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کرونا ما را در دو جبهه به صف کرده است

آنها که درد میکشند و آنهایی که مینالند

یادداشت

گفتوگوی «ایران» با سمنهای جوانان درباره مشکالت و چالشهای جوانان در بعد از کرونا

لزوم افزایش تابآوری جوانان در پساکرونا
مهسا قویقلب
خبرنگار

برنــا

آموزش مقابله با کرونا به جوانان در فضای مجازی

بــــرش

زندگی جدیــدی را میطلبد به «ایران»
میگوید :بر اســاس آمارهــا و گزارشها
از آنجایی کــه خشــونتهای خانوادگی
در قرنطینــه افزایــش پیدا کرده اســت،
ســمنها در حــوزه خشــونتهای
اجتماعــی ورود کردهانــد .بهتریــن
ابــزار مــورد دســترس و مؤثر بــرای حل
مشــکالت ایــن چنینی ،فضــای مجازی
اســت .جهــت آموزشهــا در خصوص
کرونــا ،ارائــه راهکارهــا و توصیههــای
روانشــناختی در جهــت افزایــش
تــابآوری و کنترل خشــم و حتی ایجاد
تفریــح در محیطهای بســته میتوان از
فضای مجازی استفاده کرد.
او در ادامــه اضافه میکنــد :کاری که
ســمنها میتوانند انجام دهند ،همین
اســت .دولــت در حال حاضر بیشــتر به
فکــر تأمیــن معیشــت و رفع مشــکالت
در حوزه درمان است ،اما سمنها برای
حــل مشــکالت روانشــناختی جوانــان
میتوانند مؤثر عمل کنند.
مــا بهعنوان یک نهــاد مردمنهاد در
بحث ازدواج هم در حال فرهنگســازی
هســتیم تــا خانوادههــا با حفــظ فاصله

اجتماعــی و رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی کمک کنند ،زندگی مشترک
جوانان شــروع شــود .خانوادههــا باید با
یکدیگر توافق و تعامل داشــته باشند تا
بدون گرفتن جشــن و مراســم متداول،
جوانــان زیــر یک ســقف زندگــی را آغاز
کننــد .ســمنها بــه نوبــه خــود در حال
حاضــر در حــال فرهنگســازی در ایــن
حــوزه هســتند .عضــو هیــأت مدیــره
مؤسســه مردمنهــاد تعالــی هــم ،بــا
اشــاره بــه اینکه ایــن انجــیاو در حوزه
آمــوزش و فرهنــگ در حــال فعالیــت
در فضــای مجــازی اســت ،بــه «ایران»
توضیــح میدهــد :تمــام محتواهــای
انــرژی بخــش و ایجــاد تفکــر مثبــت را
در فضــای مجــازی مدنظر قــرار دادیم
و از آنجایــی کــه بســیاری از انجیاوهــا
در بخــش تهیــه اقــام بهداشــتی و
معیشتی در حال فعالیت هستند ،فکر
کردیــم کــه مــا میتوانیم به مشــکالتی
از جملــه رفع اســترس و تزریق شــادی
و انــرژی در جوانــان بپردازیــم .از اینرو
از فضاهــای الیوهــای اینســتاگرامی
تــا ایجــاد برنامههایــی بــرای پــر کــردن

