
در مي�ان اخبار تل�خ اين روزه�اي كرونايي، 
دبير ش�وراي عالي انقالب فرهنگي اخباري 
اميد بخش در حوزه خانواده داش�ت. به گفته 
س�يد رضا عاملي براي نخس�تين ب�ار در دو 
س�ال گذش�ته ميزان طالق كاه�ش يافته و 
افزايش پاي�داري خانواده از هفت س�ال به ۹ 
س�ال رسيده اس�ت؛ ۲۵۰ هزار خانواده نيز از 
طالق منصرف شده اند. با وجود اين نمي توان 
واقعيت تل�خ ديگر كاه�ش 4۰ درصدي آمار 
ازدواج طي 1۰ س�ال گذش�ته را انكار كرد. به 
بيان ديگر هر چن�د كاهش ميزان طالق يكي 
از شاخصه هاي اس�تحكام خانواده و توجه به 
اين نهاد زيربنايي جامعه است، اما كاهش آمار 
ازدواج و حدود 13 ميليون جواني كه در حال 
عبور از س�ن مناس�ب ازدواج هستند،  زنگ 
خطر حوزه خانواده را به صدا درآورده اس�ت. 
اين مسئله حتي هشدار رهبر معظم انقالب را 
هم در پي داشته و ايشان در ديدار اخيرشان 
با دانشجويان در رابطه با انتقادات مطروحه در 
حوزه خانواده با تأكيد بر كم كاري هاي صورت 
گرفته در اين حوزه انتقادات را بجا دانستند. 

بر خالف بسياري از كشورهاي دنيا انگار كرونا در 
ايران بركاتي را در حوزه خانواده و رفع چالش هاي 
اين نهاد بنيادي داشته است. گزارش شوراي عالي 
انقالب فرهنگي در جلسه اخيرش از گزارشي اميد 
بخش از بهبود وضعيت سازگاري خانواده و كاهش 
طالق و افزايش س��ازگاري در ميان خانواده هاي 

ايراني حكايت دارد. 
 كاهش ميزان طالق بعد از ۲ سال 

س��عيد رضا عامل��ي، درخصوص جلس��ه ۸۳۱ 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با بيان اينكه بر 
اساس مصوبه خرداد ۱۳۹۷ شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، شوراي اجتماعي كشور وظيفه رصد 
و پايش آس��يب هاي اجتماعي همچنين ساير 
مؤلفه هاي اجتماع��ي را عهده دار شده اس��ت، 
گفت:» در بع��د جنبه هاي مثبت ب��ه افزايش 
پايداري خانواده از هفت سال به ۹ سال و كاهش 
ميزان طالق در دو س��ال گذشته اش��اره كرد، 
همچنين براي اولين بار مي توان اشاره كرد كه بر 
اساس اعالم مشاوره خانواده، ۲۵۰ هزار خانواده 
در معرض طالق نس��بت به انصراف و نرفتن به 

سمت طالق اقدام كرده اند.«
دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي تأكيد كرد: 
»در خصوص پيشگيري و اجتماعي كردن مبارزه 
با آسيب هاي اجتماعي و به عبارتي افزايش دانش 
اجتماعي دانش آموزان در س��ال هاي ۱۳۹۶ تا 
۱۳۹۸، برنامه آموزشي براي جمعيت ۵ ميليوني 

دانش آموزان و دانشجويان در دست اجراست.«
عاملي با بيان اينكه جامعه با مشكل كاهش رشد 

جمعيت، كاهش سهم جمعيت جوان و همچنين 
افزايش سن ازدواج جمعيت مواجه است، افزود: » 
واقعيت اين است كه نيازمند توانمندسازي دانشي 
و رفتاري جامعه به خصوص اقش��ار در معرض 

