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رونق شغلی بسیار پرحادثه با درآمد روزی  500هزار تومان

بهار گردو تکانی در آستانه پاییز

هشدار روانشناسان درباره افزایش افسردگی افراد در جامعه

محیط ،عامل افسردگی برخی افراد است

برش

گــروه اجتماعــی /تقریباً هفت مــاه از
آمــدن کرونــا بــه کشــورمان میگذرد،
در ایــن مــدت ســبک زندگــی همــه
مــا بــا شــرایط جدیــدی مواجــه شــده
کــه ایــن ویــروس بــه طــور ناخواســته
تحمیــل کــرده اســت .محــدود شــدن
روابــط اجتماعــی بــه دنبــال کاهــش
رفــت و آمدها که اولیــن نتیجه اجرای
پروتکلهــای بهداشــتی اســت از نظر
روانــی درحــال تبدیــل شــدن بــه یک
تهدید جمعی اســت ،تغییــری که در
کنار تغییر شــرایط اقتصادی به علت
تــداوم تحریمهــا و دســت و پنجه نرم
کردن با مشــکالت معیشــتی به انزوا،
گوشــهگیری و حتــی افســردگی اغلب
مــردم دامــن زده اســت .مشــاهدات
میدانی و گفتوگو با شهروندان بویژه
در شــهرهای بــزرگ نشــان میدهــد
کــه روحیــه نشــاط و انگیــزه اجتماعی
کاهش یافته اســت .مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران (ایسپا) در اسفندماه
ســال  ،97طی یک نظرســنجی اعالم
کــرده بود که فقط  10.1درصد از مردم
ایران خیلی شاد هستند و  27.5درصد
مــردم غمگیناند .از این نظرســنجی
تقریباً یک ســال و  6مــاه میگذرد ،در
این مدت شــرایط جدیــد زندگی که با
گرانــی و تورمهــای عجیــب در قیمت
کاالهــا و ...آمیخته شــده ،قطعــاً آمار،
ایــن نظرســنجی را تغییر داده اســت.
این درحالیســت کــه ســازمان جهانی
بهداشــت ،پیشبینــی کــرده اســت
کــه در شــرایط فعلــی تــا ســال ۲۰۳۰
میــادی ،ابتال بــه افســردگی باالترین
رشــد آماری را در سطح جهان خواهد
داشــت .شیوع افســردگی در ایران هم
اکنون حدود  12.5درصد اعالم شــده
اســت ،اما نگرانیها از این اســت که با
تــداوم ایــن شــرایط و کاهش شــادی،
این درصد افزایــش یابد .آخرین رتبه
جهانی ایران در زمینه شــادی و نشاط
به گزارش سازمان ملل متحد در سال
 2016برمیگردد ،ایران در این گزارش
در میان  157کشور ،رتبه  105را داشته
و نمــره شــادی ایرانیهــا  4/8بــوده
است .به این تاریخ هم باید چهارسال
ویژه را اضافه کرد .ســؤال این است در
این مدت فاکتورهای شــادی و امید به
زندگی تاچه اندازه تحت تأثیر شرایط
اقتصــادی و اجتماعــی قــرار گرفتــه
اســت؟ برخــی شــهروندان معتقدند
کــه بــا شــرایط کرونــا خــو گرفتهانــد و
حــاال میداننــد که چگونه بایــد از پس
زندگی جدیدشان بر بیایند ،اما مسأله
اینجاســت کــه هیــچ امیدی بــه تغییر
شــرایط ندارنــد و بــا وضعیــت گرانی
که تــوان خریــد بســیاری از اقــام را از
آنها گرفته اســت ،حتی نمی توانند به
دوران بعد از کرونا خوشــبین باشــند و
مثالً برای ســفر کــه یکــی از الزمههای

