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درآمدزایی چشمگیر روستاییان در اولین روستای بورسی ایران

تاالر بورس «مال استریت» زیر درخت کنار

«ایران» از چگونگی صرف هزینههای مراســم ختم جانباختگان کرونا گزارش میدهد

مهسا قویقلب
خبرنگار

روحانی در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا:

طرح ویژه پلیس برای نظارت بر اماکن
با همکاری کارشناسان بهداشت

استاندارتهران:
«اشتغال» از علل کاهش میزان ازدواج است

استاندار تهران با اشاره به کاهش میزان ازدواج در سال  ۹۸نسبت به سال ۹۷
بر ضرورت ایجاد اشــتغال جهت تسهیل ازدواج جوانان تأکید کرد .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی وزارت کشــور ،انوشیروان محســنی بندپی در جلسه ستاد
ســاماندهی امور جوانان با اشــاره به آغــاز هفته ازدواج اظهار داشــت :به رغم
اینکه رشد جمعیت کم است اما غالب جمعیت کشور جوانان هستند که باید
سیاســتگذاری و برنامهریزی برای آنها داشــت؛ به عالوه خانــواده اصلیترین
نهاد اجتماعی اســت که مقدمه آن تشــکیل خانواده و ازدواج اســت که طبق
آســیب شناسی انجام شــده میزان ازدواج در سال  ۹۸نسبت به  ۹۷کمتر شده
اســت .وی افزود :یکــی از دالیل عمده کاهش میزان ازدواج موضوع اشــتغال
اســت؛ از ایــن رو بایــد موضوع ازدواج و مســائل اقتصادی مترتب بــر آن مورد
توجــه جدی قرار گیــرد؛ چراکه موفقیت در این زمینه میتواند شــرایط ازدواج
جوانان را تسهیل کند.
محســنی بندپی با اشــاره به اثرات کاهش میزان ازدواج گفت :سختتر شدن
ازدواج آســیبهای زیادی به دنبال دارد؛ چراکه از یک ســو بر رشــد جمعیت
تأثیر منفی میگذارد و از سوی دیگر آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهد.
اســتاندار تهــران با اشــاره به اهمیت تشــکیل خانــواده در کاهش آســیبهای
اجتماعی از تشکیل مجمع خیّرین ازدواج در استان تهران خبر داد.

آیینهای سوگواری سیدالشهدا(ع) با رعایت پروتکلها برگزار خواهند شد

اخبـــــــار

معــاون نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیت تهران بــزرگ از اجرای طرح
ویژه نظارت بر اماکن عمومی و صنوف با همراهی کارشناسان بهداشتی خبر
توگو با ایسنا ،گفت :از زمان شیوع کرونا تاکنون
داد .سرهنگ نادر مرادی در گف 
مأمــوران پلیــس اماکن در راســتای حفظ ســامت مــردم و اجــرای مصوبات
ســتادملی مقابله با کرونا اقدامات زیادی را انجــام دادند که از جمله میتوان
بــه نظارت بر صنوف و برخورد با موارد تخلف اشــاره کرد .البته عمده صنوف
همراهی خوبی با پلیس داشتهاند و موارد تخلف در مقایسه با میزان همراهی
صنوف بسیار کم بوده است.
وی افــزود :با توجه به شــیوع مــوج دوم کرونا و ابالغ یکســری محدودیتهای
دوباره از ســوی ســتادملی مقابله با کرونا ،در جلســاتی مشــترک با مســئوالن
بهداشتی شهر تهران بنا شد تا طرح ویژه نظارت بر اماکن عمومی و صنوف با
مشارکت ادارات بهداشت در مناطق 22گانه شهر تهران اجرا شود که بر اساس
اجــرای این طرح کارشناســان بهداشــت نیز بر روند اجــرای پروتکلها نظارت
داشتهاند و اگر آنها متوجه موارد تخلفی شوند پلیس با آن برخورد خواهد کرد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت با بیان اینکه در اجرای
این طرح از باشــگاههای ورزشی ،قلیان ســراها و دیگر صنوف بازدید میشود،
گفت :این طرح از چند روز پیش آغاز شده و خوشبختانه با همراهی کارشناسان
بهداشتی ،نظارت بر نحوه اجرای پروتکلها دقیقتر نیز شده است.
مــرادی در عیــن حــال از همراهــی اکثریت صنوف بــا مقــررات و ابالغیههای
ســتادملی مقابلــه با کرونــا قدردانی کــرد و گفــت :در همین زمینــه طرحی را
اجــرا خواهیــم کــرد کــه بــر اســاس آن از واحدهای صنفــی نمونــه در رعایت
دســتورالعملها و پروتکلهــای بهداشــتی تقدیر شــود .وی با تأکیــد بر اینکه
سالمت مردم خط قرمز تمامی دستگاهها در کشور است ،گفت :سالمتی مردم
اهمیتی زیادی برای پلیس داشته و از زمان شیوع کرونا تاکنون مأموران پلیس
اقدامات زیادی در این حوزه انجام دادهاند .در خواست ما از شهروندان نیز این
اســت که با پلیس در تماس بوده و چنانچه هرگونه عدم رعایت پروتکلهای
بهداشــتی یا موارد مجرمانه نظیر احتکار و گرانفروشــی و ...را مشاهده کردند،
حتماً با مرکز فوریتهای پلیسی  110تماس گرفته و موضوع را اطالع دهند.

