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آخرین یال دماوند به نام دولت جمهوری اسالمی ایران سند خورد

خروج کامل دو پالک کوه دماوند از وقف

گزارش «ایران» از افزایش خشــونت های خانگی در دوران شیوع کووید 19

مهسا قویقلب
خبرنگار

کارشناسان اورژانس اجتماعی میگویند
با افزایش شــیوع کرونا در بیشتر استانها
آمــار خشــونتهای خانگی نیــز افزایش
یافته اســت .بهطوری که گزارشها نشان
میدهــد دوباره بیشــتر خانوادههــا برای
در امــان مانــدن از ایــن بیمــاری ترجیح
میدهند ســاعتهای زیــادی را در خانه
کنار یگدیگر باشند اما این درخانه ماندن
عــاوه بــر عصبانیــت و کالفگــی موجب
درگیری کالمی و بروز خشونت بین افراد
خانه شــده اســت .آنها معتقدند بیشــتر
افــراد چه زنــان ،کودکان یا ســالمندان به
دلیــل عــدم اطــاع از کارکــرد اورژانــس
اجتماعی موضوع خشونت چه فیزیکی
و چــه کالمــی را اعــام نکرده و بــا پنهان
کردن از این مسأله عبور میکنند .در این
میان زنان به دلیل اختالفات زناشــویی و
همچنیــن زمانی که در قرنطینه هســتند
بیشــتر مــورد توهیــن و ســرزنش و آزار
قــرار میگیرند البته به گفته کارشناســان
اورژانــس اجتماعــی شــرایط نامناســب
اقتصادی و فشار روانی حاصل از بیماری
کرونا باعث شده تا برخی از کسب و کارها
تعطیل شده و افراد زیادی بیکار شوند که
همین مسأله منجر به خانهنشینی آنها و
به تبع آن افزایش خشونت خانگی شده
است.
ëëکرونازندگیهارابههمریختهاست
وحید  ۳۲ســال دارد و حدود ســه ماه
بود که بــا فریده عقد کــرده بودند .وحید
کارگــر یــک کارگاه بود و با آمــدن ویروس
کرونــا متأســفانه کارش را از دســت داد.
ســاعت  ۴بعداز ظهر اوایل تیرماه تلفنی
به اورژانس اجتماعی شــد .همسایههای
وحیــد خبــر از ســروصداهایی کــه نشــان
از زد و خــورد زناشــویی داشــت ،دادنــد.
اورژانس ســریع خــود را به محــل حادثه
رساند .فریده بیحال و خونین ،گوشهای
از آشــپزخانه کز کــرده بود .فریــده درباره
اتفــاق آن روز میگویــد :آمــده بــودم تا با
وحیــد درباره مراســم عروســی صحبت
کنم .وحید همیشــه اخالقــش کمی تند
بود ولی آن روز از چشمهایش معلوم بود
از جای دیگری عصبانی است .تا صحبت
از مراســم عروســی را بــه میــان آوردم
فریادهایــش شــروع شــد .نمیدانســتم
بــه خاطر کرونــا بیکار شــده و حــال و روز

خوبی ندارد .خودش هم چیزی نگفت،
فقط فریاد میزد؛ ناگهان به ســمتم خیز
برداشــت ،کنتــرل خــود را از دســت داده
بــود و شــروع کــرد بــه کتــک زدن مــن تا
اینکه متوجه شدم همسایهها با اورژانس
اجتماعی تماس گرفتهاند .خدا میداند
اگر نیروهای اورژانس نمیرسیدند چه بر
سرم میآمد .او میافزاید :کرونا زندگیها
را بههــم ریختــه و فکر میکنــم مثل من
افــراد دیگــری هم هســتند که بــر اثر این
شرایط مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
ëëآمار درگیریهای خانوادگی بیشتر شده
است
یکــی از تماسهــای دیگــری کــه در
روزهــای اخیــر بــا اورژانــس اجتماعــی
گرفتــه شــد ،از اختــاف خواهــر و بــرادر
خبــر مــیداد .بــاز هــم همســایهها وارد
عمــل شــدند و تمــاس گرفتنــد .بــه
دلیــل مانــدن اعضــای خانــواده آن
هــم در ســاعات و روزهــای متوالــی و
نا آگاهی از چگونگی تعامل بین اعضای
خانواده ،پســری  ۱۷ســاله خواهر  ۱۱ساله
خــود را تا حد مرگ کتک زده بــود ،برادر
به اندازهای خشــمگین شــده بود که پدر

