
26 استان از 32 اس�تان كشور در وضعيت قرمز 
يا هش�دار هس�تند و حاال پايتخت هم در صف 
استان هاي قرمز قرار گرفته است؛ امري كه كارزار 
مبارزه با كرونا را بيش از پيش سخت مي كند. چند 
هفته اي مي شود كه آمار فوتي هاي كرونا بيش از 
200 مورد يا حول و حوش همين رقم است و ادامه 
چنين روندي مي تواند آمار مرگ هاي ناش�ي از 
كرونا را به س�مت اعداد بزرگ تري س�وق دهد. 
خالصه كالم اينكه فاجعه بيخ گوشمان نشسته 
و هر لحظه ممكن است ش�رايط بدتر هم بشود. 

وضعيت اضط��راري کرونا  در اغلب نق��اط دنيا برقرار 
است. طبق آمارهاي جهاني تاکنون 17/5 ميليون نفر 
به کرونا مبتال شده و حدود 680 هزار تن به خاطر اين 
بيماري جانشان را از دست داده اند. در اروپا هم شاهد 
شيوع مجدد کرونا هس��تيم. روز گذشته هم کميته 
اضطراري س��ازمان بهداش��ت جهاني ب��راي ارزيابي 
مجدد همه گيري ويروس کوويد 1۹ تش��كيل جلسه 
داد. اين جلس��ه ش��ش ماه پس از آنكه براي اولين بار 
اين سازمان همه گيري کرونا را اعالم کرد، برگزار شد. 
محور اصلي اين نشست اقدامات امكانپذير براي کنترل 

ويروس کرونا بود. 
 شش ماه پيش وقتي سازمان بهداشت جهاني به خاطر 
ش��يوع کرونا وضعيت اضطراري اعالم ک��رد، کمتر از 
يكصد مورد ابتال به کوويد 1۹ ثبت شده بود و مرگي هم 

در خارج از چين گزارش نشده بود. 
 16 هزار و 766 مرگ بر اثر كرونا 

طي 24 س��اعت منته��ي به جمع��ه 10 م��رداد ماه 
2هزارو674 بيمار جديد مبتال به کوويد1۹ در کشور 
شناس��ايي ش��د که يك هزارو52۳ نفر از آنها بستري 
شدند. بر اين اساس مجموع بيماران کوويد1۹ در کشور 

به ۳04 هزار و 204 نفر رسيد. 
در همين زمان 1۹7 بيمار کوويد1۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به 16 هزار و 766 نفر رسيد. همچنين 4هزارو21 
نفر از بيم��اران مبتال به کووي��د1۹ در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت ق��رار دارند. تا 
کنون 26۳ هزار و 51۹ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنان 11 
استان در وضعيت هشدار و 15 استان در وضعيت 

قرمز هستند. 

 پيش بين�ي رئيس جمه�ور از كاه�ش ش�مار 
مبتاليان و آمار فوتي ها ظرف 2 هفته آتي

به رغم روند صعودي ش��يوع، بس��تري و مرگ و مير 
بيم��اران کرونايي حجت االس��الم حس��ن روحاني 
رئيس جمهور در جلسه رؤساي کميته هاي ستاد ملي 
مقابله با کرونا با اشاره به باال رفتن حساسيت مردم و 
افزايش مراقبت ها و رعايت پروتكل هاي بهداشتي، از 
پيش بيني براي کاهش شمار مبتاليان و آمار فوتي ها 

ظرف دو هفته آتي خبر داد. 
وي همچنين با اش��اره به برگزاري موفق مراسم ماه 
مبارك رمضان و همكاري و همراهي خوب رسانه ملي 
و شبكه هاي مجازي در انتقال فضاي روحاني و معنوي 
به جامعه گفت:» بايد در مراسم عزاداري محرم نيز با 

بهره گيري از ابتكارات جديد و همسو با شرايط خاص 
کشور در موضوع کرونا، بخشي از عزاداري ها در فضاي 

