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اجتماعی

آغاز واکسیناسیون از همین هفته

لطفا شفاف باشید تا اعتماد برگردد

آفت�اب ی�زد _ یگانه شوقالش�عرا :پس از انتظ��ارات طوالنی و
فریادهای بلند برای خرید واکسن ،باالخره چندی پیش پای واکسن
کرونا به ایران هم رسید و مقرر شده است که به زودی واکسیناسیون
ش��روع ش��ود .بر همین اس��اس رئیس جمهور روز گذشته از شروع
واکسیناس��یون از همین هفته خبر داد .ب��ا توجه به محدودیتهای
موج��ود در سرتاس��ر دنیا در مورد تولید واکس��ن معتبر و نیاز چند
براب��ری افراد نس��بت به توان تولیدی ش��رکتهای س��ازنده ،درباره
چگونگی واکسیناسیون در اکثر کشورها سیاستها و تدابیری مبنی
بر اولویتبندی افراد و گروههایی که باید زودتر از دیگران واکس��ن را
دریافت کنند ،اتخاذ ش��ده اس��ت .همچنین بنا بر اصل شفافسازی
و دسترس��ی آزاد به اطالعات ،برخی دولته��ا تصمیماتی را در این
زمینه به اجرا گذاش��تهاند ،برای مثال تعدادی از آنها اقدام به ایجاد
سامانههایی نمودهاند که از این طریق افراد واجد اولویتی که اقدام به
تزریق واکسن مینمایند به همراه تاریخ مرحله بعدی واکسیناسیون
ای��ن اف��راد در آنجا ثبت و ضبطمیش��ود که ای��ن تدبیرهم باعث
سر و سامان گرفتن عملیات واکسیناسیون و هم شفافسازی و قرار
گرفتن اطالعات در دس��ترس عموم شده اس��ت .در مورد چگونگی
اجرای طرح واکسیناسیون در کشور ما نیز همه این نگرانیها وجود
دارد و با توجه به تعداد محدود واکس��ن ،مردم از مس��ئولین انتظار
شفافس��ازی دارن��د .عالوه بر این نگرانیها س��واالتی نی��ز در مورد
اثربخش��ی واکسن اعالمی وارد ش��ده در اذهان عمومی شکل گرفته
است که اطالعرسانی در این زمینه هم الزم مینماید.
> این هفته واکسیناسیون در کشور آغاز میشود

رئی��س جمهور با بیان اینکه از این هفته واکسیناس��یون در کش��ور
آغاز میش��ود ،گفت « :قبل از  ۲۲بهم��ن و در همین هفته و طبق
اولویتهای وزارت بهداش��ت کار واکسیناسیون با کادر درمان و بعد
افراد دارای بیماری زمینهای و مسن آغاز میشود ».به گزارش ایسنا،
حس��ن روحانی در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه
خوشحالیم وضعیت کشور طوری است که میتوانیم جلوی ایجاد موج
چهارم را بگیریم ،اظهار کرد « :مردم باید خیلی مراقب باش��ند .این
ویروس قب ً
ال س��ن و سال میشناخت و س��راغ افراد باالی  ۶۰سال
میرفت ،اما االن دیگر س��نو سال هم نمیشناسد و سراغ هر کسی
میرود .همانطور که دیدیم در هفتههای اخیر دو نفر از ورزشکاران ما
آقایان میناوند و انصاریان را بر اثر ابتال به این ویروس از دست دادیم».
روحانی با یادآوری اینکه نزدیک به یک س��ال از شیوع ویروس کرونا
در کشور میگذرد ،گفت « :آماری که هفته پیش در این جلسه اعالم
شد نشان داد که رعایت پروتکلهای بهداشتی کاهش پیدا کرده و به
 ۸۰درصد رسیده و امروز نیز آمار رعایت پروتکلهای بهداشتی به ۷۵
درصد رسیده است .اگر همینطور روند کاهشی ادامه پیدا کند ،روند
ابتال و سپس مرگ و میر افزایش مییابد .تا امروز این ویروس درمان
قطعی و موثری نداشته است .البته آن داروهایی که در دنیا میگویند
موثر است را ما در ایران به دنبال ساخت و سازش رفتهایم و آنها را
در کشور داریم و به بیمارستانها دادهایم ».وی با اشاره به آغاز روند
واکسیناس��یون در جهان اظهار کرد « :اگر قرار بود روند رس��یدن به
واکس��ن س��یر طبیعی را طی کند احتماالً باید یک یا دو سال دیگر
هم صبر میکردیم اما به خاطر تلفات این ویروس ،سازمان بهداشت
مجوز اضطراری داد و االن  ۶تا  ۷واکسن معروف در دنیا ساخته شده
است که مصرف میشوند اما  ۸میلیارد نفر را در دنیا بخواهیم واکسن
بزنیم مدتها طول میکش��د .حتی اگر در هر کشور  ۸۰درصد مردم
بخواهند واکسن بزنند نیز باز کاری بزرگ و طوالنی است و مشکالت
خ��ود را دارد .م��ا هم در ایران جمعیت  ۸۰میلیون��ی داریم و نیاز به
عدد قابلمالحظهای از واکس��ن داریم ».رئیس جمهور با بیان اینکه
امکانات تزریق واکس��ن به گونهای نیست که ظرف یکی دو روز کار
واکسیناس��یون انجام شود ،تصریح کرد « :اگر بر فرض واکسن آماده
باشد یکی دو روزه که نمیتوان کار واکسیناسیون را تمام کرد .این امر
نیاز به ش��اید ششماه زمان دارد .قبل از  ۲۲بهمن و در همین هفته
و طبق اولویتهای وزارت بهداشت کار واکسیناسیون با کادر درمان
و بعد افراد دارای بیماری زمینهای و مس��ن آغاز میش��ود .بخشی از
محموله واکس��ن در ماه فوریه و بخشی دیگر در ماه مارس به دست
ما خواهد رس��ید که امیدواریم تا اوایل فروردین این واکسیناس��یون
انجام شود .همچنین امیدواریم که تا فصل بهار و تابستان واکسنهای
ایرانی هم آماده ش��وند و به دس��ت عموم برس��ند .اما حتی اگر این
واکسیناسیون انجام ش��ود ما بازهم باید بدانیم که الزم است تا یک
س��ال آین��ده پروتکلهای بهداش��تی را باید رعایت کنی��م؛ چرا که
تاثیرگذاری واکسن صددرصد نیست و همچنان باید مراقبتها انجام
شود .امر واکسیناسیون نباید موجب شود که ما در برابر کرونا بازهم
دچار عادیس��ازی شویم و بگوییم الحمدهلل واکسن رسید و یکی دو
ماه دیگر نوبت ما میشود و دیگر الزم نیست رعایتی انجام دهیم».
>ابالغ پروتکل تزریق واکسن در هفته جاری