و مــادر هــم نتوانســتند او را آرام کننــد.
مــادر این خانواده با حالتی مســتأصل از
رفتارهــای فرزندانــش میگویــد :دختر و
پســرم همیشــه با هــم دعــوا میکردند و
گاهی هم کار به زد و خورد میکشید اما با
آمدن کرونا دعواها بیشتر شده ،روز حادثه
هــم که دیگر بــه اوج خود رســیده بود ،تا
حــدی که مــن و همســرم میترســیدیم
دخالت کنیم .پســرم قدرت بدنی باالیی
دارد واقعــاً وقتــی عصبانــی میشــود،
نمیدانیم چطور او را آرام کنیم .البته این
روزها تصمیم گرفتهایم تا بعد از کرونا او
را به کالسهای مشــاوره بفرستیم ،شاید
در رفتــارش تأثیر داشــته باشــد؛ در خانه
ماندنهــای طوالنــی و تــرس از بیمــاری
کرونــا مدتــی اســت کــه او را نــاآرام کرده
اســت .او اظهــار مــیدارد :پرخاشــگری و
عصبانیت جوانان به دلیل ویروس کرونا
بیشــتر شــده چرا که همه برنامه هایشان
را بر هم زده اســت واقعاً نمیدانم برای
فرار از این بحران چکار باید کنیم.
ëëهم نگران کرونا هســتم و هم خشونت
خانگی
در مــورد دیگری ،مینا زنی  ۴۵ســاله

بــا اورژانــس اجتماعــی تمــاس گرفت و
التماس میکرد که به کمکش بیایند .به
گفتــه او ،دعوا از یک بگــو مگوی کوچک
شــروع شــد آن هم بهخاطــر اختالف بر
ســر خانوادههــا .او میگویــد :بحــث بــه
حــدی باال گرفــت که شــوهرم ناگهان به
ســمتم حملــهور شــد و بــرای چندمین
بــار مــرا تهدیــد بــه طــاق کــرد .بعــد از
 ۵دقیقه پشیمان شدم .هم از بیآبرویی
میترســیدم و هــم از جدایــی .دوبــاره با
اورژانس اجتماعی تمــاس گرفتم و این
بــار خواهش کردم کــه اورژانس مداخله
نکند و تماسم را نادیده بگیرد .متأسفانه
در ایــن روزهــای کرونایــی ثبتنــام در
ســامانه «تصمیــم» درخصــوص طالق
نیــز بــه میــزان باالیــی رســیده اســت .او
میگوید :برای اینکه بیمار نشوم خودم را
در منزل قرنطینه کــردم اما درگیریها و
بگو مگوهای خانگی هم مزیت بر علت
شــده و به خاطر همین باید نگران هر دو
مسأله باشم.
ëëماسک هایی با نشان 123
حبیباهلل مســعودی فریــد ،معاون
امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشور
بــا اشــاره بــه اینکــه اورژانــس اجتماعی
 ۳۶۰مرکز در کل کشــور دارد ،به «ایران»
میگوید :اورژانس اجتماعی در مواردی
عمــل میکند کــه اتفاقی در حــال وقوع
است یا افتاده است؛ اورژانس اجتماعی
از چنــد بخــش تشــکیل شــده و بهطــور
عمــوم کارشناســان پشــت خــط ۱۲۳
نشســتهاند و در عــرض  ۵تــا  ۱۰دقیقــه
باید ارزیابی خطر داشــته باشــند ،پس از
آن خدمات سیار با خودروهای سازمان،
همراه روانشناس ،خود را به محل حادثه
میرســانند و اگر نیاز باشد که مداخالت
خارج از محل انجام شود ،بویژه در مورد
کودکآزاریهــا ،فــرد را از محــل انتقــال
میدهنــد و همزمان با نیــروی انتظامی
و قــوه قضائیــه هماهنگی میکننــد و در
صورت لزوم سه هفته کودک را در محلی
امن نگهداری میکنند ،اگر نیاز باشد ،سه
هفتــه دیگر آن را تمدیــد میکنند و بعد
از ایــن زمان ،با پیگیریهــای حقوقی در
صــورت احــراز صالحیــت الزم ،فــرد به
خانواده بازگردانده میشــود ،در غیر این
صــورت ،خدمــات ادامــهدار در مرکــزی
شــبه خانواده ارائه میشــود تا کــودک از
چرخــه زندگی بــاز نماند .به گفتــه او ،در
دوران کرونــا در محلههــای حاشــیهای،

