
حال داوطلبان آزمايش انساني واكسن كرونا 
چطور اس�ت؟ اين روزه�ا همه م�ردم پيگير 
سالمت 14 نفري هس�تند كه براي اجراي فاز 
آزمايش انس�اني واكس�ن كرون�اي وطني به 
آنها تزريق شده اس�ت. حاال آنط�ور كه رئيس 
س�تاد اجرايي فرمان امام )ره( مي گويد حال 
14 نفري كه واكس�ن كوو اي�ران بركت به آنها 
تزريق شده خوب اس�ت و اين واكسن تاكنون 
هيچ عوارض�ي نداشته اس�ت. وي وعده داده 
تا س�ه ماه آينده به ظرفي�ت تولي�د 1۲ تا 14 
ميلي�ون دوز واكس�ن ايراني كرون�ا خواهيم 
رسيد و مردم كش�ورمان مي توانند با واكسن 
كرون�اي وطن�ي در براب�ر وي�روس تاج�دار 
واكس�ينه ش�وند. در كنار طي فرآيند توليد 
واكس�ن كرونا، س�ه ماده اوليه دارويي و يك 
داروي جديد ضد كرونا به نام آيورمكتين هم 
در ش�هرك دارويي بركت رونمايي ش�د تا در 
حوزه مقابله با اين ويروس بهتر از قبل تجهيز 
ش�ويم. اهميت دس�تيابي به دارو و واكس�ن 
مقابله با كرونا وقتي بيش�تر برايمان روش�ن 
مي ش�ود كه بدانيم مديران بهداش�تي كشور 
درب�اره افزايش احتم�ال موج چه�ارم كرونا 
هش�دار مي دهند؛ به خصوص اينكه افزايش 
آمار مراجعان س�رپايي و افزايش شيوع كرونا 
در كودكان زنگ خطر را به صدا درآورده است. 

آخرين گزارشات آماري وزارت بهداشت حاكي از 
آن است كه طي 24 ساعت منتهي به روز سه شنبه 
30 دي ماه، ۵ ه��زار و ۹۱۷ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۵۱۸ نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به يك ميليون و 342 هزار و ۱34 نفر رسيد. 

در همين زمان ۸۷ بيم��ار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 
به ۵۶ هزار و ۹۷3 نفر رسيد. تا كنون يك ميليون 
و ۱3۱ هزار و ۸۸3 نفر از بيم��اران بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 4هزارو2۷2 نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد 
اين بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند. تا كنون ۸ 
ميلي��ون و ۶34 هزار و ۵۵3 آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده اس��ت. بر اساس 
آخرين تحليل ها ۱0 ش��هر در وضعيت قرمز، 23 

ش��هر در وضعيت نارنجي، ۱۶3 شهر در وضعيت 
زرد و 2۵2 ش��هر در وضعيت آبي قرار دارند. ۱0 
شهر قرمز كشور در استان مازندران و شامل آمل، 
بابل، تنكابن، جويبار، رامس��ر، ساري، سوادكوه، 

فريدونكنار، قائمشهر و نكا است. 
  افزاي�ش  ۲  براب�ري مراجع�ات پ�س از 

تعطيالت و بازگشايي ها
نگراني از امواج تازه كرونا با افزايش دوباره مراجعه 
بيماران كرونايي به بيمارستان ها جدي تر از قبل 
شده اس��ت. مس��عود مرداني، عضو كميته علمي 

ستاد مقابله با كرونا با تأكيد بر پرهيز از تجمعات و 
بازگشايي هاي شتابزده به »جوان« مي گويد:» هم 
اكنون تعداد مراجعه كنندگان به ما نسبت به هفته 
گذشته تقريباً دو برابر شده اس��ت و اين افزايش 
بيماري به خاطر بازگشايي هاي شتابزده است.« 

عليرضا زالي، فرمانده س��تاد عملي��ات مقابله با 
مديريت بيماري كرونا در كالنش��هر تهران زالي 
هم با هشدار نسبت به كاهش رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و شيوه نامه هاي بهداشتي، از افزايش آمار 
مراجعان سرپايي خبر داد و گفت:» تغييري كه در 
ميزان مراجعان سرپايي ما در بخش هاي بهداشتي 
و درماني اتفاق مي افتد، اولين زنگ خطري است 
كه معموالً مي تواند نشان دهنده شكل گيري موج 
جديد بيماري باش��د.« وي با بيان اينكه بررسي 
گروه سني مبتاليان نش��ان مي دهد در طول دو 
هفته اخير با يك روند رو به رشد اما با شيب نسبتاً 
ماليم ميزان بستري ها در گروه سني بين پنج تا 
۱۷ سال در استان تهران رو به رو بوده ايم، افزود:» 
اگر چه قدر مطلق مرگ و مير در افراد زير ۱0 سال 
پايين است، اما حتي در گروه سني صفر تا ۱0 سال 

