دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

احتمال دسترسی به واکسن کرونا داخلی تا خرداد

محقق اصلی پروژه تولید واکس��ن ایرانی کرونا در ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) و عضو کمیته علمی س��تاد ملی مقابله با کرونا
با اش��اره به جزییات روند تزریق این واکس��ن در فرآیند فاز اول
مطالعه بالینی ،گفت :اگر همه چیز به خوبی پیش رود ،انشاءاهلل
ت��ا خ��رداد ماه واکس��ن ایرانی کرونا در س��تاد اجرای��ی فرمان
امام (ره) را خواهیم داش��ت.دکتر مینو محرز در گفتگو با ایسنا،
با اش��اره به آخرین وضعی��ت کارآزمایی بالینی واکس��ن ایرانی
کرونا که از س��وی س��تاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال انجام

است ،گفت :تاکنون واکس��ن ایرانی کرونا در نوبت
اول به  ۲۱نفر تزریق ش��ده اس��ت و باید همچنان
ادامه یابد .در مرحله اول مطالعه انس��انی واکس��ن
عمدتا به بررس��ی عوارض میپردازی��م که تاکنون
خوشبختانه این واکسن عارضه جدی نداشته است.
محرز با بیان اینکه فاز اول مطالعه انسانی واکسن ایرانی کرونا در
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) احتماال تا اواخر بهمن ماه به پایان
میرس��د ،گفت :طبق مطالعات فاز دوم مطالعه انسانی احتماال
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اجتماعی

با  ۳۰۰نفر داوطلب آغاز میشود.محرز با بیان اینکه
اگ��ر هم��ه چیز به خوب��ی پیش رود ،ان ش��اءاهلل تا
خرداد ماه واکسن ایرانی کرونای ستاد اجرایی فرمان
ام��ام (ره) را خواهی��م داش��ت ،گف��ت :در صورت
موفقیت همه فازها این واکس��ن خرداد ماه میتواند
تولی��د ش��ود.وی گفت :باید توج��ه کرد که در ف��از یک عمدتا
عوارض واکس��ن سنجیده میشود .در فازم دوم عالوه بر بررسی
عوارض ،میزان اثربخشی واکسن نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

آفتاب یزد در گفتگو با سید جواد میری و سعید معدنی بررسی کرد

تاثیربیقانونیقانونگذاربرجامعه

آفتاب یزد _ یگانه شوقالش�عرا :یکی از آفتهای اجتماعی رواج
قانونگریزی در جامعه است که متاسفانه به صورت نسبتا گستردهای
در جامعه ما هم مشاهده میشود ،به نحوی که هر کسی در هرجایی
اگ��ر بتواند قانون را زیر پا میگ��ذارد .این اتفاق حتی در روزمرهترین
س��احات زندگی اجتماعی مانند رانندگی و صفهای گوناگون دیده
میشود .البته همگان از بیقانونی موجود در جامعه گریزان و ناراضی
هس��تند .این قانونگریزی چنان پررنگ شده است که چندی پیش
حتی یک��ی از نمایندگان مجلس قانونگذاری ک��ه خود باید مدافع
تمام قد اجرا و التزام به قانون باش��د ،به دلیل منصبی که در آن قرار
گرفته است خود را از حاکمیت قانون مستثنی پنداشت .قطعا چنین
معضالتی پیامدهای اجتماعی گستردهای برای جامعه دارد.
> سیلی نماینده مجلس به صورت سرباز راهور

انتشار فیلم سیلی یک نماینده مجلس شورای اسالمی به یک سرباز
پلیس راهور در ش��بکههای اجتماعی ،که در آن س��رباز میگوید به
دلیل ممانعت از ورود خودرو حامل نماینده به خط ویژه ،به صورت او
سیلی زده ،حاشیه ساز شده و واکنشهای متعددی داشت .به گزارش
ایمن��ا ،این حادثه روز جمعه در خیاب��ان انقالب تهران و در محدوده
دروازه دولت رخ داد و سرباز وظیفه اکبری و نماینده حاضر در فیلم،
علیاصغر عنابستانی ،نماینده مردم سبزوار معرفی شده است .سرباز
وظیفه در این فیلم میگوید که «راننده این نماینده مجلس که بدون
مجوز تردد قصد ورود به مسیر ویژه را داشت ،به من اهانت کرد و خود
نماینده هم از خودرو پیاده ش��ده و یک سیلی به صورت من زد .وی
در این فیلم که با تلفن همراه گرفته شده و تعدادی از مردم حاضر در
صحنه گفتههایش را تأیید میکنند ،اضافه میکند« :من از این اقدام
نماینده مجلس چندین شاهد دارم و دوربین شهری هم از این صحنه
فیلمبرداری کرده است».
> قانون و قانونگریزی