وزیر بهداشت اعالم کرد

برگزاری مراسم محرم با رعایت شیوه نامههای بهداشتی
وزیــر بهداشــت :امســال یــاد امــام
حســین(ع) را از همــه گلدســتهها و
منارههــا فریاد میزنیــم و مظلومیت
امام حسین(ع) و یارانش را فراموش
نمیکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
دکتــر ســعید نمکــی در نشســت بــا
رئیس و مســئوالن ســازمان تبلیغات
اســامی و وعــاظ برجســته و جمعــی
از اعضــای جامعــه مداحــان کشــور
تأکید کرد :امسال مظلومیت شهدای
کربــا را پــاس میداریــم و یــاد امــام
حسین(ع) و عاشــورا را ثبت میکنیم
و بــه همــه دنیــا خواهیــم گفــت کــه
الگویی چون امام حسین(ع) را داریم
که با سرشت ما آمیخته شده است.
وی از وعــاظ و مداحــان خواســت
تا در خصــوص برگزاری هــر چه بهتر

جریمه ماسک نزدن
در کشورهای مختلف
چقدر است؟
تقریباً میتوان گفت تمام
کشورها قوانینی را برای رعایت
پروتکلهای بهداشتی تعیین
کردهاند اما از میان آنها کشورهایی
استفاده از ماسک زدن را اجباری
کردهاند و برخی از آنان برای عدم
رعایت این قانون جریمههای
نقدی و غیر نقدی تعیین کردهاند.

آیینهــای محــرم بــا رعایــت اصــول
بهداشــتی دیدگاههای خــود را مطرح
کننــد .رئیــس ســازمان تبلیغــات

اســامی نیز گفت :ما همــراه و حامی
وزارت بهداشــت هســتیم و مقدمات
عزاداری امــام حســین(ع) را همانند

گذشــته ،قبل از شروع ماه محرم مهیا
میکنیم.
حجتاالسالم والمسلمین محمد
قمی افزود :من این توفیق را داشــتم
کــه از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا،
همــراه و حامــی وزارت بهداشــت
بودهام و در ایام عزاداری سیدالشهدا
نیز این اولین نشســت نبوده است که
مراســم عزاداری با رعایت بهداشــت
در حــال هــم اندیشــی بــوده بلکــه از
گذشــته نیز ما مقدمات عزاداری امام
حســین(ع) را در چنیــن روزها و پیش
از ماه محرم مهیا میکردهایم.
وی تأکید کرد :ما در تالش هستیم
تا با بررسیها در این نشست ،مراسم
عــزاداری بــا رعایــت شــیوه نامههای
بهداشــتی همــراه بــا حفــظ ســامت
مردم برگزار شود.

