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آغاز موج ششم کرونا در ایران رسماً 
اعالم شــده اســت. طبق اعالم مرکز 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، 
آمار مبتالیان شناسایی شده در کشور 
به نزدیک 12 هزار نفر در یک روز رسیده 
است. قبل از شیوع اُمیکرون، این عدد 
تــا 1۰۰۰ مبتــال در روز کاهش یافته 
بود. سرپرســت مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت و درمان 
و آموزش پزشکی با اعالم آخرین آمار 
موارد مثبت شناسایی شده سویه جدید 
اُمیکرون نسبت به زنگ خطر چرخش 
این سویه در کشــور و وقوع موج جدید 

هشدار داد.
پزشکان هرروز اعالم می کنند که 
پیک جدید کرونا بسیار سریع تر از چیزی 
که فکر می کنیم کشور را فرامی گیرد 
و با توجه به تجربه هایی که از پنج پیک 
دیگر به دست آورده ایم خوب می دانیم 
که چرخش کرونا بســیار سریع است. 
خصوصاً اینکه سویه امیکرون سرعت 
انتقال بســیار باالتری نسبت به سویه 

قبلی یعنی دلتا دارد. 
وضعیت قرمز کرونایی از اردکان 

آغاز شد
مدتی بود که شرایط کرونا در کشور 
تحت کنترل قرارگرفته بــود. تقریباً 
وضعیت بیش از نیمی از کشور آبی بود 
و بقیه هم از نارنجی و قرمز به زرد تغییر 
رنگ داده بود. اما چند روز اخیر شهرهای 
زرد و نارنجی رنگ بیشتر شده و حاال، تا 
لحظه نگارش این گزارش اردکان یزد به 

وضعیت قرمز رسیده است. 
اما اردکان تنها شــهری نیست که 
ســویه جدید کرونا در آن غالب شده 
است. بر اســاس آمار وزارت بهداشت 
شهرســتان های کاشــان )اصفهان(، 
فــردوس )خراســان جنوبــی(، 
تربت حیدریــه )خراســان رضوی(، 
بســتک )هرمزگان(، ابرکــوه، خاتم، 
مهریز، میبــد )یزد( هــم در وضعیت 

نارنجی قرار گرفتند.
هم اکنــون 11۴ شهرســتان در 
وضعیــت زرد کرونا هســتند. مرکز 
استان هایی که از وضعیت آبی خارج و در 
وضعیت زرد قرارگرفته اند نیز عبارت اند 
از تبریز، ارومیه، اصفهان، کرج، بوشهر، 
تهران، بیرجند، مشهد، زنجان، سمنان، 
شیراز، قم، کرمان، رشــت، خرم آباد، 

ساری، اراک، بندرعباس و یزد.
 آمار ابتال به امیکرون

 انفجاری است
در رابطه با بیشــتر شدن مبتالیان 
به ســویه جدیــد کرونا روز گذشــته 
شروین شکوهی، رئیس بخش عفونی 
بیمارســتان لقمان در مورد باال بودن 
تعداد بیماران به سویه امیکرون گفت: 

طی یکی، دو هفته آینده با انفجار آمار 
بستری ها مواجه می شــویم و از اواخر 
بهمن روزها و ماه بدی را در پی خواهیم 

داشت.
مســعود مردانی، عضو ستاد ملی 
مقابله با کرونا نیز بیان کرد که موارد ابتال 
به امیکرون به صورت تصاعدی و انفجاری 
رو به افزایش است، و این در حالی است 
که برای همه بیماران آزمایش این سویه 
انجام نمی شود و بسیاری از آن ها عالئم 

سرماخوردگی دارند.
 به گفته مردانی، کشــور 2 تا چهار 
هفته آینده به اوج امیکرون می رسد و باید 
مردم رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و واکسیناسیون را جدی بگیرند و نباید 
با ساده انگاری به دوره های تلخ گذشته 