فرشــاد نجفیپــور ،روانشــناس نیــز بــا بیــان ایــن کــه
افســردگی واکنــش فــرد بــه محیطی اســت کــه هیچ
تشــویقی در آن نیســت ،توضیح میدهــد :اینجا زجر
کشــیدن مسأله نیســت ،بلکه خوشــی ،لذت و تقویت
مثبت مطرح اســت .آدمهــا از بقیه روز به روز بیشــتر
فاصله میگیرند و بالطبع حالشان خرابتر میشود.
مــدام گله میکنند ،تقاضای کمک دارند و بحثهای
بچهگانــه بــهراه میاندازنــد .قضیــه ایــن طــور اتفــاق
میافتــد( :الــف) یــک اتفــاق ناراحت کننــده میافتد
مثــل کرونــا( ،ب) آدمهــای مســتعد به افســردگی در
چنیــن وضعیتــی بیــش از دیگــران نیــاز بــه حمایت
دارنــد( ،پ) افراد توان و مهــارت جلب حمایت الزم
را ندارند ،پس حالشــان بدتر میشــود ( ت) کارهایی
میکننــد کــه دیگــران را فــراری میدهــد و همینطــور
افسرده میمانند .در  70درصد افسردههایی که برای
درمان مراجعه میکنند ،مشــکل این بوده که همســر
به خواست ایشان پاسخ مثبت نداده است.
بــه گفتــه ایــن روانشــناس ،افســردگی ،بــه تنهایــی
دیگــران را فراری نمیدهد .بعضی رفتارهای ســطح
پایین افراد افســرده مثــل تقاضای بیــش از حد برای
همــدردی ،باعــث دور شــدن دیگــران میشــود .این
مطلب در مردها رایجتر اســت .البته آنچه بر سر یک
مــرد افســرده میآید به مشــخصات دوســتانش هم
بســتگی دارد .یک دوســت مهربــان و پرتحمل بهجز
در شــرایط خاص دافع نخواهد بــود .مردها اگر دنبال

شــادی اســت ،برنامهریــزی کننــد.
آنهــا میگوینــد بــرای عبور از شــرایط
ســخت بایــد به یــک اتفاق خوشــایند
در آینــده امیــدوار بــود ،امــا آیا بــا این
وضعیت چنین چیزی ممکن است؟
آیــا میتــوان از وضعیــت غیرقابــل
پیشبینــی و لحظهای زندگی رضایت
داشــت؟ کارشناســان اجتماعی با این
حال تأکید دارند که باید روحیه امید و
نشاط را تحت هر شرایطی حفظ کرد،
اما ســؤال این است در شــرایط حاضر
چگونه میتوانیم از این شــرایط خارج
شویم؟
ëëافســردگی یکــی از شــایعترین
اختالالت روانی
دکتر ســهیل رضایــی ،روانشــناس

حامی بگردند بیشــتر پس زده میشــوند ،چون تصور
عموم بر این است که مردها باید متکی به نفس بوده
و «ســنگ زیرین آســیا» باشــند .خانمهای افسرده به
دالیل دیگر رانده میشــوند .به هر طریق یک دوست
افســرده دیگــران را هــم ناراحــت و افســرده میکنــد.
آدمهــای افســرده چــون نمیتوانند به محیط پاســخ
مناســب بدهند و انتظارات دیگران را برآورده ســازند
بیشــتر از خودشان ناامید میشــوند .آدم افسرده هم
دائم مشــغول گلــه ،غر غر کردن و اشــک و آه اســت.
طبعــاً چنیــن وضعــی ،مطلــوب هیــچ آدم ســالمی
نیســت .اینهــا بــه جــای جســتجوی تقویــت مثبــت،
فقــط دنبال آزار دادن و گله هســتند و اگــر کار دیگری
بکننــد آرام نمیشــوند .با ایــن کارها فقط دیگــران را
فــراری میدهنــد .ایــن افــراد بایــد یــاد بگیرنــد که به
گونه دیگــری رفتار کنند .نجفیپــور توضیح میدهد:
در محیط زندگی افســردهها مســائل آزاردهنده مانند
مشــکالت زناشــویی ،مســائل کاری و ...زیاد و مطالب
خوشــایند ،مانند حضور دوســت ،عشــق ،تفریــح و...
کم اســت .میشــود به این افراد نشــان داد که محیط
مسبب افسردگیشان است .بیمار باید تعداد مسائل
آزاردهنــده را هــر روز کــم کرده و مطالب خوشــایند را
افزایــش دهد.پس افســردگی هــم میتواند ناشــی از
مشــکالت روابــط بین آدمها باشــد .البته هر کس هم
افســرده شــود روابطش با دیگران مختل خواهد شد.
پس هردو میتوانند علت و معلول یکدیگر باشند.