قانون معموالً به عنوان سیس��تمی از احکام ش��ناخته میشود که از
طریق موسسات اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام میشود تا رفتارها را
تنظیم کند .قانون معموالً به عنوان یک دانش و هنر عدالت توصیف
میشود .قانون میتواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا
قوانین اخالقی یا احکامی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن
را به ش��یوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نمودهاست .سیستمهای
قانونی مختلفی در بین کشورها موجود است .در کشورهای اسالمی
سیس��تم اصلی قانون گذاری ،احکام اسالم میباش��د .قانونگریزی
وضعیتی اس��ت که در آن شهروندان حاضر نیستند از قوانین تبعیت
کنند و تالش میکنند تا به طرق و روشهای مختلف ،قانون را «دور»
بزنند .نظم اجتماعي در هر جامعه از اهميت بااليي برخوردار اس��ت،
زيرا دوام و قوام هر جامعهاي به حفظ نظم اجتماعي آن جامعه بستگي
دارد و نظم اجتماعي ميسر نخواهد شد مگر اينکه هنجارهاي تعريف
ش��ده جامعه مورد احترام افراد واقع ش��ود .هرگاه عدهاي هنجارهاي
رسمي يک جامعه را ناديده بگيرند ما با وضعيت قانونگريزي روبه رو
هستيم .وقتي عده زيادي از افراد يک جامعه قوانين را ناديده بگيرند،
در آن صورت قانون گريزي به مسئلهاي اجتماعي تبديل خواهد شد.
> اقتدار قانون یا اقتدار قدرت؟

درب��اره ابعاد مختلف این اتفاق و بررس��ی جایگاه قانون و همچنین
پیامدهای اجتماعی قانونس��تیزی در جامعه ،س��ید جواد میری در
گفتگ��و با آفتاب یزد گفت « :قانون ب��ه نظر من یک مفهوم انتزاعی
نیس��ت بلک��ه مفهوم��ی انضمامی اس��ت یعنی وقت��ی میخواهیم
مفهومی به نام قانونمندی یا قانونگریزی را در جامعه مورد مطالعه
قرار دهیم باید تالش کنیم ببینیم که ابعاد مسئله یا مفهوم قانون در
جامعه چگونه صورتبندی شده است .برای مثال گاهی اوقات بررسی
میکنیم و میبینیم یک جایی در یک نهاد یا س��ازمانی خطایی رخ
داده است و یا حقوق برخی از افراد در یک سری موقعیتها و شرایط
پایمال و تضییع شده است .اما زمانی هم پس از بررسی ممکن است
به این نتیجه برسیم که نه این گونه نیست بلکه اساسا در ساختارهای

رئیس س��ازمان رفاه ،خدمات و مش��ارکتهای اجتماعی شهرداری
تهران گفت :یک��ی از چالشهایی که اکنون با آن مواجه هس��تیم
خاموشی بوستانها است؛ همکاران ما در این شبها با سختی زیادی
مواجه هس��تند و مراقبت و سرکش��ی از این فضاها که از روشنایی
الزم برخ��وردار نیس��تند ،کار را برای آنها س��ختتر کرده اس��ت.
«سید مالک حسینی» رئیس سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای
اجتماعی شهرداری تهران در گفتوگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت
ساماندهی افراد بیسرپناه سطح ش��هر با توجه به سرمای روزهای
اخیر گفت :براساس پیشبینیهای هواشناسی میدانستیم ،بهمن
ماه س��ردی را پیش رو داری��م و احتماال تا هفته آخر بهمن ماه نیز
با موجهای س��رمایی مختلفی مواجه هستیم .کسانی که از ظرفیت
گرمخان��ه اس��تفاده میکنند ،به ط��ور معمول خودش��ان مراجعه
میکنند ،اما در این ش��رایط نگرانی و دغدغه ما از افرادی است که
به دالیلی همچون مصرف مواد و فاصله زیاد به گرمخانهها مراجعه
نمیکنند؛ در نتیجه مهمترین مس��ئله در شرایط کنونی واحدهای