آسيب هاي اجتماعي هستيم.«
 كاه�ش 4۰ درص�دي ازدواج و تهدي�د 

سيماي خانواده ايراني 
تنها چالش ح��وزه خانواده ط��الق و جدايي ها 
نيست، بلكه مسئله ازدواج هم از موضوعات حائز 
اهميتي است كه بر ساير شاخص ها چيزي حدود 
۱۳ ميليون جوان در حال عبور از س��ن ازدواج و 
۱۹ ميليون جوان در انتظار ازدواج آماري است 
كه نش��ان مي دهد در موضوع ازدواج و تشكيل 
خانواده با چالش جدي مواجه هستيم. طي ۱۰ 
سال گذشته آمار ازدواج در كشور نه فقط رشدي 
نداش��ته كه ۴۰ درصد هم كاهش داشته است. 
نتيجه كاهش ۴۰ درص��دي آم��ار ازدواج طي 
سال هاي گذش��ته افزايش آمار تجرد قطعي در 
جامعه است. بر همين اس��اس در  حالي كه آمار 
تجرد قطعي در س��ال ۱۳۷۵ براي مردان حدود 
۱/۱ درصد و براي زنان ۲/ ۱ درصد بوده، در سال 
۱۳۹۵ به ۳/ ۲ درصد ب��راي مردان و ۷/ ۳ درصد 
براي زنان رسيده است؛ اين آمار نشان مي دهد، 
روند افزايشي تجرد قطعي در زنان، بسيار بيشتر 

از مردان بوده، به طوري كه طي سال هاي ۱۳۷۵ 
تا ۱۳۹۵ اين شاخص براي مردان، حدود دو برابر 
شده، اما براي زنان بيش از س��ه برابر بوده است. 
بنابراين آمار مي توان به روشني دريافت از يك سو 
با باال رفتن سن ازدواج و از سوي ديگر با كاهش 
قابل توجه ميزان ازدواج ها ش��اهد روند افزايشي 

تجرد قطعي هستيم. 
اهميت اجتماعي تج��رد قطعي ب��راي جامعه 
خروج زنان و مردان از سنين باروري است. بدين 
معنا كه ممكن است زن يا مردي بعد از ۴۰ يا ۵۰ 

سالگي هم ازدواج كند ولي چنين فردي نمي تواند 
صاحب فرزند شود و اين مسئله در شرايط كنوني 
جامعه و با عنايت به سياست هاي جمعيتي كشور 
مي تواند جامعه ما را از اصالح ساختار جمعيتي 

روز به روز دورتر كند. 
از سوي ديگر افرادي كه به واسطه تحميل شرايط 
اجتماعي از قطار ازدواج جا مي مانند دچار تنهايي 
و افسردگي مي شوند و در دوران پيري هيچ همراه 
و دس��تگيري ندارند. اين در حالي است كه ۱۵ 
سال پيش قانون تس��هيل ازدواج جوانان موارد 
متعددي را براي فراهم ساختن زمينه هاي ازدواج 
جوانان پيش بيني كرده است و حتي در اين زمينه 
نيازي به قانون گذاري تازه اي نيست. با وجود اين 
دولت هاي مختلف از اجرايي ك��ردن اين قانون 
س��رباز زده اند و دس��تگاه هاي نظارتي همچون 
مجلس يا ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي هم 
مطالبه گر اجراي اين قانون و قوانيني از اين دست 
نظير سياست هاي كلي خانواده و سياست هاي 
كلي جمعي��ت نبوده اند. با اي��ن اوصاف هرچند 
كاهش طالق و افزايش پاي��داري زندگي مردم 
كشورمان در اين اوضاع اقتصادي و كرونايي خبر 
خوبي است اما چالش ۱۳ ميليون جوان در حال 
عبور از س��ن ازدواج مي توان ساير دستاوردهاي 

حوزه خانواده را هم بر باد دهد. 
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وزارت كشور ۹ ماه مانده به پايان مأموريتش  طرحي براي حاشيه نشيني تدارك ديده است

7 سال بيخيال حاشيه نشيني !

طالق كاهشي شد
پايداري خانواده هاي ايراني از 7 سال به ۹ سال رسيده است

پيشنهاد طرح 

عليرضا سزاوار
ملي ساماندهي   گزارش  2

حاشيه نشيني 
در روزهاي اخير از سوي وزارت كشور به مجلس 
شوراي اس�المي ارائه شد؛ اتفاقي كه با واكنش 
س�خنگوي فراكس�يون مقابله با آسيب هاي 
اجتماع�ي مجلس هم�راه بود و اعت�راض اين 
فراكسيون را به همراه داشت كه چرا وزير كشور 
پس از هفت س�ال ي�ادي از حاشيه  نش�ينان 
كرده اس�ت. جالب اينكه آمارها نشان مي دهد 
به رغم تأكي�د برنامه شش�م )13۹6-14۰۰( بر 
كاه�ش 1۰ درصدي حاشيه نش�ينان، جمعيت 
حاشيه نشين كشور در س�ال هاي اخير نه تنها 
كاه�ش، بلك�ه افزاي�ش ه�م يافته اس�ت. 
اوايل مرداد ماه بود كه مسعود رضايي، عضو هيئت 
رئيسه كميس��يون اجتماعي مجلس با يادآوري 
اينكه ۱۱ ميليون جمعيت حاشيه نش��ين در كل 
كش��ور وجود دارد، ايجاد اين معضل را ناش��ي از 
بي توجهي به وضعيت نامناسب روستاييان دانست. 
معضلي كه در تمام جلس��ات مجل��س درباره آن 