برخی اقوام نیز خودشــان اعالم کردند
کــه جداگانــه ایــن کار را بــرای خیــرات
انجام میدهند.
ëëشیرخوارگاهها را دریابیم
زینب  ۵۴سال سن داشت ،کرونا گرفت
و بــا ســردرد بــدی کــه نشــان از ســکته
داشــت او را راهــی بیمارســتان کردنــد.
متأسفانه بعد از چند روز جدال با مرگ
در حالی که پزشکان اعالم کردند دچار
مــرگ مغــزی شــده جانش را تســلیم
کــرد و در نهایــت بــا اجازه خانــواده ،در
بیمارســتان مســیح دانشــوری تمــام
اعضای بدن او را که ســالم بودند ،اهدا
کردنــد .خانــواده زینب هم نتوانســتند
توگو
مراســم بگیرنــد ،بــرادرش در گف 
بــا «ایــران» میگوید :خواهرم همیشــه
در همــه مراســم ختــم فامیــل ســنگ
تمــام میگذاشــت ،امــا بیمــاری کرونا
اجــازه نــداد تا مــا بتوانیم مراســمی در
شــأن او برگزار کنیــم ،حتی این بیماری
لعنتی نگذاشــت برای گرامیداشت یاد
عزیزمان یک جعبه خرما پخش کنیم.
او دربــاره صــرف هزینههــای مراســم
ختــم میافزایــد :خانــواده بخصــوص
پســرهایش پیشــنهاد کردنــد کــه کل
خرج مراســم را به شیرخوارگاه کودکان
یتیــم بدهیــم چرا کــه خــودش هم در

دوران حیاتش بارها برای شــیرخوارگاه
کــودکان نــذر و خیــرات کــرده بــود بــه
همیــن خاطر ما هم کل هزینه مراســم
ختم اعم ســوم ،هفتم و چهلم را یکجا
بــه شــیرخوارگاهی در تهــران دادیــم.
مــن فکــر میکنم حاال کــه کرونــا اجازه
ســوگواری جمعــی را نمیدهــد بهتــر
اســت برای شــادی جانباختــگان کرونا
خانوادههــای آنهــا بــرای شــادی روح
عزیزشان از طریق خیرات و بخشش به
هموطنان نیازمند کمک کنند.
ëëهزینههــای عــزاداری را بــه ســمت
آبادانی در مناطق محروم ببریم
سعید معدنی ،جامعهشناس ،با اشاره
به اینکــه فرهنگ عزاداری در کشــور ما
بیشــتر برای تســلی دادن خانوادههای
بازمانــده بــوده اســت ،بــه «ایــران»
میگویــد :در طول تاریــخ در زمانهای
گذشته ،گرفتن مراسم مفصل عزاداری
بــرای متوفــی بیشــتر بیــن ثروتمنــدان
بــاب بــوده ،ایــن در حالــی اســت که در
افــرادی که وضعیــت مالــی پایینتری
داشــتند ،مراسم نیز بســیار ساده تر بود
و فامیل برای تســلی دادن بازماندهها،
بــه دیــدار آنهــا میآمدند .امــا خانواده
افــراد پولدار مراســم عزا هــم مجللتر
بود ،اما در چند دهه اخیر شاهد بودیم