> قانون ابزاری در دست اصحاب قدرت

= سیدجواد میری :انحطاط سیاسی زمانی
رخ میده��د که مفهومی به ن��ام قانون یک
مفه��وم بیگانه نه فقط در ن��زد تودهها بلکه
در نزد اصحاب قدرت باشد ،یعنی اصحاب
قدرت قانون را به مثابه بازیچهای در دست
خود ببینند ک��ه میتوانند از طریق آن ث��روت اندوزی و
قدرت اندوزی کنند ،مناسب باال را کسب کنند و از طریق
آن بر روی پیکر جامعه قرار بگیرند و جامعه را نحیف و
ضعیف و نابود کنند
=سعید معدنی :هنوز قانون در ما درونی
نش��ده اس��ت و اگر فرصت��ی ب��رای مردم
پی��ش بیاید به راحتی قانون را دور میزنند.
بس��یاری از مسئولین اس��یر ذهنیت گذشته
هستند و فکر میکنند مسئول فراتر از قانون
اس��ت .این فکر در قدیم هم وجود داش��ته
اس��ت که مثال پادشاه در شهر هرگونه که دوست داشت
رفتار میکرد
کشور و در بخشهای مختلف ،مفهوم قانون و التزام به قوانین بستگی
به جایگاه اشخاص دارد یعنی هر چقدر افراد در هرم قدرت جایگاه و
ت قویتری داشته باشند و البیهای قدرت با آنها همراه باشد،
پُس�� 
کمت��ر خود را مل��زم به رعایت قوانین میدانند .در چنین ش��رایطی
قانونگریزی مفهومی بالموضوع است و نمیتوان گفت قانونگریزی
اتفاق افتاده است چرا که در اینجا اساسا قانون یعنی التزام به رای و
نظر کسانی که قدرتمند هستند.
در چنی��ن حالتی هرچق��در در هرم قدرت پایینت��ر بیاییم به نظر
میرس��د مجازاتها و نظارتها خیل��ی قویتر صورت میگیرد مثال
وقت��ی به زندانها و آم��ار افرادی که در آن جا به س��ر میبرند نگاه
کنیم متوجه میشویم کسانی که جرائم غیر سازمانیافتهتری انجام
میدهند راحتتر در زندان مش��اهده میشوند ولی هرچقدر در هرم
قدرت باالتر برویم و جرائم سیستماتیکتر و نظام یافتهتر باشد آن جا
رد پای��ی از قانون نمیبینیم .به همین دلیل وقتی ما در مورد مفهوم
قان��ون یا قانونگریزی یا قانونمندی صحبت میکنیم باید به ابعاد و
جوانب گوناگون مفهوم قانون در کشور نگاه کنیم که آن را میشود با
دو مفهوم انتزاعی و انضمامی توضیح داد».
ای��ن عضو پژوهش��کده علوم اجتماعی پژوهش��گاه علوم انس��انی و
مطالعات فرهنگی در ادامه افزود« :رویکردی که در جامعه ما نسبت
به قانون وجود دارد بیشتر رویکرد انتزاعی است تا انضمامی و معموال
کسانی که در مورد قانونگریزی صحبت میکنند کسانی هستند که
در مناصب مهم قدرت قرار گرفتهاند و کسانی که در جامعه خطایی
انجام میدهند به صورت فردی آنها را مجازات میکنند ولی وقتی
در داخ��ل نظام قدرت عملی خالف رویه و قانون صورت میگیرد به
نظر میرسد نظارت خیلی کمتر است و به همین دلیل ما میتوانیم از
مفهوم فساد سیستماتیک استفاده کنیم بدین معنی که قانون در آنجا
حداقل حضور را دارد و قدرت ا ِعمال احکام قانونی در آن س��اختارها
بسیار نادر و کمتر است».

دردسر "خاموشی بوستانها" برای مددکاران
گش��ت ما هس��تند ،تا افراد بیخانمان را در نقاط مختلف ش��هر به
گرمخانهه��ا انتقال دهند.حس��ینی اف��زود :خوش��بختانه جدای از
اقداماتی که س��ال گذشته با کمک شهرداران شب در سطح نواحی
و مناطق شهر تهران انجام دادیم ،امسال نیز از این ظرفیت استفاده
کردیم و بهرهگیری از ناوگان مناطق با یک همکاری دو سویه انجام
میش��ود تا اگر م��وردی از افراد بیخانم��ان و نیازمند را دیدند که
باید به گرمخانهها منتقل شوند ،آن را به ما انتقال دهند تا اقدامات
بعدی انجام شود .او افزود :از سوی دیگر امسال برای هر منطقه نیز
یک واحد گش��ت منطقهای را فعال کردهایم و از ظرفیت شهرداران
ش��ب تهران و کسانی که طی شب در ش��هر تهران خدمترسانی
میکنند ،اس��تفاده میکنیم و با این قبیل اقدامات ش��بانه بیش از
 ۵۰واحد گش��ت در سطح ش��هر تهران مشغول گشتزنی و انتقال
افراد بیسرپناه به گرمخانهها هستند .یکی از چالشهایی که اکنون
با آن مواجه هستیم خاموشی بوستانهاست ،چرا که اگر بوستانها
از روش��نایی کافی برخوردار نباش��ند ،تبدیل به یک فضای بیدفاع