اوقات فراغــت جوانان را در برنامههای
خــود گنجاندیــم .کار خیــر فقــط کمک
مالی نیســت بلکه با کمک مســئوالن و
هنرمندان میتوان کارهای مثبتی برای
رفع مشکالت روانی و جسمانی جوانان
انجام داد.
ëëبررســی ابعاد مختلف زندگی جوانان
درپساکرونا
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و
جوانان با اشــاره به اینکه با شــیوع کرونا
ویــروس در حــوزه جوانــان موضوعــات
مختلفــی ایجــاد شــد ،بــه «ایــران»
میگوید :خوشبختانه آمار شایان ذکری
از افزایــش نــزاع خانوادگی نداشــتیم و
نکتــه مثبت قرنطینه این بــود که پیوند
خانوادگی بخصوص در موضوع جوانان
شــکل گرفت .از آنجایی که این ویروس
همــه مــردم دنیــا را بــه نوعــی درگیــر
کــرده اســت ،به نظــر میآیــد ،موضوع
تنــش خانوادگی بیــن جوانان و اعضای
خانوادهها بهدلیل باالرفتن مدل باورها
و اعتقادات مذهبی وجود ندارد.
محمــد مهــدی تندگویــان ،در ادامه
اضافــه میکند :مشــکل اساســی ،بحث

معاون کل وزارت بهداشت هشدار داد:

پرورش ۱۰  :تا  ۱۵درصد

وزیر آموزش و
دانش آموزان در مدارس حاضر شدند

خطر انتقال شیوع ویروس کرونا با سفر در تعطیالت عید فطر
خبـــر

سالمــت

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی گفــت :بایــد بــا
گذشــت  ۱۸تــا  ۲۴مــاه از شــروع
ویروس کرونا ،بســیاری از مناســبات
اجتماعی خود را تغییر بدهیم.
ایرج حریرچی در نشســت خبری
افــزود :پیشبینــی میشــود کــه بــا
همهگیــری آنفلوانزا ،موج دوم کرونا
در نیمکرهشــمالی شــدیدتر باشــد.
پیشبینی ســوم هم این است که در
پاییز موجهای کرونا خواهیم داشت،
اما منجر به تعطیلی نمیشود.
او دربــاره ســفرهای احتمالــی
در تعطیــات عیــد فطــر گفــت:
تعطیــات پیــش رو متأســفانه
طوالنی است .از طرفی مردم خسته
شــدهاند .درخواســت مــا همچنــان
ایــن اســت کــه مــردم ســفرها را بــه
حداقــل برســانند .خــود فعل ســفر
در مــورد انتقــال ویــروس خطرناک
اســت و موجــب افزایــش تمــاس
اجتماعــی و کاهــش فاصلهگــذاری
میشــود .مردم یا با وسیله عمومی
ســفر میکنند یا با اتومبیل شخصی
بــه ســفر میروند .بــه هر حــال بین
راه توقــف دارنــد و احتمــال انتقــال
ویروس افزایش پیدا میکند.
حریرچــی دربــاره طــرح ترافیک
تهران گفــت :در مورد طرح ترافیک
تهــران تصمیمگیــری مشــترک
انجام میشــود .وقتی طرح ترافیک
نیســت ،مشــکالتی در شــهر ایجــاد
میشــود .اتومبیلهای غیرمجاز نیز
به مرکز شــهر تــردد میکنند .یکی از
مشکالت مرکز تهران در حال حاضر
پارکینگ اســت .وقتی طرح ترافیک