بــا اشــاره به غــم و انــدوه جمعــی در
جامعه میگوید :جامعــه ایران درگیر
یــک افســردگی جمعی شــده اســت.
دالیل این موضوع هم به شــرایط این
روزهــای جامعــه برمیگردد .شــرایط
اجتماعــی و اقتصــادی موجب شــده
تا افســردگی در جامعه بیشــتر از قبل
شــود .البته شــیوع کرونا و تنهاییهای
این روزهای مردم افســردگی را بیشتر
کــرده اســت .دربــاره افســردگی بایــد
بگویــم که ایــن بیماری نقطــه مقابل
امید است .وقتی درباره امید صحبت
میکنیــم درباره احتمــال انجام دادن
کاری حرف میزنیــم و این یعنی فرد
میتوانــد کاری را انجام دهد .بنابراین
بــرای رســیدن بــه هدفــش تــاش

میکند .هر چقدر اراده شخص نسبت
بــه امیــد باالتــر باشــد .شــادی در بین
افراد بیشــتر میشــود و این شــادی در
جامعه خودش را نشــان میدهد چرا
کــه مردم یــک جامعه امیــد دارند که
میتواننــد کارهای بــزرگ را با تالش و
پشتکار انجام دهند.
او ادامــه میدهــد :وقتــی امیــد
و شــادی بــرای افــراد بــه بــن بســت
میرســد ،افــراد دچــار ضعــف در
شخصیت و اراده خود میشوند .غم و
اندوه افراد را فرا میگیرد .این موضوع
را با مثالی توضیح میدهم .حاال دیگر
خریــد خانــه بــرای خیلیها یــک آرزو
شده است .مســائل اقتصادی موجب
شــده تا یک جوان  25ســاله مــدام به