هزینهداروودرماناعتیادبابیمهسالمتچقدرتماممیشود؟
مدی��رکل دفتر خدمات تخصصی س��ازمان بیمه
سالمت ایران پوشش بیمهای خدمات بیمه درمانی
معتادینموادمخدرراتشریحکردوگفت:تعرفههای
مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۹۹مالک
پرداخت هزینههای درمان اعتیاد از سوی سازمان
بیمه س�لامت ایران خواهد بود.دکتر حنان حاجی
محمودی در گفتوگو با ایسنا ،به پوشش بیمهای
خدمات بیمه درمانی معتادین مواد مخدر اشاره کرد
و گفت :براساس دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات
بیمه درمانی معتادین مواد مخدر از س��وی شورای
عالی بیمه س�لامت و تعرفههای خدمات سرپایی
درمان اعتیاد به مواد مخ��در و روانگردان در بخش
دولتی و خصوصی براساس تصویب هیئت وزیران،
سهم پرداختی سازمانهای بیمهگر پایه معادل ۷۰
درصدتعرفهمصوببخشدولتیاست.ویبااشارهبه
اینکهدستورالعملاجرایینحوهارائهخدماتدرمانی

به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت ساالنه
توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور
بازنگریوابالغمیشود،افزود:همچنینبراساساین
مصوبه سهم پرداختی سازمانهای بیمهگر پایه در
خصوص معتادان بیبضاعت و کودکان معتاد معادل
 ۹۰درصد تعرفه مصوب بخش دولتی است.مدیرکل
دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران،
ادامه داد :هزینه دارو نیز طبق نرخ مصوب سازمان
غذا و دارو بر اساس فاکتور خرید و متناسب با قوانین
پوشش بیمهای از بیمه و بیمار دریافت میشود.وی با
تاکیدبراینکهتعرفههایمصوبدرماناعتیادبخش
دولتی در سال ۹۹مالک پرداخت هزینههای درمان
اعتیاد از س��وی سازمان بیمه سالمت ایران خواهد
بود ،تصریح کرد :خدمات ارائه شده در مراکز اجتماع
درم��ان مدار و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با
اختاللمصرفموادمشمولتعهدبیمهپایهنیست.

میری همچنین درباره تبعات و پیامده��ای اجتماعی این پدیده در
جامعه گفت « :ضربالمثلی ایرانی میگوید حرمت امامزاده را متولی
آن باید نگه دارد .هرچند که این جمله به صورت محاورهای ش��کل
گرفته ولی بصیرت بنیادینی در آن نهفته است .معنای آن در ارتباط
با بحث این اس��ت که ش��ما به عنوان کس��ی که نماینده قوه مقننه
هس��تی نمیتوانی با قانون بازی کنی .کس��ی که در کسوت نماینده
مجلس وارد پارلمان یک کش��ور میشود اگر خطایی از او سر زد که
مغایرت بنیادین با مفهوم قانونمداری داشت ،اولین کاری که باید به
مثابه یک نماینده مجلس در حق خودش انجام دهد این اس��ت که
استعفا دهد و از تمامی مناس��ب قدرت کنارهگیری کند .پیامدهای
چنین اتفاقی برای جامعه بستگی به این دارد که نمایندگان قدرت چه
شیوهای برای مجازات و برخورد با چنین پدیدهای اتخاذ میکنند .اگر
مثال در این مورد رویکرد نمایندگان مجلس به اصطالح ماست مالی
کردن باشد ،چنین مجلسی که پایینترین رای را در نظام جمهوری
اسالمی داشته و کمترین مشارکت را هم داشته است باید بداند همان
 5یا  10درصد مشروعیتی هم که در جامعه کسب کرده را از دست
خواهد داد .برای احیا و بازسازی مشروعیت در جامعه در مورد چنین
مجلس��ی ،نمایندگان بای��د با جدیت با این مس��ئله برخورد کنند.
در غی��ر این صورت اگر در جامعهای نگاه تودهها و مردم کوچه و بازار
نسبت به قانون این باشد که به اصطالح قانون چه کشکی است و قانون
محلی از اعراب ندارد و اگر چنین مفهومی در یک جامعه جا افتاد که آن
چیزی که کار را پیش میبرد رابطه و پارتی است و اصال چیزی به نام
قواعد و قوانین در جامعه وجود خارجی ندارد ،این یعنی انحطاط کامل
یک نظام سیاسی .انحطاط سیاسی زمانی رخ میدهد که مفهومی به
نام قانون یک مفهوم بیگانه نه فقط در نزد تودهها بلکه در نزد اصحاب
قدرت باشد ،یعنی اصحاب قدرت قانون را به مثابه بازیچهای در دست
خود ببینند که میتوانن��د از طریق آن ثروت اندوزی و قدرت اندوزی
کنند ،مناسب باال را کسب کنند و از طریق آن بر روی پیکر جامعه قرار
بگیرند و جامعه را نحیف و ضعیف و نابود کنند .اگر چنین اتفاقی بیفتد
پیامد آن انحطاط کامل سیاسی به معنای واقعی کلمه است».
>ساختارهای سنتی غالب بر اذهان ما ایرانیان