اورژانــس اجتماعــی بــا ماســکهایی
بــا نشــان  ۱۲۳و همچنیــن کالههــا و
لیوانهایی منقش به نشان  ۱۲۳در حال
آگاهسازی مردم است تا این شماره تلفن
ملکه ذهن مردم باشد؛ روند شناساندن
اورژانــس اجتماعــی بــه مــردم رو بــه
رشــد اســت و همه اســتانها بایــد دارای
ماشــینهای اورژانس اجتماعی باشند و
در اماکن پرتردد مستقر شوند.
وی در ادامه اضافه میکند :با شــیوع
بیمــاری کرونــا ،بیشــتر مراکــز ســازمان
بهزیســتی کــه توســط ســازمانهای
مردمنهــاد مدیریــت میشــوند و در
واقــع شــرکای اصلــی مــا هســتند ،ورود
جــدی داشــتند و بســیاری از خدمات ما
بــه صــورت غیرحضوری در حــال انجام
اســت .بــا شــروع بیمــاری کرونا ،ســعی
کردیم که بیشترین توجه خود را به حوزه
سالمت معطوف کنیم و کنترل نسبی در
مراکز خود داشته باشیم.
ëëزیرســاختهای اورژانــس اجتماعــی
بایدتقویتشود
حسن موسوی چلک ،رئیس انجمن
مددکاران اجتماعی ایران نیز دراینباره
به «ایران» میگوید :هر بحرانی که اتفاق
میافتــد ،حســب نوع و گســتره پوشــش
آن ،حوزههــای تأثیر پذیر زیادی را درگیر
میکنــد؛ کرونا هــم یکــی از بحرانهایی
اســت کــه وجه مشــخصه آن بهداشــتی
اســت ،امــا تأثیراتــی کــه گذاشــته ،فقط
در حــوزه بهداشــت فــردی و ســامت
نبــوده اســت ،بــا توجــه بــه ویژگــی ایــن
ویــروس کــه راه پیشــگیری آن در خانــه
ماندن بــوده ،یکســری نشــانههایی در
حــوزه آســیبهای اجتماعــی در داخــل
خانواده دیدیم .به گفته او ،کرونا ،در بعد
اقتصاد نیز تأثیر گذاشــت .قبل از آن هم
مــردم نگرانیهــای اقتصادی داشــتند،
امــا با بروز بحــران کرونا بــه این موضوع
دامن زده شــد و دهکهــای پایین دچار
مشکالت مالی بیشتری شــده است ،لذا
یکــی از نگرانیها در دوران کرونا با توجه
بــه طوالنی شــدن آن ،احتمــال افزایش
جرایم خرد و ســرقتهای خرد در حوزه
آسیبهای اجتماعی است.
وی در ادامــه اضافــه میکنــد :در
بخش خانواده نیز کرونا بهانهای شــد که
مشــکالتی که در خانوادهها وجــود دارد،
مشهودتر شود .ما تجربه طوالنی کنار هم
بودن نداشــتیم .مهارت ارتباطی ،مدارا،