ایرنــا

وزیــر آموزش و پرورش گفت :بایــد اطمینان پیدا میکردیم همه دانشآموزان
بــه آموزش دسترســی پیــدا کردهانــد بنابراین مــدارس را باز کردیم .بر اســاس
اخباری که از سراســر مدارس دریافت کردیم بین  ۹۵تا  ۱۰۰درصد معلمان در
مــدارس حاضر بودند و دانشآموزان هم بین  ۱۰تا  ۱۵درصد حضور یافتند که
در مناطق روستایی این آمار بیشتر بود.
محســن حاجــی میرزایی در نشســت خبــری خود بــا اصحاب رســانه با بیان
اینکــه شــرایط کرونا مجموعه بخشهــای اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی ما از
جملــه بخش آموزش را با وقفه و مشــکالتی همراه کــرد گفت :باید برنامهریزی
میکردیــم تــا تعطیــات طوالنــی موجــب کاســتی آموزشــی نشــود .روشهای
مختلفی مورد اســتفاده قرار گرفت و از رســانه ملی کمک گرفتیم .چندروز بعد
از تعطیلی مدارس ،آموزشهای تلویزیونی را شروع کردیم و تا آخر اردیبهشت
آموزشهای تلویزیونی همه محتوای دروس به ســرانجام میرســد.بیش از ۲۷
میلیون بار فیلمهای دربرگیرنده محتوای دروس دانلود شــده و نشــان میدهد
مــورد اقبــال قرار گرفته اســت .وزیــر آموزش و پــرورش با اشــاره بــه اینکه برای
برقراری تعامل میان معلم و دانشآموز شــبکه شاد راه اندازی شد گفت۱۲.۵ :
میلیون دانشآموز ۹۸ ،درصد از مدیران مدارس و بیش از  ۸۲درصد از معلمان
روی این شــبکه فعال هســتند .عدهای از دانشآموزان بویژه در مناطق محروم
دسترســی به آموزشهای تلویزیونی و شــبکه شــاد و فضای مجازی نداشتند که
برای آنها کالسهای حضوری و تهیه و ارسال درسنامه صورت گرفت.
وی ادامــه داد :امــا بایــد اطمینــان پیــدا میکردیــم همــه دانشآمــوزان به
آموزش دسترســی پیدا کردهاند بنابراین از دیروز مدارس بازگشایی شد .خبری
که از سراسر مدارس دریافت کردیم بین  ۹۵تا  ۱۰۰درصد معلمان در مدارس
حاضــر بودنــد و دانشآمــوزان هــم بیــن  ۱۰تــا  ۱۵درصد حضــور یافتنــد که در
مناطق روستایی آمار بیشتر بود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس ضدعفونی شدهاند و تمهیدات
بــرای رعایــت پروتکلهــا فراهــم شــده و اخبــاری کــه دریافــت کردیــم اخبــار
امیدبخشــی بوده اســت اظهار کرد :تالش میکنیم که اگر ســال آینده دوباره با
چنین وضعیتی مواجه شدیم امکان پاسخگویی دقیقتری فراهم باشد.
حاجــی میرزایی در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر چگونگــی وضعیت معلمان
مــدارس غیردولتــی که همپــای معلمان رســمی کار میکنند اما امنیت شــغلی
ندارند ،مزایای کافی دریافت نمیکنند و همکاری برخی از آنها در ایام کرونا قطع
شده است گفت :معلمان مدارس غیردولتی تحت حمایت ما هستند و مؤسسان
موظــف بــه پرداخت کامل حقوق آنها هســتند و اگر تأخیری وجود داشــته باشــد
حتماً رســیدگی میشود .ما در ازای خدمات مؤسسان ،تسهیالتی را برای مدارس
غیردولتــی درنظــر گرفتیــم و در صورتــی که حقــوق معلمــان را کامــل بپردازند
میتوانند از  ۱۶میلیون تومان وام کم بهره به ازای کارکنان بهرهمند شوند.

مدیــر ســازمان مــردم نهــاد افــق روشــن شــهر هم در
خصوص فعالیتهای این ســمن در دوران پساکرونا،
بــه ما میگوید :بــا همکاری حدود  ۱۰۰نفــر از جوانان،
به گروههای پنج نفره تقســیم شــدیم و از همان اوایل
روزهای شــروع بیماری از ورودی تا خروجی شهر را در
اماکنی مانند عابر بانکها و پمپ بنزینها با استفاده
از مــواد ضدعفونیکننده ،پاکســازی کردیم .همچنین
با کمک جوانان به توزیع بســتههای غذایی در مناطق
روســتایی پرداختیم .برای کودکان روســتاهای مناطق
محــروم هم مســابقات ورزشــی برگزار کرده و مســائل