ایــن فکر کنــد که اگــر  20ســال کار کند
نمیتوانــد خانــه بخرد .همیــن جوان
توانایــی شــخصی و فــردیاش را زیــر
ســؤال میبرد و حاصلش افسردگی و
غم میشــود و دیگر سادهترین قدمها
را بــرای انجام کار برنمیدارد و همین
مــورد هــم موجــب میشــود کــه ایــن
جوان بیانگیزه شود.
رضایی با اشــاره به اینکه افسردگی
یکــی از شــایعترین اختــاالت روانــی
اســت ،اظهــار مــیدارد :افــرادی کــه
درگیر افسردگی میشوند به تشخیص
زودهنگام و اقدامات درمانی مناسب
نیــاز دارنــد .چنانچــه این بیمــاری در
مراحــل اولیــه تشــخیص داده شــود،
فرد بســته بــه تجویز پزشــک از طریق
دریافــت دارو ،شــرکت در جلســات
رواندرمانــی یا حتی تغییرات ســبک
ل توجهــی
زندگــی بــه میــزان قابــ 
بهبــود خواهــد یافــت .امــا اگــر هیــچ
اقدامــی جهت مــداوای ایــن بیماری
انجــام نپذیــرد ،میتوانــد پیامدهــای
فاجعهبــاری را نه تنها بــرای خود فرد
بلکه برای هم ه اعضــای خانواده رقم
بزند .بــا این همــه مهمتریــن عاملی
که موجــب از بین بردن افســردگی در
جامعه میشــود میــزان رضایتمندی
و شــادی افــراد اســت ،اینکــه میــزان
دســتمزد و اختــاف طبقاتــی میــان
شــهروندان چــه میــزان اســت ایــن
موضوع بســیار مهم اســت و دولتها
باید به این مسائل توجه داشته باشند.
ëëچطورشادبمانیم؟
مهــدی مجــرد ،روانشــناس نیــز با
اشــاره بــه اینکــه افســردگی مانند یک
ســرماخوردگی راه درمــان دارد ،بــه
«ایــران» میگویــد :هــر فــردی وقتــی
سرما میخورد با درمانهای مختلف
ظــرف مدت کوتاهی درمان میشــود،
بــا ابتال بــه افســردگی هم میتــوان از
روشهــای درمانــی مناســب بهــره
گرفــت تا دوران ابتــا را کوتاه کرد .این
در حالــی اســت کــه اولیــن راه درمــان
بیمــاری ،مانــدن در خانــه اســت امــا
افســردگی داســتان متفاوتــی دارد،
ماندن در خانه زمینه ابتال به افســرده
شــدن را در افــراد مختلــف ،افزایــش
میدهد .هرچه بیشتر در محیط خانه
بمانیــم و از دیگــران فاصلــه بگیریم،
افسردگی بیشتر خودنمایی میکند.
بــه گفتــه او ،هــر فــردی در زندگــی
روزمــره برنامههایــی متناســب بــا
ســلیقه و میــل شــخصی خــود دارد،
بــه عنــوان مثــال ،رفتن بــه باشــگاه و
انجــام ورزشهــای متنوع ،پیــادهروی
در پــارک ،دورهمیهــای دوســتانه
و جمــع شــدن در کافــه و رســتوران یــا
دورهمیهــای آخر هفتگی خانوادهها
از جمله برنامههایی هستند که سبب
میشــوند روحیه افراد و به قولی خلق

وزیر بهداشت  ۲۰۰۰ :نیروی جدید در اورژانس کشور بزودی استخدام میشوند

ایسنا

وزیــر بهداشــت دیــروز در مراســم روز
اورژانــس بــا قــد ردانــی از تالشــگران
ســازمان اورژانــس کشــور گفــت :حضور
بانــوان در اورژانــس پررنــگ تــر خواهــد
شد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
سعید نمکی افزود :تالشگران اورژانس
در هفــت مــاه گذشــته نقــش مهمی در
مقابلــه با بیمــاری کرونا داشــته اند و در
خــط مقــدم بــوده انــد .وزیــر بهداشــت
گفت :از مهر امســال  ۳۰درصد پذیرش
دانشــجویان فوریــت هــای پزشــکی را
خانم ها تشکیل خواهند داد .وی افزود:
اورژانــس کشــور اولیــن خــط دفــاع ما و

اولیــن مرحله رســیدگی بــه مصدومین
اســت ،در ســیالبهای ســال گذشــته و
زلزلــه ها و یــا مدیریــت زائریــن اربعین
در ســالهای گذشــته زحمــات زیــادی
کشــیدند .وزیر بهداشــت گفت :عزیزان
اورژانــس بیش از  ۹۶هــزار بیمار قلبی و
بیش از  ۲۶هزار سکته مغزی را با کدهای
تخصصی اورژانس نجات داده اند.
 3ëëهــزار و  300پایگاه اورژانس در کشــور
فعالاست
رئیس ســازمان اورژانس کشور گفت:
پایگاههــای اورژانــس کشــور از  ۱۹۰۰بــه
 ۳۳۰۰پایــگاه و تعــداد آمبوالنسهــا

بــه  ۵۷۰۰آمبوالنــس رســیده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،پیرحســین کولیونــد
بیــان کــرد :در ســالهای اخیــر ســرعت

