالی که روزهای اخیر در بسیاری از مناطق سه با رد طول
روز برق قطع شد و مردم را از کار و زندگی و دانش آموزان را از
درس و مشق انداخت ،آنتنهای تلفن همراه قطع شد و مشکالت
را دو چندان کرد ،مدیر کل دفتر خدمات مشترکین شرکت توانیر
درباره در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکالت ناشی از قطعی
برق بیماران در منزل برای استفاده از اکسیژن و سایر موارد،
فرمودند :جاهایی که وجود برق نیاز است باید از قبل به فکر
برق اضطراری باشند! اگر شخصی دستش را به سیم برق بزند و
فوت کند شامل بیمه میشود ،نه بیمارانی که با قطعی برق دچار
مشکل میشوند!
این پاسخ عجیب و غریب از زبان این مسوول از چند جهت
قابل بررسی است ،نخست آنکه آقای محترم ،آقای رئیس ،برق
اضطراری یعنی برای زمان اضطراری ،یعنی ماهی ،دو ماهی سه
ماهی یک بار که برق قطع شود
نه اینکه در طول روز هشت ساعت برق برود،کدام دستگاه برق
اضطراری توان این زمان طوالنی را برای برق دارد؟ مخصوصا اگر
متداوم و برنامه هرر روزه باشد؟ دوم آنکه با این گرانی و تورم
آیا میدانید هزینه یک دستگاه برق اضطراری خانگی و جمع و
جور چقدر است؟ واقعا کدام اقشار جامعه توانایی خرید دستگاه
برق اضطراری را دارند؟ این پاسخ مهمترین موضوع را هم به ما
یادآوری می:ند؛اینکه قرار نیست وضعیت اصالح شود بلکه قرار
است مثل شهرهای خوزستان و سایر استانهای جنوبی،دستگاه
برق اضطارای همچون دستگاه ةای تصفیه آب خانگی به یکی از
اجزای مهم زندگی ایرانیان مبدل شود!

ایسنا :یک پزشک اورژانس و مدیرکل
روابط عمومیسازمان نظام پزشکی درباره
چالشهای قطعی برق در بیمارستانها
و ایجاد مشکل در اکسیژن رسانی به
بیمارستانها توضیح داد.
دکتر حسین کرمانپور در گفتوگو
با ایسنا ،درباره مشکل قطعی برق و
چالشهایی که برای بیمارستانها ایجاد
میکند ،گفت :یکی از معضالتی که در
دوره کرونا پدیدار شد ،بحث اکسیژن بود.
به طوری که در بسیاری از بیمارستانها،
به دلیل حجم باالی بیمارانی که وجود
دارند ،اکسیژن بیش از میزان مصرفی که
برای هر بیمارستان محاسبه شده بود و
در شرایط قبل از کرونا طبیعی بود ،مورد
نیاز است .با توجه به اینکه بیمارستانها
بر اساس یکسری استانداردها ساخته
شده بودند ،بسیاری از بیمارستانها
در دوره همهگیری کرونا به ویژه در
اوج پیکها با کمبود اکسیژن مواجه
میشدند حال دیگر فکر نمیکردیم که با
وجود اینکه اکسیژن فراهم شده ،یک روز
برق هم قطع میشود.
کاهش محسوس در فشار اکسیژن با
قطعی برق در بیمارستانها

وی افزود :البته بیمارستانهای سطح
شهرهای کالن اغلب به برق اضطراری و
دیزل ژنراتور مسلح هستند .منتها خروج
برق از برق شهری و ورود به برق اضطراری
مدت زمانی را دارد و تا زمانیکه این اتفاق
بیفتد ،یک کاهش محسوس در فشار
اکسیژن ایجاد میکند .زیرا برق یک لحظه
میرود و مجددا برقرار میشود.

