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هشدار پلیس درباره ساعت کاری صنوف؛ ساعت  ۲۰تعطیل کنید

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که س��اعت کار صنوف در
پایتخت ساعت  ۲۰بوده و با هرگونه فعالیت صنوف در خارج از این
س��اعات برخورد خواهد شد.س��ردار حسین رحیمی در گفتوگو با
ایسنا ،درباره س��اعت فعالیت صنوف در روزهای پایانی سال گفت:
ساعت کار صنوف تغییر نکرده و همان ساعتی که با توجه به شرایط
کرونایی و محدودیتهای آن اعالم شده بود ،همچنان پا برجاست و
واحدهای صنفی تا ساعت  ۲۰اجازه فعالیت دارند.وی درباره فعالیت
برخی از صنوف تا ساعات نیمه شب نیز گفت :متاسفانه گزارشهایی

از فعالی��ت برخی از واحده��ای صنفی به خصوص در
مناطق حاشیهای و معابر کم ترددتر داشتهایم که حاکی
از فعالیت آنان تا ساعات پایانی شب بود که حتما با این
موارد برخورد خواهد شد.رئیس پلیس پایتخت با تاکید
بر اینکه س��اعت کار صنوف کماکان ساعت  ۲۰است،
گفت :کار پلیس در نظارت ،اعمال قانون و تعطیلی نیز س��اعت ۲۱
آغاز شده و به صنوف متخلف تذکر و هشدار میدهیم که در صورت
مشاهده با آنان برخورد خواهد شد.رحیمی درباره اینکه آیا با توجه به

اجتماعی

خریدهای پایانی سال امکان افزایش ساعت کار صنوف یا
تغییر در ساعات اجرای محدودیتهای تردد شبانه وجود
دارد ی��ا خیر ،گفت :ما پیرو مصوبات س��تادملی مقابله
با کرونا هس��تیم و تاکنون چنین موضوعی به ما اعالم
نشده است ،بنابراین کماکان محدودیتها به شکل قبل
پابرجاست.وی اضافه کرد :پیشنهاد ما به صنوف این است که ساعات
فعالیت خود را از صبح ،کمی زودتر آغاز کنند تا شهروندان نیز بتوانند
در تراکم جمعیت کمتر و زمان بیشتری برای خرید مراجعه کنند.

گزارش میدانی آفتاب یزد از خلوتی بازار علیرغم نزدیک شدن به نوروز

کدام خرید عید؟پول نداریم!

آفتاب یزد_ یگانه شوقالش�عرا :اسفندماه برای ایرانیان همیشه
ی��ادآور جنب و جوش مردم و خریدهای عیدانه برای آمادگی س��ال
نو و تدارک نوروز اس��ت .نوروز هم برای کسبه و اهل بازار و هم برای
سایر اقشار ،بزنگاهی اقتصادی است؛ بدین معنی که گاهی تعدادی از
صنوف و فروشندگان ،تمام سال را در تدارک برای ارائه کاال و اجناس
در این ایام هس��تند و مردم هم بنا به آداب و رسوم سنتی و باستانی
هر س��اله برای هزینههای فراهم کردن الزامات این رویداد طبیعی و
تقویمی ،حساب جداگانهای بازمیکنند و بخشی از درآمد سالیانه خود
را به آن اختصاص میدهند .اما امسال با وجود بیماری کرونا و وضعیت
اسفناک معیشتی و اقتصادی نه از رونق بازار خبری است و نه از عید
و آداب و رس��وم آن .بوی عید به مش��ام کسی نمیرسد و انگار خرید
لباس نو برای کودکان هم به رویا تبدیل شده است .در این یک سالی
که هر روز آن با هش��دار و توصیه به مراقبت نس��بت به وجود ذرهای
که حتی قادر به دیدن آن هم نبودیم گذش��ت ،بسیاری از مشاغل و
کسب و کارها به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند و با این
وج��ود نظم اقتصادی حاکم بر جامعه ما تنها تحت تاثیر وجود کرونا
و آس��یبهای ناشی از آن نبود ،بلکه بارها و بارها توسط سایر عوامل
تاثیرگذار از جمله دالر و بورس و سکه و تحریم در معرض تالطمات
بس��یاری قرار گرفت که در نهایت منجر به تورم سرسامآور و افزایش
فاصله طبقاتی و فش��ار مضاعف بر اکثریت خانوادههایی ش��د که اگر
در گذش��ته از خواس��تههای تا حدودی متجمالنه خود چشم پوشی
میکردند اما در حال حاضر مش��غول دس��ت و پنجه نرم کردن برای
تهیه اقالم ضروری زندگی خود هس��تند .در شرایطی به سرمیبریم
که محرومیتها بس��یار افزایش یافتهاند و حداقلها به ناچیزترینها
فروکاسته شدهاند .تعجبآور نیس��ت اگر حتی خانوادهای توان تهیه
همه سینهای سفره عید را نداشته باشد .در این نوشته ما به صورت
میدانی به این موضوع پرداختیم که با این اوصاف آیا همچنان خرید
عید که یکی از سنتهای ما ایرانیان است ،حفظ شده یا مردم دیگر
قدرتی برای خرید ندارند؟ هرچند که فاصله زیاد میزان درآمد افراد از
خط فقر ،پیشاپیش پاسخ سوال ما را به نحوی میدهد.
> بیکاری ،گرانی ،ناتوانی و شرمندگی