که چشــم و همچشــمیها درخصوص
گرفتــن مراســم ختــم ،هفتــم و چهلم
زیاد شــده بــود و همه میخواســتند در
اینکه مراســمی در شأن خانواده داشته
باشــند ،از بقیــه پیشــی بگیرنــد .نکتــه
اینجاســت که با آمدن کرونا داستان به
کلی عوض شد.
این جامعهشناس در ادامه میافزاید:
در ایــن روزهایــی کــه کرونــا شــیوع
پیــدا کــرده ،تجمــع کــردن بــرای همه
ممنــوع اســت و دیگر ثروتمنــد و فقیر
نمیشناســد ،اما همه این افراد ســعی
دارنــد هزینههایــی را کــه قبــاً صــرف
مراســم مختلــف میکردنــد به ســوی
خیــرات عمومی هدایت کننــد .اگرچه
این نکته مثبت است اما نباید فراموش
کرد که حضور دیگران در مراسم تشییع
و ختم سبب تسالی بازماندگان میشد
و کمــک میکــرد تــا خانــواده متوفی از
انکار مرگ عزیز خــود به باور فقدان او
برســند .به گفته او ،این قضیه میتواند
خألهــا و آســیبهای روانــی زیــادی
وارد کنــد ،اما چارهای نیســت و فعالً از
گرفتن مراسم و ایجاد هرنوع تجمعی
منــع شــدهایم .درخصــوص صــرف
هزینههای ســنگینی که قبالً برای ختم
و عزاداریهــا گرفتــه میشــد ،مبحــث

رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه پس
از مــوج دوبــاره شــیوع کرونــا در برخی
مناطــق کشــور ،ســتاد ملــی مقابلــه با
کرونــا دو سیاســت اصلــی اســتفاده از
ماسک و دوری از تجمعات را تصویب
کــرد ،اظهار داشــت :ارزیابیها حکایت
از نزولــی شــدن شــیب شــیوع کرونا در
بســیاری از استانهای کشــور در نتیجه
استفاده بیشتر مردم از ماسک و دوری
از تجمعات دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانــی روز
پنجشــنبه در جلســه کمیتههــای
تخصصی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا
با اشــاره بــه اینکــه جمهوری اســامی
ایــران از ابتــدای شــیوع ویــروس کووید
 19مقابلــه جــدی بــا همهگیــری آن
را براســاس اســتانداردهای علمــی و
جهانــی در دســتور کار قــرار داد ،گفت:
تمام اقدامات انجام گرفته در این راستا
از تدویــن دســتورالعملهای مراقبتی
و بهداشــتی تا ایجــاد محدودیتها در
دور اول شــیوع کرونــا ،چه به لحاظ نوع
سیاســتگذاری و چــه به جهــت نحوه
اجــرای ایــن سیاســتها و تصمیمات
ناشــی از آن ،بارهــا از ســوی نهادهــای
تخصصی بینالمللی و بویژه ســازمان
جهانی بهداشت مورد تأیید و قدردانی
قرار گرفته است.
رئیــس جمهــوری بــا قدردانــی از
اعتمــاد ،همراهی و همــکاری مردم با
اقدامات و برنامههای مقابلهای دولت
در برابــر شــیوع کرونا ،افــزود :همکاری

و همراهــی مطلــوب مــردم بویــژه در
جریــان مــوج اول فراگیــری کرونــا در
ایران ،تحســین مجامــع بینالمللی را
به دنبال داشت .روحانی اظهار داشت:
نکته مهمی کــه در نتیجــه ارزیابیها و
برآوردهــای دقیق به دســت آمده این
اســت که علت موج دوباره شیوع کرونا
در برخــی مناطــق کشــور فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی نبوده ،بلکه عدم
رعایت دقیق و کامل دســتورالعملها
در نتیجــه ایجاد این تصــور که ویروس
ضعیــف شــده و بــه خاطــر برگــزاری
تجمعــات و دورهمیهــا و محافلــی
مثــل مراســم ازدواج و مجالس ختم و
عزاداریها بوده است.
رئیس جمهوری با اشــاره به شــروع
مــوج دوم شــیوع کرونــا در بســیاری از
کشورهای دنیا ،تصریح کرد :ستاد ملی
مقابلــه کرونا بــرای مبارزه بــا موج دوم
شــیوع کرونا در کشــورمان دو سیاســت
کالن را طراحــی کرد که اســاس این دو