بحث مي شود. 
 از بد مسكن تا زاغه نشين

آمارهاي اعالمي حاشيه نش��ين ها از ۱۰ ميليون 
تا حت��ي ۳۸ ميليون نف��ر را در بر گرفته اس��ت. 
متفاوت بودن آمارها هم به دليل تعاريف متفاوت 
از حاشيه نشيني است.  براس��اس برخي تعاريف 
به كس��ي حاشيه نش��ين گفته مي ش��ود كه در 
سكونتگاه هاي اطراف شهرها كه خارج از محدوده 
شهر است، زندگي مي كند. برخي حاشيه نشين را 
زاغه نشين، حلبي آبادنشين و كپرنشين توصيف 
مي كنند. برخي هم حاشيه نش��ين را به كس��اني 
اطالق مي كنند كه در س��كونتگاه هاي بدمسكن 
با مظهر محلي و خدمات نامناسب شهري زندگي 

مي كنند، هر چند داخل محدوده شهري باشد. 
سخنگوي فراكسيون مقابله با آسيب هاي اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��المي روز گذش��ته در مورد 
اظهارات اخير وزير كشور مبني بر پيشنهاد دو طرح 
ملي مديريت و ساماندهي مهاجرت و حاشيه نشيني 
به مجلس گف��ت: »جاي تعجب اس��ت كه آقاي 
رحماني فضلي پس از هفت سال تعلل و سال آخر 
مسئوليت خود به فكر ساماندهي حاشيه نشيني 

افتاده در حالي كه سال اول مسئوليتش بايد نسبت 
به ساماندهي اين معضل اقدام مي كرد، آن را جزو 
اصول اصلي وظايفش مي دانست و از ابتدا وضعيت 

حاشيه نشينان را تعيين تكليف مي كرد. «
 اولويت اول كميسيون اجتماعي

عل��ي اصغر عنابس��تاني ب��ا تأكيد بر اينك��ه بايد 
معضل حاشيه نشيني را س��اماندهي كرد و براي 
آن برنامه ريزي مناسب داشت، ادامه داد: »اكنون 
هم اگ��ر وزارت كش��ور ط��رح ملي س��اماندهي 
حاشيه نش��يني را به مجل��س پيش��نهاد و ارائه 
كند، آن را در كميسيون اجتماعي به صورت ويژه 
بررسي خواهيم كرد و به آن به عنوان اولويت اول 

كميسيون مي پردازيم.«
وي افزود: » دولت مس��ئول اجراي قوانين است و 
بهتر است خودش اليحه دهد و اگر اليحه يا طرح 
ملي در مورد ساماندهي حاشيه نشينان به مجلس 
ارائه شود مجلس براي اينكه معضل حاشيه نشيني 
هر چه س��ريع تر ساماندهي ش��ود از آن استقبال 

خواهد كرد.«
 معيارهاي نادرست حاشيه نشيني

نماينده مردم س��بزوار، جوين، جغتاي، خوشاب، 
داورزن و ششتمد با انتقاد از اينكه حاشيه نشيني به 
شدت در حال گسترش است، گفت: »شهرداري ها 
مكلف هستند حاشيه نشيني را ساماندهي كنند، اما 

متأسفانه دولت طي هفت سال گذشته از پرداخت 
وجوه و كمك هاي دولتي  به آنها خودداري كرده و 
به طور كامل از كمك هاي دولتي بي بهره بودند و به 
همين دليل هم مسئله حاشيه نشيني را رها كردند؛ 
انتظار مي رود اگر دولت طرح ملي يا اليحه اي براي 
ساماندهي حاشيه نشيني دارد، سريع تر به مجلس 

ارائه كند.«
عنابستاني يادآور شد: » البته طرح هاي مذكور بايد 
به مجلس ارائه شود تا بتوان در مورد محتواي آن 
اظهارنظر كرد، مسئله حاشيه نشيني بسيار مهم 
است، اما در كشور درست تعريف نشده و همچنين 