معاون درمان س��تاد کرونای استان تهران گفت « :اولویتبندی برای
تزریق واکسن کرونا اسپوتنیک  Vدر این هفته ابالغ خواهد شد ».نادر
توکلی معاون درمان س��تاد کرونای استان تهران در گفتوگو با ایلنا،
در مورد تزریق واکسن اس��پوتنیک  Vکه وارد ایران شد ،بیان کرد:
« باید توجه داش��ته باشیم ،واکسنی که وارد کشور شده ،قرار نیست
االن هم ه اقشار را پوشش دهد و فعال برای اقشار اولویت اول استفاده
میشود ،پس مردم همچنان زدن ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی را
رعایت کنند .حتی این طور هم نیس��ت که اگر همهی افراد واکسن
را تزری��ق کنند ،فردای آن روز ب��دون رعایت پروتکلها در خیابان و
اماک��ن پرتردد حضور پیدا کنند ،چون واکس��ن فقط به کنترل موج
کمک میکند و باعث کاهش مرگ و میر میشود ».توکلی در پاسخ

= همایون سامهیح نجف آبادی :قطعا مسئولین
وزارت بهداشت در جریان این مسئله هستند
و س��عی خواهند کرد کوچکترین حاشیهای
درباره مصرفکنندگان واقعی واکسن ایجاد
نشود و واکسن به دست کسانی برسد که در
اولویت هستند
=س��ید جلیل میرمحمدی میبدی :ما درباره
همه اقالم دارویی که در کشور توزیع میشوند
به سازمان غذا و دارو اعتماد داریم و نباید در
بحث واکسن ،سازمان را قبول نداشته باشیم و
از او شفافسازی بخواهیم
=س��عید معدنی :انتظار میرفت مس��ئولین
و دولتم��ردان ما بیش از س��ایر کش��ورها به
دنبال درمان این بیماری باش��ند اما متاسفانه
موضوعات وارد بحثهای سیاس��ی ش��د و به
جای نگاه علمی نگاه سیاس��ی و ایدئولوژیک
رایج شد و بیاعتمادی به وجود آمد
=جعفر بای :قبل از هر ش��ایعهای الزم است
وزارت بهداشت و درمان در زمینه روشنگری
پیشگام شود تا بتواند مدیریت افکار عمومی
را به دست بگیرد
به سوالی درباره اولویتبندی تزریق واکسن در تهران ،افزود « :هنوز
برای اولویتبندی تزریق واکسن چیزی ابالغ نشده است ،ولی معموال
اول کادر درمان که خدمت مس��تقیم ارائه میدهند ،در نظر هستند
و بعد به س��راغ س��الخوردگان و گروههای پرریسک مثل زنان باردار
میرون��د ،ام��ا پروتکلهای دقیق ای��ن موضوع در ای��ن هفته ابالغ
خواهدشد.واکسنهابخشیازداخلوبخشیازخارجتامینمیشود،البته
به جز آن مواردی که مقام معظم رهبری فرمودند ،بقیه واکسنهایی
که مورد تایید  WHOباش��د با تایید کادر نظارتی وزارت بهداشت
و هماهنگی ارزی وارد کش��ور خواهند شد که همهی اینها در سبد
کووکس جای میگیرند ».وی در پاسخ به این سوال که بعد از تولید
واکسن داخلی ،استفاده از واکسن خارجی ادامه خواهد داشت ،بیان
کرد « :ممکن است این اتفاق بیفتد و بستگی به این دارد که ببینیم
روند به چه صورت جلو میرود».
>گروه نخست دریافتکننده واکسن مشخص شد

مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل س��ازمان نظام پزش��کی در
توئیتی گروه نخس��ت دریافتکننده واکس��ن کرونا در ایران را اعالم
کرد.حسین کرمانپور در این توئیت افزود « :با توجه به حجم محدود
واکس��ن اس��پوتنیک وی ،اولین گروه درمان که میتوانند موفق به
دریافت آن ش��وند ،بر اساس دس��تور معاون درمان وزارت بهداشت،
کارکن��ان بخشهای ویژه(  )ICUبیمارس��تانهای دولتی ،عمومی،
نیروهای مسلح و خصوصی خواهد بود ».پیشتر ،رئیس مرکز روابط
عمومی و اطالعرس��انی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی
پنجشنبه شب از ورود اولین محموله واکسن کرونای روسی به کشور
و انتقال به محل نگهداری جهت نمونهبرداری و بررس��یهای نهایی
خبر داد.کیانوش جهانپ��ور در گفتوگو با ایرنا بیان کرد « :محموله
اولیه واکسن اسپوتنیک وی روسیه جهت نمونهبرداری و بررسیهای
نهایی به محل نگهداری منتقل شده است.
>هشیاری مسئولین در مورد حواشی احتمالی

در ای��ن خصوص همایون س��امهیح نجف آبادی پزش��ک متخصص
داروسازی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
به آفتاب یزد گفت « :من مطمئن هستم درباره تزریق واکسن حتما
حساسیت برای ش��فافیت وجود دارد هم از طرف ریاست جمهوری
و مجلس و هم از س��مت وزارت بهداشت این حساسیت وجود دارد.
کمیس��یون بهداش��ت بر روی این مس��ئله تاکید دارد و درباره این
موضوع یک صحبت ضمنی ش��ده اس��ت که حتما باید سامانههایی
در نظر گرفته شود یا از طریق کدملی واکسنها به افراد تزریق شوند.
نیاز به وجود این نوع ش��فافیت بس��یار واضح است و قطعا مسئولین
وزارت بهداش��ت در جریان این مسئله هستند و سعی خواهند کرد
کوچکترین حاش��یهای درباره مصرفکنندگان واقعی واکسن ایجاد
نشود و واکسن به دست کسانی برسد که در اولویت هستند .اگر این
شفافسازیها انجام نشود اولین کسی که اعتراض میکند خود من
هستم اما من یقین دارم در این مسئله شفافسازی خواهد شد».
>متر و معیار سازمان غذا و دارو است

در ادامه س��ید جلیل میرمحمدی میبدی عضو دیگری از کمیسیون

درگیری زنان با دوگانه اشتغال و فرزند آوری

کارش��ناس مسائل زنان و میز خانواده گفت :به دلیل عدم وجود
حمایتهای اجتماعی از مادران ش��اغل ،خانمه��ا باید بین دوگانه
اشتغال و فرزندآوری یا تحصیل و مادری یکی را انتخاب کنند.
به گزارش مهر ،رضا ولیزاده با حضور در برنامه چش��مانداز رادیو
گفتوگو ،با تشریح ابعاد مختلف حمایتهای اجتماعی از مادران
ش��اغل گف��ت :حمایتهای اجتماعی دادوس��تدهایی اس��ت که
جوانب مختلفی را در پی دارند .این حمایتها دارای چند عرصه
اس��ت که برخی احساس��ی و برخی دیگر ابزاری یعنی حاکمیتی
و قانون��ی هس��تند.ولیزاده با بی��ان اینکه هر چ��ه حمایتهای
اجتماع��ی از مادران ش��اغل توس��عه یابد ،قطعاً س�لامت روانی
جامعه بهبود پیدا میکند ،ابراز کرد :باید در سیاس��تگذاریهای
عرصه حکمرانی و فرهنگس��ازیها تالش ش��ود زیرا مطمئناً به
ارتقا س�لامت اجتماعی جامعه کمک خواه��د کرد .حمایتهای
اجتماع��ی از م��ادران ش��اغل را در دو الی��ه حاکمیتی و مردمی
طبقهبندی میشوند.
>در حال حاضر اشتغال و فرزندآوری نوعی تزاحم محسوب میشود