سیاســت اصلی اســتفاده از ماســک در
مکانهای سرپوشیده عمومی و پرخطر
از جمله محلهای کسب و کار با نظارت
دقیــق بر اجــرای این دســتورالعملها
و همچنیــن ممنوعیــت اجتماعــات و
تجمعها و برگزاری مراسم شادی و عزا
و مهمانیهــا اســت .رئیــس جمهوری
خاطرنشــان کــرد :بعد از گذشــت یکی
دو هفتــه ،ارزیابیها ،حکایت از شــیب
نزولی شــیوع در بســیاری از استانهای
کشور دارد که این کاهش نتیجه اجرای
گســتردهتر پروتکلها و استفاده تعداد
بیشــتری از مــردم از ماســک و رعایــت
فاصله اجتماعــی و دوری از تجمعات
بــوده اســت .روحانی بــا تأکید بــر لزوم
اصــاح رفتار و ســبک زندگــی جامعه
بــرای جلوگیــری از شــیوع مجــدد در
مرحلــه جدید مقابلــه با کرونــا ،گفت:
کمیتــه درمــان ســتاد ملــی مقابلــه بــا
کرونا باید به تفکیک هر اســتان ،میزان
مراعات پروتکلها و استفاده از ماسک

را اطالعرســانی کرده تا به اصالح رفتار
مردم کمک شود.
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر
اهمیــت ویــژه مراســم ســوگواری
حضرت امــام حســین(ع) و بهرههای
فــراوان معنــوی آن بــرای جامعــه کــه
نمیتــوان از آن چشــم پوشــید ،اظهــار
داشــت :توســل بــه ائمــه اطهــار(ع) و
بخصــوص بهرهمندیهــای معنــوی
مــردم از آیینهای مرتبط با ســوگواری
حضــرت سیدالشــهدا(ع) یــک نیــاز
روحــی غیرقابل انــکار بــوده و برگزاری
ایــن آییــن شــکوهمند یــک ضــرورت
قطعــی اســت .روحانــی تأکید کــرد :بر
همین اســاس میبایســت بــا توجه به
تجربــه مؤثــر و قابل تقدیر همــکاری و
همراهی مردم متدین ،روحانیت معزز
و نهادهای مذهبــی در ایام ماه مبارک
رمضــان ،دســتورالعملهای مناســب
برای برگزاری مراسم عزاداری حضرت
اباعبداهللالحســین(ع) در ایام محرم و
صفر طراحی شود .قطعاً اطالعرسانی
و اقنــاع مــردم بــر اســاس پیوســت
رسانهای که کمیته اطالعرسانی در این
زمینه تهیه میکند ،مؤثر خواهد بود.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره
به مسأله کنکور در نظام آموزشی کشور،
گفت :برگزاری کنکور با حفظ ســامت
جوانــان کشــور ،مــورد نظــر سیســتم
آموزشــی اســت و بــا طراحــی و اجرای
دقیــق پروتکلهای مربوطــه ،کنکور در
کمــال امنیت روانی و جســمی جوانان
و خانوادههای آنان برگزار خواهد شد.

حریرچی  20 :درصد فوتی های روزانه در کشور ناشی از بیماری کرونا است

معــاونکل وزیــر بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی گفــت :یکــی از
سیاســتهای اصلــی ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونــا کاهــش و تأخیر در
ابتــای به کرونا در بازه زمانی کشــف
واکسن این بیماری است.
دکتــر ایــرج حریرچــی دیــروز در
نشست ستاد مرکزی مبارزه با کرونای
خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ۲۰
درصــد فوتیهــای روزانــه در کشــور
ناشــی از بیمــاری کرونا اســت ،اظهار
داشــت :این در حالی اســت که پیش

از ایــن تمــام بیماریهــای عفونی در
کشــور ،کمتــر از  ۲۰درصــد در فــوت
افراد تأثیر داشت .وی با بیان اینکه با
توجه به سرمایهگذاریهای مؤسسات
پژوهشــی و آزمایشــگاهی دنیا ،کشف
واکســن این بیماری حداقل یک سال
طــول میکشــد .افزود :ویــروس کرونا
یکــی از پیچیدهتریــن ویروسهایــی
اســت کــه بشــر در طــول تاریخ بــا آن
مواجه بوده ،که نه تنها حوزه سالمت
بلکه حوزه اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع
را نیز تغییر داده است.