در این خصوص سعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه به آفتاب
یزد گفت « :متاسفانه ما دیر وارد عرصه قانون و قانونگذاری شدیم.
در گذشته جامعه معموال بر اساس مناسبات عرفی و فامیلی و بعضا
ش��رعی مدیریت میشد .در حقیقت حدود  100سال قبل چیزی به
عنوان قانون به این شکل در جامعه ما وجود نداشت و هرچه که پادشاه
یا مس��ئول میگفت قانون بود .در واقع معیاری به نام قاعده و قانون
وجود نداش��ت .پدیده قانونگرایی در ایران تقریبا از دوران مشروطه
ش��روع میش��ود .هنوز قانون در ما درونی نشده است و اگر فرصتی
ب��رای مردم پیش بیاید به راحتی قانون را دور میزنند .در زندگی ما
به نوعی قانون به یک پدیده فرعی تبدیل ش��ده است که افراد به آن
وفادار نیستند .از همان کودکی هم کودکان قانونمند تربیت نمیشوند
به همین دلیل است که ایرانیان معموال قانونگریز هستند چون قانون
بر ما تحمیل میشود و در ما درونی نمیشود و افراد آن را باور ندارند.
کسانی که قانون را درونی کردهاند به راحتی آن را مراعات میکنند و
دیگران صرفا از ترس جریمه قانون را اطاعت میکنند .درس��ت است
که صد سال از ورود قانون به کشور ما میگذرد اما متاسفانه نه جامعه
و نه حاکمان این قانون را باور ندارند .مسئولین هم در همین جامعه
تربیت شدهاند ،اگرچه میبایس��ت قانون را رعایت کنند .بسیاری از
مسئولین اسیر ذهنیت گذشته هستند و فکر میکنند مسئول فراتر
از قانون است .این فکر در قدیم هم وجود داشته است که مثال پادشاه
در شهر هرگونه که دوست داشت رفتار میکرد .متاسفانه در جامه ما
باورها با س��اختار مدرن هماهنگی ندارند یعنی در جامعه ما عدهای
هنوز مالیات دادن را به اصطالح باج دادن میدانند و رعایت قوانین را
تحقیر آمیز میدانند .افراد جامعه ما احساس میکنند قانون کند است
و باعث عقب ماندگی آنها میشود».

میشود .به همین دلیل همکاران ما در این شبها با سختی زیادی
مواجه هستند و مراقبت و سرکشی از این فضاها که از روشنایی الزم
برخوردار نیس��تند ،کار را برای آنها سختتر کرده است .حسینی
درباره آمار مراجعه به گرمخانهها گفت :براساس آخرین آمار مراجعه
به گرمخانهها و جذب افراد از س��طح شهر یک افزایش ده درصدی
نس��بت به اولین روز بهمن داشته اس��ت .او ادامه داد :در دوم بهمن
ماه ۴۲۳ ،نفر را از س��طح شهر جذب و به گرمخانهها انتقال دادیم
و  ۱۰۷نفر نیز در گرمخانههای س��یار خدمت گرفتند .او ادامه داد:
در س��الهای قبل افرادی را داشتیم که حاضر نبودند به گرمخانهها
بیایند و قانع کردن و جذب آنها خیلی س��خت بود ،اما امسال این
اف��راد به طور خودجوش به گرمخانهه��ا مراجعه کردند و به همین
دلیل میزان مراجعه داوطلبانه به گرمخانهها افزایش معناداری دارد
و از این جهت شرایط خوبی داریم ،چرا که اعتماد ایجاد شده است.
البته که ایراداتی وجود دارد اما نس��بت به س��ال گذش��ته وضعیت
بهتری داریم.