این کارش��ناس مس��ائل خانواده در ادامه با بیان اینکه هماکنون
وضعیت خوب��ی در خص��وص حمایتهای اجتماع��ی از مادران
ش��اغل وجود ندارد ،اظهارداشت :به عنوان مثال هماکنون چیزی

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به آفتاب یزد گفت « :امروز
از مسیر داروخانههای کشور نزدیک به  4هزار و  300قلم دارو در حال
توزیع اس��ت که بخش��ی از این داروها از خارج از کشور وارد میشود
و یا مواد اولیه بخش��ی از این داروها از خارج از کشور وارد میشود و
بخش��ی از این داروها هم تولید داخل هستند .اعتماد و شفافسازی
این  4300قلم دارویی که با تجویز پزشک مصرف میشوند با معیار
س��ازمان غذا و داروی کش��ور به وجود آمده است .تمام اقالم دارویی
اعتبار سنجی میشوند و راستیآزمایی آنها توسط سازمانی در کشور
سنجیده میشود به نام سازمان غذا و دارو .قرار ما بر این نیست که با
نگاه سیاسی به بحث واکسن نگاه کنیم .ما درباره همه اقالم دارویی
که در کشور توزیع میشوند به سازمان غذا و دارو اعتماد داریم و نباید
در بحث واکس��ن ،سازمان را قبول نداشته باشیم و از او شفافسازی
بخواهیم .زیرا برای دیگر داروها هم این شفافسازیها انجام نمیشود
زیرا به این سازمان اعتماد وجود دارد .طبعا زمانی که یک مجموعهای
به نام س��ازمان غذا و دارو در کش��ور وجود دارد که متولی و مسئول
راستی آزمایی واکسن ،دارو و تمام موارد مرتبط با درمان مردم است
اگر سازمان غذا و دارو نسبت به راستی آزمایی واکسن تردیدی داشته
باشد به طور یقین ما هم واکسن را قبول نخواهیم داشت .جایگاهی
که باید راس��تی آزمایی نسبت به واکسن را انجام دهد سازمان غذا و
دارو است و ما باید مثل همیشه به آن اعتماد کنیم ».میرمحمدی در
ادامه افزود « :اما در بحث توزیع واکس��ن آنچه که امروز مطرح است
و بنده خودم از معاون درمان ش��نیدهام ،در وهله اول کادر درمان که
ی آی سی یو (بیماران کرونایی)
مبتال به کرونا نشدهاند و در بخشها 
مشغول به فعالیت هستند در اولویت اول برای تزریق واکسن هستند.
تقریبا در تمام کش��ورهای دنیا برای تزریق واکسن یک اولویتبندی
وجود دارد و در اکثر کش��ورهای دنیا تزریق واکسن به همه مردم در
دستور کار نیست .با توجه به شرایط موجود و محدودیتهای کشور
واکسنهای وارد شده فعال برای کادر درمان است و حتی برای کادر
درمان هم اولویتبندی وجود دارد و در ادامه تزریق به دیگر اقش��ار
جامعه با توجه به اولویتبندیای که وزارت بهداشت در نظر میگیرد
انجام خواهد شد».
>نگاه سیاسی مسئولین دلیل تشدید بیاعتمادی