مجازي و حسينيه هاي مجازي انجام گيرد.« 
روحاني با بيان اينكه همه دستورالعمل هاي ضروري 
بهداشتي براي به ويژه برگزاري عزاداري هاي مسئوالنه 
ابالغ شده است، افزود:» اين دستورالعمل ها ضروري 
است که به عنوان بخش��ي از الزامات شرعي و قطعي 
مراس��م عزاداري از س��وي متوليان مراس��م رعايت 
شود؛ چراکه رعايت اين دس��تورالعمل ها حق الناس 
است.« به گفته رئيس جمهور اين دستورالعمل هاي 
ابالغي کامالً منطبق بر استاندارد هاي جهاني سازمان 

بهداشت جهاني است. 
روحاني با بيان اينكه بايد ش��يوه هاي ت��ازه اي براي 

عزاداري امام حسين)ع( را تجربه کنيم و هم سالمت 
جسم و جان و هم تقويت و تبيين ايمان حفظ شود، 
گفت: »سوگواري ها را چنان برگزار کنيم که بعد از ايام 

محرم کسي سوگوار عزيزانش نشود.«
  20 ت�ا 29 س�اله ها رك�ورددار بس�تري 

در 2هفته اخير
وضعيت قرمز ش��هر تهراني و نگراني هاي بيشماري 
که براي کنترل کرونا در اين کالنشهر و با اين تراکم 
جمعيتي باال وجود دارد موجب شد تا با پيشنهاد ستاد 
استاني مقابله با کروناي تهران، باالخره رئيس جمهور 
براي مدت يك هفته اجراي طرح ترافيك در پايتخت 
را لغو کند.  تصميم ديرهنگام براي لغو يك هفته اي 
اجراي طرح ترافيك در حالي گرفته ش��د که اوضاع 

پايتخت اصاًل خوب نيس��ت. به گفت��ه عليرضا زالي، 
فرمانده ستاد مقابله با بيماري کرونا در تهران بيشترين 
آمار بس��تري در دو هفته اخير به گروه س��ني 20 تا 
2۹ سال هستند. زالي با اش��اره به ويژگي هايي نظير 
باالترين مي��زان و تراکم جمعيت در کش��ور و وجود 
پديده هايي همچون حاشيه نش��يني، کودکان کار، 
معتادان متجاه��ر و اتباع غير قانون��ي تصريح کرد:» 
استان و شهر تهران در روزهاي اخير در شرايط قرمز 
قرار گرفته است. کرج نيز مشابه همين شرايط دارد که 
کار را براي پايتخت س��خت تر مي کند.« به گفته وي 
در حال حاضر در تهران روزان��ه بالغ بر ۹00 هزار نفر 
از مترو و يك ميليون و 600 هزار نفر از وسايل حمل 
و نقل عمومي استفاده مي کنند که جمعيتي معادل 

دو استان است. 
روزانه بالغ بر 400 هزار خودرو از بخش غربي استان به 
شهر تهران وارد مي شوند و جمعيت شناور در روزهاي 
اخير بالغ بر يك ميليون نفر گزارش شده است؛ يعني 
معادل جمعيت يك استان روزها وارد شهر و شب ها از 

شهر خارج مي شوند. 
فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در ته��ران همجواري 
استان تهران با استان قم، البرز، سمنان و مازندران را 
هم از عواملي مي داند که کنترل اپيدمي را سخت تر 

مي کند. 
زالي با تأکيد بر اينكه حداقل تا سه سال آينده عرصه 
جهاني با اي��ن پديده رو به رو خواهد ب��ود، افزود:» با 
توجه ب��ه اينكه تولي��د واکس��ن و داروي درمان اين 
بيم��اري در آينده نزديك در دس��ترس نخواهد بود، 
بايد مدل زندگي مطابق با آن را فراگرفت و همچنان 
رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي را در دستور کار 

قرار داد.«
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نشست اضطراري سازمان جهاني بهداشت براي كرونا 
زهرا چيذري 

  گزارش  یک

حسین سروقامت

توصيه مهم رهبر انقالب
به زن و شوهرها

صفحه اينس��تاگرامي ريحانه منتس��ب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
انقالب، مطلبي درباره معيارهاي انتخاب همسر را منتشر کرد. 