معيارهاي آن به درستي مشخص نشده است.«
 مشكل اصلي ساماندهي است

وي در مورد طرح ملي مهاجرت يادآور شد: » اگر 
منظور س��اماندهي مهاجرت داخلي باشد به طور 
قطع نمي توان مردم را ب��راي مهاجرت از نقطه اي 
به نقطه ديگر كش��ور محدود ك��رد در واقع اقدام 
درستي نيست و كاري غيرممكن است و ضرورتي 

هم ندارد.«
وي ادام��ه داد: » نمي توان م��ردم را از مهاجرت 
داخل��ي محدود كرد و اگر حاش��يه ش��هرها را به 
درستي سازماندهي و از گسترش حاشيه نشيني 
جلوگيري كنيم چه ايرادي دارد افراد از ش��هر به 
روستا يا از روستا به ش��هر مهاجرت كنند در واقع 

مشكل اصلي ساماندهي حاش��يه شهرها است و 
اينكه نتوانستيم حاشيه نشيني را ساماندهي كنيم 
و باعث شده افراد از روستاها مهاجرت و در حاشيه 

شهرها و در واقع در برزخ زندگي كنند.«
 اراده اي براي رفع آن وجود ندارد

چن��دي قبل عض��و هيئت رئيس��ه كميس��يون 
اجتماعي مجلس با يادآوري اينك��ه ۱۱ ميليون 
جمعيت حاشيه نش��ين در كل كشور وجود دارد، 
ايجاد اين معضل را ناشي از بي توجهي به وضعيت 

نامناسب روستاييان دانست. 
مسعود رضايي در واكنش به انتشار خبري مبني 
بر دو برابر ش��دن جمعيت حاشيه نشينان تا سال 
۲۰۵۰ هشدار داده بود كه حاشيه نشيني از جمله 
موضوعاتي است كه به عنوان معضل مهم اجتماعي 
در تمام جلسه ها مطرح مي شود؛ چرا كه در شرايط 
كنوني ۱۱ ميليون جمعيت حاشيه نشين در كل 
كشور وجود دارد، اما در حقيقت اراده اي براي رفع 

آن وجود ندارد. 
نماينده مردم ش��يراز در مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: » حاشيه نشيني پديده خود مولدي 
نيس��ت، بلكه عوامل متعددي دس��ت به دس��ت 
ه��م مي دهن��د و اين پدي��ده را ايج��اد مي كنند 
كه عمده ترين عام��ل آن مهاجرت روس��تاييان 
به شهرهاي بزرگ اس��ت كه با توجه به وضعيت 
نامناس��ب اقتصادي كه دارند نمي توانند مسكن 
مناس��بي براي خود تهيه كنن��د، بنابراين ناچار 
مي شوند در حاشيه شهرها به صورت كپرنشين يا 

آلونك نشيني ُسكني گزينند.«
 آسيب هاي اجتماعي در حاشيه شهرها

وي ب��ا اش��اره ب��ه س��اير عوام��ل ايجادكنن��ده 
حاشيه نشيني هم گفت: »بروز خشكسالي ناشي 
از عدم بارندگي در بس��ياري از مناطق كشور و به 
دنبال آن از بين رفتن مشاغلي همچون كشاورزي و 
دامداري و نبود شغل مناسب، رفاه و آسايش و نبود 
امكانات بهداشتي از جمله عواملي است كه باعث 
افزايش مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرهاي 
بزرگ مي شود و اين دردهايي است كه در شرايط 

كنوني وجود دارند.«
گفتني است آمارها نشان مي دهند بخش عمده اي 
از جرايم و آسيب هاي اجتماعي شهرها با محالت 

حاشيه نشين در ارتباط است. 