همچنین سعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره نیاز به
شفافیت در این مسئله به آفتاب یزد گفت « :جامعه ما با یک بحرانی
مواجه اس��ت که غیرمتخصصها در امور تخصصی دخالت میکنند
و این خیلی کار را خراب کرده و بحث سیاس��ی و ایدئولوژیک ش��ده
است .به همین خاطر اعتماد مردم پایین آمده است و در مقابل هم،
زمانی که بحث سیاس��ی میش��ود جامعه جبهه میگیرد و متفاوت
عکسالعمل نش��ان میدهد .در موضوع کرونا ما دچار یک مش��کل
شدهایم .تقریبا ایران اولین کش��ور خاورمیانه بود که به کانون کرونا
تبدیل ش��د .به همین دلیل انتظار میرفت مس��ئولین و دولتمردان
ما بیش از س��ایر کش��ورها به دنب��ال درمان این بیماری باش��ند اما
متاسفانه موضوعات وارد بحثهای سیاسی شد و به جای نگاه علمی
نگاه سیاس��ی و ایدئولوژیک رایج شد و بیاعتمادی به وجود آمد .در
حقیقت میبایست مسئولین ما از هرجایی که میشد واکسن را وارد
میکردند زیرا میزان فوتیهای ناش��ی از این بیماری در کشور ما باال
بود .باید از هرجایی بدون بحث سیاسی واکسنی که مورد تایید مجامع
علمی بود وارد میش��د اما چون نگاه غالب ،نگاه سیاسی شد واکنش
جامعه هم به همین نحو ش��کل گرفت ».این جامعه شناس در ادامه
اف��زود « :در حال حاضر هم درباره خود واکس��ن و هم درباره توزیع
آن در بی��ن مردم تردید وجود دارد .یک نوع بیاعتمادی وجود دارد،
وقت��ی که خود حاکمیت با این پدیده سیاس��ی ایدئولوژیک برخورد
کند جامعه هم ناخودآگاه برخورد سیاسی ایدئولوژیک پیدا میکند.
به همین دلیل است که این بیاعتمادی ایجاد شده است .بهتر است
در توزیع واکس��ن حتما شفافسازی صورت بگیرد تا بیاعتمادیها
تشدید نش��وند .باید فارغ از هر نوع نگاه سیاسی به مردم اعالم شود
این واکس��نها مورد تایید مجامع علمی معتبر هس��تند و همچنین
تمام پزشکان این دارو را تزریق کنند .اگر این کارها انجام شود تقریبا
درصد باالیی از بیاعتمادی ترمیم میش��ود .زمانی که خود پزشکان
تزری��ق کنند اعتماد آنها به صالحیت علمی واکس��نها برای مردم
ثابت میشود .این میتواند اولین گام در زمینه اعتمادسازی در جامعه
باش��د .باید در خبرها اعالم شود که چه کس��انی واکسن را دریافت
میکنند تا مردم بتوانند اعتماد کنند».
> سکوت منجر به تولید شایعات میشود

در انتها جعفر بای جامعه شناس در این خصوص به آفتاب یزد گفت:
« ما به اندازه کافی از بیاعتمادی مردم رنج میبریم .سرمایه اعتماد
اجتماعی متاس��فانه به تاراج رفته است به این دلیل که با احساسات
مردم با اس��تفاده از نقل قولهای گوناگون بازی ش��ده اس��ت .هنوز
در س��طح ملی اظهار نظرات متفاوت نس��بت به واکسن وجود دارد
ک��ه بیاعتمادی مردم را چند برابر میکند .متاس��فانه واکس��ن دیر
وارد کش��ور ش��د و مردم از تعلل و تاخیر ناراضی هستند .واکسن با
ش��رایطی وارد شده است که هنوز وفاق اجتماعی الزم برای استفاده
از واکس��ن مهیا نشده اس��ت .ما در چند بخش به شفافسازی نیاز
داریم ،آیا این واکس��ن از لحاظ علمی شرایط الزم را دارد؟ باید مردم
در جریان جایگاه علمی واکسن قرار بگیرند .همچنین نحوه استفاده
از این واکسن و اولویتبندی افراد باید شفاف شود .مردم باید بدانند
اولویت از آن کیس��ت .قبل از هر شایعهای الزم است وزارت بهداشت
و درمان در زمینه روش��نگری پیشگام ش��ود تا بتواند مدیریت افکار
عموم��ی را به دس��ت بگیرد .بیتوجهی و س��کوت منج��ر به تولید
شایعات میشود».

باشد.کارش��ناس مسائل زنان ،نقش آفرینی اجتماعی زنان را یک
مقول��ه مثبت و مادری را هم یک مس��ئله مقدس خواند و یادآور
ش��د :این دو وقتی نمیتوانند با همدیگر هماهنگ شوند ،موجب
میش��ود که هرکدام به یک نوعی آس��یب ببین��د و دچار تزاحم
شوند.
>حمایتگری برای مادران شاغل احیا شود

در حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد زنان جامعه ش��اغل هس��تند و میزان
مرخصی که برای زنان باردار ش��اغل و همسرانشان داده میشود،
اص ً
ال کافی نیس��ت.وی افزود :در عملکرد مجلس و ش��ورای عالی
انقالب فرهنگی در زمینه حمایتهای اجتماعی از مادران شاغل
کمکاری دیده میشود.ولیزاده با تاکید بر اینکه این شرایط فضا
را ب��رای زنانی که میخواهند اقدام به فرزندآوری کنند ،س��خت
کرده است ،گفت :به همین دلیل شرایطی ایجاد شده که خانمها
بای��د بین دوگانه اش��تغال و فرزندآوری یا تحصیل و مادری یکی
را انتخاب کنند.وی ادامه داد :این در حالیس��ت که س��اختارهای
حمایت��ی باید در آموزش عالی و آزمونهای اس��تخدامی طوری
باش��د که امنیت ش��غلی و روانی برای زنان ش��اغل وجود داشته