خدمترســانی اورژانــس بــه بیمــاران و
مصدومــان باالتــر رفتــه اســت .کارهای
اســتقرار بالگــرد اورژانــس در اســتان

سخنگویسازمانثبتاحوال:نوزادانپدرنامعلومباحکمدادگاهشناسنامهمیگیرند

مهر

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت:
نوزادانی که پدر آنها نامعلوم است،
چنانچــه دادگاه حکمــی در ایــن
خصوص صادر کند ،شناســنامه آنان
با نام خانوادگی مادر صادر میشود.
ســیفاهلل ابوترابی در گفتوگو با
ایرنا افزود :فرآیند صدور شناســنامه
بــرای نــوزادان در ایران شــامل چهار
قسمت است.
وی ادامه داد :نخســت پدر و مادر
دارای عقد رســمی کــه برای دریافت
گواهی والدت برای گرفتن شناسنامه
نوزاد خــود مراجعــه میکنند و ثبت
احــوال هــم برای ایــن گونه نــوزادان
شناسنامه صادر میکند.
ابوترابی تصریح کرد :دســته دوم

شــامل پــدر و مادرهایــی اســت کــه
دارای عقــد شــرعی هســتند اما عقد
ثبتــی ندارنــد ،در اینگونه مــوارد پدر
و مــادر بــه اتفاق بــرای تنظیم ســند
شناسنامه نوزاد مراجعه میکنند.
ســخنگوی ســازمان ثبــت احوال
افزود :دسته دیگر فرزندانی هستند
کــه حاصــل ازدواج زنــان ایرانــی با
اتباع خارجی هســتند که قانون این
گونه فرزندان نیز تصویب شده و در
داخل ایران برای گرفتن شناســنامه
این فرزنــدان به اســتانداریها و در
خارج از کشــور بــه کنســولگریهای
ایــران در خــارج از کشــور مراجعــه
میکننــد و طــی فرآینــد اداری ایــن
افــراد نیــز میتواننــد شناســنامه

بگیرند.
ابوترابی تاکید کرد :دســته چهارم
فرآینــد گرفتــن شناســنامه بــرای
نــوزادان ،شــامل فرزندانی اســت که
پدر آنها نامعلوم اســت در این گونه

موارد باید به دادگاه مراجعه شــود تا
نامعلومی پدر اثبات شــود و چنانچه
دادگاه حکــم صادر کنــد ثبت احوال
هــم بــرای نــوزاد بــه نــام خانوادگی
مادر شناسنامه صادر میکند.

خراسان شــمالی نیز انجام شده و چهل
و ششمین پایگاه بالگرد اورژانس خواهد
بــود و فعالیــت خــود را آغــاز میکنــد.
وی ادامــه داد :همچنیــن تربیت نیروی
انســانی از تیمهــای عملیــات ویــژه تــا
تشکیل اورژانس بانوان در عملیات ویژه
نیز انجام شــده است .برای نخستین بار
در دانشگاههای علوم پزشکی و در رشته
فوریتهــای پزشــکی از تکنیســینهای
خانم پذیرش شد.
به گفته کولیوند در ســطح مدارس با
وزارت آموزش و پرورش قرار گذاشــتیم
کــه کالس درســی بــرای فوریتهــای