در ابتدا سرپرس��ت یک خانواده  4نفره درباره خرید عید به ما گفت:
«دیگر عیدی وجود ندارد .من و خانوادهام یک س��ال اس��ت که هیچ
پوشاکی نخریدهایم .زمانی که قیمت یک کیسه میوه بسیار معمولی
 120هزار تومان اس��ت و برای خرید گوشت باید پول پس انداز کرد،
صحبت کردن از خرید عید بی معنی اس��ت .من یکسال است که از
کاری که داش��تم بیکار شدهام ،ش��اید خانه و ماشین داشته باشم اما
پولی برای خرج کردن در دسترس نیست و پس انداز هم رو به اتمام
است ».مادر سرپرست خانواری چهار نفره به ما گفت« :ما امسال خیلی
از عید برای بچههای خود صحبت نکردیم .زیرا معنی عید برای بچهها
خرید کردن است و من نمیتوانم حتی آجیل و شیرینی شب عید را
ب��رای آنها تهیه کنم چه برس��د که بخواهم برای ه��ر یک از آنها
خرید عید داشته باشم .من آخرین بار که با بچههایم خرید رفتم در
میوه فروشی جز شرمندگی چیزی برای گفتن به آنها یا خریدن برای
آنها نداشتم .فرزند من میوه آناناس را دید و بارها به من گفت که میشود
ای��ن میوه را خریداری کنم و من م��دام از حرف زدن و خرید کردن

هزارتومان است و حقوق ماهیانه من  2میلیون و  500هزارتومان که
 1میلی��ون آن بابت اج��اره خانه میرود .با باقی مانده آن چگونه هم
گوش��ت کیلویی  120هزار تومان ،هم مرغ کیلویی  25هزار تومان و
هم میوه کیلویی  15یا  20هزار تومان تهیه کنم؟»
> کاهش قدرت خرید در پی گرانیها

سرپرست یک خانواده :من ،همسرم و یکی از فرزندانم
مش��غول کار کردن هس��تیم اما مجموع درآمدمان تنها
کف��اف تهیه اقالم خوراک��ی را میده��د .آخرین بار که
گوشت خریدم و فروشنده رقم  700هزارتومان را به من
گفت مجبور شدم از او درخواست کنم بپذیرد که من این
مبلغ را در دو نوبت بپردازم
طفره رفتم .بعد از این قضیه س��عی کردم دیگر با اعضای خانواده به
خرید نروم و تنهایی اقالم بسیار ضروی را تهیه کنم .آناناس  200هزار
تومانی جایی در سبد خرید ما ندارد».
فرد دیگری که سرپرس��ت یک خانواده  6نفره است در مصاحبه با ما
گفت « :من سالهاس��ت که در خرید اقالم ضروری روزانه خانوادهام
با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه میشوم .من ،همس��رم و یکی از
فرزندان��م مش��غول کار کردن هس��تیم اما مجم��وع درآمدمان تنها
کفاف تهیه اقالم خوراکی را میدهد .آخرین بار که گوش��ت خریدم
و فروش��نده رق��م  700هزارتومان را به من گفت مجبور ش��دم از او
درخواس��ت کنم بپذیرد که من این مبل��غ را در دو نوبت بپردازم .ما
هیچ قصدی برای خرید عید نداری��م ،حتی فرزندانم هم پذیرفتهاند
که عید قرار نیس��ت مانند سالهای پیش نوید دهنده شادمانی و نو
ش��دن باشد .ما امس��ال با همان لباسهای کهنهمان سال را تحویل
میکنیم».پدر خانواده دیگری به خبرنگار ما اینگونه گفت« :من چون
پارسال برای فرزندان خود خرید عید نکرده بودم ،امسال مجبور شدم
ک��ه برای آنها خری��د کنم .من برای دو فرزند خ��ود دو پیراهن ،دو
ش��لوار و دو کفش خریدم و در مجموع قیم��ت این اقالم  2میلیون
تومان ش��د .البته همگان میدانند که با این مبلغ نمیتوان کاالهایی
با کیفیت خوب تهیه کرد بلکه باید به اجناس��ی با کیفیت متوس��ط
کفایت کرد .یک س��ال است که به بچهها فقط گفتیم پول نداریم اما
یک بچه درکی از ناتوانی پدر و مادر خود نمیتواند داش��ته باشد .من
حتی امس��ال خیلی از میوهها را نتوانستم برای فرزندان خود بخرم و
برای نخریدن آجیل و ش��یرینی هم از بهانه مضر بودن آنها استفاده
کردهام ».سرپرس��ت خانودادهای سه نفره نیز در این باره به ما گفت:
«ش��یرینی عید امسال ما شکالتی معمولی است که من ماه پیش با
قیمت کیلویی  50هزارتومان خریدهام .وقتی قیمت مرغ باالی کیلویی
 25هزارتومان است دیگر خرید عیدی نمیتوان داشت .شاید دولت از
عمد قیمتها را باال برده است تا عیدی نباشد و کرونا شیوع بیشتری
پیدا نکند وگرنه این قیمتها غیر قابل باور هستند .من امسال حتی
به ندرت توانستم گوشت تهیه کنم ،آخر قیمت گوشت کیلویی 120

