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افزایش مأموریت های 
اورژانسی در آلودگی هوا

 »آمار ماموریت های قلبی و تنفســی اورژانس 
افزایش یافته و این روند افزایشی در حالی وجود 
دارد که برخی مراکز مثل مــدارس و ... تعطیل 
هستند.« یحیی صالح طبری، رئیس مرکز اورژانس 
تهران با بیان این مطلب از استقرار آمبوالنس های 
اورژانس در میدان های بزرگ شــهر خبر داد و 
گفت: »تقریبا از هفته گذشته که وضعیت ویژه 
آلودگی هــوا در تهران اعالم شــد، آمبوالنس و 
اتوبوس آمبوالنس های اورژانس در میدان های 
بزرگ شهر و گذرگاه های پرتردد مستقر شدند 
تا به شــهروندان خدمــات الزم را ارائه دهیم و 
درصورتی که رهگذران نیاز به کمک داشتند به 
شرایط آنها رسیدگی کنیم.«  او تأکید کرد: »از 
مردم خواهش می کنم که به جز موارد ضروری از 
خانه خود بیرون نیایند و درصورت خروج از خانه 

از ماسک های فیلتر دار استفاده کنند.« 

  خطری که بازار دارو 
را تهدید می کند

»درصورتی که نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو 
به  سرعت تامین نشود، ممکن است در بهمن ماه 
با مشــکل تامین دارو مواجه شــویم.« محمد 
پیکانپــور، مدیرکل دارو و مــواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب در سومین 
جلسه شورای منطقه7 کشــوری در اصفهان 
گفت: »روند تولید شــرکت ها به طور مستمر 
توسط سازمان غذا و دارو در جلسات بازخوانی 
برنامه های تولید، بررسی می شود. شرکت های 
تولیدکننده دارو نیز تمام توان خود را برای رفع 
کامل مشکالت به کار گرفته  و به صورت ۳شیفت 
تولیدات خود را ادامه می دهند تا زمانی که بازار 
از دارو اشباع شــود. برای رفع سریع کمبودها 
راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت فعال شدند 
و نتیجه این راهکارها ذخایر دارویی باالی ۶ماه 
کشور را از ۳۳درصد در ابتدای مهر به ۵۸درصد 
تا امروز رساند.« او همچنین درباره راهکارهای 
بلند مدت رفع مشــکالت تامین دارو توضیح 
داد: »از جمله اقدامات این حوزه درخواســت 
۵۰۰میلیون دالر به منظور ایجاد زیرســاخت 
ذخیره راهبردی دارو در سراسر کشور و بازسازی 
خطوط تولید فرســوده اســت که برای تداوم 
فعالیت های خود نیازمند تسهیالت هستند.« 
البته به گفتــه پیکانپور هم اکنون مشــکالت 
زیادی به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت دارو 
به وجود آمده است: »از وعده ۱۵هزار میلیاردی 
تسهیالت بانکی کمتر از ۲هزار میلیارد تومان 
آن محقق شــده اســت. شــاهد سبدفروشی 
کارخانه هــای تولید به شــرکت های پخش و 
شــرکت های پخش به داروخانه ها هستیم که 
نیازمند تســریع در افزایش نقدینگی همزمان 