بهداشــتی را بــه آنهــا آمــوزش دادیــم .مدیــر انجمن
مردم نهاد دیار کهن نیز با اشاره به اهمیت بهرهمندی
از فضــای مجــازی در دوران پســاکرونا بــه «ایــران»
میگویــد :با اســتفاده از فضای مجازی ،ســعی کردیم
آموزشهــای الزم را در خصــوص مقابلــه بــا ویروس
کرونا به اعضای این ســازمان مردمنهاد ،شهروندان و
کلیــه مخاطبان خود ارائه دهیم .موشــن گرافی و ارائه
آموزشهــا در خصــوص رعایت مســائل بهداشــتی از
طریــق فضای مجازی از جمله فعالیتهای ما در این
روزهای کرونایی است.

نیســت ،همــه ایــن اتومبیلهــا وارد
شهر میشــوند .اگر االن آلودگی هوا
نیست به خاطر کاهش سفرهاست.
مــا در نقطــه تعــادل تصمیمگیری
میکنیم و اشــکالی ندارد که مراجع
مختلف نظر بدهند.
وی درباره روند افزایشــی ابتال به
کرونا در برخی اســتانها گفت :چند
معیار وجــود دارد .یکی معیار افراد
بستری در بیمارســتان و یکی معیار
مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا و یکــی
معیار شناســایی افراد جدید اســت.
در مــورد بســتری در بیمارســتان و
مــرگ و میــر کرونــا حــدود  ۷۰تا ۸۰
درصــد نســبت بــه دو مــاه گذشــته
کاهــش داشــتیم .اگر مبتالیــان زیاد
شوند ،بستری در بیمارستان و مرگ
و میــر هــم بــا فاصلــه زمانی بیشــتر
میشود.
حریرچــی افــزود :مــرگ و میــر
و بســتری در بیمارســتان بــه طــور
واضحــی کاهــش یافتــه ،امــا قدرت
بیماریابــی هــم باالتر رفته اســت .از
دو هــزار تــا هــزار و  ۹۰۰مورد کشــف

شــده ،حدود  ۷۰تا  ۸۰درصد ناشــی
از بیماریابــی در افــراد کــم عالمــت
یــا بیعالمــت و پیگیــری از افــراد
بــا تمــاس نزدیــک اســت .ایــن یک
موفقیــت بــزرگ اســت که سیســتم
توانسته تعداد آزمایش و بیماریابی
را باال ببرد .البته نکته مهم این است
که آزمایشها درست انجام شود.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد:
این کار به نظر ما اشــتباه است که در
خیابان بایستیم و هر شخصی که رد
شــد ،از او آزمایش بگیریم .آزمایش
باید هدفگیری شده انجام شود.
وی دربــاره وضعیــت اســتان
خوزســتان اظهــار کــرد :پیــک کرونا
در خوزســتان دیرتــر اتفــاق افتــاده
اســت .بایــد توجــه کنیــم که شــیوع
کرونــا در ایــن اســتان کــم و در حال
نزدیک شدن به متوسط است .یکی
از مشــکالت اســتان خوزســتان ایــن
اســت که اگــر اســتانی پیــک کرونا را
در اســفند یا فروردیــن تجربه کرده،
تعطیلیهایش همراه با ســایر کشور
بود ،اما در حال حاضر بازگشــاییها

ایجاد شده و این چند استان به پیک
رســیدهاند .بــا ایــن حال شــرایط در
خوزستان تحت کنترل است.
معــاون کل وزارت بهداشــت
در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره تأثیــر
بازگشاییها بر روند بستری و مرگ و
میر ناشی از کرونا در کشور گفت :تأثیر
بازگشــاییها صفــر نبــوده و اثرهایی
داشته اســت .عمده بازگشاییها ۲۳
فروردیــن در کشــور و  ۳۰فروردیــن
در تهران انجام شــده است .معموالً
موارد سرپایی یک هفته بعد اثر خود
را نشــان میدهد .در نتیجه االن باید
بستری و فوت را مشاهده میکردیم.
با وجود بازگشاییها در یک ماه اخیر
در بســتری و مرگ و میر روند نزولی
داشتیم.
حریرچــی در پاســخ بــه ســؤالی
دربــاره بازگشــایی دانشــگاهها بیــان
کــرد :همــان طــور کــه وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری اعــام کــرد،
دانشــگاهها بر اســاس پروتکلهایی
کــه اعــام شــده تصمیمگیــری
خواهند کرد.