ما به سراغ برخی از اتحادیهها نیز رفتیم تا وضعیت بازار را از آنها هم
جویا شویم .متاسفانه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از پاسخ دادن
به س��واالت ما پرهیز کرد و گفت معذوریت دارند و از آنها خواس��ته
شده است که مصاحبه نکنند.
در ادام��ه علی بهره مند رئی��س اتحادیه قنادان در این باره به آفتاب
یزد گفت « :وضعیت خرید امس��ال نسبت به پارسال بهتر است .زیرا
پارسال شیرینی فروشان به دلیل شیوع کرونا فروشی نداشتند و حدود
س��ه ماه قنادیها تعطیل بودند و مردم رغبتی برای خرید ش��یرینی
نشان نمیدادند .امسال نس��بت به پارسال بهتر شده است اما خرید
مردم مثل س��الهای قبل نیست ،زیرا افزایش قیمت مواد اولیه باعث
شده است قیمت محصول نهایی باالتر رود و سفره مردم کوچک شده
است .متاسفانه توان خرید مردم مانند سالهای قبل نیست .بسیاری
از واحدها استجاری بودند و چون فروش باال نبود به دلیل عدم تحقق
فروش ،س��رمایه خود را از دست دادند و فروشندگان ناچار شدند که
واحد صنفی خود را تعطیل کنند .االن بس��یاری از واحدها مجبور به
تعدیل نیرو ش��دهاند.کرونا بر صنف ما بسیار تاثیرگذار بود و گرانیها
باعث شده است توان خرید مردم بسیار پایین بیاید و مردم دیگر مانند
سالهای پیش رغبتی برای خرید ندارند».
همچنین محمدعلی کمالی سروستانی مش��اور مدیر عامل اتحادیه
مرغداران به آفتاب یزد گفت « :طبیعتا با وجود تورمی که ما در سال
گذش��ته داشتیم و س��طح درآمدی مردم ،قدرت خرید مردم کاهش
زیادی داش��ته اس��ت .به طور خاص درباره گوش��ت مرغ به نظر من
ما با میزان کاهش خرید م��ردم مواجه بودهایم اما این میزان کاهش
بس��یار زیاد نبوده است ،ش��اید در حد  5درصد میزان خرید گوشت
مرغ کاهش داشته است .اما در کل ،سال گذشته میزان خرید از 15
اسفند نسبت به س��ال  97به شدت کاهش پیدا کرد که علت اصلی
آن کرونا و میزان تولید باال بود .چون ما امس��ال تولید مازاد برمصرف
نداریم در بعضی جاها با صف مواجه هس��تیم ،البته دو قیمتی شدن
هم در ایجاد این صفها برای خرید موثر است .دو قیمتی بودن بازار
میتواند موجب تحریک بازار برای خرید شود؛ یعنی اینکه فاصله میان
قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد چون زیاد ش��ده است لذا در جاهایی
که مرغ با قیمت دولتی به فروش میرسد ممکن است مردم زیاده از
نیاز خود خرید کنند».
> فاجعه است

با در نظر گرفتن وضعیت موجود و اینکه قدرت خرید مردم به قدری
محدود شده اس��ت که دیگر خبری از خرید شب عید نیست ،کاش
مسئولین برای تأمین حداقل درآمد معیشتی مردم تدبیری بیاندیشند.
جدای از طبقه اقتصادی بسیار کوچکی که در این مدت یکساله حتی
از وضعیت بهتری برخوردار گش��تهاند ،بسیاری از مردم قادر به تهیه
اقالم ضروری زندگی خود نیستند و این در نوع خود فاجعه است.