با نظارت دقیق تر معاونت های غذا و داروست.« 

مهاجرت پزشکان  
فضاسازی رسانه ای 

»خبرهای منتشر شــده درباره نرخ مهاجرت 
پزشــکان و متخصصــان ایرانی جوســازی 
رسانه ای اســت و دولت از همه امکانات برای 
تسهیل شرایط پزشکان و متخصصان استفاده 
می کند.«  این مطلب را بهرام  عین اللهی، وزیر 
بهداشــت به ایرنا گفته و دربــاره نگرانی های 
موجود درباره مهاجرت پزشکان تأکید کرده: 
»آمارها نشــان می دهد که وضعیت نیروهای 
ذخیره متخصص و تربیت شــده خوب است؛ 
به طوری که امسال 4هزار دستیار به کار گرفته 
شــده که رقم کمی نیســت. وضعیت نیروی 
انســانی هم خوب اســت و هیچ مشکلی در 
خدمت رســانی وجود ندارد و بخش درمانی 
به خوبی کار خود را انجــام می دهد.« به گفته 
عین اللهی درباره جراحــان قلب هم ضوابطی 
ایجاد شــده که حضور آنها را تسهیل می کند: 
»پیش از این، پذیرش جراح قلب با داشتن بورد 
جراحی امکان پذیر بود، اما امسال در شورای 
تخصصی اعالم شد همه جراحان بدون داشتن 
بورد می توانند به شکل تخصصی ادامه تحصیل 
دهند. این در حالی اســت که امسال ظرفیت 
جراحان قلب چند برابر سال های قبل شده و 
این خبرها مثل دیگر موضوعات علیه کشور در 
فضای مجازی منتشر می شود و واقعیت ندارد.«  
او همچنین با بیان اینکه موضوع اشــتغال در 
خارج از ایران هم چندان شرایط خوبی ندارد، 
ادامه می دهد: »سقف کارانه پزشکان دوبرابر 
شده و در مناطق محروم هم این سقف برداشته 
شده اســت. تالش می کنیم شــرایط بهتر و 
رسیدگی بیشتری برای پزشکان فراهم کنیم 

تا خدمتگزار بهتری برای بیماران باشیم.« 
عین اللهی همچنین درباره انتشــار اخباری 
مبنی بر اســتیضاحش می گویــد: »کارنامه 
اقدامات وزارت بهداشت مشخص است و من 
و همکارانم شــبانه روز کار کردیم و مهم ترین 
چیزی که االن مشهود اســت وضعیت خوب 
کرونا در ایران است. مرگ ومیر در بسیاری از 
روزها به صفر رسیده، اما همین االن در کشوری 
مانند آمریکا، مرگ ومیر روزانه بیش از ۲۰۰نفر 
است و در کشوری مانند چین سختگیری هایی 
برای پیشگیری از کرونا وجود دارد، اما ما سعی 
کردیم کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم.« 

میز خبر

مهاجران خاص ایران 
مروری بر حضور لهستانی ها در ایران و تأثیرات اجتماعی آن، به بهانه روز جهانی مهاجرت

 مهاجرت، آن هم به مقصد ایران؛ اتفافی 

که از ســال های خیلــی دور، ایرانیان گزارش
شاهدش بوده اند. از جمعیتی که در سایه 
این مهاجرت ها طی ادوار گذشته به کشور افزوده شده 
بگذریم، همزیستی مهاجران در طول سالیان متمادی 

یکی از افتخارات ایران بوده و هست. ویژگی اي که در 
سایه آن ما در گوشه و کنار کشور می توانیم شاهد زندگی 
اجتماعی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در کنار هم 
باشیم. اصال چرا دور برویم در همین تهران و پایتخت 
کشور که نگاه کنیم محدوده های شهری و محله هایی بعد 

از مهاجرت و اقامت مهاجــران حتی به نام آنها نامیده 
می شوند؛ مانند خیابان سی تیر که به خاطر همسایگی 
عبادتگاه های ادیان مختلف به خیابان ادیان شــهرت 
دارد. قصه مهاجران خاص ایــران را که ورق می زنیم 
می بینیم ایران در طول تاریخ همواره با آغوشی باز و گرم 

از مهاجرین سفر کرده به ایران پیرو جنگ های بزرگی 
چون 2جنگ جهاني اول و دوم)مهاجرت لهستانی ها(، 
انقالب اکتبر در روســیه)مهاجرت اوکراینی ها( و این 
اواخر هــم جنگ هایــی کــه در افغانســتان رخ 

داد)مهاجرت افغان ها( استقبال کرده است.