عوارض ساخت و ساز در تهران چقدر افزایش مییابد؟

عضو هیئت رئیسه شورای
شهر تهران با اشاره به اینکه
اخ��ذ ع��وارض اصلیترین
منبع درآمدی ش��هرداری
جهت اداره ش��هر اس��ت،
گفت :افزایش نرخ عوارض
مختل��ف از جمل��ه صدور
پروانههای ساختمانی تابع
تورم اس��ت.زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیس��ه
شورای شهر تهران در گفتوگو با فارس ،درباره
می��زان افزایش عوارض صدور پروانه س��اخت و
س��از در تهران اظهار داش��ت :موض��وع عوارض
باید در صحن ش��ورای شهر تهران مورد بررسی
ق��رار گیرد که یک فوریت بررس��ی ن��رخ  7نوع
عوارض از جمله عوارض ورود به طرح ترافیک و
پروانههای ساختمانی نیز از جمله مباحثی است

که اعضای ش��ورای ش��هر
بررس��یهای الزم در مورد
تغیی��ر آن انجام میدهند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه
پ��س از بررس��ی تغیی��ر
عوارض مختل��ف از جمله
ع��وارض ط��رح ترافیک و
ساخت و ساز و تصویب در
ش��ورا ،درآمد حاصل از آن در بودجه شهرداری
لحاظ میش��ود گفت :اصلیتری��ن منبع درآمد
ش��هرداری برای اداره شهر اخذ عوارض است که
این هفته با فوریت بررس��ی عوارض مدنظر قرار
گرفته است .آنجایی که شهر متوقف نمیماند و
قیمتها متأثر از ش��رایط اقتصادی و تورم است
می��زان عوارض نیز تغییر میکند که روند تغییر
بر اساس جریانات اقتصادی حرکت خواهد کرد.
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محدودیت تردد شبانه در تهران همچنان پابرجاست
گفت :محدودیت تردد شبانه در تهران لغو نشده و به قوت خود باقی

رئیس پلیس راهور پایتخت
است.به گزارش برنا؛ سردار محمدحسین حمیدی ،رئیس پلیس راهور پایتخت درخصوص اعمال
محدودیتهایترددشبانهدرپایتختگفت:محدودیتترددشبانهدرتهرانبهقوتخودباقیاست
و هیچ تغییری در آن صورت نگرفته و از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح اعمال میشود.الزم به ذکر است که
تردد غیرمجاز در ساعت محدودیت تردد شبانه جریمه ۲۰۰هزار تومانی را در پی دارد.

کرونا خبر
جهان

تعداد مبتالی�ان ۹۹ :میلیون و  ۷۷۴هزار
و  ۴۷۶نفر
تعداد فوتی ه�ا :دو میلیون و  ۱۳۹هزار و
 ۴۳نفر
تع�داد بهب�ود یافت�گان ۷۱ :میلی�ون و
 ۷۶۲هزار و  ۸۹۱نفر
ایران

تعداد مبتالیان :یک میلیون و  ۳۷۹هزار
و  ۲۸۶نفر
تعداد فوتی ها ۵۷ :هزار و  ۴۸۱نفر
تعداد مبتالیان دیروز۶ :هزار و  ۳۰۹نفر
تعداد فوتیهای دیروز 98 :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان ۲۵ :میلیون و  ۷۰۲هزار و
 ۱۲۵نفر
تعداد فوتی ها ۴۲۹ :هزار و  ۴۹۰نفر