 وزير آموزش وپرورش بسته تحولي س��ازمان دانش آموزي با عنوان 
 ه��ر دانش آموز يك نقش اجتماع��ي را جهت اجرا در س��ال تحصيلي 

۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ابالغ كرد. 
 »پردي��س نوآوري ه��اي حقوق��ي و قضاي��ي« به عن��وان حركت 
جديدي براي همكاري استارتاپ ها و ش��ركت هاي دانش بنيان براي 
تحقق شعار هوشمندسازي و چابك سازي دس��تگاه قضايي با حضور 
حجت السالم والمس��لمين س��يد ابراهيم رئيس��ي، رئيس قوه قضائيه 

افتتاح شد. 
 رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران برنامه هاي 
ش��هرداري در هفته تهران از ۱۲ تا ۱۸ مهر اعالم كرد و گفت: هفته با 
آيين نكوداشت شميران آغاز و با آيين نكوداشت ري به پايان مي رسد. 
 مدير كل دفتر امور توانمند س��ازي معلولين گفت: با توجه به شيوع 
كرونا و به منظور محدود كردن تردد ها، كارت هاي شناسايي افراد داراي 

معلوليت به صورت خودكار و به مدت يك سال تمديد شد. 
 بر اساس پيش بيني سازمان هواشناسي كشور، در برخي نقاط استان 
گيالن، اردبيل، غرب مازندران و شمال آذربايجان شرقي بارش پراكنده 

رخ مي دهد. 

»ابتكار«ي براي هزينه تراشي بي موقع !
با وجود مش�كالت فراوان حوزه زنان و لزوم رسيدگي دستگاه ها 
به دغدغه ه�اي اصلي بان�وان، معاون�ت زن�ان رئيس جمهور طي 
اقدامي تبليغاتي، وقت و پول كش�ور را درگي�ر »درج نام مادر در 
كارت هاي ملي« كرده است. ثبت احوال اعالم كرده است با وجود 
ص�ف 1۰ ميليون نفري ب�راي درياف�ت كارت ملي جدي�د، صدور 
مجدد كارت ملي ب�راي 46 ميلي�ون ايراني عماًل ممكن نيس�ت. 
چند روز قبل معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور، 
با انتشار پستي در توييتر از پيشنهاد جديد خود مبني بر درخواست از 

وزير كشور براي درج نام »مادر« در كارت هاي ملي خبر داد. 
ابتكار در توييتر ش نوشت: از وزير كشور درخواست كردم همانطور كه 
در شناسنامه نام مادر در كنار نام پدر مي آيد، در كارت ملي هم از اين 

به بعد نام مادر درج شود. 
اين نوشته خانم ابتكار با واكنش هاي جالب و گسترده كاربران توييتر 
هم مواجه شد. كاربري در توضيحات زير اين سخن نوشت: حاال از شدت 

خوشحالي چه كنيم؟!
كاربر ديگري هم نوش��ت: يه كم دير يادتون افت��اد. زماني كه تعويض 
كارت ملي شروع شد بايد اين درخواس��ت رو مي دادين كه براي همه 
نام مادر ثبت بشه. اگر اين درخواست عملي بشه كساني كه كارت ملي 

هوشمند گرفتن بايد باز كارت عوض كنن؟!
پيشنهاد ديرهنگام ابتكار براي اين اقدام در حالي مطرح شده كه شمار 
زيادي از شهروندان بيش از دو سال است كه منتظر دريافت كارت ملي 
هوشمند خود هستند با اين حال معاونت زنان در كمتر از ۹ ماه مانده به 
پايان حضور خود در ساختمان اين معاونت به ياد ايجاد تغيير و تحول 

در كارت هاي ملي افتاده است. 
اگر جنبه تبليغاتي بودن خالقيت و پيش��نهاد خانم ابت��كار را در نظر 
نگيري��م، بي خبري يا بي توجهي معاونت زنان به ش��رايط روز كش��ور 
جنبه ديگر اين تصميم را نشان مي دهد؛ چراكه به تصريح خبرگزاري 
مهر در حال حاضر حدود ۱۰ ميليون نفر از شهروندان در صف انتظار 
دريافت كارت ملي هوشمند هستند، اما ضعف در تأمين كارت هاي خام 
هوشمند منجر به عدم صدور كارت ها شده است. به طوري كه از پاييز 
سال گذشته تا كنون، به دليل وجود تحريم ها و نبود كارت هاي خام، 
توزيع كارت هاي ملي با مش��كل مواجه شده و متقاضيان همچنان در 

صف دريافت آن هستند. 
حال در شرايطي كه دولت توانايي مالي براي تأمين كارت هاي خام و 
صدور كارت هاي ملي شهروندان را ندارد، يك مقام كشوري اقدام به ارائه 
چنين پيشنهادي به وزارت كشور مي كند. پيشنهادي كه مستلزم تغيير 