بــا ورود کرونــا ویــروس به کشــور شــاهد هســتیم که
برخــی از مــردم به هیچ عنــوان نگران نیســتند و نه
تنها در خانه نمیمانند بلکه نکات بهداشتی را هم
رعایــت نمیکننــد .بخشــی از این رفتار به سیســتم
محمد ابراهیم
اطالعرســانی و بخــش دیگــر بــه خود مــردم برمی
مداحی
گردد .یکســری میگویند که این بیماری شــبیه یک
رئیس خانه
روانشناسان کشور سرماخوردگی ساده است و نگرانی ندارد و باید قوی
بود .در نتیجه این نوع اطالع رسانی ،گروهی از مردم
تصور میکنند ،این ویروس همانند یک آنفلوانزای خفیف است و اصالً آن را جدی
نمیگیرنــد .در حال حاضر به نوعی میبینیم که ناهماهنگی شــناختی در حوزه
اطالعرسانی وجود دارد .مسئوالن امر اطالع رسانی ،باید مشخص کنند که بحران
وجود دارد یا خیر؟ نمیشود هم به مردم بگوییم که نگران نباشید و از طرف دیگر
هم آنها را بترسانیم .از سوی دیگر رسانههای خارجی انگار با مردم دشمن هستند
و ناامیدی را تا حد نهایت در مردم تزریق میکنند .باید نظام هماهنگی نسبت به
اطالعرسانی به مردم وجود داشته باشد .جدا از وظیفه مسئوالن و نهادهای اطالع
رسان ،مردم هم در شوخی گرفتن بیش از حد این قضیه میتوانند مقصر باشند.
در مواجهه با بحرانهایی از این دست در ابتدا باید مسأله را ارزیابی کنیم در قدم
بعدی باید بدانیم که امکان گریز از خطر پیش رو را داریم یا خیر و در سومین گام،
باید بدانیم که چه واکنش مناسبی باید در پیش بگیریم.
متأسفانه مردم این طور درک کردهاند که مرگ برای همسایه است و خطری
متوجه آنها نیست و میتوان گفت که رابطه خود را با بحران تعریف نکردهاند
و نســبت منطقی با آن برقرار نکردهاند .مردم باید به این ادراک برســند که این
بحران به هیچ عنوان گزینشی عمل نمیکند و هر کسی میتواند مبتال شود و نفر
بعدی که ممکن اســت جانش را از دست دهد ،او باشد .وقتی احساس ترس و
نگرانی وجود داشته باشد ،افراد متوجه میشوند که خطر به آنها نزدیک است و
همین امر هم سبب میشود که با انجام اقدامات مداخلهای و پیشگیرانه ،خطر
زودتر رفع شــود .رســانهها باید در جهت مهارت بخشی اقدام کنند البته در این
خصوص خوب عمل کردهاند هرچند در شبکههای مجازی در امر اطالعرسانی
آشفتگی وجود دارد و مردم را سردرگم میکند .بهتر است که با ایجاد سیستمی
واحد در شــبکههای مجازی اطالعرســانی به مردم ،در حوزه پیشگیری دقیقتر
باشد .در عین حال هم باید به مردم فهماند که باید نگران و مضطرب باشند و
موارد پیشگیری را رعایت کنند ،البته نباید اضطراب به حدی زیاد و کشنده باشد
که افراد مستأصل و درمانده شوند و نتوانند روشهای پیشگیری و مقاومت را به
کار بندند .امروز در فضای مجازی وزن دهی مناسب وجود ندارد و به نوعی همه
اخبار و اطالع رسانیها بهصورت صفر و صد است و نمیتوان خط واحد و امنی
را دنبال کرد .با ورود کرونا ویروس به کشــور در حوزههای مختلف فعالیتهای
زیادی به انجام رسیده اما گاهی این فعالیتها منسجم و یکپارچه نیستند ،البته
ایــن اتفاق را میتوان به فال نیک گرفت زیرا فهمیدیم با وجود پیشــرفتهای
زیاد در حوزههای مختلف هنوز در عرصه بیولوژی نیاز داریم که جدیتر باشیم.
ما حتماًاین ویروس را شکست میدهیم اما باید آگاه باشیم که همچنان ممکن
اســت مشکالت بیشــتری در عرصه بیولوژیک در آینده به وجود بیاید پس باید
تالشها بیشتر شود و مســئوالن و دانشمندان بهصورت جدیتر در این عرصه
فعالیتکنند.