وی بــا بیان اینکه مهمترین خطر
در ابتــا بــه کرونــا ،عــادی پنــداری
ایــن بیمــاری اســت ،افــزود :تــرس
یکــی از مهمتریــن انگیزههــای رفتار
بشــری اســت ولی وقتی در مقابله با
بیماریهــا تــرس در جامعــه کاهش
پیدا میکند ،مردم به رفتارهای قبلی
خود بــاز میگردند و ایــن بازخوردی
جــز افزایــش مبتالیــان بــه کرونــا
نــدارد .حریرچــی بــا تأکیــد بــر لزوم
تغییر رفتارها و مناســبات اجتماعی
افــراد ،اظهار داشــت :تاکنون رویکرد

بهگونــهای بــوده اســت کــه در عیــن
برقــراری اقتصاد و معیشــت مردم،
حفــظ ســامت آنهــا نیــز در اولویت
باشــد .وی با اشــاره به اینکه استفاده
از ماســک ،بهترین و کــم هزینهترین
راه حــل کنتــرل کرونــا اســت ،اظهار
داشــت :از آنجــا کــه  ۲۱درصــد افراد
نزدیک به مبتالیــان کرونا نیز به این
بیمــاری دچــار میشــوند ،سیاســت
پیــش رو این اســت که افــراد نزدیک
به مبتالیان نیز ســریع شناســایی و از
همه آنها تست گرفته شود.

اخبـــــــار

ایــن روزها با اوج گرفتن شــیوع ویروس
کرونــا در کشــور ،خیلــی از خانوادهها ی
جان باختگان حتی از برگزاری مراســم
تشــییع ساده هم محروم شــدهاند ،چه
برســد بــه اینکــه مراســم ختم ،ســوم،
هفتــم یا چهلــم بگیرند .برخــی از آنها
به دلیل اینکه نمیتوانند مجلس ختم
برگــزار کننــد هزینههای این مراســم را
صرف امور خیر کردند و برخی دیگر هم
در اقدامی خداپســندانه هزینه مراســم
ختم عزیزشــان را برای خرید ماسک و
مواد ضدعفونی کننده برای نیازمندان
و ســاخت درمانــگاه و بیمارســتان در
مناطق محروم اختصاص میدهند.
ëëکمک به ساخت درمانگاه
نرگــس ،دختر مجــردی بود کــه حدود
 ۳۲ســال ســن داشــت .از  ۱۸ســالگی
کار میکــرد و ایــن اواخر بــرای خودش
آپارتمــان کوچکــی خریــده بــود ،امــا
بیمــاری کرونا امانش نداد تــا از زندگی
لذت ببرد .اواخر اسفند ماه بود که دچار
ضعف و بیحالی شــد و به خیال اینکه
یک ســرماخوردگی ســاده اســت شروع
بــه خوددرمانــی کرد ،امــا وقتی فهمید
که به بیماری کرونا مبتال شــده که دیگر
کار از کار گذشــته بــود و به ناچار در یکی
از بیمارســتانهای پایتخــت بســتری
شــد .یک روز تماســی با مادرش گرفت
و گفــت که مــرا بــه آیســییو میبرند،
فکــر نمیکنم دیگر بتوانم تــو را ببینم.
بعــد از چنــد روز بــه دســتگاه ونتیالتور
(دســتگاه تنفس مصنوعی) وصل شــد
و در نهایت بیســت روز بعــد فوت کرد.
خانــواده نرگس ،هنگام خاکســپاری در
بهشــت زهــرا(س) فقط میتوانســتند
از دور پیکــر جگرگوشهشــان را نــگاه
کننــد .هیــچ مراســمی گرفته نشــد ،نه
ختمی و نه ســوم و هفتمــی .نرگس در
روزهــای آخر عمــر خود وصیــت کرده
بود که آپارتمان کوچکش به همراه یک
دســتگاه گوشــی موبایلــی را که داشــت
بفروشــند .نرگــس اصالتاً اهــل همدان
بــود ،میدانســت کــه درمانگاهــی در