صفحه اينستاگرامي ريحانه نوشت: »زن و شوهر از همين اول ازدواج 
که خدا يك محبتي هم در دلش��ان قرار داده، اين محبت را نگه دارند 
و زيادش کنند. راهش هم اين اس��ت که به هم باوفا و صادق باش��ند و 
همديگر را حفظ کنند؛ مثل دو تا شريك واقعاً مصالح هم را رعايت کنند. 
حواستان جمع باشد، اسرار هم را حفظ کنيد؛ ظاهر را هم حفظ کنيد. 
گفتني است سلسله پس��ت هاي حس��اب کاربري ريحانه با محوريت 
معيارهاي انتخاب همس��ر از نظر رهبر انقالب اسالمي است که مدت 

کوتاهي از آغاز انتشار آنها مي گذرد. 

فكر كنيد؛ بال و پر زدن پروانه اي در برزيل بتواند باعث ايجاد 
تندبادي در تگزاس شود!

او اين را گفت و منتظر بازخورد ديگران ماند. . . 
يكي گفت نشنيده بودم؛ لطيفه بانمكي بود. خنديديم!

ممكن است شما اين را لطيفه اي بانمك يا شايعه اي بي اساس در 
دنياي مجازي تلقي كنيد. اما نه؛ آنچه شنيديد، واقعيت محض 
است و دانشمندان از آن با عنوان »اثر پروانه اي« ياد مي كنند. 
»ادوارد لورنتس« رياضيدان و هواش�ناس امريكايي كه براي 
اولين بار اين نظريه را مطرح كرده است، مي گويد: » روزي يك 
هواشناس به من گفت اگر تئوري تو درست باشد، حتي يك بار بال 
زدن مرغي دريايي در نقطه اي از جهان ممكن است سرنوشت آب 

و هواي جهان را براي هميشه دگرگون كند!«
اكنون از ش�ما مي پرس�م، اگر پروان�ه يا مرغ درياي�ي هر يك 
مي توانن�د چنين اث�ري بگذارند، اث�ر حضور ش�ما در جهان 
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ارتباطات و امور بين الملل شهردارى سنندج
شناسه آگهى: 926702

جمع�ي از مداح�ان اه�ل بي�ت )ع( ب�ه 
توصيه ه�اي رهب�ر معظ�م انق�الب مبني بر 
اينكه هيئت ه�ا، نوحه خوان�ان و مداحان در 
برگزاري مراس�م ع�زاداري مح�رم مصوبات 
س�تاد ملي مقابل�ه با كرون�ا را مبن�اي اقدام 
خ�ود ق�رار دهن�د، لبي�ك گفتن�د و بيانات 
ايش�ان را فصل الخط�اب و تصميم�ات اي�ن 
س�تاد را مرج�ع عمل خ�ود عن�وان كردند. 
طي روزهاي اخير يكي از مناقشه برانگيزترين 
چالش ه��ا پيرامون کرون��ا درب��اره چگونگي 
برگزاري مراسم ايام ش��هادت امام حسين )ع( 
و نگراني از انتقال اين وي��روس در تجمعات و 
هيئت و دس��تجات عزاداري بود. روز گذشته 
اين نگراني با بيانات صريح رهبر معظم انقالب 
برطرف ش��د. حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در 
سخنراني خود به مناسبت عيد قربان با تأکيد 
بر اينكه عزاداري محرم بايد بر اس��اس ضوابط 
س��تاد ملي مبارزه با کرونا برگزار شود، تصريح 
کردند:» در عزاداري ها معيار آن چيزي است که 
کارشناسان و ستاد ملي کرونا اعالم مي کنند؛ 
بنده به توصيه اين عزيزان عمل مي کنم. توصيه 
من به مردم اين اس��ت که ببينيم س��تاد ملي 
کرونا چه مي گويد و در مسئله عزاداري به گفته 
اين ستاد عمل کنيم. اگر وضعيتي که داريم را 
شل بگيريم، فاجعه بزرگي رخ خواهد داد.« اين 
فرمايشات با تبعيت واعظان و مداحان اهل بيت 
مواجه ش��د و برخي از اين مداحان ابراز کردند 