مشکالت کسب و کار در دوران کرونا و راه حلهایی برای اصناف سیرجان

چگونه تهدیدها را فرصت کنیم؟

مجید ایراننژاد :بیشتر از یک سال است که محدودیتهای گاهبهگاه
کرونا ،واحدهای صنفی سیرجان را دچار چالش کرده است .موضوعی
که ارتباط مستقیم با سبد خانوار و زندگی مردم دارد و اکثر کسبهی
محترم را میان دوگانهی اقتصاد خانواده و سالمت خانواده سردرگم
کرده است.
در این شرایط یکی از راههای جبران خسارت بازار ،ایجاد فروشگاههای
مجازی و جدیتر گرفتن آن است .ایجاد زیرساخت فروش مجازی
اگر در گذشته هزینهی زیادی را در پی داشت اما خوشبختانه امروز
میتوان با راهانداختن یک پیج اینستاگرامی ساده برای فروشگاه خود،
محدودیتهای ریز و درشت دورهای و ثابت پیرامون کرونا را تبدیل به
فرصت کرد.
هر فروشگاه عرضهی کاال و یا خدمات در سیرجان میتواند با راهاندازی
صفحهی رسمی خود در اینستاگرام و تبلیغ آن ،از راه دور اقدام به
فروش کند و سپس کاال یا خدمات خود را در محل عرضه کند .تلفن
هم میتواند جبران کنندهی نقاط کور اینترنت باشد.
راه دیگر دور زدن محدودیتها و تبدیل تهدید آن به فرصت برای
برخی مشاغل ،رفتن به سمت کسب و کار خانگی است .همانطور که از
نام آن پیداست در محل سکونت شخص کار انجام میشود ،یا به عبارت

دیگر شخص شغل خود را به خانه میبرد .این نوع کسب و کار دارای
سابقهای طوالنی در ایران است؛ در گذشتههای دور زمانی که برای
زنان مشاغل مناسب در خارج از خانه وجود نداشت ،بانوان سختکوش
ایرانی با ساخت صنایع دستی کسب درآمد میکردند .صاحبان کسب
و کارهای خانگی افراد حقیقی هستند و معموال از سوی هیچ سازمانی
پشتیبانی نمیشوند.
از جذابیتهای این نوع کسب و کارها ،سادگی در انجامپذیربودن آن
در محیط خانه است؛ دیگر نیازی نیست در سرد و گرم هوا از خانه
بیرون شوید و در خیابانهای شلوغ و پرترافیک تردد کنید تا به محل
کارتان برسید ،یا در روزهای گرم تابستان خانه را با دمای دلچسبی
که کولر فراهم کردهاست ،به سمت محل کار ترک کنید .البته ناگفته
نماند که همه مشاغل با توجه به نوع فعالیت و حجم آن قابلیت انجام
در خانه را ندارند.
مکان مورد نیاز برای ایجاد تجارتهای خانگی بستگی به محلی دارند
که برای آن در خانه اختصاص داده میشود ،هرچند بعضی از کسب و
کارها باوجود دشواری و حجم زیادی که دارند جای زیادی را اشغال
نمیکنند و گاهی در لپ تاپ یا کامپیوترهای خانگی خالصه میشود.
در مورد خاص سیرجان برپا کردن یک دار برای بافتن گلیم یا قالی

سه کله ،تولید محصوالت خوراکی و توزیع آن در فروشگاههای
مواد غذایی یا بافتن پته از جمله مشاغل خانگیئیست که زنان
سیرجانی پیش از کرونا هم انجام میدادند ولی حاال میتوانند با
کمتر شدن درآمد مردان خانواده ،کارشان را جدیتر بگیرند و یا حتا
از بیکاریهای دورهای مرد خانواده نیز در آن کسب و کار خانگی
بهره ببرند .مدیریت زمان و هماهنگی برای نگهداری از کودکان
برای کاهش تاثیر آنها بر کیفیت کار خانگی ،از مهمترین نکات
در ارتباط با این کسب و کارهاست .راه اندازی پیج اینستاگرامی و
ایجاد فروشگاه مجازی برای رونق کسب و کار خانگی هم همان قدر
مهم است که برای کسب و کار واحدهای صنفی حاضر در سطح
شهر .تبلیغات جذاب همراه ارائه خدمات مطلوب نقش مهمی هم
در جذب مشتری و جلب اعتماد آنها دارد.
با این حال یکی از مواردی که ممکن از دلهره به دل صاحبان
کسب و کار بیندازد ،این است که تعداد افرادی که فروش کاال و
خدمات را از راه دور ارائه میدهند ،زیاد است و این موضوع درصد
شکست را باال میبرد .ولی نباید زود خسته شد و امید را از دست
داد بلکه باید تالش کرد زیرا راه اندازی یک پیج اینستاگرامی ساده
هزینهای ندارد و به قول معروف سنگ مفت و گنجشک مفت است.