حال ســاخت در همدان وجود دارد .به
همین خاطر وصیت کــرد همه پولی را
کــه از فروش آپارتمان و گوشــی موبایل
بــه دســت میآیــد ،صــرف کمــک بــه
ساخت آن درمانگاه در همدان شود.
ëëخرید ماســک و مــواد ضدعفونیکننده
برای نیازمندان
کیــوان کارمنــد یکــی از بانکهــا حدود
 ۴۰سال ســن داشت .متأهل بود و پسر
شش سالهای داشت .یک ماه پیش به
کرونا مبتال شــد ،علیرغــم اینکه تب و
لرزهای مکرر داشــت ،همچنــان برای
دادن آزمایش مقاومت میکرد .روزی
که به بیمارســتان رفت ،نمیتوانســت
روی پاهایــش بایســتد؛ در طــول روز
از طریــق موبایــل بــا خانــوادهاش در
بیمارستان صحبت میکرد .به پسرش
مانــی کوچولــو قــول داده بــود کــه آخر
هفتــه بــه خانــه برمیگــردد و او را بــه
گــردش میبــرد ،اما افســوس کــه آخر
هفته رســید و مانی کوچولــو و مادرش
غریبانه در گوشهای شــاهد خاکسپاری
عزیزشــان بودنــد .خانواده کیــوان هم
مثل بقیــه خانوادههایی که بر اثر کرونا
یا به دالیل دیگر عزیزشــان را از دســت
داده بودنــد ،نتوانســتند هیــچ مراســم
ترحیمــی بگیرند .از آن جایی که کیوان
به دلیل کرونا فوت شــده بود ،فامیل و
دوســتان هم به دیدار آنها نمیآمدند.
توگــو بــا «ایــران»
پــدر کیــوان در گف 
میگویــد :از اینکــه نمیتوانیــم بــرای
فرزندمــان مجلــس ختمــی بگیریــم
ناراحتیــم امــا چــارهای نداریــم چــون
هرگونــه تجمعی میتوانــد خیلیها را
به ایــن بیمــاری مبتال کند و مــا حاضر
نیستیم کسی دچار بیماری و یا مشکلی
شــود ،به همین خاطر تلفنی به اقوام و
آشنایان اطالع دادیم که کل هزینههای
مراســم اعــم از مســجد ،پذیرایــی،
اتوبــوس و ...صــرف خریــد ماســک و
مــواد ضدعفونی کننده میشــود و بین
افــراد بیبضاعت و نیازمنــد با رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی توزیــع خواهد
شد .خوشبختانه این کار مورد استقبال
اکثــر فامیــل و دوســتان قــرار گرفــت و

پیچیده اجتماعی به میــان میآید .در
ایــن حوزه ،همــه از گرفتن تاج گلهای
آنچنانــی و بــا تعداد زیاد بــرای متوفی
گالیه داشــتند ،اما قضیه به همین گل
گرفتنهــا و خرمــا و حلــوا خریدنهــا
ختم نمیشود ،بلکه مشکل اینجاست
کــه همیــن عــدم تهیــه تــاج گلهــا
اشتغالهایی را تعطیل کرده است .به
عنوان مثــال گلخانهها و گلفروشــیها
تحــت تأثیــر ایــن قضیــه قــرار گرفتند،
دولت و متولیان امر باید در نظر داشته
باشند که مشــاغلی در این حوزه تحت
تأثیر قرار گرفته ،اما نکته اینجاست که
همــه هزینههــای ناشــی از عزاداریها
را صاحــب عــزا برعهده نداشــت بلکه
بخشی از آن را فامیل برعهده داشتند.
ماننــد تهیــه گل و در نهایــت خانــواده
متوفی ســعی میکــرد ،حتی اگــر توان
مالــی پایینــی داشــت بــا همه نــداری،
بتواند مراســم ختم درخوری را تدارک
ببینــد .اینچنیــن مراســم و آیینهای
قدیمــی در کشــور مــا هــم ریشــههای
روانشــناختی ،جامعهشــناختی دارد و
هم ابعاد اقتصــادی را در بر میگیرند.
اما حاال که همه اقشــار از گرفتن چنین
مراســمی منــع شــدهاند ،کمکــم بایــد
یاد بگیریــم هزینههایی را کــه از برگزار
نشــدن مراســم باقی میمانــد ،صرف
افراد نیازمنــد کنیم .هرچند ،تضمینی
وجود نــدارد که خانــواده متوفی قطعاً
چنیــن هزینههایــی کنــد امــا ایــن امــر
صرفــاً اخالقی و اعتقادی اســت و الزم
است که بهتدریج در جامعه جا بیفتد.
باید به ســمتی حرکت کنیم که از خود
ســؤال کنیم ،آیا میخواهیــم خودمان
را مطرح کنیم یا جامعه درست شود؟
چقدر خوب اســت که ایــن هزینهها به
جای اینکه صرف شــام و ناهار دادن به
افرادی شــود شکمشان ســیر است ،به
سمت روستاها و مناطق محروم سوق
پیدا کند .تکمیل ســاخت یک مدرســه
روستایی قطعاً تأثیر و ماندگاری بسیار
بیشــتری دارد تــا برگــزاری مراســمی
کــه تا پیــش از این ،بــرای متوفی گرفته
میشد.