پناهندگان لهستانی 
در میان تمام مهاجرینی که روزی روزگای ایران را به عنوان مقصدی به امید 
زندگی بهتر انتخاب کردند قصه مهاجرین لهستانی و تأثیرات اجتماعی آن 
حسابی شنیدنی است. قصه مهاجرت لهستانی ها به ایران، از تقسیم لهستان 
در جنگ جهانی دوم کلید خــورد. رضا نیک پور، کارشناس ارشــد تاریخ و 
مدیرعامل انجمن دوستی ایران و لهستان که مادرش یکی از همین مهاجران 
لهستانی به ایران بوده می گوید: » بعد از حمله هیتلر به لهستان و توافقی که با 
شوروی امضا می کند، لهستان به ۲بخش تقسیم می شود. بخشی از لهستان 
در اختیار آلمانی ها قرار می گیرد و بخشی هم در اختیار روس هایی که تالش 
می کنند با تخلیه نژادی و قومیتی لهســتان و به کارگیری اسرای لهستانی 
 در اردوگاه های ســیبری اهداف شــان را در منطقه راحت تــر دنبال کنند.

 »هلنا استلماخ« مادر رضا نیک پور در کتاب خاطرات خودش که به نام »از 
ورشو تا تهران« به چاپ رسانده به خوبی شرایط سخت و وحشتناک اسرای 
لهستانی در ســیبری را توصیف کرده است. کســی که حدود ۲سال همراه 
مادرش روزهای سختی را در سیبری ســپری کرده بود. او در بخشی از این 
کتاب آورده است: »اسرا با ماشــین حمل حیوانات و اثاثیه به بدترین شکل 
ممکن راهی اردوگاه های کار اجباری سیبری می شدند و چه روزهای تلخی 
را در کنار هم تجربه می کردند. سرمای کشنده سیبری برای جان گرفتن از 
هر کسی کافی بود و در این میان کار با اعمال شاقه هم به آن اضافه می شد. 
آدم ها کیلویی ســوار واگن های بی در و پنجره قطار هایی می شدند که حتی 
برای دستشویی رفتن هم در آنها باز نمی شد. این تصاویر وحشتناک است؛ 
همینطور ماجرای زن بیچاره ای که پس از زایمان در این واگن های ســیاه و 
تاریک، از ترس آینده نامعلوم، نوزاد تازه متولد شده اش را در میان برف های 
سیبری رها  کرد« او در بخش دیگری از این کتاب آورده است جمعیت زیادی 
در اتاق های کوچک اردوگاه های سیبری شب را به صبح می رساندند و در این 
میان افراد زیادی در سرما، بی نام و نشان جان می دادند و در سرشماری روز 
بعد فقط اعداد بود که کوچک تر می شد؛ همین و بس. هیچ خبری از عواطف 
و احساسات انســانی و حتی خنده و گریه هم نبود.« هلنای ۸ساله  همراه با 
مادرش موفق می شوند بعد از سوار شدن بر کشتی های باربری از طریق دریا 

خود را به خزر رسانده و بعد از آن راهی تهران شوند.

لهستانی ها چگونه به ایران آمدند؟
بهمن ماه سال۱۳۲۰، درســت زمانی که ایران به اشغال نیروهای شوروی و 
بریتانیا درآمده بود نامه ای به فرمانداری رشت رسید با مضمون اینکه ارتش 
لهســتان از ایران می گذرد. درواقع متفقین تصمیم گرفته بودند گروهی از 
اسرای لهستانی در شــوروی را از راه ایران عازم جبهه های جنگ کنند. این 
آغاز ورود نظامی ها و زنان و کودکان آواره لهستانی به ایران بود. پناهندگان 
لهستانی از ۲مسیر به ایران می رسیدند یکی بندر کراسنودسک)با کشتی از 
راه دریای خزر( و دوم از راه عشــق آباد به مشهد. جمعیتی خسته و داغون و 
آسیب دیده از کار مشــقت بار در اردوگاه ها، مبتال به انواع بیماری های ناشی 
از ســوءتغذیه طوالنی، خســته و ناامید، کم کم به ایران می رسیدند. در آن 
روزهای سخت شاید تنها این استقبال گرم ایرانی ها بود که دل شان را قرص 
 می کرد. ایرانیان به استقبال شــان می رفتند و برای آنــان کلوچه و آب نبات