هیچ خودرو قاچاقی شمارهگذاری نمیشود

س��ردار هادیانفر درب��اره خودروهای قاچ��اق و خودروهایی که با
پالک خودروهای دیگر تردد میکنند ،توضیحاتی داد.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،س��ردار س��ید کم��ال هادیانفر رئیس
پلیس راهور ناج��ا اظهار کرد :فرآیند ش��مارهگذاری قاعده خود
را دارد و بیش��ترین خودروه��ای خارج��ی که در داخل کش��ور
وج��ود دارد ،خودروهای مدل  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸اس��ت و از س��ال

 ۹۷ورود خودروهای خارجی به داخل کش��ور ممنوع شده است.
وی ادام��ه داد :فرآین��د ش��مارهگذاری در پلیس راه��ور ناجا با
دسترسی به سامانههای گمرک ،وزارت صمت ،استاندارد ،محیط
زیس��ت انجام میش��ود .بعد از مصوبه هیئت دولت در س��ال ۹۷
هیچ خودرویی نباید وارد کش��ور میش��د ،ولی براساس مصوبات
دول��ت  ۱۳ه��زار خودرویی ک��ه در گمرک معط��ل بودند اجازه

بررسی تاثیر گروه خونی افراد در خطر
ابتال به بیماری کووید۱۹-

محققان در بررس��یهای
خ��ود دریافتن��د که چرا
گ��روه خون��ی اف��راد در
خط��ر ابتال ب��ه بیماری
کووی��د ۱۹-تاثیرگ��ذار
اس��ت.به گزارش ایسنا،
محقق��ان آمریکای��ی در
بررس��ی جدید ش��واهد
بیش��تری دس��ت پی��دا
کردند که نش��ان میدهد
اف��رادی ک��ه دارای نوع
خاص��ی از گ��روه خونی
هستند بیش��تر احتمال
دارد ب��ه بیم��اری کووید ۱۹-مبتال ش��وند.در
این بررس��ی به طور خاص مش��خص ش��د که
کروناویروس ب��ه آنتی ژنهای گ��روه خونی A
موجود در سلولهای تنفس��ی جذب میشود.
محققان روی پروتئینی در سطح کروناویروس
موس��وم به ح��وزه اتصال گیرندهه��ا ()RBD
متمرکز ش��دند که بخشی از ویروس است و به
سلولهای میزبان متصل میشود .این موضوع
ب��رای محققانی که س��عی در فه��م چگونگی
آلوده ش��دن افراد به کروناویروس هستند یک
هدف مهم اس��ت.در این مطالعه آزمایشگاهی،
محقق��ان چگونگ��ی تعام��ل ح��وزه اتص��ال

گیرندههای کروناویروس
را با س��لولهای تنفسی
و گلبوله��ای قرم��ز در
گروهه��ای خونی A، B
و  Oارزیابی کردند.نتایج
نشان داد که حوزه اتصال
گیرندههای کروناویروس
تمای��ل دارن��د ب��ه گروه
خون��ی  Aموج��ود در
سلولهای تنفسی متصل
ش��وند اما هیچ ترجیحی
ب��رای گلبوله��ای قرم��ز
گروه خونی  Aیا س��ایر
گروههای خونی موجود در س��لولهای تنفسی
ی��ا گلب��ول قرم��ز ندارد.اولویت ح��وزه اتصال
گیرندهه��ای کروناوی��روس برای شناس��ایی و
اتصال به آنتی ژن گ��روه خونی  Aدر ریههای
افراد با گروه خون��ی  Aمیتواند به فهم ارتباط
بالقوه بین گروه خونی  Aو عفونت کووید۱۹-
کمک کن��د .به گفته محققان آمریکایی ،جالب
است که حوزه اتصال گیرندههای ویروسی فقط
تمایل به آنتی ژنهای گروه خونی  Aدارند که
روی س��لولهای تنفسی هستند که نحوه ورود
ویروس به بدن بیش��تر بیم��اران و آلوده کردن
آنان را نشان میدهد.