خبــــر

در ســه ماه گذشــته ویروس کرونا سبب
تغییر در سبک زندگی خانوادهها بویژه
جوانــان شــده اســت .در ایــن میــان بــا
تعطیلی دانشــگاهها ،مــدارس و اماکن
تفریحــی زندگی جوانان هم صددرصد
تحــت تأثیــر ایــن بیمــاری قــرار گرفتــه
اســت .اما مشــکل اصلی این اســت که
نمیدانیــم ویروس کرونا تــا چه زمانی
میهمــان خانههــای مــا اســت .از اینرو
بررســی مشکالت ناشی از آن و مسائلی
که امروز جوانان در پساکرونا با آن دست
به گریبان هستند اجتنابناپذیر است.
آوا ،دختری  ۲۰ساله و دانشجو است.
او درباره تأثیر کرونا در زندگی روزانهاش
بــه «ایــران» میگویــد :بــا آمــدن کرونا،
همه مجبور شــدیم که ساعت بیشتری
را در خانــه بمانیــم و ایــن قضیــه مــا را
مجبور کرد که بــه کارهای جدیدی روی
بیاوریــم ،کارهایــی کــه تا حــاال بهخاطر
نداشــتن وقــت کافــی ،فرصــت انجــام
آنهــا را نداشــتیم .مدیتیشــن ،اجــرای
موســیقی ،کتابخوانــی و ورزش کردن از
جملــه کارهایی بود که بــه خاطر آمدن
کرونــا در حــال انجام دادن آنها هســتم
و جالب اینجاســت کــه حالم از ماههای
قبل خیلی بهتر اســت اما بــا همه اینها
دلــم بــرای دوســتانم تنگ شــده ،چون
آنهــا هــم در قرنطینــه هســتند و بیرون
نمیآینــد .در کل موضــوع کرونا زندگی
مرا به سمت مثبتی پیش برده است.
کیــارش هــم کــه جوانــی  ۱۸ســاله
است و امســال کنکور دارد ،گالیه از نبود
آزادی و فضــای شــخصی در محیــط
خانــه دارد .او کــه پدر و مــادرش کارمند
هستند ،با آمدن کرونا در خانه ماندهاند
و دورکاری میکننــد و ایــن قضیه باعث
شــده کــه کیــارش ماننــد قبــل فضایــی
برای تنها ماندن در خانه نداشــته باشد.
او در ادامــه میگویــد که دوســت دارم از
فضــای خانــه دور باشــم و از ایــن همــه
بــودن در کنــار خانواده خســته شــدهام.
البته همه میدانیم که با در خانه ماندن
میتوان چیزهای جدیــد یاد گرفته یا به
خودسازی پرداخت .نرگس هم  ۱۷ساله
اســت ،معتقد اســت کــه کرونــا تأثیرات
زیادی در زندگی جوانان داشــته .نرگس
میگویــد :من خیلــی اهل بیــرون رفتن
هســتم و بــا آمدن ایــن ویــروس ،بیرون
رفتنهایــم تقریباً به صفر رســیده و این
قضیــه برایــم خیلــی آزاردهنده اســت.
البته اینکه نمیدانم در آینده چه اتفاقی
میخواهــد برایــم بیفتــد ،نگرانکننــده