 می بردند.
درست است زمانی که آنها به عنوان پناهندگان لهستانی وارد ایران می شدند 
ایرانیان در اثر جنگ جهانی درگیر قحطی بودند اما این مسئله باعث نشد تا 
ایرانی ها روی خوش به لهستانی های مهاجر نشان ندهند. مصداق این سخن 

هم در کتاب خاطرات هلنا آمده است. 
او در این کتاب آورده اســت: با وجود اینکه در دهه۲۰ مردم ایران به واسطه 
ورود متفقین بار سخت قحطی را تحمل می کردند اما بی توجه به لهستانی های 
مهاجر نبودند. به مدت ۳ســال ونیم چیزی حدود هــزاران پناهجوی آواره 
لهســتانی وارد ایران و اردوگاه های آن شــدند اما با اینکه روس ها در شمال 
ســیلوهای گندم و برنج را بســته و انگلیســی ها انبار قلــه را بلوکه کرده 
 بودند، مردم ایران از پشــت ســیم های خاردار اردوگاه ها آذوقــه برای آنها 

می فرستادند. 
کمک هایی که گرچه خیلی چشــمگیر نبود اما در آن زمان بسیار ارزشمند 
بود. آنقدر ارزشمند که حتی وقتی بخشی از این لهستانی ها از ایران به لندن 
فرستاده شدند، به واسطه خاطرات خوشی که از اصفهان داشتند انجمنی را 
به نام اصفهان راه اندازی کردند و معتقد بودند اگر مردم اصفهان نبودند آنها 
قطعا زنده نمی ماندند. جالب تر اینکه خیلی از این لهستانی ها خود را در لندن 

بچه اصفهان معرفی می کردند.

تأثیرات اجتماعی مهاجرت لهستانی ها به ایران
ورود لهستانی ها به ایران و ماندگاری تعدادی از آنها به واسطه کار و ازدواج، 
فصل جدیدی از تبادل فرهنگ میان ایران و لهســتان را باعث شــد. حتی 
این تبادل فرهنگ باعث شــد تا خیلی از تابوهــای اجتماعی و فرهنگی در 
 ایران شکســته شــود و جنبه های جدیدی از زندگی اجتماعی در آن شکل

 بگیرد. 
به گفته مدیرعامل انجمن دوســتی ایران و لهســتان مدرنیته گرایی و ورود 
ســبک های جدید به زندگی افرادی که با لهســتانی ها ازدواج کرده بودند، 
فضای درونی زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داد. در بخش اجتماعی هم فعالیت 
پرستاران لهستانی و انجام کارهای تزریقات و خون گیری توسط آنها باعث 

شد تا حضور اجتماعی زنان پررنگ تر شود.
 فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان لهســتانی دوشادوش مردان باعث 
شد تا کار کردن زنان در جامعه مردانه و سنتی آن روزگار دیگر عیب نباشد. 
هرچه از اقامت لهستانی ها در ایران بیشتر می گذشت بستر کار و آموزش آنها 

بیشتر فراهم می شد.
 کودکان در ۲شهر تهران و اصفهان می توانستند در آموزشگاه هایی که وزارت 
فرهنگ ایران و سفارت لهستان دایر کرده بودند، هنرهایی چون قالیبافی و 
حکاکی را یاد بگیرند. عده ای از زنان لهســتانی در خانه های اشراف ایرانی، 
به عنوان خدمتکار، مشغول به کار شــدند. خیلی از زنان لهستانی، نسبت به 
زنان ایرانی، تحصیالت باالتر و تجارب شغلی بیشتری داشتند و طرز آرایش 
و مد روز غربی را به کارفرمایان مرفه خود می آموختند. لباس و کاله فرنگی 
دختران لهستانی در میان زنان و دختران ایرانی محبوبیت یافت. تعداد زیادی 
از آنان به عنوان منشــی و مترجم در ادارات، آزمایشــگاه ها و بیمارستان ها 