نقش والدین در همسرگزینی فرزندان

ی��ک روانش��ناس معتقد اس��ت که نادی��ده گرفتن نظ��ر والدین
در انتخاب همس��ر به طور مس��تقیم در آینده زندگی مش��ترک
زوجین تاثیرگذار اس��ت.فائزه اس��داهلل زاده متخصص روانشناس
و زوج درمانگر ،در گفتگو با مهر ،اظهار داش��ت :دوس��ت داشتن
طرف مقابل تنها دلیل برای انتخاب همس��ر آینده نیست چراکه
ازدواج بیشتر از آنکه پیوند دو نفر باشد ،وصلت دو خانواده است.
ب��ه همین خاطر مخالف��ت هر یک از پدر و مادره��ا میتواند در

ش��مارهگذاری پیدا کردند ،اینها و خودروهای مثل خودروهای
اس��تثنا هستند و در حال ش��مارهگذاری اند .بعضی از خودروها
ب��ا پالکهای جعلی تردد میکنند و یا با اس��ناد جعلی به مردم
فروخته میش��وند ،که آن هم قاع��ده خود را دارند و عمده آنها
در پارکینگه��ا و گم��رک توقیف هس��تند و با دس��تور قضائی
مصادره میشوند.

یادداشت

امید یک امر
بین االذهانی است
نه امری فردی

جعفر بای
محقق و پژوهشگر اجتماعی

امید ف��ردی پیش نیاز امید اجتماعی اس��ت .در
باورها و اعتقادات دینی امید و امیدواری از ارکان
مهم تلقی میش��ود .نشاط و ش��ادمانی نیز باعث
پ��رورش تقویت و پش��تیبانی از امید و امیدواری
میش��ود و همچنین امید ف��ردی مطلوبیت فرد
اس��ت و امید اجتماعی مطلوبیت جمعی اس��ت.
امید تالش در رسیدن به مطلوب است و انسان به
امید زنده است .بیشک عناصری که به درجهای
از تصمیم حذف خود از جهان میگیرند ،درواقع
امید خود را از دس��ت دادهاند.باید جوانانمان را به
آینده خویش امیدوار کنیم تا بتوانند انگیزه برای
زندگی و فعالیت و تالش داشته باشند .انگیزه کار
و کوشش به امید و امیدواری است به همین دلیل
استعدادها و خالقیتهای آدمی با امید و امیدواری
شکوفا میشود.انسان امیدوار به فردا کار و تالش
و کوشش میکند تا به بهترین شکل خود را نشان
دهد .تالش و کوشش و نبوغ و خالقیت نوآوری و
بدیعه پردازی همه و همه مرهون امید به فرداست
و یکی از دالیل حزن حاکم بر مردم از دست رفتن
امید و امیدواری است .آسایش و آرامش ونشاط و
ش��ادمانی در پرتو امید به آینده رقم میخورد .در
سخنی از نبی مکرم اسالم آمده است که ناامیدی

درازم��دت تأثیر خود را در زندگی زوجین بگذارد به همین دلیل
مدیریت خانوادهها باید در اولویت زوجها قرار داش��ته باش��د.وی
تصریح کرد :مخالفت والدین با انتخاب همس��ر آینده تا حدودی
بیانگ��ر فاصل��ه ارزشه��ای دو خانواده اس��ت و از آنجایی که در
فرهنگ م��ا ،تداوم ازدواج موفق بدون رضای��ت خانوادهها تقریباً
ناممکن اس��ت هرگونه اقدام فکر نش��ده ی��ا جانبدارانه ،میتواند
آینده زندگی مش��ترک را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.

بزرگترین گناه محسوب میشود .یاس و ناامیدی
در باورها و اعتقادات دینی بدان جهت جایگاهی
ندارد ک��ه خداوند رحمان و رحی��م بندگانش را
فراموش نمیکن��د .از دس��ت دادن امید یکی از
نش��انههای تنزل اعتقادی و تردید و تشکیک در
باورها و کاهش ایمان به خداست .در نظام خلقت
اگر س��لطهگران اج��ازه دهند ،خداون��د در پرتو
انس��انها امید آفرین��ی را در دلها زنده میکند.
یکی از مهمترین رسالت حاکمیت امیدآفرینی در
دل شهروندان است و مسئولیت خطیر سازمانها
نهاد اجتماعی امیدآفرینی اس��ت .روان پریش��ی
همراه ب��ا حزن و رنجوری هر یک از نش��انههای
ناامیدی است .با احیای امید و امیدواری ،میتوان
دریافت که رابطه معنا داری با ش��ادمانی و نشاط
اجتماع��ی دارد و وظیف��ه اصلی مدی��ران احیای
امید و امیدواری در جامعه اس��ت .در بارور کردن
امید فردی که منجر ب��ه امید اجتماعی هرگونه
هزینه س��رمایهگذاری محسوب میش��ود .امید
فردی منجر به افزای��ش امید اجتماعی میگردد
و همه هزینهها و سرمایهگذاری است .اگر بتوانیم
تبعی��ض و نابرابریها و بیعدالتیها را در جامعه
کاهش دهیم امید و امیدواری را زنده کرده ایم .با
نهادسازی امید و امیدآفرینی شادی و نشاط را به
جامعه هدف و شرایط نوین که همرا با خوشحالی
و ش��ادی میباش��د را کاهش داده است.کاهش
جرائم اجتماعی و تقلیل مفاسد اجتماعی و تنزل
کجروی همه و هم��ه در پرتو امید و امیدآفرینی
است.