که موارد فوتی سه رقمی بود، برگردیم.
او گفت: برای جلوگیری از افزایش 
ناگهانی آمار بســتری اعمــال تدابیر 
جدی ازجمله تسریع در واکسیناسیون 
نوبت ســوم، الزامی شــدن استفاده از 
ماسک در خارج از منزل، جلوگیری از 
برگزاری تجمعات و مراسم به خصوص 
در محیط های بسته، برگزاری کالس ها 
به صورت مجازی، پرهیز از ســفرهای 
غیرضروری، ممنوعیت ســرو غذا در 
رســتوران ها و تاالرها و داشتن تهویه 
مناسب در حمل ونقل عمومی ضروری 

است.
امیکرون را شوخی نگیریم، 

عوارض آن کم نیست
از همان ابتدا که سویه امیکرون در 
جهان شناخته شد نظرات ضدونقیضی 
هم از گوشه و کنار دنیا به گوشمان رسید. 

برای مثال بسیاری معتقدند که سویه 
امیکرون آخرین سویه کرونا خواهد بود 
و عده ای دیگر هم می گویند تغییرات 
ویروس قابل پیش بینی نیست. گروهی 
هم بر ایــن باورند که امیکــرون برای 
آن هایی که واکسن نزده اند خطرناک 
اســت و در غیر این صورت الزم نیست 
زیاد آن را جــدی بگیریم. این در حالی 
ســت که روز گذشــته هادی یزدانی، 
پزشک معتقد است امیکرون نه تنها با 
یک ســرماخوردگی تفاوت دارد بلکه 
عوارض بلند مــدت آن می تواند مانند 
سایر سویه های کرونا مشکالت زیادی را 
برای بیماران ازجمله مشکالت تنفسی، 
ریزش مو و حتی در مواردی بروز سکته 

قلبی و مغزی ایجاد کند.
طبق گفته های یزدانی ما در مواجهه 
با ویروس کرونا با پدیده ای روبه رو شدیم 
به نام )LONG COVID( عوارض 
طوالنی مدت کووید، این عوارض چند 
ماه بعد از ابتال به کرونا در افراد شــروع 

می شود. مشاهدات علمی نشان می دهد 
بیمارانی که مبتالبه کووید شدند چند 
ماه بعد از بهبودی عوارضی برایشــان 
باقی می ماند، خیلی از بیماران با اختالل 
بویایی مراجعه کردنــد یعنی مدت ها 
حس بویایی آن ها برنگشــته بود یا اگر 
برگشته بود وضعیت خاصی داشت، مثاًل 
دائماً بوی بد احساس می کردند یا بوها را 
به صورت اقرار شده احساس می کردند. 
از این قبیل از عوارض زیــاد بود، مثل 
افت عملکرد دســتگاه تنفسی، وجود 
ســرفه های ممتد، ریزش موی شدید 
به طوری که فرد دچار هراس و نگرانی 
می شــود. حتی با عالئمی مانند افت 
عملکرد ذهنی مواجه شدیم. همچنین 
شکایت از اختالالت خلقی، افسردگی  و 
عدم تمرکز از دیگر عوارضی بود که با آن 

مواجه شدند.
دزهای واکسن باید کامل شود

یکی از موضوعات که یزدانی به آن 
اشــاره کرده میزان بــاالی مرگ ومیر 
در اروپــا به دلیــل ســویه امیکرون 
اســت. او در این رابطه گفته است که 
دلیــل آن واکسیناســیون زودهنگام 
این کشورهاســت. بر اساس اظهارات 
او مطالعات نشــان می دهــد عملکرد 
واکسن ها در مرور زمان افت می کند لذا 
به نظر می رسد بخشی از دالیل افزایش 
آمار مرگ ومیــر در اروپــا و آمریکا در 
مواجهه با امیکرون این است که آن ها 
واکسیناســیون را زود انجام دادند، به 
همین دلیل تعــداد مبتالیان آن ها به 
سویه دلتا کمتر از ایران شد، لذا به طور 
طبیعی در برابر ویروس ایمن نشدند، 

حاال هم تأثیر خود واکسن کم شده لذا با 
افزایش موارد ابتال و مرگ روبه رو شدند. 
نکته دوم این اســت که در آن کشورها 
گروه های ضد واکســن وجود دارند که 
هنوز واکسن نزده اند. این ها جزو دالیلی 
است که ما شاهدیم امیکرون در ایران 
مانند اروپا و آمریکا فعالً منجر به افزایش 
بستری و مرگ ومیر نشده است. بنابراین 
انجام واکسیناسیون با تأخیر در ایران 
و ابتالی درصد باالیــی از جمعیت به 
کرونا در پیک پنجم سبب شد عملکرد 