آنهــا به ســمت مثبت شــدن گرایش
پیــدا کند .ایــن روزها با ظهــور بیماری
کرونــا تمامی موارد یادشــده ،تا اندازه
قابــل توجهــی از برنامههــای هفتگی
افــراد کاســته شــده یــا حتــی حــذف
شــدهاند ،همه مجبور هستیم ساعات
بیشــتری را در خانــه بمانیــم و همین
امر هــم زمینههای بروز افســردگی در
کل جامعه را افزایش داده است .البته
بــه جــز کاهــش ارتباطــات و در خانــه
ماندنهــای مکرر ،صرف نظــر از بروز
کرونــا ،مــوارد دیگــری هــم میتوانند
زمینــه ابتــا بــه افســردگی را فراهــم
کننــد ،به عنــوان مثال شکســت مالی،
شکست عاطفی ،اختالفات زناشویی،
ســرخوردگی در محیــط کار و بســیاری
موارد دیگر میتوانند در این امر ،مؤثر
باشند.
مجــرد در ادامــه میگویــد :افــراد
میتواننــد بــا اســتفاده از تکنیکهای
مناســب و روشهــای درســت از بروز
افسردگی جلوگیری کرده یا در صورت
ابتــا از آن عبــور کننــد .فعالســازی
رفتــاری از جملــه تکنیکهایــی
اســت که در ایــن خصــوص میتواند
کمککننده باشــد ،ورود بــه اجتماع،
ورزش و انجــام کارهــای مــورد عالقه
از جمله آنها هســتند البته متأسفانه
همزمانی افزایش افســردگی با کرونا
بــه نوعــی ســبب افزایــش ریتــم ابتال
بــه افســردگی در کل جامعــه شــده
اســت ،ســابق بــر ایــن بــا اســتفاده از
روشهــای درســت افــراد در طول دو
تا سه هفته از بیماری عبور میکردند
امــا در حــال حاضر دیده شــده گاهی
افــراد حــدود  4ماه یا بیشــتر افســرده
هســتند .افرادی که دچار افســردگی و
اضطراب میشــوند از طریــق درمان
شــناختی – رفتــاری بایــد بــه خــود
کمــک کننــد و خلــق خــود را تنظیــم
کننــد .شــناخت درمانــی و تغییر فکر
از جملــه راهکارهایــی هســتند کــه در
ســیر درمان تأثیر بســزایی دارد .فکر،
زیربنای احساس و هیجان است ،فکر
خوشــایند ،هیجــان مثبــت بــه دنبال
دارد و فکــر ناخوشــایند هیجانــات
منفــی را بــا خود بــه همراه مــیآورد.
فکــر کــه اصــاح شــود ،خطاهــای
ناخواســته که سبب بدخلقی میشود
نیز کاهش پیدا میکند.
بــه اعتقــاد او ،در گام بعــدی ،باید
به رفتارهــای فردی توجه شــود ،از آن
جایــی کــه فــرد افســرده ،حرکتهای
منفعالنــه از خــود بروز میدهــد ،باید
حتماً کارهای لذتبخش را در برنامه
روزانــه خود قــرار دهیــم ،انجــام امور
لذتبخــش در هر شــرایطی میتواند
مــا را از افســردگی دور نگــه دارد و در
صورت ابتال هــم در خروج از حاالت و
خلقیات منفی کمک کننده است.

پزشــکی و خودامــداد و دیگرامــدادی
داشته باشیم.
برای حوادث چهارشنبه آخر سال نیز
اقداماتی در سالهای گذشته انجام شد
که بســیار موفق بود .ارتقای مهارتهای
تخصصــی همــکاران اورژانــس در
ســالهای اخیــر افزایــش یافتــه و منجر
بــه افزایــش کیفیــت خدمــات اورژانس
پیــش بیمارســتانی شــده اســت .حضور
پرســرعت در حــوادث و بالیــا یکــی از
مزیتهــای اورژانس پیش بیمارســتانی
اســت کــه در حال حاضــر مــردم در این
زمینه رضایت مندی دارند.