آموزش
آمارقابلتوجهآسیبهادرشهرستانهایتهران

حمایتویژه
ازدانشآموزانآسیبپذیر

مدیرکل امور تربیتی مش��اوره و مراقبت در برابر
آس��یبهای اجتماعی گفت :حضور دانشآموزان
در مدرس��ه باعث بروز هیجانات است و این امر از
بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری میکند
در حالیکه امروزه با شرایط کرونا و تعطیلی مدارس،
و فاصله گرفتن نهاد مدرسه و حضور دانشآموز،
بس��تری برای تخلیه هیجانات و ارتباط مستقیم
ب��ا دانشآموز فراهم نیس��ت.به گزارش ایس��نا،
نشست کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
شهرستانهای اس��تان تهران در ساختمان نماد
واقع در ش��هرری برگزار شد .مسعود شکوهی با
اش��اره به اینکه معلوم نیست آینده ما را به کدام
مسیر سوق خواهد داد ،گفت :قطعا با هر تغییری
در س��بک زندگ��ی ،پیچیدگیها و گس��تردگی
آس��یبهای اجتماع��ی نیز روزبه روز س��ختتر
خواهد شد ،پس باید همواره با برنامهریزی صحیح و
پیشبینی مناسب خود را برای مدیریت و مداخله
در جلوگیری از بروز آس��یبهای اجتماعی آماده
کنیم.این مقام مسئول با اش��اره به اینکه امروزه
با آموزشهای مجازی بس��تر ارتباط حضوری با
دانشآموزان فراهم نیست ،گفت :همه ما موظفیم
در شرایط فعلی حداقلها را فراهم کنیم تا بتوانیم
آموزش روانی را که مقدمه آموزش علمی اس��ت
از طری��ق تهی��ه و تولید محتواهای مناس��ب در
اختیار جامعه هدف ک��ه دانشآموزان در اولویت
آن هستند قرار دهیم.شکوهی با اشاره به عملکرد
خوب همکاران شهرس��تانهای استان تهران در
بخش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت :با
توجه به اینکه آمار آسیبها در مناطق این استان
قابل توجه اس��ت ،اما عملک��رد خوب و به هنگام
همکاران ما باعث شده تا آثار و نتایج خوبی داشته
باشیم ،کما اینکه تجربه باالی این دوستان باعث
شده است که برای تولید محتواهای پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی برای شبکههای مجازی در
بخش دانشآموزی ،شهرستانهای استان تهران با
همت وی��ژه خود اقدام کند.وی اجرای طرح ملی
نماد را یک��ی از  ۱۰برنامه اصلی وزارت آموزش و
پرورش عنوان کرد و گفت :طی یک ماه گذشته
آموزش��ها و برنامهس��ازی برای تولی��د محتوا در
طرح ملی نماد در حال اجراست و ما توانستهایم
بیش از یک میلیون دانشآموز را که نیازمند تحت
نظام مراقبت اجتماعی قرار بگیرند را در  ۳۵منطقه
کشور رصد کنیم.

ستون سبز

میشمرغ
درمعرضانقراضاست

می��ش مرغ پرندهای ن��ادر و در معرض انقراض
اس��ت که هم اکنون تعداد آن ب��ه کمتر از ۴۰
پرنده رسیده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،پرنده میش مرغ ،گونه نادری است که در
آذربایجان غربی زیس��ت میکند و متاسفانه در
آخرین سرشماری ،آمار آن به کمتر از  ۴۰پرنده
رسیده و در معرض خطر انقراض است.میش مرغ
بزرگترین پرنده ایران است و شباهت زیادی به
بوقلمون دارد .طول بدن آن به یک متر و وزنش
به بیش از  ۱۵کیلوگرم میرسد .این پرنده دارای
گردن و پاهای کشیده و پرهای رنگارنگ است.
هم اکنون دشت سوتاو بوکان مهمترین زیستگاه
پرنده میشمرغ در کش��ور اس��ت .این مکان به
دلیل ش��رایط مطلوب و منحص��ر بفرد خود به
مهمترین زیستگاه پرنده نادر میشمرغ در سطح
کشور تبدیل شدهاس��ت .دشتهای سر سبز و
گسترده ،کشتزارها ،مراتع بدون درخت ،مزارع
دیمی تنها جایی است که میتوان گلههایی از
این پرنده س��نگین وزن رادر آنجا مشاهده کرد.
آنها در دس��تههای بزرگ و به صورت گروهی
زندگ��ی میکنند .میش مرغه��ا النههای خود
را بر روی زمین میس��ازند .نواحی آرام و خلوت
جایی اس��ت که این پرندگان دوست دارند تا در
آن زندگی کنند یعنی برای النهسازی و اسکان
خود زمینهای پست و دشتهای دیمی را بیشتر
ترجیح میدهند .اگر محل زندگی آنها در فضای
گسترده و بیدرختی نباشد بدون شک از خطر
و حمله احتمالی درندگان در امان نخواهند بود.

گزارش کوتاه
رئیس بخش عفونی
بیمارستانمسیحدانشوری:

با تداوم بیاحتیاطیها
پیک چهارم حتمی است

رئی��س بخ��ش عفونی بیمارس��تان مس��یح
دانشوری با اشاره به افزایش آمار بستریهای
کرونا طی چند روز اخیر ،نسبت به بروز پیک
چه��ارم در صورت عدم رعای��ت پروتکلها و
بازگش��اییهای ش��تابزده هش��دار داد .دکتر
پیام طبرسی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به
وضعیت فعلی اپیدمی کرونا در تهران ،اظهار
کرد :در حال حاضر خوش��بختانه نشانههای
پیک را نداریم ولی مسئله نگرانکننده در این
چن��د روز اخیر به خصوص در تهران ،افزایش
موارد بستری است ،به گونهای که روز گذشته
ب��ا  ۳درص��د افزایش در میزان بس��تریهای
کرونای��ی روبرو بودیم.اس��تاد دانش��گاه علوم
پزش��کی ش��هید بهش��تی با تاکید بر اینکه
چرخه بیم��اری همچنان در س��طح جامعه
فعال است ،ادامه داد :زمانی که شاهد افزایش
ابتالی هنرمندان ،ورزشکاران و یا چهرههای
سرشناس هستیم ،به این معناست که چرخه
ویروس فع��ال بوده و این اف��راد نیز به دلیل
حض��ور در تجمعاتی همچون اس��تادیومها و
غیره درگیر شدهاند.
>انتقاد از کاهش س��طح رعایت پروتکلها و
بازگشاییهایزودهنگام