توگو و مداخلــه در بحران از
مهــارت گف 
جمله مــواردی بودند که در حــوزه کرونا
مسألهسازشدند.
موســوی چلــک ،بــا بیــان اینکــه
بهرهگیــری از ظرفیــت منابــع اجتماعی
بــرای مدیریــت تعارضــات کمککننده
است ،بیان میدارد :اورژانس اجتماعی
از جمله منابع کارآمد و یاریرسان است،
به عنوان کســی که اورژانس اجتماعی را
تأســیس کــرده ،بــا توجــه بــه تجربیــات
گذشــته ،معتقــدم ،با شناســاندن منابع
مــورد نظــر بــه مــردم ،رغبــت آنهــا هم
بــرای اســتفاده از آن منابــع ،همچــون
بهرهمندی از اورژانس اجتماعی ،بیشتر
میشــود ،این در حالی است که هر منبع
اجتماعــی زمانی میتواند کارآمد باشــد
کــه از نظــر زیرســاخت و منابــع انســانی
و اقتصــادی نگرانــی نداشــته باشــد ،از
طرفــی از آنجــا کــه اورژانــس اجتماعــی
در همه شــهرها وجود نــدارد ،این قضیه
هــم میتواند مشکل ســاز شــود .از دیگر
مواردی که در اورژانس اجتماعی ســبب
ایجاد مشکل شده است ،بحث ارجاعها
و مراکز پذیرش است که ظرفیت الزم را
ندارند .در حوزه آسیبهای اجتماعی در
کشور ،شــاهدیم که در چهار دهه گذشته
آســیبها رو به رشــد بــوده ،بــا این همه
نگرانی مــن در خصوص ویــروس کرونا
با طوالنیتر شدن آن بیشتر خواهد شد،
زیرا تأثیرات کرونا در حوزه سالمت روان
اجتماعــی ،در درازمــدت خــود را نشــان
میدهد .موســوی چلک ادامه میدهد:
اورژانــس اجتماعــی هم ماننــد خیلی از
منابع اجتماعی در دوران کرونا بار زیادی
را متحمــل شــد .طبیعــی اســت ،وقتــی
کــه تقاضا زیاد میشــود ،بــا ظرفیتها و
زیرســاختهای کــم ،نمیتــوان بموقع
پاســخگوی همــه نیازهــا بــود ،البتــه در
حــوزه خدمــات اجتماعــی ،اورژانــس
اجتماعی ،بیشــتر از ظرفیت خود تالش
کــرده اســت ،بــا این همــه ،چرخــه ارائه
خدمــات اورژانــس اجتماعــی از لحظــه
پذیــرش تــا توانمندســازی ،بایــد کامــل
باشد و برنامههای مستمر و پایدار داشته
باشــد .بــه اعتقاد مــن نه تنهــا در بحران
کرونا بلکــه در مواقع دیگر نیــز اورژانس
اجتماعــی جــزو منابع مؤثــر و کارآمد در
کشــور به شــمار مــیرود و الزم اســت که
مشکالت زیرســاختی آن هرچه سریعتر
مرتفع شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامهای به حسین ذوالفقاری ،معاون
امنیتــی و انتظامــی و رئیــس کمیتــه امنیتــی ،اجتماعــی و انتظامی ســتاد
ملــی مدیریت بیماری کرونا وزارت کشــور ضمن اعالم ضوابط بهداشــتی
و شــرایط برگــزاری روز عرفه و اعیــاد قربان و غدیر تأکید کرد :این مراســم
فقــط در مناطــق ســفید برگزار شــده و از برگــزاری آن در ســایر مناطق نیز
پرهیز شود .بر اساس اعالم معاونت بهداشت ،ضوابط بهداشتی و شرایط
برگزاری روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر به شرح زیر است
ëëشرایط برگزاری عرفه
 اولویت برگزاری مراسم عرفه از طریق فضای مجازی است - .مراسمعرفه فقط در مناطق ســفید برگزار شــود - .از برگزاری مراسم عرفه در سایر
مناطــق (زرد ،نارنجــی و قرمز) پرهیز شــود - .در صــورت برگزاری حضوری
در مناطق ســفید در حد چند محل مشــخص بدون تجمــع و فیلمبرداری و
پخش مســتقیم از رسانه ملی و استانی و بهرهگیری مردم در منازل از رسانه
ملــی (رادیــو و تلویزیــون) انجــام شــود - .در صــورت برگزاری حضــوری در
مناطق ســفید ،در تعدادی از مراکز مشخص شده (مراکز شهرستانها) و در
فضای باز با رعایت فاصله  1.5متر و اســتفاده از ماســک و جمعیت حداکثر
 50نفــر رعایت شــود - .در صــورت برگزاری در مناطق ســفید در مکانهای
مسقف با  25درصد ظرفیت محل حداکثر  50نفر به ازای هر نفر  4متر مربع
دارای تهویه مناســب و استفاده از ماسک رعایت شود -.بدون توزیع نذری و
پذیرایی در صورت توزیع مواد غذایی و توزیع آب باید به صورت بستهبندی
یک نفره باشد .برگزاری مراسم در فضای باز بیش از دو ساعت و در فضای
مســقف و سرپوشــیده بیــش از یــک ســاعت نشــود .گندزدایی قبــل و بعد از
مراســم محل (سطوح مشترک) ضروری بوده و باید انجام شود .وجود مواد
ضدعفونــی دســت در ورودی محل برگزاری مراســم ضروری اســت .کنترل
تردد و ورود و خروج جهت جلوگیری از تجمعات توســط مسئولین برگزاری
انجــام شــود .مراکز بهداشــت بــا هماهنگــی ســازمان تبلیغات و مســئولین
برگــزاری هماهنگــی الزم جهــت نظــارت و کنتــرل بهداشــتی برنامهریــزی
نمایند .مســئولین برگزارکننده ،ماســک جهت افرادی که فاقد ماسک است
در نظر گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود.
ëëشرایط اعیاد قربان و غدیر
 برگــزاری هرگونــه مراســم و جشــن و نمــاز عیــد غدیــر و قربــان فقطدر مناطــق ســفید از نظر شــیوع بیماری کوویــد  19انجام شــود .از برگزاری
مراســم و نمــاز اعیاد قربان و غدیــر در مناطق زرد ،نارنجــی و قرمز پرهیز
شــود .از برگزاری هر گونه مراســم جشــن اعیــاد با تجمعات بــزرگ پرهیز
شــود.برگزاری مراســم به صورت مجازی و رســانههای ملی انجام شود.از
فعال شــدن ایســتگاههای صلواتی جهت توزیع شــیرینی و شربت و موارد
مشــابه پرهیــز شــود.اولویت برگزاری نمــاز اعیاد قربان و غدیــر در مناطق
ســفید در فضــای بــاز با رعایت فاصله  1.5متری و با اســتفاده از ماســک و
همچنیــن مهــر و ســجاده شــخصی اســت .درصــورت برگزاری نمــاز عید
غدیر و قربان به صورت مساجد محله در مناطق سفید با حداکثر  50نفر
نمازگــزار و رعایــت فاصله  1.5متــری از هم ضروری اســت .حداکثر زمان
جهت برگزاری نماز غدیر و قربان از یک ساعت بیشتر نشود.
اســتفاده از ماســک توســط نمازگــزاران و همــه افــراد شــرکت کننده در
مراســم فریضــه نمــاز الزامــی اســت .اســتفاده از ســجاده و مهــر شــخصی
توســط نمازگزاران ضروری اســت .در صورت برگزاری در فضای سرپوشیده
و مســقف ،داشــتن تهویه مناســب ضروری اســت بــه طوری کــه حداقل در
و پنجرههــا در مــدت برگــزاری نماز باز باشــد .ســطوح مشــترک محلهای
برگزاری قبل و بعد از مراســم توسط مســئولین برگزاری گندزدایی شود .در
ورودی محل برگزاری امکانات ضدعفونی دست فراهم و تعبیه شده باشد.
مسئولین برگزار کننده ،ماسک جهت افرادی که فاقد ماسک هستند در نظر
گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود .مردم از دید و
بازدید اعیاد قربان و غدیر در همه مناطق پرهیز نمایند .استفاده از ظرفیت
صــدا و ســیمای ملــی و اســتانی در اطالعرســانی عمومــی ضــروری اســت.
مراسم قربانی و ذبح آن طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی عمل شود.
همچنین از ذبح قربانی در منازل پرهیز شود.