اســت .نمیدانم که این وضعیت تا کی
میخواهــد ادامه داشــته باشــد و همین
قضیه مرا دچار بیانگیزگی کرده است.
ëëاتفاقــات جدیــد زندگــی جوانــان در
پساکرونا
ســعید معدنــی ،جامعــه شــناس
دربــاره زندگی و اتفاقــات جدید زندگی
جوانان در پساکرونا به «ایران» میگوید:
در فضــای شــرایط اســترسزای امروز،
از برخــی جهــات جوانــان از بســیاری از
اقشار دیگر آسیب پذیرتر هستند .چراکه
کــودکان و نوجوانــان چنــدان تســلط و
آگاهــی پیرامــون خــود ندارند امــا افراد
میانسال و پیر عمری گذرانده و صبورتر
هســتند .پــس ایــن جوانــان هســتند که
بیشــترین بار مســئولیت و نگرانی برای
دوران پســاکرونا را بــر دوش میکشــند.
چــون آینــده مبهــم اســت و نســبت به
سرنوشــت جامعــه انســانی پیــش رو و
روابــط آن نگــران هســتند .دربــاره دوره
پســاکرونایی بایــد یــک عامــل مهــم و
اساســی را مدنظــر داشــت و آن «مقدار
و مــدت زمــان زیســتن در ســایه کرونا»
اســت .ایــن عامــل تأثیــر اساســی بــر
زندگــی مــردم بویــژه جوانــان در دوران
پساکرونایی دارد.
بهگفتــه او ،تجربــه ایــن روزهــا برای
جوانــان منحصــر بــه این نســل بــوده و
در تاریــخ بینظیر اســت.بی شــک این
تجربــه روی ازدواج ،تحصیــل و شــغل
نسل آینده مؤثر است.
این جامعه شــناس به نکات مثبت
این تغییر در سبک زندگی جوانان اشاره
کرده و توضیح میدهد :خوشبختانه در
خــال دوران خانــه نشــینی و قرنطینه،
جوانــان در ایــران و جهــان ابتکاراتــی
جهــت بــاال بــردن روحیــه فــردی و
اجتماعی به کار بردند که نشان داد این
نســل نیز همانند همه نســلها در همه
عصرهــا میتوانند از این گردنه ســخت
و دشــوار به ســامت عبور کــرده و آینده
خوبی را برای خود و بشریت رقم بزنند.
ابتــکارات و فرصتهایی کــه در فضای
مجــازی بــرای ارتبــاط بــا یکدیگــر و بــا
جهان پیرامون جهت کمک به جامعه
و بــاال بردن روحیه مــردم بهکار گرفتند،
قابل توجه و تقدیر اســت .این ابتکارات
و خالقیتها ،این امید را به ما و دیگران
نشــان داد کــه بایــد و میتوان بــه آینده
روشن این نسل امیدوار بود.
ëëایجاد تفریح در محیطهای بسته برای
جوانان
محمدطاهــر رضانــژاد ،عضــو
ســمنهای تهــران ،نیــز بــا بیــان اینکــه
کرونا دورهای طوالنی با ماســت و سبک