مشغول به کار شدند. 
عده ای از زنان لهســتانی برای رفع نیاز مالی خود، با چرخ خیاطی هایی که 
دولت در اختیارشان می گذاشت، شروع به دوختن لباس، ازجمله لباس های 
ارتش، کردند. تسلط زنان لهستانی به چند زبان باعث شده بود تا شرکت های 
خارجی هم از متقاضیان پر و پا قرص استخدام لهستانی های زبان دان باشند. 
فعالیت هایی که همه و همه زندگی اجتماعی ایرانی ها را در آن زمان حسابی 

متحول کرد.

میانگین مدت پرداخت 
حقوق بگیران  به  حقوق 
بازنشســتگی  صندوق 
کشوری در ســال1400 
اعالم می شــود که در 
مقایســه با ســال96 
)27.42ســال( افزایش 
یافته است. همچنین آمار 
نشان می دهد که درصد 
حقوق بگیران زن به مرد 
در این صنــدوق در کل 

کشور ۳۳ به 67 است.

28 
سال

طی یک هفته گذشته با 
گاز منواکسید کربن در 
تهران مســموم شده اند 
و براســاس اعالم مرکز 
اورژانس تهران با وجود 
اینکه به علل مختلف هنوز 
هوا چندان سرد نشده، اما 
این روند افزایشی بوده 

است.

97 
نفر

کد خدمتی توانبخشــی 
در حوزه های کاردرمانی، 
گفتـــاردرمـــــانی، 
شنوایی  بینایی سنجی، 
شناســی، فیزیوتراپی و 
ارتوپدی فنی و ... تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار 
گرفته و ایــن خدمات 
جدید با پوشش بیمه ای 
70 درصدی ســازمان 
بیمه ســالمت متناسب 
با نــوع مالکیــت مرکز 
ارائه دهنده خدمت، ارائه 
می شود. عالوه بر پوشش 
خدمات در بخش دولتی، 
پرداخت این خدمات در 
بخش عمومی غیردولتی 
و خصوصی نیز در تعهد 
سازمان بیمه سالمت قرار 

گرفته است.

59 
خدمت

کالس درس از ابتــدای 
انقالب تاکنون  پیروزی 
از سوی خیرین در مناطق 
مختلف کشــور ساخته 
شده و آنها سال گذشته 
ن  مــا د تو ر ۳میلیا 9 0 0
تامین بودجه برای ساخت 
مدرسه را متعهد شدند. 
هم اکنــون ۳0هزار خیر 
با  مســتقیم  به صورت 
مجمع خیرین مدرسه ساز 
کشــور همکاری دارند و 
2میلیون نفر هم در قالب 
پویش های ساخت کالس 
درس به جمــع خیرین 
کشــور  مدرسه ســاز 

پیوسته اند.

15 
هزار

و 200هــزار دانش  آموز 
امسال در مسابقات قرآن، 
عترت و نمــاز آموزش و 
پرورش شرکت کرده اند. 
هفته قرآن، عترت و نماز، 
از 15 تا 22آذر ماه امسال 
با شــعار مردمی سازی 
فعالیت های قرآن، عترت 
و نماز مدارس برگزار شد 
که شامل برگزاری مراسم، 
مسابقات و طرح های این 
حوزه در مدارس سراسر 

کشور بود.