اخبـــار

بهبود سالمت روانی جامعه با نسخه نشاط اجتماعی

واریز مرحله دوم «کمک معیشت»
به حساب معلوالن شدید و خیلی شدید

رئیس سازمان بهزیستی کشور از واریز مرحله دوم کمک هزینه معیشت برای
 ۱۲۵هزار خانوار با افراد دارای معلولیت شــدید و خیلی شــدید که به ســن ۱۸
ســال رســیدهاند خبــر داد .به گزارش ایســنا ،وحیــد قبادی دانا گفــت :مجموع
مبلــغ واریــزی  ۵۰میلیارد تومان بــود و  ۱۲۵هزار خانوار این مبلــغ را به عنوان
کمک هزینه معیشت دریافت کردند .او با بیان اینکه مبلغ واریزی از  ۳۶۰هزار
تا  ۴۹۰هزار تومان متغیر بوده گفت :این مبلغ هر سه ماه یکبار عالوه بر مبالغ
ماهانه و مســتمری ،واریز میشــود .قبادی دانا افزود :نوبت قبل هم برای ســه
ماهــه اول ســال در فروردین ماه واریز شــده بود .این واریزی بــه عنوان دومین
واریزی ســال جاری و مربوط به ســه ماهه دوم سال است و امیدواریم با کمک
مجلــس و ســازمان برنامه و بودجــه و تأمین اعتبارات مالی مــورد نیاز بتوانیم
حقــوق افــراد دارای معلولیت را اجرا کنیم .وی با اشــاره بــه اینکه برای اجرای
قانــون  ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز اســت اظهــار کرد :البته بودجهای که
ل جاری تأمین اعتبار شده است  ۱۳۰۰میلیارد تومان است .وی ادامه
برای سا 
داد :قانــون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت در ســال  ۸۳مصوب شــده
بوده و قانون جدید حمایت از افراد دارای معلولیت در ســال  ۹۶مصوب شــد.
در ســال  ۹۸برای اولین بار اعتبار  ۱۱۰۰میلیارد تومانی در قانون تعیین شــد که
 ۷۷۶میلیارد تومان آن تأمین اعتبار شد و تخصیص یافت.

کرونا جان  ۱۷۹نفر دیگر را در ایران گرفت

ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفــت :با فوت ۱۷۹
بیمــار کرونــای دیگــر در  ۲۴ســاعت گذشــته ،شــمار جانباختــگان بیماری
کووید ۱۹در کشــور به  ۲۳هزار و  ۶۳۲نفر رســید .ســیما سادات الری دیروز،
درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت
ناشی از این ویروس افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۲۶شهریور
 )۱۳۹۹و بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی ،دو هــزار و  ۹۸۱بیمــار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شــد و هزار و  ۷۲۶نفر بســتری
شــدند .بــا این حســاب ،مجموع بیمــاران کووید ۱۹در کشــور بــه  ۴۱۰هزار و
 ۳۳۴نفر رسید .سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون ۳۵۲
هزار و  ۱۹نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارســتانها ترخیص شــدهاند.
همچنیــن  ۳۸۲۷نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ۱۹در وضعیــت شــدید
ایــن بیمــاری تحت مراقبــت قرار دارند و تاکنون ســه میلیــون و  ۶۴۱هزار و
 ۵۸۱آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام شــده اســت .الری افزود:
براســاس آخرین اطالعات کرونا در کشــور ،اســتانهای تهــران ،مازندران،
گیالن ،قم ،اصفهان ،خراســان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کرمان ،خراسان
شمالی ،سمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.