تحصیــل و اشــتغال جوانــان اســت .از
آن جایــی کــه تــابآوری مــردم ســقف
معینــی دارد ،ایــن اتفاق بایــد در مراکز
مختلــف مــورد بحث قــرار گیــرد .البته
تشــکلهای جوانــان بــا انگیــزه تزریــق
امیــد در بیــن جوانان در این حــوزه وارد
عمــل شــده اســت .بحث بســتر فضای
مجــازی ،آموزشهای مجازی و تجارت
الکترونیک جزء ملزومات زندگی شــده
اســت و بخــش زیــادی از مشــکالت بــه
زیرســاختهای فضــای مجــازی و نبود
شبکه ختم میشود.
او در ادامــه اضافــه میکنــد :اگر قرار
اســت جوانــان همینطــور در خانــه
بماننــد ،بایــد فکــر اساســی بــه حــال
زیرساختهای بستر مجازی آموزشها
کــرد ،بــه نحــوی کــه امــکان دسترســی
بــرای همه جوانــان حتی در روســتاها و
شهرهای کوچک وجود داشته باشد.
معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش
و جوانــان بــا اشــاره به اینکه ســمنها با
ورود بــه فضــای مجــازی در خصــوص
کاهــش میــزان افســردگی و افزایــش
اوقات فراغت جوانــان ،گامهای زیادی
برداشــتهاند ،بیــان میکنــد :در حــوزه
تشــکلها چندیــن ســایت و اپلیکیشــن
تولیــد شــده و تلویزیونهــای آنالیــن
شــروع بــه کار کردهانــد .بهعنــوان مثال
در استان لرستان شــبکه تلویزیونی الیو
راهاندازی شــده ،در اســتان سمنان هم
در اپلیکیشــنی به موضوعات بهداشت
و درمــان ،ورزش در خانــه ،تغذیــه
جوانــان و مشــاوره آنالیــن پرداختــه
میشــود .در خصــوص تجاریســازی
هــم در ایــام ســامانه «تاشــهر» بابــت
خریــد محصــوالت بهداشــتی موضوع
کرونا راهاندازی شــد .مســابقات آنالین
و گرفتن عکسهای خانوادگی و ارســال
آنها در فضای مجازی ،با ارائه جایزه به
شرکتکنندگان هم ،توسط سمنها در
همین دو ماه اخیر ایجاد شــده تا انگیزه
در خانــه مانــدن بــا امکانات کم شــکل
گرفته شود.
تندگویــان در خصــوص دفاتــر
مشاوره توضیح میدهد :دفاتر مشاوره
آنالیــن تلفنــی و حضــوری در حــال
خدماترسانی هســتند .در دوران کرونا
تا بیست و ســوم فروردین ماه در حدود
 ۲۰۰هــزار نفــر فقــط مراجعــه اینترنتی
داشــتیم ۱۷۰ .هــزار نفــر هــم تلفنــی و
 ۷۰۰نفــر هم بهصورت حضوری به این
مراکــز مراجعــه کردهانــد .در عین حال
مشــاورین ســامانه  ۳۰۴۰هــم در بحث
کاهــش آســیبهای روانــی ،در حــال
خدماترسانی هستند.

شوخی با ویروس کرونا ممنوع!

شناسایی  ۱۸۰۶بیمار جدید مبتال به کووید۱۹

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت :مجمــوع مبتالیان کرونا در کشــور به
بیــش از ۱۲۰هــزار نفر رســید .بهگــزارش ایســنا ،دکتر کیانــوش جهانپور
گفت :از ظهر روز  27اردیبهشــت تا ظهر روز  ۲۸اردیبهشــت  ۱۳۹۹و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،یک هزار و  ۸۰۶بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شــد .بهگفته وی ،از بین مبتالیان جدید،
 ۳۴۰مورد بســتری و  ۱۴۶۶مورد ســرپایی و از افراد در تماس با مبتالیان
بودند که شناســایی شــدند .وی افزود :بــه این ترتیب مجمــوع بیماران
کوویــد ۱۹در کشــور بــه  ۱۲۰هزار و  ۱۹۸نفر رســید .او گفت :متأســفانه در
طول این بازه زمانی ۵۱ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند.