خبر

خانواده ها زیر هجوم کرونا

اعالم شرایط برگزاری روز عرفه
و اعیاد قربان و غدیر

ëëمنتظر فرمایش رهبر معظم انقالب و مراجع برای محرم باشیم
معــاون کل وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر  ۷۲.۵میلیــون نفر
در اســتان های با وضعیت قرمز ســــــــــاکن هســتند ،تمهیدات اندیشــیده شــده
بــرای برگــزاری محرم را تشــریح و تأکید کرد که محرم امســال با اعمال شــرایط
خاص برگزار خواهد شــد .به گــزارش وبدا ،ایرج حریرچی درباره شــیوه برگزاری
مراســم عــزاداری ماه محرم ،بیان کرد :جلســهای با حضور رئیس شــورای عالی
سیاستگذاری ائمه جمعه ،رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از حوزه علمیه قم،
رئیــس ســازمان اوقــاف و ...برای تصمیمگیــری درباره این موضوع برگزار شــد و
اصل تصمیمگیریها بر مبنای پیشگیری است تا مواجهه را به حداقل برسانیم.
حریرچی تصریح کرد:از کسانی که در این زمینه اظهار نظر میکنند میخواهیم
صبر کنند تا ببینند رهبر معظم انقالب و مراجع چه خواهند فرمود و مراســم را
چگونه برگزار خواهند کرد تا بتوانیم امسال شکوه را در مراسم معنوی مبتنی بر
شــور و شــعور و با حفظ جان تمام مســلمین برگزار کنیم .نظارتها در این باره
جدی خواهد بود ،اما ناظران اصلی ما خود افراد خواهند بود.