حناچی  35 :در صد افراد به راحتی نمیتوانند
در معابر حرکت کنند

شــهردار تهران با اشاره به جمعیت  ۳۵درصدی شهروندانی که دارای مسأله
در رفت و آمد در معابر هســتند ،گفت :باید فضاهای شــهری با رویکرد حقوق
بشــری برای همه اقشــار مناسبسازی شــود .به گزارش ایســنا ،پیروز حناچی،
در دوازدهمین جلســه ستاد هماهنگی و پیشــگیری مناسبسازی کشور گفت:
برآوردها نشــان میدهد  ۳۵درصد افراد جامعه به هر دلیل در شــرایطی قرار
دارنــد کــه به راحتــی نمیتواننــد در معابــر حرکت کننــد و این نشــان میدهد
مناسبسازی معابر و فضاهای شهری چقدر اهمیت دارد .وی گفت :برخالف
همه زحماتی که کشیده شده معتقدم در این زمینه مشکالت فراوانی در شهر
تهران داریم؛ بسیاری از پیمانکارانی که فعالیت عمرانی میکنند آموزشهای
الزم را ندیدهاند و حتی پروژههای مناسبسازیشان هم استانداردهای الزم را
ندارد .حناچی گفت :تمام پروژههای جدیدی که در شــهر اجرا میشوند الزاماً
باید استانداردهای الزم را در مناسبسازی داشته باشند و پروژههای قبلی هم
به تدریج باید مناسبســازی شــوند .یکی از اقدامات مناســب این اســت که در
چک لیســتهای این پروژهها شــهروندان معلول حاضر باشــند و بر روند اجرا
نظــارت کننــد .او گفــت :مناسبســازی فضاهای در حال ســاخت آنقــدر برای
ما مهم اســت که بســیاری از پروژهها را تنها به خاطر نداشــتن اســتانداردهای
الزم در مناسبســازی معابــر و فضــا برای معلوالن حرکتی افتتــاح نکردهایم.
هماکنــون بســیاری از ایســتگاههای متــرو بــه خاطر نداشــتن پله برقــی افتتاح
نشدهاند.این جدیت شهرداری را در این زمینه نشان میدهد.

بودجه خوبی به دانشگاهها
مراکز پژوهشی و فناوری تعلق نگرفت

وزیــر علوم بــا تأکید بر اینکه برای ســال  ۹۹بودجه خوبی به دانشــگاهها ،مراکز
پژوهشــی و فناوری تعلق نگرفت ،گفت :متوسط تخصیص بودجه دانشگاهها
بــرای  ۵ماه از ســال حدود  ۴۰درصد بوده اســت .دکتر منصــور غالمی ،ضمن
بیان این مطلب بر لزوم توجه بیشــتر دولت به حمایت از دانشــگاهها در ســال
پیشرو تأکید کرد و به ایســنا ،گفت :دولت باید در برنامههای توســعهای خود
توجــه جدیتری بر دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی داشــته باشــد ،به همین
جهــت انتظــار داریم در برنامههای توســعهای کشــور که یک برنامه پنجســاله
اســت عــاوه بر اینکه دولــت به عنوان ارائــ ه دهنده این برنامه خــود را متعهد
بــه اجــرای آن میدانــد مجلــس نیــز حمایت خــود را از اجــرای ایــن برنامهها
اعــام کند به گونــهای که بخش آمــوزش عالی و پژوهش کشــور در این برنامه
مواد هدایت کننده داشــته باشــد .وزیر علوم تأکید کرد :ما در برنامههای قبلی
نظیر برنامه ششــم توسعه بیشتر برای آموزش عالی ،مراکز پژوهشی و فناوری
تکلیف مشــخص کردیم اما انتظار ما این است که در برخی از مواد این برنامه
حمایــت کننــد مثالً ذکر شــود که دولت بایــد این برنامههای مشــخص را برای
دانشــگاهها و مراکــز دانشــگاهی داشــته باشــند .بنابراین توجه به این قســمت
از مــوارد در تدویــن برنامه هفتم توســعه مهم اســت .دکتر غالمی بــا تأکید بر
اینکه بودجه خوبی در ســال  ۹۹به دانشــگاهها ،مراکز پژوهشی و فناوری تعلق
نگرفــت ،خاطر نشــان کرد :متأســفانه تخصیص بودجه این مراکــز نیز تا کنون
خوب نبوده اســت متوسط تخصیصها به دانشگاهها ،مراکز علمی و پژوهشی
با وجود گذشت ۵ماه از سال حدود  ۴۰درصد بوده است.