یادداشت

از نذر ماسک برای نیازمندان تا ساخت بیمارستان در مناطق محروم

چرایی رفتار امروز مردم با کرونا

کرونــا هــر روز دارد قربانــی میگیــرد و گاهــی
بیشازپیــش .تعداد مرگ و میر روزانه بیماری
بیش از موج اول آن است اما از آن همه واهمه
و مراقبت بهنظر میرسد چندان خبری نیست.
چند روزی اســت که ارکان ســتاد ملی مقابله با
حسین

امیر
جاللی ندوشن
کرونا و فرمانده ســتاد مدیریــت کرونا در تهران
روانپزشک
مرتــب در رســانهها ظاهــر میشــوند و اخبــار
مــرگ و وضعیت بد بیمارســتانها و رنگ قرمز برخــی مناطق را به رخ
شهروندان میکشند .اما گویا چنان که باید آه سرد آنان چارهساز نیست.
دکتر رضا جلیلی خشــنود که ریاســت بیمارستان شهدای تجریش را به
عهــده دارد در مصاحبــه با رادیو از روی تخت بیمارســتان و در حالی که
 ۴۰درصــد ریــه او درگیر اســت از رفتار مردم لب به شــکایت گشــوده که
چــرا مراعــات نمیکننــد و گفته که بیمارســتانها غوغا اســت .برای من
بهعنــوان متخصص ســامت روان حقیقتــاً این وضعیت چنــدان مایه
تعجب نیســت ،هرچند مایه نگرانی و تأسف است .مردم ماههاست در
وضعیتی ســخت به سر میبرند .کالفه شدهاند و بنابر یک رفتار انسانی
متعارف دست به دامن انکار شدهاند .این وضعیت را میشد پیشگویی
کرد و به باور من دولت باید با علم به این ویژگی انســانی سیاســتهای
مدیریــت بیمــاری را پیش میبــرد .هرچند مســأله اقتصاد هــم در این
میان مهم اســت و دولت نمیتوانست بازگشــاییها را به تأخیر بیندازد
اما از نقطه نظر مدیریت روانی جامعه ،عادینمایی وضعیت ،نمایش
توانایی کشــور در اداره بیماری ،کوچکنمایی خطر و بزرگنمایی بیش از
حد توانایی نظام ســامت کشور ،این اوهام را نزد گروهی از مردم ایجاد
کرد که وضعیت مهار شــده یا دســت کم مشــکل در کشــور ما با ممالک
دیگــر متفاوت اســت .انکار مردمان قابل پیشــگویی بــود و البته نباید بر
آتش آن میدمیدیم.

تاریخ جدید برگزاری آزمون سراسری
و ارشد  ۹۹اعالم شد

ســخنگوی ســازمان ســنجش آموزش کشــور تاریخ برگزاری آزمونهای
سراسری و ارشد سال  ۱۳۹۹را اعالم کرد.
فاطمــه زرینآمیزی در گفتوگو با خبرنگار باشــگاه خبرنــگاران جوان،
گفت :به دلیل شــیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشــتی به
تعداد روزهای آزمون اضافه خواهد شد در واقع به منظور فراهم شدن
فرصتی بیشتر برای ضدعفونی کردن حوزههای امتحانی و کاهش دادن
میزان حضور داوطلبــان در حوزهها تعداد روزهای برگزاری آزمونهای
سراسری افزایش یافت.
وی افــزود :بر اســاس این تصمیم مقرر شــد کنکور سراســری به جای ۲
روز در طول  ۴روز و کنکور کارشناسی ارشد به جای  ۲روز در  ۳روز برگزار
شــود .ســخنگوی ســازمان ســنجش آموزش کشــور در ادامه اضافه کرد:
بــرای رعایت پروتکلهای بهداشــتی عوامل اجرایــی کنکور  ۵۰درصد و
تعداد حوزههای امتحانی  ۴۰درصد افزایش پیدا کرده اســت همچنین
بــا هماهنگی وزارت بهداشــت یک کارشــناس بهداشــتی کــه اطالعات
کافــی دارد در هــر حــوزه امتحانــی بــرای نظارت بــر اصول بهداشــتی و
هماهنگیهای الزم حضور خواهد داشت.
زریــن آمیزی گفــت :به همین منظــور تاریخ برگزاری کنکور کارشناســی
ارشــد بــه جای اینکــه در دو روز  ۱۶و  ۱۷مــرداد ماه برگزار شــود در طول
ســه روز  17 ،16و  18مردادمــاه برگــزار خواهــد شــد .بــه این صــورت که
آزمون رشــتههای شــناور کنکور کارشناسی ارشــد به جای اینکه در عصر
روز پنجشنبه  ۱۷برگزار شود در تاریخ شنبه  ۱۸مرداد ماه برگزار میشود.
زریــن آمیــزی در ادامــه درباره آزمون سراســری نیز اضافه کــرد :آزمون
سراســری هم به جای اینکه در تاریخ  ۳۰و  ۳۱مرداد ماه برگزار شــود در
چهار روز چهارشــنبه  ۲۹مرداد ،پنجشنبه  ۳۰مرداد ،جمعه  ۳۱مرداد و
شنبه اول شهریور برگزارخواهد شد.
ســخنگوی ســازمان ســنجش در ادامه بیــان کــرد :کنکور هنــر صبح روز
چهارشنبه  ۲۹مرداد ،کنکور ریاضی صبح روز پنجشنبه  ۳۰مرداد ،کنکور
تجربــی صبح جمعــه  ۳۱مرداد و کنکور زبان صبح شــنبه اول شــهریور
برگزار میشود.