نيز شاهد افزايش مرگ و مير بوده ايم.«
به موازات تاخت و تاز ويروس تاجدار، تالش ها براي 
مهار و توليد واكسن و داروي مهار اين بيماري هم 

در جريان است. 
  15 ميليون دالر صرفه جويي ارزي با توليد 

يك دارو براي درمان كرونا
روز گذش��ته با حضور رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام )ره( از س��ه ماده اوليه داروي��ي و يك داروي 
جديد ضد كرون��ا به نام آيورمكتين در ش��هرك 

دارويي بركت رونمايي شد. 
  حال داوطلبان آزمايش انس�اني واكسن 

كروناي ايراني خوب است
محمد مخبر، رئيس س��تاد اجراي��ي فرمان امام 
)ره( در حاشيه آيين رونمايي از محصوالت جديد 
در حوزه مكمل ها مواد اولي��ه دارويي و دارو هاي 
ايورمكتين و موكوسيل كه در ش��هرك دارويي 
بركت البرز برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره 
وضعيت سالمت داوطلبان تزريق واكسن ايراني 
كرونا گفت: »هيچ يك از ۱4 داوطلب واكسن كرونا 

عوارض نداشته اند، حال داوطلبين خوب است.«
  تولي�د 14 ميلي�ون دوز واكس�ن ظرف

 4ماه آينده 
اين مقام مسئول در رابطه با واكسن كرونا توليد 
انبوه را مهم برشمرد و يادآور شد:» واكسن وقتي 
اثر دارد كه در اختيار مردم قرار گيرد؛ سعي داريم 
در اين رابطه تا يك ماه آتي توليد را به 3 ميليون 
دوز در ماه برسانيم، با ادامه اين روند ظرف سه ماه 
آينده به توليد ۱4 ميليون دوز واكسن در يك ماه 

خواهيم رسيد.«
وي با تأكيد بر اينكه بحث واكسن را در كشور به 
نقطه اي خواهيم رساند كه بيش از نياز توليد كنيم، 
در خصوص توليد دارو در كشور هم گفت: »يكي از 
جهتگيري هاي جدي ستاد در چند سال گذشته 
بحث پر كردن خأل داروهايي اس��ت كه در كشور 
توليد نمي شود. در حال حاضر ۹۷ درصد داروهاي 
مورد ني��از در كش��ور توليد مي ش��ود و 3 درصد 
واردات داريم، ولي اين 3 درصد 3۵ درصد قيمت 

تمام شده دارو را تشكيل مي دهد.«
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در حالي كه حضور در مدرسه اجباري نيست اما برخي مدارس توقف آموزش مجازي را اعالم كرده اند

انکار و اجبار در بازگشايي مدارس!

توليد انبوه واكسن وطني تا 3 ماه ديگر
مراجعات كرونايي پس از تعطيالت و بازگشايي ها ۲ برابر شده است

آموزش و پرورش از 

عليرضا سزاوار
امروز بازگش�ايي   گزارش  2

مدارس را در حالي 
بر عهده شوراي مدرسه سپرده كه برخي والدين 
از اجبار در اي�ن زمينه گالي�ه كرده اند. برخي 
مدارس رس�ماً آموزش در س�امانه شاد را قطع 
كرده اند تا پاي دانش آموزان را به مدارس�ي كه 
زير س�اخت هاي بهداش�تي ندار د، بكش�انند. 
بازگشايي مدارس بار غيرمتعارفي هم به حمل و 
نقل عمومي كالنش�هرها وارد مي كند كه خود 
كروناس�ت.  عامل�ي ديگ�ر در گس�ترش 
آغاز به كار مدارس اكنون مصادف شده با دو رقمي 
شدن آمار مرگ و ميرهاي ناشي از كرونا كه نشان از 