این روانش��ناس با بیان اینکه گاه��ی مخالفتهای والدین دالیل
منطق��ی ندارد ،افزود :حتی اگر دالیل پدر و مادر نیز غیرمنطقی
و ک��م اهمیت باش��د باز ه��م لجبازی و جنگیدن ب��ا آنها توصیه
نمیش��ود ،زوجین باید آنقدر درایت داش��ته باش��ند تا بتوانند با
دوس��تی و جلب اعتماد با پ��در و مادر کن��ار بیایند ،کمک یک
مش��اور هم میتواند در چنین مواقعی بس��یار کمککننده باشد،
چرا که میتوان با تشکیل جلسات و گفتگوهای گروهی به همراه
مش��اور ،فضا را کمی بازتر کرد تا والدین تا حدی متقاعد ش��وند.
بهترین راه در اینجا صبور بودن است.
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رهاسازی گوزن ایرانی در جنگلهای ارسباران
فیلمی جالب از رهاس�ازی یک گونهای از گوزن ایرانی به نام "ش�وکا" منتش�ر شده که
براس�اس آن این گوزن در جنگلهای ارس�باران رهاسازی میش�ود.به گزارش تسنیم،
شوکا ،کوچکترین گوزن ایران ،نوعی گوزن کوچک بومی اورآسیا به رنگ سربی یا سرخ
اس�ت که بیشتر در مناطق سردسیر زندگی میکند.این حیوان بدنی ظریف ،دستهایی
کوتاهتر از پاها ،گوشهایی باریک و سمهایی سیاهرنگ و باریک و بلند دارد.

کرونا خبر
جهان
=تعداد مبتالیان 116 :میلیون و  222هزار
و  532نفر
=تعداد فوتی ها 2 :میلی�ون و  581هزار
و  747نفر
=تعداد بهبود یافتگان ۹۱ :میلیون و 897
هزار و  927نفر
ایران
=تع�داد مبتالیان :یک میلی�ون و ۶۷۳
هزار و  ۴۷۰نفر
=تعداد فوتی ها ۶۰ :هزار و  ۵۱۲نفر
=تعداد مبتالیان دیروز۸ :هزار و  367نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 81 :نفر
آمریکا
=تعداد مبتالیان ۲۹ :میلیون و  526هزار
و  86نفر
=تعداد فوتی ها 533 :هزار و  636نفر

جوانان

اقداماتغیرقانونی
سایتهایهمسریابی

معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش
و جوانان ،گفت :اگر بتوان طرح مش��اوره پیش
از ازدواج را ت��ا دورتری��ن نقطه کش��ور و بدون
اجح��اف در حق زوجین برای اس��تفاده از این
خدمات و پرداخت هزینه مضاعف برای حضور
در این کالسها گس��ترش داد ،میتوان مشاوره
پیش از ازدواج را اجباری کرد چراکه از جمله نتایج
مثبت آن ازدواج هدفمند ،درست و جلوگیری از
آسیبهای پس از ازدواج به دلیل عدم شناخت
زوجین از یکدیگر است.محمد مهدی تندگویان
در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد :اجباری شدن
بعضی مس��ائل منجر ب��ه ایج��اد تخلفاتی نیز
میشود ،از این رو ممکن است حتی با اجباری
شدن مش��اوره پیش از ازدواج برخی بدون طی
ک��ردن دوره مش��اوره ،گواهینام��ه آن را تهیه
کنند .اگر بحث اجباری ش��دن مشاوره پیش از
ازدواج به درس��تی انجام ش��ود و تخلفی در آن
انجام نشود به طور حتم با فرهنگسازی در این
حیطه ،ش��اهد افزایش آمار ازدواج نیز خواهیم
بود.وی در بخش دیگر سخنان خود درباره علت
روی آوردن جوانان به ازدواج س��فید گفت :اگر
روزی که این مس��ئله با عناوین مختلفی نظیر
ازدواج س��فید یا همباشی ،هم خانگی و ...شکل
گرفت؛ شناسایی ،تحلیل درست و ورود سریعی
برای رفع آسیب انجام میدادیم به طور حتم به
نتیجه میرسیدیم .وی همچنین در بخش دیگر
سخنان خود درباره سایتهای همسریابی اظهار
کرد :صحت س��وابق و اطالعات ارائه ش��ده در
سایتها و کانالهای همسریابی مشخص نیست.
در ح��ال حاضر هیچ نه��ادی برای صدور مجوز
ای��ن مجموعهها وجود ندارد و از این رو نظارتی
بر روی آنها شکل نمیگیرد و همین امر منجر به
اخاذی این سایتها از مردم شده است.وی ادامه
داد :این مجموعهها صرفا س��ایتهایی شخصی
و یا وابسته به موسس��های هستند که مجوزی
ب��رای این فعالیت ندارند و کار غیر قانونی انجام
میدهن��د .فعالیت آنها عمدتا ب��ه ازدواج پایدار
و زندگ��ی مش��ترک و دائمی ختم نمیش��ود.
تندگویان افزود :این معاونت با دادستان و پلیس
فتا مکاتبات الزم را انجام داده است چراکه تنها
دس��تگاهی که میتواند اشراف کامل به فضای
مجازی داش��ته باش��د دادس��تانی و پلیس فتا
اس��ت .باید نهاد ضابطی زیر مجموعه دس��تگاه
قضائی ش��کل گیرد تا نظارت ب��ر روی چنین
مجموعههایی انجام شود و حتی مجوزهای الزم
صادر و با مجموعههای متخلف برخورد شود.