گوش به فرمان رهبري هستند. 
 بني فاطمه: س�خنان مقام معظم رهبري 

فصل الخطاب است
سيدمجيد بني فاطمه مداح اهل بيت)ع( در پي 

سخنان مقام معظم رهبري در خصوص برگزاري 
جلسات محرم   با انتشار پستي در فضاي مجازي 
گفت:رهبر عزيز تر از جان ما، فرمايش حضرتعالي 
پيرام��ون چگونگي پاسداش��ت ع��زاي حضرت 
سيدالشهدا عليه السالم و تعظيم شعائر حسيني، 
مطابق معمول، فصل الخطاب است. ما نيز دست 
اطاعت و ادب بر س��ينه گذاشته و در جميع امور 

گوش به فرمان جنابتان خواهيم بود. 
 شيعه امام حس�يني بايد نماد عقالنيت 

باشد
محمدرضا بذري، مداح مش��هور س��اکن شمال 
کش��ور هم با بيان اينكه هيئتي ها الگويي براي 
تجمعات ارائه دهند، در توييتي نوش��ت: بيانات 
امروز حضرت آقا در مورد  عزاداري محرم بار ديگر 
به ما گوشزد کرد که شيعه امام حسيني بايد نماد 

عقالنيت باشد. 
وي افزود: هيئت ها مي توانند امسال و در شرايط 
 کرونا با ابتكار خود، الگويي جديد براي برگزاري 
تجمعات در ش��رايط بحراني، به جامعه جهاني 

ارائه کنند. 
 تابع تصميمات ستاد ملي كرونا هستيم

سيد رضا نريماني از ديگر مداحان اهل بيت)ع( 
هم در يكي از شبكه هاي اجتماعي در خصوص 
برگزاري جلس��ات مح��رم با ذکر اي��ن نكته که 
س��المت مردم براي ما خيلي مهم و واجب است 
و تابع تصميمات ستاد ملي کرونا هستيم، تأکيد 
کرد:  هرچه زودتر شرايط و پروتكل هاي محرم را 
اعالم کنيد که ما فرصت فراهم کردن شرايط را 
داشته باشيم. اگر تصميمي گرفته و اعالم شد، به 
هيچ عنوان تغيير نكند و مثل دعاي عرفه تصميم 

گرفته و اعالم شده، لغو نشود. 

4 مدال رنگارنگ دانش آموزان ايراني
در المپياد جهاني شيمي

چهار دانش آموزان ايراني در پنجاه و دومين المپياد جهاني شيمي 
دانش آموزي، توانستند يك مدال طال، دو نقره و يك برنز كسب كنند. 
وزير آموزش و پرورش در پيامي، کس��ب چهار مدال رنگارنگ توسط 
دانش آموزان ايراني در پنجاه  و دومين دوره المپياد جهاني ش��يمي را 
تبريك گفت. محمد شهاب الدين دانش��ور موفق به کسب مدال طال، 
رامين عاصم پور و محمد آريان تقوايي عربي موفق به کسب مدال نقره 
و امير محبوبي نيز موفق به کس��ب مدال برنز ش��دند. محسن حاجي 
ميرزايي، وزير آموزش و پرورش در صفحه ش��خصي خود در توئيتر با 
اشاره به افتخارآفريني تيم علمي ايران در المپياد جهاني شيمي اظهار 
کرد: در آستانه عيد قربان کس��ب چهار مدال ارزنده )يك طال، دونقره 
و يك برنز( توس��ط تيم علمي چهار نفره ايران در پنجاه  و دومين دوره 
المپياد جهاني شيمي را به نخبگان علمي، عموم ملت ايران، خانواده و 
معلمان شان تبريك گفته و براي اين افتخارآفرينان آرزوي موفقيت و 

سربلندي در تمامي عرصه ها را دارم. 