كنترل نسبي اين پاندمي در كشور دارد. 
 دوري دانش آموزان از پروتكل ها

كرونا و تقس��يم بندي شهرها ش��رايط را هم براي 
خانواده ها و هم كاركنان مدارس سخت كرده است. 
ضمن اينكه حضور حتي اختي��اري دانش آموزان 
در م��دارس پيامدهاي��ي خواه��د داش��ت. قطعاً 
دانش آموزان ابتدايي نمي توانند بهداشت فردي را 
به طور كامل رعايت كنند و امكانات الزم هم براي 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي وجود ندارد. ضمن 
اينكه مدارس اصاًل جاي مناس��بي ب��راي رعايت 
فاصله اجتماعي كودكان نيست.  از امروز كالس هاي 
دانش آموزان پايه هاي اول و دوم ابتدايي در مناطق 
داراي وضعيت زرد و آبي داير مي شود. كالس هاي 
عملي و كارگاهي هنرجويان هنرستان هاي فني و 
حرفه اي و كاردانش در وضعيت زرد و آبي هم داير 
اس��ت.  وزارت آموزش و پرورش فقط از بازگشايي 
صحبت كرده و حضور دانش آموزان در مدارس را بر 
عهده شوراي مدرسه سپرده است. برخي ادارات كل 
آموزش و پرورش استان ها هم حضور دانش آموزان 
ابتدايي را اختياري اعالم كرده اند. مثاًل بازگشايي 

مدارس اصفهان در پايه هاي اول و دوم ابتدايي به 
صورت دو روز در هفته و اختياري است. 

برگ��زاري كالس هاي درس در اس��تان كرج هم 
حداكثر با ۱0 نفر به صورت حضوري خواهد بود. 
آموزش و پرورش اس��تان البرز ضدعفوني شدن 
مدارس، تأمين و تجهيز اين مراكز در دستور كار 
قرار گرفته است.  حضور دانش آموزان در مدارس 
در وضعيتي است كه ميزان بس��تري ها در گروه 
سني بين پنج تا ۱۷ سال در استان تهران، در طول 
دو هفته اخير با يك روند رو به رش��د اما با شيب 
نسبتاً ماليم مواجه بوده است. اخيراً اگر چه مرگ 
و مير در افراد زير ۱0 س��ال پايين بوده، اما حتي 
در گروه سني صفر تا ۱0 سال نيز شاهد افزايش 
مرگ و مير بوده ايم.  بازگشايي مدارس مي تواند 
كشور را به وضعيت جهشي ويروس در ارديبهشت 
و خردادماه دچار كند. اگر اين بار گرفتار ش��ويم، 

موج و ش��دت خيز جديد كرونا در كش��ور شايد 
بيشتر هم باشد. 

 هشدار به والدين
نكته ديگر اين اس��ت كه برخي والدين هم عنوان 
مي كنند حضور فرزندانش��ان در مدرسه، اجباري 
است. مادر يك دانش آموز دوم دبستاني در منطقه 
۱۵ تهران ب��ه خبرگزاري ف��ارس گفت: »آموزش 
فرزندم را در ش��اد قطع كردند و گفتند كه حضور 
بچه ها در مدرس��ه اجباري است همچنين عنوان 
كردند دانش آموزان 40 دقيقه در مدرس��ه حضور 
دارند. اين در حالي  اس��ت كه بنده دو فرزند ديگر 
هم دارم كه واقعاً احساس مي كنم اين اجبار اصاًل 

درست نيست«. 
وي افزود: »مسئوالن وزارت بهداشت مدام عنوان 
مي كنند كه رفتن دانش آموزان به مدرسه خطر دارد 
و حضور دانش آموزان در مدارس اجباري نيس��ت 

پس اين رفتار آموزش و پرورش چه معنا دارد؟!«
بس��ياري از والدين در تماس ب��ا خبرگزاري هاي 
ديگر هم گزارش دادند كه مدارس همچنان آنها را 
براي گرفتن تعهد براي حضور دانش آموزان كالس 
اولي و دومي به مدرسه فرا خوانده و اعالم كرده اند 