پلیس فتا

گولادعایواریزوجهرانخورید

رئیس مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرایم
س��ایبری پلی��س فت��ا ناج��ا گف��ت :مجرمان
س��ایبری با نصب برنامههای رسیدس��از جعلی
بر روی گوش��یهای هوش��مند ی��ا تبلت بدون
واری��ز هیچگون��ه وجه��ی فقط با نش��ان دادن
رس��ید واریز از شهروندان و کسبه کالهبرداری
میکنند.س��رهنگ علیمحم��د رجبی رئیس
مرکز تش��خیص و پیشگیری از جرایم سایبری
پلیس فتا ناجا در گفتوگو با فارس ،به ش��گرد
س��ودجویان مج��ازی با رسیدس��ازهای جعلی
پرداخت و اظهار داش��ت :مجرمان سایبری در
هنگام خرید کاال از کس��به یا ش��هروندانی که
کاالیی را در س��ایتهای واس��ط ب��رای فروش
ثب��ت نام کردهاند با ادع��ای واریز وجه به کارت
فروشنده از طریق گوشی یا تبلت و نشان دادن
رس��ید جعلی واریز ،کاال را از فروشنده دریافت
میکنند بدون اینکه وجهی به حس��اب بانکی
آنها واریز کرده باش��ند.وی تصریح کرد :کاربران
باید توجه داش��ته باشند که در صورت ضرورت
ب��ه انجام این گونه مبادالت و دریافت وجه کاال
یا خدمات به ص��ورت کارت به کارت ،نیازی به
افش��ای اطالعات کامل کارت نیست .وی گفت:
تراکنش فقط به ش��ماره کارت نیاز دارد و نباید
سایر اطالعات کارت مانند  cvv2و تاریخ انقضاء
و رمز کارت را برای افراد افش��ا کرد .س��رهنگ
رجبی تأکید کرد :افراد دقت داش��ته باشند که
پیامک بانکی کارت خ��ود را فعال کرده و برای
تأئید پرداختها فقط به پیامکهای ارس��الی از
بانک توجه کنند ،یا از روشهایی مانند موبایل از
اطمینان دریافت پول استفاده کنند.

گزارش کوتاه

وزیر بهداشت:

مطلقا موافق سفر نیستیم

وزی��ر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی
ب��ا بیان اینک��ه عید نوروز در پیش اس��ت و
ما همه نگران هس��تیم ،گفت :مس��افرت به
عنوان اصلیترین عام��ل در گردش ویروس
بسیار موثر است و به عنوان وزارت بهداشت
مطلق��ا مواف��ق هیچ مس��افرتی نیس��تیم.
به گ��زارش ایس��نا ،دکتر س��عید نمکی در
بیس��تمین آیی��ن پویش ره س�لامت که در
بیمارس��تان قلب ش��هید رجایی برگزار شد
ب��ا بیان اینکه مجموعه ش��هید رجایی امروز
برای کش��ور یک ویترین بزرگ علمی و مایه
امید برای تمام کس��انی اس��ت که به عنوان
آخری��ن پایگاه مراجعه میکنند تا ش��اید به
دس��ت توانمند بزرگان قلب و عروق کش��ور
بعد از لطف خداوند ،ش��فا بگیرند ،گفت :به
عنوان سرباز کوچک نظام سالمت آمدهام تا
قدردان زحمات و تالش ش��ما در طول تمام
این سالها باش��م.وی افزود :قبل از ورود به
جلسه ،این دوره اجرایی که در خدمت مردم
بودم را مرور میک��ردم؛ در این دوره دو کار
را ذی قیمت میدانم که یک مورد آن ایجاد
اداره کل بیماریهای غیرواگیر در س��ه دهه
گذشته بود.
> 93درصد مرگهای کرونا
در بیماران زمینهای و سالمندان