ول��یزاده با بیان اینکه یک ش��خص به عنوان حمایتش��ونده و
دیگ��ری به عن��وان حمایتکنن��ده در پیشف��رض حمایتهای
اجتماع��ی مطرح اس��ت ،گفت :زیرس��اختها ب��رای حمایت از
حمایتش��ونده حتی در زمینه معلولین هم وجود ندارد؛ خیلی از
خانمها برای انجام کارهای معمولی در اجتماع با محدودیتهایی
مواجه هس��تند.وی با ذکر مثالی افزود :در برخی از ایستگاههای
مترو ،اتاقهایی برای نگهداری فرزند مانند شیردهی مادران وجود
داشته اما متأسفانه این مسئله عمومیت ندارد؛ مث ً
ال این اتاقکها
در پاساژها ،بازارها ،دانشگاهها ،باشگاهها و حتی مساجد نیز تعبیه
نشده است.کارشناس مسائل زنان و میز خانواده سازمان تبلیغات،
نقش بس��یاری از مس��اجد را در احیای نقش مادری سلبکننده
خواند و گف��ت :اگر مادری برای عزاداری یا خواندن نماز بخواهد
به مسجد برود ،با چالش نگهداری فرزند مواجه خواهد شد.
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وزیر علوم با تاکید براینکه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی از موضوعیت و دس�تورکار
کمیسیون تلفیق مجلس خارج شد ،گفت :با این وجود همچنان پیگیر تامین منابع از طریق
س�ازمان برنامه و بودجه هس�تیم .به گزارش ایلنا ،وزیر علوم خاطرنشان کرد :با این وجود
وزارت عل�وم همچنان پیگیر تامی�ن منابع الزم برای افزایش حق�وق اعضای هیئت علمی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از طریق سازمان برنامه و بودجه است.

کرونا خبر
جهان

=تعداد مبتالیان ۱۰۵ :میلیون و  ۹۲۱هزار
و  ۹۴۵نفر
=تع�داد فوتی ها :دو میلیون و  ۳۰۹هزار
و  ۱۸۸نفر
=تعداد بهبود یافتگان ۷۷ :میلیون و ۵۵۱
هزار و  ۵۷۵نفر
ایران

=تع�داد مبتالیان :یک میلی�ون و ۴۵۹
هزار و  ۳۷۰نفر
=تعداد فوتی ها ۵۸ :هزار و  421نفر
=تعداد مبتالیان دیروز۶ :هزار و  983نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 76 :نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان ۲۷ :میلیون و  ۴۰۷هزار
و  ۳۲۴نفر
=تعداد فوتی ها ۴۷۰ :هزار و  ۷۰۵نفر

ستون سبز

تلفشدنهزارانپرندهمهاجر
درخوابغفلتمسئوالن

هزاران بال پرنده مهاجر طی دو س��ال اخیر در
تاالب میانکاله تلف شدهاند و با وجود علت یابی،
سازمان محیط زیست تنها از احتمال الیروبی
خلیج گ��رگان در آیندهای مبهم خبر میدهد.
چند س��الی است که با شروع پاییز و زمستان،
اخبار هولناکی از ش��کار پرن��دگان مهاجر در
آس��مان شهرهای ش��مالی به گوش میرسد،
کارشناس��ان پیشبینی کردهاند چیزی حدود
یک میلیون پرنده مهاجر هرساله در مازندران
ش��کار میش��وند و محیط زیس��ت به عنوان
دستگاه متولی طی این چند سال راه مماشات
و گاه��ی برخوردهای ضربتی و موقتی را پیش
گرفته اس��ت.چیزی حدود  ۸۰هزار بال پرنده
مهاجر س��ال گذشته بر اثر این مرگ مشکوک
جان خود را از دست دادند و مسئوالن سازمان
محیط زیس��ت ،اع�لام کردند تنها س��ازمان
دامپزش��کی میتواند درباره علت این مس��ئله
نظر دهد ،پس از کشته شدن هزاران بال پرنده
در سال گذشته ،عیسی کالنتری رئیس سازمان
محیط زیست در این باره گفت :تلفات پرندگان
در میانکاله در گزارش سازمان دامپزشکی بر اثر
رکود آب و شرایط بیهوازی اتفاق افتاده که در
شرایط بیهوازی باکتریهای موجود در آب و
خاک اقدام به ترش��ح سم بوتولیسم میکنند.
وی اظهار داشت :از آنجایی که آب تاالب راکد
اس��ت و جریان ورودی ن��دارد و چند روز اخیر
بارندگی هم نداش��ته ش��رایط بیهوازی برای
باکتریها ایجاد شده که راه حل دامپزشکی و
پزش��کی در این مورد وجود ندارد و فقط باید
الش��ه پرندگان تلفشده را س��ریع جمعآوری
کرد.پس از علتیابی این اتفاق از سوی سازمان
دامپزش��کی به عنوان دس��تگاه متولی ،رئیس
س��ازمان محیط زیس��ت با اش��اره به وضعیت
تاالبهای کشور گفت :در این  ۲سال گذشته
حقآب��ه  ۴۰ت��االب در کش��ور ب��ه تصوی��ب
ش��ورای عالی تاالبها رس��یده و وزارتنیرو و
سازمان محیط زیست تفاهم کردند که حقآبه
محیط زیست در اولویت قرار بگیرد.