دکتر طبرس��ی ضمن انتقاد از کاهش سطح
رعایت پروتکلها و بازگش��اییهای زودهنگام
در ش��رایط شکننده و ناپایدار اپیدمی ،عنوان
کرد :بازگشایی مدارس و سایر اماکن تجمعی
همچون سینما و کنسرت در شرایط شکننده
فعلی ،اش��تباه بزرگی اس��ت و نتایج و تبعات
اینگونه تجمع��ات طی دو هفته آینده نمایان
میشود.این فوق تخصص با تاکید بر ضرورت
تداوم پروتکله��ا و محدودیتهای کرونایی،
عن��وان کرد :با توجه ب��ه تجربیات پیکهای
قبلی ،اگر این بار با پیک جدیدی روبرو شویم
مطمئنا ش��رایط بدتری نس��بت به پیکهای
قبلی را تجربه خواهیم کرد.
> ارتباط مستقیم جهش ویروس
با افزایش میزان ابتال

وی در ای��ن رابط��ه به ش��رایط وخیم برخی
کشورهای اروپایی همچون انگلستان و آلمان
اش��اره کرد و گفت :افزایش شدید آمار ابتال و
فوتی در این کش��ورها ناش��ی از عدم تمکین
پروتکل ها ،فعال شدن شدید چرخه ویروس و
به دنبال آن جهش ویروس و افزایش سرعت
انتقال بیماری است؛ شرایط خطرناکی که در
کشور ما نیز در صورت ادامه روند بیاحتیاطی
در رعایت پروتکلها و س��ادهانگاری ش��رایط
بیماری ،ایج��اد خواهد ش��د؛ چراکه جهش
وی��روس با افزایش میزان ابتال و فعال ش��دن
چرخه انتقال ویروس ارتباط مستقیمی دارد.
>ویروس جهش یافته تمایل بیشتری به سنین
پایین دارد

دکتر طبرس��ی همچنین با اش��اره به اخبار
نگ��ران کنن��دهای ک��ه از متخصص��ان و
اپیدمیولوژیس��تهای انگلی��س و آلم��ان در
خصوص افزایش درگیری کودکان و نوجوانان
ب��ه گوش میرس��د ،عنوان کرد :ب��ا توجه به
ای��ن اظهارات ،مس��ئله رعای��ت پروتکلها و
پیش��گیری از بازگش��ایی زودهنگام مدارس
بس��یار جدی تلقی میشود.وی در این رابطه
توضیح داد :پیش از این ش��دت چس��بندگی
ویروس ب��ه رس��پتورها و گیرندهه��ای بدن
ک��ودکان و نوجوانان پایین ب��ود ولی احتماال
طی جهشهای اخیر وی��روس ،تمایل آن به
کودکان و س��نین پایینتر بیشتر شده است؛
از ط��رف دیگر همانگونه ک��ه میدانیم هدف
واکسیناسیون کودکان نیست و لذا درگیری
بیش��تر کودکان ،اهداف واکسیناسیون را نیز
خدشه دار میکند.
>هدفاصلیازواکسیناسیون
حذفاپیدمیاست

وی با بیان اینکه هدف اصلی از واکسیناسیون
حذف اپیدمی است ،اظهار کرد :در این شرایط
افزایش ابتال و درگیری کودکان منجر به انتقال
بیشتر بیماری به سایرین و تداوم چرخه فعال
ویروس خواهد شد و عالوه بر به خطر انداختن
جان کودکان و سایرین ،حتی در صورت آغاز
واکسیناس��یون عمومی ،از خاموشی و حذف
اپیدمی جلوگیری میکند.رئیس بخش عفونی
بیمارستان مسیح دانش��وری در پایان ضمن
انتقاد مجدد از رهاس��ازی پروتکلها ،افزایش
ترددهای غیرضروری درون و برون ش��هری و
بازگشاییهای شتابزده ،تاکید کرد :عدم توجه
به این اصول در شرایط ناپایدار اپیدمی ،مجددا
شرایط ناگواری را برای کشور رقم خواهد زد.