دوباره تمامي كارت هاي ملي و صدور دوباره آنها مي شود. 
از س��وي ديگر ابتكار صبح ديروز در گفت وگو با برنامه راديويي پيك 
بامدادي هم از موافقت وزير كشور با اين پيشنهاد خبر داد و گفت: نظر 
وزير كشور نيز با اين پيشنهاد موافق اس��ت و ايشان نسبت به درج نام 

مادران در كارت هاي ملي دستور داده اند. 
اين در حالي است كه ابوترابي، س��خنگوي سازمان ثبت احوال نيز در 
واكنش به اين خبر گفته است: اعالم فراخوان براي صدور دوباره كارت 
كلي براي ۴۶ ميليون نفر كه همين كارت ها را نيز با دشواري دريافت 

كرده اند، ممكن نيست. 
حال س��ؤال اينجاس��ت كه آيا معاونت زنان در پي اين پيشنهاد خود، 
برنامه اي هم براي تأمين بودجه الزم براي صدور دوباره كارت هاي ملي 

اعم از كارت هاي صادر شده و كارت هاي در صف صدور دارد يا خير. 
موافقت وزير كشور با اين پيشنهاد هم از عجايب ديگري است و بايد از 
وزير كشور پرسيد كه چگونه به رغم تأكيدات مكرر مسئوالن مختلف 
دولتي حتي خود شخص رئيس جمهور مبني بر كمبود بودجه و منابع 
مالي در كشور، با پيشنهاد صدور دوباره كارت هاي ملي موافقت شده و 

اعتبارات الزم براي اين امر قرار است از كجا تأمين شود. 
بهتر اس��ت معاونت زنان به جاي وقت گذاش��تن براي اين طرح هاي 
نمايشي و تبليغاتي، به انجام طرح هاي روي زمين مانده اين معاونت و 
مسائلي كه گرهي از مشكالت زنان باز مي كند آن هم در روزهاي باقي 
مانده از عمر دولت دوازدهم بپردازد. به عالوه تالش براي س��ند زدن 
اقدامي به نام خود در حوزه زنان آن هم با عنوان »احقاق حقوق بانوان« 
و در ماه هاي پاياني عمر دولت، به ش��يوه اي منسوخ براي مردم تبديل 
شده و انتظار مي رود تا مسئوالن به جاي بازي هاي رسانه اي وقت خود 

را صرف اقدامات اجرايي و مؤثر كنند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

تصميمات تازه دولت
 براي مهار كرونا » از شنبه «

هزينه روزانه بستري بيماران كرونا در بيمارستان هاي 
دولتي و خصوصي از 4۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان است

موج فعاليت ه�اي كرونا از قبل س�همگين تر شده اس�ت. با مرگ 
1۸4 بيمار ديگر آمار فوتي هاي كرونا به م�رز ۲۵ هزار نفر نزديك 
مي شود. از اين گذش�ته به گفته مدير روابط عمومي سازمان نظام 
پزش�كي هزينه هاي درمان بيم�اران كرونايي به ش�دت افزايش 
يافته و اين بيماران به ازاي هر ش�ب بس�تري در بخش هاي عادي 
بايد از 4۵۰ ت�ا ۸۰۰ هزار توم�ان بپردازند. حاال آنط�ور كه رئيس 
دفتر رئيس جمهور خبر داده بناس�ت تا ش�نبه هفته آينده دولت 
براي س�اماندهي وضعيت مقابله با كرونا تصميمات تازه اي بگيرد. 
طي ۲۴ ساعت منتهي به دوم مهر ماه، ۳ هزار و ۶۰۵ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور شناس��ايي ش��د كه يك هزار و ۵۹۴ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴۳۲ هزار و ۷۹۸ 
نفر رسيد.  در همين زمان، ۱۸۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۲۴ هزار و ۸۴۰ نفر رسيد. 
همچنين ۳هزارو۹۴۸ نفر از بيماران مبتال ب��ه كوويد۱۹ در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۳۶۵ هزار و ۸۴۶ 

نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
اس��تان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، 
سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، گيالن، بوشهر، 
زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، 
كرمان، خراس��ان ش��مالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار دارند. 
همچنين اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختياري، 

هرمزگان، فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند. 
 تصميمات شنبه 

روز گذش��ته محم��ود واعظي، رئيس دفت��ر رئيس جمه��ور در جمع 
خبرنگاران گف��ت:»در حال حاضر به دليل س��فرهاي چند هفته قبل 
و فعاليت هايي كه خ��الف دس��تورالعمل هاي ابالغي ب��ود، به تعداد 
مبتاليان مان اضافه شده است و ۱۰ روز بعد از آن نيز به تعداد بستري ها 