آموزش هاي مجازي در كار نخواهد بود. 
وزير آم��وزش و پرورش ضمن تصري��ح به اين كه 
حضور در مدارس اجباري نيست و با بيان اينكه از 
ابتداي بهمن ماه، كادر اداري و اجرايي تمام مدارس 
كشور به اس��تثناي مدارس��ي كه در مناطق قرمز 
قرار دارند، موظف به حضور در مدارس هس��تند، 
گفت: »مدارس به عن��وان حلقه هاي ارتباطي بين 
آموزش وپرورش و خانواده هاس��ت و تنها از طريق 
برقرار شدن اين ارتباط است كه مي توانيم از كيفيت 
آموزش در كشور مطمئن شويم. آموزش مجازي 
عماًل براي پايه ه��اي اول و دوم مقط��ع ابتدايي، 
آموزش مناس��بي نيس��ت به همين منظور تمام 
مدارس اين دوپايه در شهرهاي زرد و آبي به صورت 

حضوري برگزار مي شوند.«
 بار مدارس روي دوش شهر

در كالنشهرها شرايط متفاوت است؛ چراكه با آغاز 
فعاليت مشاغل آموزشي بار غير متعارفي به حمل 
و نقل عمومي كالنشهرها وارد مي شود كه موجب 
نگراني هاست. حتي ۵ تا ۱0 درصد افزايش استفاده 
از حمل و نقل عمومي موجب شيوع بيشتر خواهد 
بود. از س��وي ديگر معلمان با توجه به وقت و توان 
خود نمي توانند آموزش حض��وري و مجازي را با 
هم پيش ببرند و حتي به نظ��ر مي آيد كه اين كار 
غير ممكن است.  نگراني هاي روزهاي اخير درباره 
آلودگي هواي ش��هرهاي بزرگ كشور مي تواند بر 
شدت گرفتن ويروس كرونا هم اثر گذار باشد و خود 
آلودگي هوا نيز به تنهايي براي گروه سني كودك و 

نوجوان نگران كننده است. 

 معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد با اعالم اينكه ۱/۵ ميليون 
نفر نيازمند بيكار و ش��به بيكار در كش��ور وجود دارد، گفت: پيشنهاد 
كميته امداد براي س��ال ۱400 در حوزه اش��تغال محروم��ان، ايجاد 
300 هزار فرصت ش��غلي جديد اس��ت كه نيازمند ۱0 ه��زار ميليارد 
تومان تسهيالت قرض الحس��نه خواهد بود، اما دولت در اليحه بودجه 
۶هزارو۱00 ميليارد تومان در نظر گرفته است؛ اين در حالي  است كه 
هزينه هاي ايجاد كسب و كار افزايش يافته و از سوي ديگر ما به دنبال 

ايجاد تعداد بيشتري فرصت شغلي هستيم. 
 سخنگوي كميسيون تلفيق از افزايش سقف وام ازدواج تا ۷0 ميليون 
تومان و براي پس��ران زير 2۵ و دختران زير 23 س��ال تا ۱00 ميليون 

تومان خبر داد. 
 عضو شوراي شهر تهران بااش��اره به اينكه آلودگي هوا ساالنه جان 
4 هزار نفر را در پايتخت مي گيرد، گفت: بايد مانند كرونا حساسيت ها 
نس��بت به معضل آلودگي هوا افزايش يابد. در همين رابطه ش��هردار 
تهران هم اعالم كرد كه حل مشكل آلودگي هوا و ترافيك در تهران يك 
موضوع حاكميتي است و شهرداري به تنهايي نمي تواند بار اين حجم 

زياد را به دوش بكشد. 
 مديرگروه اخالق پزشكي دانشگاه علوم پزش��كي ايران تأكيد كرد: 
آموزش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي از سال هاي ابتدايي ورود به 
دانشگاه و تدوين كدهاي اخالقي مجزا و اختصاصي براي هر بخشي از 

نظام سالمت، براي جلوگيري از تعارض منافع ضروري است. 
 مدير كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به 
بارش برف و باران در استان هاي مختلف كشور از روز گذشته، از وزش 

باد شديد و كاهش دما در نقاظ مختلف خبر داد. 
 مدير كل امور كميس��يون هاي ستاد سازمان پزش��كي قانوني گفت: 
بسياري از موارد شكايات در قالب شكايت از كادر درمان مربوط به برقراري 
ارتباط نادرس��ت ميان پزش��ك يا كادر درمان با بيماران است و برخورد 