۱۷ پيوند موفق
 با استفاده از سلول  هاي خون بند ناف

سخنگوي سازمان انتقال خون ايران با اشاره به رتبه اول ايران در 
اهداي خون در منطقه مديترانه شرقي، از انجام شدن 17 مورد پيوند 
موفق با استفاده از اين سلول  هاي خوني بند ناف ذخيره شده خبر داد. 
دکتر بشير حاجي بيگي، سخنگوي سازمان انتقال خون، با بيان اينكه 
46 سال از زمان تأسيس سازمان انتقال خون مي  گذرد، گفت: سازمان 
انتقال خون ايران در نهم مردادماه 1۳5۳ تأسيس شد و نهم مردادماه، 
روز اهداي خون و از نهم تا پانزدهم مردادماه هفته انتقال خون در کشور 
نامگذاري شده است. در حال حاضر سازمان انتقال خون ايران در عرصه 
س��المت کش��ور به خوبي نقش ايفا مي  کند؛ ايران تنها کشور منطقه 
مديترانه شرقي داراي برنامه ملي خون  هاي نادر است و سازمان انتقال 
خون ايران عضو اين کارگروه در انجمن بين  المللي انتقال خون در بين 

2۳ کشور دنيا و تنها کشور مسلمان در ميان اين 2۳ کشور است. 
حاجي بيگي افزود: تخمين زده مي  شود که س��االنه 177 ميليون اهداي 
خون در جهان انجام مي  شود که منطقه مديترانه شرقي 10 ميليون خون 
اهدايي جهان را به خود اختصاص مي  دهد و سهم ايران 2 ميليون و 100 
هزار واحد است. همچنين 20 درصد خون  هاي اهدايي در منطقه مديترانه 
شرقي )که شامل 2۳ کشور است( مربوط به کشور ماست که در اين زمينه 
رتبه اول را داريم.  وي افزود: 8۳ درصد از خون  هاي اهدايي در دنيا از طريق 
اهداي داوطلبانه و بدون چشمداشت تأمين مي  شود و 16 درصد آن، اهداي 
خون جايگزين است و بقيه با پرداخت پول انجام مي  شود. 70 کشور جهان، 
هنوز به اهداي خون جايگزين و پولي وابسته  اند. از سال 2007 اهداي خون 
پولي و جايگزين در ايران، جاي خود را به اهداي خون صد در صد داوطلبانه 
و بدون جايگزين داده است.  وي خاطر نش��ان کرد: در سال 1۳8۹ بانك 
خون بند ناف در کشور راه  اندازي ش��د. از زمان تأسيس اين بانك تاکنون، 
بيش از 4هزار خون بند ناف با کيفيت باال و به صورت کامالً مكانيزه پردازش 
و ذخيره سازي شده و اولين پيوند بند ناف در بيمارستان شريعتي تهران 
در سال ۹1 انجام شد و تا االن 17 مورد پيوند، با استفاده از اين سلول  هاي 

خوني بند ناف ذخيره شده، با موفقيت انجام شده است. 
سخنگوي سازمان انتقال خون ايران با بيان اينكه االن شاهد افزايش 
چشمگير سهم اهداي خون مستمر در کشور هستيم، يادآور شد: اهداي 
خون مستمر در بعضي از استان  ها مانند سمنان به نزديك 80 درصد 
رسيده است و در حال حاضر ش��اخص اهداي خون مستمر در کشور 

نزديك به 60 درصد است. 
وي افزود: حضور اهداکنندگان مس��تمر خون در مراکز انتقال خون و 
افزايش شاخص اهداي خون مستمر يكي از شاخص  هاي مهم ارتقا در 
مراکز انتقال خون جهان به حساب مي  آيد و کشور ما در منطقه مديترانه 

شرقي رتبه اول را در اهداي خون مستمر دارد. 

   خبر 

مداحان: 
 تابع نظر  ستاد ملی کرونا هستیم

محمد نسايی| مهر

روحان�ي با بي�ان اينك�ه بايد 
ب�راي  ت�ازه اي  ش�يوه هاي 
امام حس�ين)ع(  ع�زاداري 
را تجرب�ه كنيم و هم س�المت 
جس�م و جان و ه�م تقويت و 
تبيين ايمان حفظ شود، گفت: 
»س�وگواري ها را چنان برگزار 
كنيم كه بعد از ايام محرم كسي 
س�وگوار عزيزان�ش نش�ود.«