برنامه قطع برق را به بیمارستانها اطالع
دهند.
کرمانپور ادامه داد :همین موضوع باعث
میشود که اوال سطح فشار الزم اکسیژن
خصوصا برای آیسییوها کاهش مییابد
که گاهی همین موضوع میتواند به بیماران
آسیب برساند .حال اگر برنامهای وجود
داشته باشد و برای بیمارستان مشخص
باشد که در چه ساعتی باید برق قطع شود،
میتوان تمهیداتی انجام داد .بنابراین قطع
برق اُفتی را در سطح اکسیژن ایجاد خواهد
کرد.
نگرانی از تخریب زیرساختهای
میلیاردی بیمارستانها با قطعی برق

وی تاکید کرد :نکته دوم این است که
قطعیهای مکرر باتوجه به زیرساختهایی
که در اکثر بیمارستانها قدیمی هستند،
خودش به وسایل و ابزاری آسیب میرساند
که قیمتهای میلیاردی دارند .به هر حال
در وضعیت تحریم ،نداشتن ارز برای خرید
تجهیزات پزشکی و ...اینکه خودمان هم
صدمهای وارد کنیم ،مشکلساز میشود.
این پزشک اورژانس با بیان اینکه باید
به تمام این موارد فکر شود ،گفت :در حال
حاضر به این موضوعات فکر نشده است.
واقعا اگر وزارت نیرو فکر میکند که با
این قطعی در آینده هم مواجهیم ،باید
بنشینند و با بیمارستانها اعم از دولتی
و خصوصی صحبت کنند تا تمهیدات
الزم اندیشیده شود .در سال گذشته هم
مشکالتی بابت قطعی برق در تابستان
ایجاد شد که شرکت برق صحبتهایی را
با بیمارستانها انجام داد و باهم همفکری

کرده و راهحلهایی انجام شد .حتی برخی
بیمارستانها با شرکت برق توافق کردند
که در ساعاتی اجازه دهند که برقشان
قطع شود تا برق شهر تامین شود.
لزوم وجود تهویه و دمای مناسبدر
بیمارستانها

کرمانپور تاکید کرد :باید توجه کرد
که برخالف ادارات دولتی ،نمیتوان به
بیمارستان گفت که کولرت را خاموش
کن .زیرا در این صورت حرارت بدن
بیمار باال رفته و به بیمار ضربه میزند .ما
مجبوریم همه دماها را در حد متعارف ۲۴
درجه نگه داریم .در عین حال تهویه باید
حتما در بیمارستان باشد و واجب است تا
بیماران بیماری را به یکدیگر منتقل نکنند.
آسیب به بیمارانی که در خانه از اکسیژن
ساز استفاده میکنند با قطعی برق

کرمانپور درباره مشکالتی که قطعی
برق ممکن است برای بیمارانی که در
منزل اکسیژن مصرف میکنند ،ایجاد
کند ،گفت :اگر بیماران در منزل از
کپسولهای معمولی سنتی استفاده
میکنند ،اتفاقی نمیافتد .زیرا آنها به
کپسول سنتی وصل هستند و به قطع
برق کاری ندارند .اما بیمارانی هم هستند
که از آنجایی که آسیب ریویشان زیاد
بوده ،تا مدتها باید از دستگاههای
اکسیژنساز استفاده کنند و آن را
خریداری کرده یا اجاره کنند .اینها برق
نیاز دارند و اگر برق قطع شود ،اکسیژن
این بیماران هم قطع میشود و میتواند
آسیب شان را جدی کند.