4 
میلیون

 بیش از یک هفته از تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا می گذرد، 

تعطیلی که البته تا پایــان هفته جاری هم ادامــه دارد، آن هم پیگیری 
درحالی که وضعیت برگزاری کالس های آنالین چندان روبه راه 
نیست و حداقل در مقطع دبیرستان، از هفته گذشته تا کنون یا هیچ کالسی برگزار 
نشده یا اگر هم برگزار شده به صورت مرتب و با کیفیت نبوده است. هرچند که همین 
کالس های نصف و نیمه آنالین برای برخی مقاطع هم مورد تأیید والدین نیست و 
به اعتقاد آنها پس از ۲.۵سال دوری فرزندانشان از فضای مدرسه، حاال این روند با 
توجه به اینکه آموزش های باکیفیتی هم ارائه نمی شود، عقب ماندگی های تحصیلی 
را در دانش آموزان تشدید می کند. البته مسئوالن آموزش و پرورش هم نسبت به 
تعطیلی مدارس رضایت ندارند. مدیران و معاونان مدارس در روزهای آلودگی هوا 
باید در مدرسه حاضر باشند و فعالیت شان را برای آموزش های مجازی ادامه دهند. 

آنها هم معتقدند کیفیت این آموزش ها به پای آموزش حضوری نمی رسد و پس از 
بازگشت دوباره دانش آموزان به مدرسه هم باید دروس عقب افتاده با سرعت بیشتری 
تدریس شود و هم این تعطیلی ها کیفیت آموزش را کاهش می دهد.  این در حالی 
است که به گفته سیدمحمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی تأثیری بر کاهش آلودگی هوا ندارد. 
او تأکید می کند: »اگر این وضعیت منجر به خروج مردم از شهر می شد شاید تأثیر 
اندکی بر کاهش آلودگی هوا مي داشت اما تعطیلی مدارس تنها برای حفظ سالمت 
مردم است و راهکاری برای کاهش آلودگی هوا به شمار نمی رود.« البته ناصر امانی، 
عضو شورای شهر تهران هم پیش از این گفته بود که انجام اقدامات مقطعی همچون 
تعطیلی مدارس و توصیه بــه ورزش نکردن، دردی از آلودگــی هوای تهران دوا 
نمی کند. حاال صادق ستاری فرد، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 

وزارت آموزش و پرورش هم نسبت به تمدید تعطیلی های مدارس طی روزهای اخیر 
به دلیل کاهش نیافتن آلودگی های هوا انتقاد می کند و در این باره به فارس گفته 
»هم اکنون به نظر می رسد تنها راهکار حل مسئله آلودگی هوا، تعطیلی مدارس است 
و دیواری کوتاه تر از مدارس پیدا نمی شود. گالیه مندی ما از همین موضوع است و 
بعد می گویند چرا دچار افت تحصیلی شدیم.«  او با طرح این پرسش که »آیا برای 
حل مســئله آلودگی هوا، راهکارهای دیگری وجود ندارد؟«، بیان می کند: »ما از 
تعطیلی مدارس گالیه مند هستیم و در این راستا راهکاری که به ذهنمان رسید این 
بود که آموزش را تعطیل نکنیم و دانش آموزان آموزش را از طریق بستر مجازی دنبال 
کنند. می دانیم آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری و مدرسه نمی شود و 
امیدواریم بستری فراهم شود که دانش آموزان در طول سال تحصیلی بتوانند حضور 

در مدرسه را به طور کامل تجربه کنند.« 

تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی تأثیری بر کاهش آلودگی ندارد و تنها برای حفظ سالمت است
دیوار کوتاه مدارس در آلودگی هوا 

رابطه تاریخی لهستانی ها با ایران ادامه دارد. این تصویری از حضور خانواده ای لهستانی در ایران است

هشدار برای دات کامشهری که روستا شد 
 روایت روستای سراب کالن از آن جهت خواندنی است

که تاریخ شهری از دوران ساسانیان را در خود مدفون دارد
 شاپرک درباره تهدید دامنه های دات کام هشدار داده

 و طی نامه ای از پرداخت یارها خواسته از دامنه دات آی آر استفاده کنند
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