خبر
مشاور شهردار تهران عنوان کرد

پایتختنشینان
بیشترچهمیخواهند؟

مش��اور ش��هردار ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه انجام
نظر سنجی از شهروندان درباره رویکرد مدیریت
شهری گفت :بیش از  ۸۶درصد تهرانیها در این
نظرسنجی خواهان حفظ باغها هستند.به گزارش
ایسنا ،غالمحسین محمدی در پیامی توئیتری با
اش��اره به انجام نظر سنجی از شهروندان درباره
رویکرد مدیریت شهری که به سفارش شهرداری
تهران توس��ط ایس��پا انجام ش��ده است نوشت:
" ایسپا پیمایش��ی را در دی ماه  ۹۹به سفارش
شهرداری تهران درخصوص اولویتهای مدیریت
شهری انجام داده است .نتایج نظرسنجی نشانگر
اقبال شهروندان به رویکرد انسان محور در اداره
شهر است ۸۶.۲ .درصد تهرانیها خواهان حفظ
باغها هس��تند و  ۷۲درصد نظارت شهرداری بر
استفاده از خانههای تاریخی را مطالبه میکنند.
همچنین  ۶۵درصد توسعه حمل و نقل عمومی
مث��ل مت��رو را راه کنترل ترافی��ک میدانند و
 ۵۷درص��د خواهان پیاده محوری و گس��ترش
خطوط دوچرخه س��واری در شهرند و از توجه
به پروژههای محلی استقبال میکنند.همچنین
گسترش گرمخانهها و حمایت از آسیب دیدگان
اجتماعی در میان س��اکنان تهران  ۵۲.۵درصد
طرفدار دارد ،ولی  ۴۷درصد از ش��هروندان هم
خواه��ان برخورد ب��ا معتادان و ح��ذف آنان از
خیابانهای ش��هر هس��تند ،ذهنیتی که وامدار
رویکرد انتظامی در مسائل اجتماعی شهر بوده
و اکنون نیازمند آگاهی بیش��تر است.یافتههای
عجی��ب این پروژه که به نظر میرس��د ،معلول
شرایط اقتصادی همش��هریان است اقبال ۵۶.۶
درصد ش��هروندان به درآمدزایی برای ش��هر از
طریق فروش زمینهای ش��هری در برابر گزینه
پرداخت مالیات و عوارض با  ۳۱.۹درصد موافق
است.

گزارش کوتاه
یک روانشناس:

«غیرت» را با تعصب نابجا
اشتباهنگیرید

ی��ک روانش��ناس درب��اره محدود ک��ردن زنان
توس��ط مردان ب��ا عن��وان "غیرت" گف��ت :از
منظر روانش��ناختی غی��رت به معن��ای اظهار
نگرانی نس��بت به تصرف مال یا همسر یا ملک
توس��ط دیگران ،حس��ی درونی نشات گرفته از
عواط��ف و احساس��ات و واکنش��ی طبیعی در
برابر دخالتهای نابجای دیگران اس��ت این در
حالیست که شرایط زندگی از سنت به مدرنیته
تغیی��ر ک��رده؛ زنان ب��ا نقشها و حق��وق خود
آشنا ش��دهاند و حضور بیشتری در محیطهای
اجتماعی برای کار و شغل و ...دارند .زنان زمانی
احس��اس آرامش میکنند ک��ه بتوانند به فرد
مقابل به عنوان پدر ،برادر و همسر اعتماد کنند
و بدانند در شرایط سخت حمایت و محبت آنها
را خواهند داشت.گوهر یسنا انزانی در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان اینکه غیرت اثری فطری است و
ن��ه یک خصوصیت زنانه و یا مردانه ،اظهار کرد:
غیرت یکی از کماالت انسان است ،معموال اولین
واژههایی که با ش��نیدن غیرت به ذهن میرسد
"ناموس" و "حریم خانواده" اس��ت در حالی که
غیرت ابعاد وس��یعتری دارد و فرد غیور کس��ی
اس��ت که به هرگونه تعرض دیگران نس��بت به
حری��م خصوصی خود واکنش نش��ان دهد.این
روانشناس با اش��اره به اینکه غیرت حساسیتی
مثبت و احساس مسئولیت سازنده است ،ادامه
داد :از منظر روانشناختی غیرت به معنای اظهار
نگرانی نس��بت به تصرف مال یا همسر یا ملک
توس��ط دیگران ،حس��ی درونی نشات گرفته از
عواطف و احساسات و واکنشی طبیعی در برابر
دخالتهای نابجای دیگران اس��ت.وی در ادامه
درباره بروز قتلهای ناموس��ی با سوءاستفاده از
عن��وان "غیرت" افزود :ریش��ه چنین قتلهایی
را میتوان در فرهنگی جس��تجو کرد که غیرت
را ج��زو صفات مثب��ت و بیغیرتی را چنان داغ
اجتماع��ی برمی ش��مرد که مرد ب��رای فرار از
این بیغیرتی چنی��ن واکنشهای غیر معقول
غیرتمندانه را از خود بروز میدهد.انزانی با تاکید
بر اهمیت نقش خان��واده در تفهیم مقولههایی
نظیر "مردانگی" و "زنانگی" ،تصریح کرد :پسران
و دختران ،مردانگی و زنانگی را از درون خانواده
میآموزند .پس��ران معموال مطابق با آموزشها
و ش��رایط خانوادگی خود حساسیتها و موارد
غیرتمن��دی را میآموزن��د و در ه��ر فرصت��ی
جایگزین نقش پدران خود میش��وند و اینگونه
غی��رت در آنه��ا نهادینه میش��ود و میآموزد
چگونه نس��بت به مباحث حساس��یت برانگیز
واکنش نشان دهد.وی افزود :در حالی که امروزه
ش��رایط زندگی از سنت به مدرنیته تغییر کرده
است ،زنان با نقشها و حقوق خود آشنا شدهاند
و حضور بیشتری در محیطهای اجتماعی برای
کار و شغل و ...دارند .زنان زمانی احساس آرامش
میکنند که بتوانند به فرد مقابل به عنوان پدر،
برادر و همس��ر اعتماد کنند و بدانند در شرایط
سخت حمایت و محبت آنها را خواهند داشت.
به گفته این روانشناس ،نباید از واژهها استفاده
نابهنجار و نادرس��ت کنیم و نبای��د غیرت را با
تعصب نا بجا اشتباه گرفت .در بسیاری از مواقع
اف��رادی که دچار اختالل ش��خصیت بدبینی یا
پارانویید هس��تند نی��ز از رفتارهای خود تحت
عن��وان تعصب یا غیرت ی��اد میکنند از این رو
تعابیر درس��ت از واژگان اهمیت باالیی دارد.وی
با بی��ان اینکه رفتار پدران ب��ا فرزندان دختر از
کودکی به ش��دت اهمی��ت دارد ،ادامه داد :باید
کمک کنیم دختران در فضایی توام با عش��ق،
آرام��ش ،محبت و همدلی بزرگ ش��وند .آنها
باید رابطه ایمن می��ان والدین را ببینند ،تا هر
ان��دازه که جامعه به س��مت مدرنیته پیش رود
همچنان کارکردها و مکانیسم خانواده مهمترین
نقش را در سالمت اعضای خانواده و جامعه ایفا
میکند .انزانی معتقد اس��ت والدینی که هر دو
ش��اد هستند و احس��اس خوبی را با هم تجربه
میکنن��د ،نقشهای خود را میشناس��ند و در
فضای خانه گفتگوی مناس��ب دارند؛ پسر خود
را به س��مت غیرتهای نابجا سوق نمیدهند و
از سوی دیگر دخترشان را هم فرد ضعیف بدون
حق و حقوق در نظر نمیگیرند.این روانش��ناس
درب��اره تمایل دختران به داش��تن اس��تقالل و
زندگی مس��تقل گف��ت :باید عمیقت��ر به این
موضوع فکر کرد و ریش��ههای ای��ن موضوع را
بررس��ی کرد که تحت چه شرایطی یک دختر
بج��ای زندگی ک��ردن در کنار خان��واده خود و
داش��تن امنیت در کنار آنه��ا ترجیح میدهد
در خان��هی مج��ردی و مس��تقل زندگی کند؟
وی همچنین این را هم گفت که در حال حاضر
زنان ای��ن فرصت را پیدا کردهاند تا در بیرون از
خانه مشغول به کار شوند و با این تغییر شرایط
به نظر میرس��د دگرگونیهای بنیادیتری در
نظام ارزشهای س��نتی و پایگاه اجتماعی زن و
مرد ایجاد میشود و اثرات متفاوتی را بر خانواده
و سالمت زن بر جای میگذارد.