نمکی افزود :در کووید هم اثبات شد که گرچه
همهگیری ویروس بود اما آس��یب پذیرترین
اقشار ،افرادی بودند که یک بیماری زمینهای
داش��تند ۹۳ .درص��د از مرگه��ا در افرادی
بوده که یا بیماری زمینهای داش��تند یا سن
باالی  ۶۵س��ال که تلنگری به ذهن و روح و
رفتار اجتماعی ما میزند که به بیماریهای
غیرواگیر و ب��ه خصوص بیماریهای قلبی و
عروقی بیشتر توجه کنیم.وی ضمن قدردانی
برای توسعه زیرساختها به منظور رسیدگی
عاج��ل به گرفتاریهای قلب��ی و عروقی که
افتخاری نفیس برای جمهوری اسالمی است،
گفت :اعالم آمادگی و درخواست میکنم که
بیمارستان ش��هید رجایی مدیریت ملی این
پروژه را بپذیرند و بتوانیم آن را در قالب یک
پروژه ملی ادامه دهیم و داروی ترومبلیتیک
که از آن نام برده ش��د را هرچه س��ریعتر با
یک گایدالینهایی در دس��ترس قرار دهیم.
ب��ا توجه به کمب��ود منابع اکن��ون وضعیت
دشواری داریم.
> افزایش چراغ خاموش ماهانه
1000تخت بیمارستانی

وزیر بهداش��ت با بیان اینکه امسال علیرغم
گرفت��اری ما در کووید نه تنها در این باتالق
نماندی��م بلکه توانس��تیم به عن��وان یکی از
درخشانترین سالهای قبل و بعد از انقالب
در توسعه زیرس��اختها تالش کنیم ،گفت:
امس��ال حدود  ۱۱هزار تخت بیمارستانی را
داریم راهان��دازی میکنیم .بدون س��روصدا
حرکت میکنیم و خیلی اهل ویترین آرایی
نیس��تیم که خودمان را مط��رح کنیم و دل
ب��ه رضایت خ��دا و مردم بس��تهایم و دنبال
پ��رش ارتفاع نیس��تیم ،امی��دوارم لندینگی
در فرودگاهی احترام آمیز داش��ته باش��یم و
این ردا را تقدیم کنیم .بیس��روصدا و چراغ
خاموش ماهانه هزار تخت دارد به تختهای
بیمارستانی کشور اضافه میشود و این اتفاق
هیچ سالی در سالهای بعد از انقالب نیفتاده
است.
> در خوزستان روزهای سختی داریم

وی افزود :کمتر از یک و نیم ماه  ۲۵۰۰تخت
آی س��ی یو اضافه کردیم و در خوزستان در
ع��رض ی��ک هفت��ه  ۷۰تخت جدی��د برای
بیماران تنفس��ی ایجاد کردی��م .برای بیمار
کووید اکسیژن اصلیترین رکن حیاتی است.
رساندن اکسیژن ساز بخصوص به خوزستان
بس��یار مهم اس��ت و روزهای بسیار سختی
داریم .خداوند لطف کرد این زیرساختها را
اضافه کنیم .قرار است بیش از  1000پروژه
بهداش��تی امسال به بهرهبرداری برسانیم که
بس��یاری از آن محقق ش��ده است .افتخاری
ب��ود که در ای��ن ایام نصیب ما ش��د اما دلم
نمیخواهد گریزی نداشته باشم و دل نگرانی
همکارانم از روزهایی که هست را اعالم نکنم.
> به عنوان وزارت بهداشت
با هیچ مسافرتی موافق نیستیم

وی ب��ا بیان اینکه عید نوروز در پیش اس��ت
و ما همه نگران هس��تیم ،گفت :مسافرت به
عنوان اصلیترین عام��ل در گردش ویروس
بسیار موثر است و به عنوان وزارت بهداشت
مطلقا موافق هیچ مس��افرتی نیس��تیم .فکر
میکنیم مانند س��ال گذش��ته که ایستادیم
و گفتی��م از  ۲۵اس��فند فرصتی برای احیا و
بازتوانی کادر بهداش��ت داشته باشیم امسال
هم باید از رفت و آمدها جلوگیری کنیم؛ این
درحالی است که سال گذشته ویروس ووهان
بود با قدرت ابتال و کشندگی کمتر ،اما اکنون
در خوزستان صحنههای دردناکی میبینیم.
در عرض  ۴۸ساعت ریه پر است و فرصت به
ما نمیدهد.