صحيح با بيماران قطعاً تعداد قابل توجهي از شكايات را كاهش مي دهد. 
 در  پي وقوع آتش س��وزي هاي متعدد در نقاط مختلف جنگل هاي 
هيركاني در اس��تان هاي گيالن، گلس��تان و بخش هايي از جمهوري 
آذربايجان، دبير مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيس��تي كشور با اشاره 
به جابه جايي زماني در وقوع آتش سوزي هاي طبيعي در شمال كشور 
گفت: وقوع آتش سوزي در فصل پاييز معمول است و رخداد آن در فصل 

زمستان نشان از تغييرات اقليمي دارد. 
 فرمانده ي��گان حفاظت از محيط زيس��ت از افزاي��ش 3۵ درصدي 
فوق العاده پرداختي محيط بانان از ابتداي سال آينده خبر داد و گفت: 
براي نخس��تين بار رديف بودجه مس��تقلي براي تأمين جيره غذايي و 

تجهيزات معين شد. 

رئيس شوراي شهر پايتخت:
گويا مصوبات حمل و نقل عمومي 
براي گول زدن مردم بوده است

و  بي عمل�ي  ش�عار،  اينك�ه  بي�ان  ب�ا  هاش�مي  محس�ن 
مصوب�ات ب�دون اج�را م�ردم را كالف�ه كرده اس�ت، تصري�ح 
ك�رد ك�ه باي�د از دول�ت ب�ه ق�وه قضائي�ه ش�كايت ك�رد. 
محسن هاشمي در آيين تجليل از سفيران هواي پاك شهر تهران گفت: 
شاهد هس��تيم كه حمل و نقل خصوصي براي تهران مشكالت زيادي 
را ايجاد كرده است. البته موارد ديگري هم هست، اما در طول سال هاي 
اخير به حمل و نقل عمومي كمتر بها داده ش��ده و بيشتر روي حمل و 
نقل خصوصي تمركز شده است.  رئيس شوراي شهر تهران افزود: بايد با 
استفاده از سمن ها و مردم و با استفاده از شكايت به قوه قضائيه به دليل 
عدم پرداخت بدهي هاي حمل و نقل عمومي از س��وي دولت، بس��يار 
جدي عمل كنيم.  وي تأكيد كرد: اين همه شعار و بي عملي و مصوبات 
بدون اجرا كافي است و مردم را كالفه كرده است. ما مصوبات خوبي در 
دولت و مجلس داريم، اما همه اين موارد را گويي براي گول زدن مردم 
تصويب كرده ايم و به شدت دنبال اجرا نشدن آنها هستيم و هيچ اراده اي 

هم براي اجراي اين موارد وجود ندارد. 
رئيس شوراي شهر تهران افزود: بر اساس قانون، در قانون هدفمندي 
يارانه ها بايد ۱0 درصد به حمل و نقل عموم��ي اختصاص يابد، اما نه 
س��ازمان برنامه و بودجه نه مجل��س و نه دولت هيچك��دام آن را اجرا 
نمي كنند و يك ريال هم پرداخت نكردند. بر اساس يكي ديگر از قوانين 
نيز دولت بايد س��االنه 4 هزار ميليارد تومان از اعتبار تخصيص يافته 
خود را به حمل و نقل عمومي اعطا مي كرده كه هيچ س��الي پرداخت 

نشده است. چرا مديريت شهري اين قانون را اجرا نمي كند؟!
هاش��مي تصريح كرد: ما دو مصوبه تأمين ۱۹ ه��زار اتوبوس و 2 هزار 
واگن در دولت داش��تيم كه هيچكدام اجرا نشده اس��ت. بايد بيش از 
20 ميليون از سفرهاي تهران توس��ط حمل و نقل عمومي انجام شود 
در غير اين صورت ش��اهد روزانه افزايش آلودگي هستيم.  وي تصريح 
كرد: سال هاست كه بايد سرعت خط 4 مترو كاهش يابد، اما با دقايق باال 
در حال استفاده از آن هستيم. وقتي مترو را ساخته ايم، اما آن را تجهيز 
نمي كنيم شبيه دور ريختن پول و س��رمايه است.  رئيس شوراي شهر 
تهران افزود: اگر نگاه ها تغيير نكند قطعاً هواي تهران بهتر نمي شود. در 
اطراف تهران ۵00 كيلومتر ريل غير قابل استفاده داريم. ما بايد ديگر 
اتوبوس ديزلي و گازي را در تهران استفاده نكنيم و ۹ هزار اتوبوس برقي 
بخريم.  هاشمي با اشاره بر بدهي هاي دولت به شهرداري عنوان كرد: از 
طرف ما بايد قدري سماجت و لجاجت باشد تا دولت اين مسئوليت را 
اجرا كند و دولت، مجلس و مردم نيز به كمك اين كمپين بيايند و اين 

خواسته عملي شود. 