شناسایی  ۲۴۸۹مورد جدید ابتال به کرونا
در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی دو هزار و  ۴۸۹بیمار جدید مبتال
به کرونا در کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا ،دکتر ســیما ســادات الری گفت :از ظهر روز  2مرداد تا
ظهــر روز  ۳مــرداد  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو
هزار و  ۴۸۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک
هزار و  ۵۰۴نفر از آنها بستری شدند.
وی افــزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور بــه  ۲۸۶هزار و  ۵۲۳نفر
رسید .الری گفت :متأسفانه در طول این بازه زمانی ۲۱۵ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جانباختگان ایــن بیماری به ۱۵
هزار و  ۲۸۹نفر رســید .او ادامه داد :خوشــبختانه تاکنون  ۲۴۹هزار و ۲۱۲
نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت ۳۶۵۳ :نفــر از بیمــاران مبتــا بــه
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری گفــت :تاکنــون دو میلیــون و  ۲۷۸هزار و  ۳۸۴آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه همانند روزهای گذشــته اســتانهای مازندران ،فارس،
آذربایجانهــای شــرقی و غربــی ،خراســان رضــوی ،البــرز ،خوزســتان،
لرســتان ،گلســتان ،کرمان ،زنجان و ایالم در وضعیــت قرمز قرار دارند،
گفت :همچنین اســتانهای تهران ،اصفهان ،بوشهر ،هرمزگان ،قزوین،
مرکزی ،خراســان شــمالی ،همدان ،خراســان جنوبی ،سمنان ،سیستان
و بلوچســتان ،اردبیــل و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشــدار
قرار دارند .ســخنگوی وزارت بهداشت افزود :امروز همان طور که اعالم
کردیم ۱۳ ،اســتان در وضعیت هشــدار هستند که در بین آنها کهگیلویه
و بویراحمد و سیستان و بلوچستان برای ما اهمیت خاصی دارند زیرا از
زمان شیوع بیماری در کشور هیچ خیز و پیکی را تجربه نکردهاند و چون
روند بســتری در اســتانها در حال افزایش اســت و شیب صعودی دارد
برای ما حائز اهمیت هستند.
وی افــزود :در کهگیلویــه و بویراحمد میانگین موارد بســتری روزانه طی
دومــاه گذشــته بــه چهار برابر رســیده و در شهرســتانی مانند گچســاران
میزان بستری تا  ۱۰برابر افزایش پیدا کرده است.
الری ادامه داد :در اســتان سیستان و بلوچستان سه شهرستان وضعیت
قرمــز و دو شهرســتان وضعیت هشــدار دارنــد و شهرســتانهای زابل و
زاهدان موارد بستری به بیش از پنج برابر رسیده است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمــن توصیــه و درخواســت از هموطنــان
بــرای رعایت قواعد بهداشــتی بویژه در این دو اســتان گفت :امیدواریم
با رعایت اصول ســه گانه فاصلهگذاری ،شســت و شوی مرتب دستها
و اســتفاده از ماســک در مکانهای سرپوشیده و عمومی بتوانیم کرونا را
شکست دهیم.