اضافه شده و امروز نيز شاهد افزايش فوتي ها هستيم.«
وي تصريح كرد: » بر اين اساس ما هميشه بايد در ارتباط با كرونا از اول 
فكر يك ماه بعد را كنيم، اگر مي بينيم كه امروز در كشور فوتي ها در حال 
افزايش هستند، حاصل اقداماتي است كه يك ماه قبل انجام شده است. 
بنابراين در ستاد ملي مقابله با كرونا بارها صحبت كرديم، هفته گذشته 
هم آقاي نمكي به عنوان رئيس كميته س��المت و هم رحماني  فضلي 
به عنوان رئيس كميته امنيتي اجتماعي گزارش بسيار نگران كننده اي 
دادند.« به گفته وي بناس��ت تا در جلسه روز شنبه س��تاد ملي كرونا 
تصميمات تازه اي براي مقابله با موج پاييزي اين بيماري گرفته شود. 

4۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزينه درمان كرونايي ها
در حالي كه ابتدا بنا بود درمان بيماران كرونايي رايگان باش��د، اما اگر 
به س��راغ افرادي برويد كه اي��ن بيماري را تجرب��ه كرده اند ،  مي بينيد 
هزنيه هاي چند ده ميليوني براي بستري و درمان اين بيماري پرداخت 
كرده اند.  حس��ين كرمانپور، مدي��ر كل روابط عمومي س��ازمان نظام 
پزشكي ايران، هزينه روزانه بستري بيماران كرونا در بيمارستان هاي 

دولتي و خصوصي را از ۴۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان اعالم كرد. 
وي با اشاره به افزايش هزينه هاي بيمارستان ها بعد از شيوع كرونا در 
كشور گفت:» متأس��فانه هزينه هاي بيمارس��تان هاي درگير بيماران 

كرونايي، به شدت افزايش يافته است«. 
به گفته كرمانپور هزينه روزانه بستري هر بيمار كرونايي در بيمارستان 
دولتي ۴۵۰ هزار تومان است و اين هزينه در بخش خصوصي به ۸۰۰ 
هزار تومان مي رسد.  البته اين هزينه شامل بستري در بخش عادي است 
و اگر بيمار به بخش مراقبت هاي ويژه برود و بستري شود، هزينه ها به 
مراتب بيشتر مي ش��ود.  مديركل روابط عمومي سازمان نظام پزشكي 
ايران، با عنوان اين مطلب كه بيمارستان ها براي هزينه هاي كرونا رديف 
بودجه ندارند، افزود: » متأسفانه بيمارستان هاي درگير بيماران كرونايي 
به سختي سرپا ايستاده اند. رعايت پروتكل هاي بهداشتي در بيمارستان 
كه شامل تهيه دستكش و ماسك و لباس حفاظت شخصي براي كادر 
درماني مي شود، به شدت هزينه ها را باال برده است. همچنين تهيه مواد 
ضد عفوني كننده نيز در كنار اين وسايل، از نيازهاي روزانه بيمارستان ها 

است كه بايد تأمين شود.«
 اميد به كاهش آنفلوآنزا

به گفته عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت بيماري كوويد 
۱۹ درمان خاصي ندارد و در حال حاضر واكس��ني در دسترس نيست 
و بهترين كار پيشگيري است كه با اس��تفاده از ماسك، فاصله گذاري 
اجتماعي، شستن دست ها و پرهيز از حضور در اجتماع مي توانيم انجام 
دهيم.  وي در ادامه افزود: » در صورتي كه افراد در مراحل ابتدايي ابتال 
شناسايي و مراقبت شوند، بار بيمارس��تان ها بسيار كاهش مي يابد، به 
همين دليل مأموريت اصلي كه بر عهده حوزه بهداشت قرار دارد، اين 

است كه افراد را در سطح يك شناسايي و درمان كنيم. 
به همين دليل مراكزي در سطح كشور به نام مراكز ۱۶ ساعته راه اندازي 
شد كه در دوران همه گيري كوويد ۱۹ و مراحل مختلف غربالگري و در 