حسین سروقامت

با مهمان ناخوانده هم 
هيچ جا خانه خود آدم نمي شود !

درك متقابل، توانايي گفت وگوي صحيح، صداقت در كالم، رعايت انصاف 
در بحث و بس��ياري موارد ديگر همگي مهارت هاي الزم براي زندگي در 
اجتماع و لوازم روابط بين فردي روزگار ماس��ت؛ اجتماعي كه از خانواده 
شروع مي شود.  همه ما آدم ها بعد از حضور در خانواده، در جمع دوستان، 
همساالن، مدرسه، دانشگاه، محل كار و موقعيت هاي مختلف اجتماعي 
قرار مي گيريم؛ موقعيت هايي كه از برخوردها و روابط اجتماعي و بين فردي 
كوچك و بزرگ ما در طول زندگي ناشي مي شود. پس خيلي واضح است 
كه آموزش و كسب مهارت هاي بين فردي از ضروريات زندگي به شمار 
مي رود. جالب است بدانيم در روابط بين فردي انگشت اتهام بررسي هاي 
علمي و ميداني دقيقاً به سمت »بي مهارتي« آدم هاست. اين عامل يكي از 
داليل اصلي بسياري از مشكالت و مصائب خانواده ها و خصوصاً زوج هاي 
جوان است.  شايد بشود كوويد ۱۹ را مهمان ناخوانده اين روزها و شريكي 
براي »بي مهارتي« ها دانست؛ عاملي كه بيش از پيش محيط خانواده را 
دستخوش تنش هاي فيزيكي و رواني قرار داده است. احتماالً اين مهمان 
ناخوانده فعالً مهمان ما انسان ها خواهد بود؛ پس تنها راه براي كمتر آسيب 
ديدن از شرايط فعلي، يادگيري برخي مهارت ها در راستاي كاهش تنش ها 

است؛ اول كاهش تنش در خانواده و بعد در اجتماع ! 
 منشأ تنش را شناسايي كنيد 

 اولين راه حل در مورد هر مسئله اي، بررسي عميق و دقيق علل موضوع 
است. وقتي علت و سرمنشأ يك تنش كشف شود، قطعاً راه حلي دقيق 
هم پيدا خواهد ش��د. كنترل هيجان هم عامل مهمي به شمار مي رود. 
تصميمات آني و هيجاني ممكن اس��ت اولين واكنش باشند، ولي قطعاً 

بهترين واكنش نيستند. 
 شرايط را عوض كنيد 

زماني كه تنش به اوج خود مي رس��د، منطق و استدالل جاي خود را به 
لجاجت و بحث بيهوده مي دهد. با ترك موقعيت فعلي عامل تنش را از 
ديد خود خارج كنيد. آب خنك بنوشيد و از تنفس عميق غافل نشويد. 
اگر آرامش نسبي خودتان را به دست آورديد، به سراغ راهكار هاي تنظيم 

شناختي برويد. 
 زاويه ديدتان را تغيير دهيد 

نگران نباشيد! قرار نيست منطق و نگاه ش��ما زيرسؤال برود. تنها كافي  
است براي لحظاتي از نگاه طرف مقابل به موضوع نگاه كنيد. مثبت انديش 
باشيد، يعني واقع بين باشيد. در مثبت انديشي فرد انديشه مثبت دارد، 
بدي و خوبي را كن��ار هم مي بيند؛ همزم��ان نيمه پر و خال��ي ليوان را 

مي بيند. 
 به تنش ها دامن نزنيد 

نياز نيست ديگر اعضاي خانواده در جريان تنش شما قرار بگيرند. موضوع 
را بين خودتان حل كنيد. شما خودتان اعضاي يك خانواده هستيد، پس 
وقتي به آرامش نسبي رسيديد، به فرد مقابل محبت كنيد. نفع اين كار به 

هر دو شما خواهد رسيد. 
 با عذرخواهي كوچك نخواهيد شد 

مسئوليت پذير باشيد. اگر خطا و قصور از س��مت شما بوده است، حتماً 
عذرخواهي كني��د و خيال نكنيد ك��ه خطاها فراموش مي ش��وند. »از 
خودگذش��تگي« را در خود تقويت كنيد و اين رفت��ار را به كودكان نيز 

بياموزيد. 
 بخنديد و بخندانيد 

ش��ما مي توانيد محور اصلي رفتارهاي مثبت در خانواده باشيد. همواره 
به خود و ديگر اعضا يادآوري كنيد كه خانواده دشمن ما نيست، خانواده 
ميدان جنگ و پيروزي نيس��ت. خانواده يك مجموعه اس��ت، نه چند 
عضو جدا از هم. مهربان باشيد. خانواده محيطي نيست كه در آن منطق 

محض باشيم. 
 بخشي از راه حل باشيد، نه مشكل! 

يكي از راهكارهاي اساسي كاهش تنش در ايام شيوع كرونا دوري از اخبار 
منفي است. خود و خانواده تان را از اين اخبار دور نگه داريد. در ايام شيوع 
كرونا و قرنطينه هاي اجباري براي ساعات خود برنامه ريزي داشته باشيد. 
برنامه ريزي نكردن موجب كسالت، بي حوصلگي و تنش مي شود. كنترل 
تلويزيون را به دست فردي دهيد كه انتخاب ديگري جز ديدن تلويزيون 
ن��دارد. فراموش نكنيد يك��ي از مفيدترين راهكارها انج��ام برنامه هاي 

شادي آور و دسته جمعي با اعضاي خانواده است. 
 ايام كرونا دير يا زود تمام مي شود. مهم اين است كه اگر چند سال ديگر 
با اعضاي خانواده خاطرات ايام كرونا را مرور مي كنيم، خاطراتي خوش و 
سراسر همبستگي و اميدواري در ذهنمان نقش ببندد، نه خاطراتي تلخ و 

پرتنش كه آسيب هاي فراواني نيز به روابط ما وارد كرده است. 
يك ضرب المثل انگليسي مي گويد» خانه بهترين جايي است كه مي توانيد 
در آن باشيد«؛ نه تنها به خاطر راحت بودن، بلكه به اين دليل كه عشق 
و خانواده را مي توانيد آنج��ا پيدا كنيد. اين ضرب المث��ل دقيقاً معادل 
ضرب المثل فارسي »هيچ جايي خونه خود آدم نميشه!« است. پس اين 

نعمت خدادادي را بيش از پيش دريابيم. 

ماجرا از سال ۲۰1۲ و از صنعتگري دانماركي آغاز شد كه در يك 
مؤسسه كمك به نابينايان كار مي كرد. 

»ويبرگ« پي برد كه نابينايان براي انجام امور روزمره خود به 
اندكي كمك نياز دارند، اما هميشه دوس�تي كه به آنان كمك 

كند، وجود نداشت. 
ويبرگ به ايده جالبي رسيد كه امروزه در جهان هزاران طرفدار 

!Be My Eyes دارد؛ راه اندازي اپليكيشن
-  »چشمان من باش!«

يك تماس مس�تقيم ويدئويي در بستر ش�بكه اي جهاني كه 
كاربران چش�مان خود را به نابينايي بخش�يده، از راه ش�بكه 

بتوانند به جاي او ببيند!
چ�ه تجرب�ه هيجان انگي�زي؛ تجرب�ه اي جال�ب ب�ر پاي�ه 

سودرساني هاي كوچك و مهربانانه!
»كداميك از اين كارت ها كارت سوخت است؟«، »آيا لباس هاي 
من مرتب و هماهنگ هستند؟«، »ممكن است ببينيد تاريخ اين 

شير گذشته است يا نه؟«.. . 
ش�ما هم نصب كنيد؛ ب�اور كنيد ما ب�ه اي�ن خيرخواهي هاي 

مشفقانه محتاج تريم!
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واگذاري ۱2 پارك جنگلي تا پايان سال 
به شهرداري هاي تهران

و  طبيع�ي  مناب�ع  كل  اداره  فن�ي  مع�اون  گفت�ه  ب�ه 
آبخي�زداري اس�تان ته�ران ت�ا پاي�ان س�ال ج�اري، مديريت 
1۲ پ�ارك به ش�هرداري هاي اس�تان ته�ران احاله خواهد ش�د. 
معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران گفت: با 
توجه به دستورالعمل ها، ضوابط و قوانين مربوطه، كميته فني باالترين 
مرجع تصويب و تصميم گي��ري درخصوص اج��راي طرح هاي منابع 