راستاي مبارزه با اين بيماري نقشي اساسي ايفا كردند.«
مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت پيش بيني كرد ب��ه دليل رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي، اس��تفاده از ماسك و حساس شدن به مسائل 
بهداشتي، ميزان بروز آنفلوآنزا نسبت به س��ال گذشته كاهش جدي 
داشته باش��د.  رئيس��ي در پايان به تهيه واكس��ن آنفلوآنزا براي گروه 
آسيب پذير مانند زنان باردار خبر داد و گفت:» براي افراد آسيب پذير 

واكسيناسيون طبق برنامه انجام خواهد شد.«

مقابله با ناكارآمدي، مس�ئوليت اجتماعي ماست. ناكارآمدي 
چون موريانه به جان اميد و انگيزه آدم�ي افتاده، آن را از بين 

مي برد. 
اما برخي انگار قس�م حض�رت عباس خورده ان�د كه عنصري 

ناكارآمد باشند؛ مي پرسيد چطور؟ 
قدري به رفتارهاي آنان دقت كنيد:

بيش از حد به خودشان س�خت گرفته، دائم خود را با ديگران 
مقايس�ه مي كنند. در فض�اي مجازي غوطه ورن�د و گاه در آن 
غرق مي شوند. به جاي تالش و پش�تكار، ُمدام نگران كارهاي 
انجام نش�ده هس�تند. فكر مي كنند وقت كافي ب�راي انجام 
برنامه هايشان ندارند. فرصت سوزند و ايده هاي خود را قبل از 
اجرا نابود مي كنند. بلن�د پروازند، اما هدف و مأموريت خاصي 
را دنبال نمي كنند. حرف هاي بزرگ مي زنند و كارهاي كوچك 
مي كنند و س�رانجام دور و برش�ان را با آدم هاي منفي نگر پر 

كرده اند. 
شما كه خداي ناكرده، اينطور نيستيد؟!
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دانش آموزان آسيب ديده 
در آتش سوزي معلم شدند

وزي�ر آم�وزش و پ�رورش در صفح�ه ش�خصي خ�ود در 
در  آس�يب ديده  دانش  آم�وزان  ش�دن  معل�م  از  توييت�ر 
آتش س�وزي كالس درس درودزن اس�تان ف�ارس خب�ر داد. 
محس��ن حاجي ميرزايي وزير آموزش و پرورش در صفحه ش��خصي 
خود در توييتر نوشت: دانش آموزان آس��يب ديده آتش سوزي كالس 
درس مدرسه شهيد رحيمي در درودزن استان فارس با حكم استخدام 
آموزش و پرورش، معلمان همان مدرسه شدند.  وي افزود: به عهدمان 

عمل كرديم. دانش آموزان عزيز ديروز، معلمان فرهيخته امروز. 
گفتني اس��ت روز چهاردهم آذرماه ۱۳۸۵، افت��ادن چراغ عالءالدين 
كالس درس ب��ر زمين، موجب ش��د آتش به جان هش��ت دانش آموز 
دبستاني روستاي درودزن استان فارس بيفتد و چهره هاي زيباي شش 
دختر و دو پسر دوم دبستاني را به يغما برد.  اين آتش سوزي بر اثر آتش 
گرفتن تنها وسيله گرمايشي )بخاري نفتي عالءالدين( اتفاق افتاد و با 
وجود اينكه آموزش و پرورش توسط محاكم قضايي مقصر شناخته شد، 

پرداخت ديه به آسيب ديدگان تا آبان ماه ۱۳۹۰ طول كشيد. 
اين خبر تلخ تا ۱۵ روز بعد توسط آموزش و پرورش اعالم نشد. رئيس 
وقت سازمان بازرسي كشور در جلسه اي با مسئوالن آموزش و پرورش 

خبر را اعالم كرد و جنبه ملي پيدا كرد. 

ابراهیم مشیريان

محمد حسن زاده | تسنيم

اف�رادي ك�ه ب�ه واس�طه 
تحميل ش�رايط اجتماعي 
از قطار ازدواج جا مي مانند 
دچار تنهايي و افس�ردگي 
مي شوند و در دوران پيري 
هي�چ همراه و دس�تگيري 
ندارن�د. اي�ن در حال�ي 
اس�ت ك�ه 1۵ س�ال پيش 
قان�ون تس�هيل ازدواج 
جوان�ان م�وارد متع�ددي 
را ب�راي فراه�م س�اختن 
زمينه هاي ازدواج جوانان 
كرده اس�ت پيش بين�ي 