طبيعي و آبخيزداري است. 
س��يد نقي عزيزي به موضوعات اولويت دار كميته فني در سال جاري 
پرداخت و اظهار كرد:  يكي از موضوعاتي كه با اولويت در دس��تور كار 
است، احاله مديريت بهره وري پارك هاي جنگلي است كه تا پايان سال 
احتماال ۱2 پارك واگذار مي شود. در اين خصوص تاكنون موضوع احاله 
مديريت هش��ت پارك جنگلي در كميته فني مورد تأييد قرار گرفته 
و مابقي نيز در حال رسيدگي است.  وي طرح هاي مرتعداري را يكي 
ديگر از موضوعات اولويت دار اين كميته بر ش��مرد و تصريح كرد: در 
سال جاري ۱۸ فقره طرح مرتعداري در اين كميته مورد بررسي قرار 
گرفته و تاكنون چهار طرح مرتعداري تصويب و تأييد شده اس��ت.  به 
گزارش پايگاه اطالع رساني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
تهران، عزيزي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه 
كميته فني، كميته اي كاماًل تخصصي است، گفت: اين كميته يكي از 
قديمي ترين مراجع تصميم گيري سازماني و بازوي فني مجموعه منابع 
طبيعي به شمار مي آيد و از آنجايي كه تمامي موضوعات فني، اجرايي، 
دستورالعمل ها، طرح ها و پروژه ها بايد با تأييد اين كميته انجام شود، 
نقش آن در تصميم س��ازي هايي كه در جهت رفع تهديدات و توسعه 
منابع طبيعي اتخاذ مي شود، بسيار با اهميت است.  وي با بيان اينكه 
اين كميته تمامي طرح ها و برنامه هاي اجرايي را از لحاظ امكان سنجي 
و توجيهات اقتصادي و اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهد، گفت: در 
اين كميته عالوه بر طرح ه��ا و پروژه هاي منابع طبيعي و آبخيزداري، 
مصوباتي ك��ه از كميته هايي همچ��ون كميته نظ��ارت بر طرح هاي 
عمومي و عمراني در خصوص واگذاري معاون يا طرح هاي كشاورزي و 
غيركشاورزي ارجاع مي شود، مورد پيگيري و بررسي قرار مي گيرند. 

نماي نزديک

داير شدن مراكز آموزشي االن به صالح نيست
بازگشايي هاي مراكز آموزشي در حالي اتفاق افتاده است كه پيگيري هاي »جوان« نشان مي دهد 

ستاد ملي كرونا هنوز در اين رابطه اعالم موضعي نكرده است. 
»جوان« از دكتر سيما سادات الري، س��خنگوي وزارت بهداشت پرسيده است، ظاهراً دانشگاه 
آزاد آزمون جامع دكتري  را كه بنا بوده مجازي برگزار شود، حضوري برگزار كرده است؛ ستاد ملي 

كرونا در اين رابطه مصوبه اي داشته است؟ 
دكتر الري در پاسخ گفته اس��ت: »آزمون هاي جامع دكتري در تعداد محدود و شامل دو بخش 
نظري و شفاهي است. شيوه برگزاري اين آزمون به دانشگاه بستگي دارد، ولي به صورت خاص 
تاكنون تصميمي ارائه نشده است. آزمون جامع گاهي براي دو يا سه نفر يا در نهايت ۱0 نفر برگزار 
مي شود و از نظر رعايت فاصله گذاري براي تعداد محدود افراد مشكلي وجود ندارد. با اين حال 
تصميم در زمينه شيوه برگزاري با خود دانشگاه است. ستاد ملي مقابله با كرونا نيز منعي براي 
اين موضوع تصويب نكرده است. البته در ش��رايط آبي شهرها جلسات ۵0 نفره و در مناطق زرد 
30 نفره امكان دارد و كالس در صورت تأمين 4 مترمربع براي هر نفر حداكثر ۱0 نفر مجاز است. 

ضمناً اگر امكان برگزاري آزمون به صورت مجازي فراهم باشد، ارجحيت دارد«.  
دكتر مس��عود مرداني، عضو كميته علمي س��تاد ملي مقابله با كرونا هم در پاسخ به »جوان« 
گفته است: »بازگشايي ها االن وقتش نيست؛ همين االن مريض هاي ما در مقايسه با هفته پيش 

دو برابر شده است«. 

فاطمه اماني / روانشناس 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