امیکرون در ایران فعال مانند اروپا نشود.
6 میلیون واجد شرایط واکسن 

کرونا دریافت نکرده اند
همان طــور کــه یزدانــی گفت 
واکسیناسیون بعد از مدتی تأثیر خود را 
از دست می دهد و الزم است که با دزهای 
یادآور تأثیر واکسن را بیشتر کرد. این 
موضوعی است که بسیاری از پزشکان 
کشور هم نسبت به آن هشدار داده اند 
و مردم را برای تزریق دز ســوم ترغیب 

می کنند. 
بر اســاس گزارش هــا و آمارهای 
به دست آمده میزان استقبال از دز سوم 
بسیار کمتر از دز اول و دوم است. این در 
حالی است که رئیس اداره بیماری های 
قابل پیشــگیری بــا واکســن وزارت 
بهداشــت گفته اســت که نزدیک به 
۶ میلیون نفــر از افراد واجد شــرایط، 
برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند. 
همچنین نزدیک بــه ۶.۵ تا ۷ میلیون 
نفر هم نوبت اول را تزریق کرده، اما برای 
تزریق نوبت دوم تأخیر دارند. محسن 
زهرایی بابیان اینکه اســتقبال مردم از 
واکسیناســیون علیه کرونا کند شده 
است، بیان کرد: در اوایل شهریور که اوج 
سرعت واکسیناسیون بود، روزانه 1.۵ 
میلیون دوز واکسن تزریق می کردیم. 
درحالی که اکنون آمــار تزریق روزانه 
متوسط ۵2۰ هزار دوز است. ما انتظار 
داشــتیم به جای ۵۴ میلیون نفری که 
واکســن تزریق کرده اند، ۶۰ میلیون 
نفر واکسن زده باشند. بنابراین اکنون 

عقب هستیم.
بازگشت محدودیت های کرونایی 

از جاده های بین شهری
با افزایش بیماران کرونایی احتمال 
اینکــه برخی از محدودیت هــا دوباره 
برگردند زیاد اســت. تا این لحظه فعاًل 
تنها محدودیت های جاده ای و ترددهای 

بین شهری بازگشته اند. 
دیروز جانشین پلیس راهور ناجا از 
اعمال محدودیت تردد در شــهرهای 
قرمز و نارنجــی کرونایی بــا توجه به 
وضعیت تزریق واکســن و تست کرونا 

خبر داد.
طبق صحبت های ســردار ســید 
تیمور حســینی تــردد خودروهای 
شــخصی پالک غیربومی »از« و »به« 
شــهرهای قرمز و نارنجی با داشــتن 
تأییدیه تزریق واکســن در سامانه و در 

وضعیت »قرنطینه بیماری نبودن« فرد 
امکان پذیر است.

 او گفت: در ایــن مرحله برای تردد 
خودروهای شخصی پالک غیربومی 
»از« و »به« شهرهای زرد و آبی صرفاً با 
تائید در وضعیت بیماری قرار نداشتن 
در ســامانه امکان پذیر اســت. اعمال 
جریمه خودروهای شــخصی »از« و 
»به« شــهرهای قرمز و نارنجی بدون 
تأییدیه واکسن و یا نداشتن پی سی آر 
مثبت در هر 2۴ ساعت مبلغ 1 میلیون 
تومان خواهد بود و در تردد خودروهای 
شخصی به شهرهای زرد بدون داشتن 
پی سی آر منفی) در وضعیت قرنطینه 
و بیمــاری نبودن( مبلــغ ۵۰۰ هزار 
تومان در هر 2۴ ساعت جریمه اعمال 

خواهد شد.
جانشــین پلیــس راهــور ناجا 
همچنیــن تصریــح کــرد: تــردد 
حمل ونقل عمومی برون شــهری با 
اســتفاده از اتوبوس، قطار، هواپیما و 
وسایل نقلیه دریایی با داشتن تأییدیه 
تزریق واکسن در سامانه و در وضعیت 
قرنطینه بیمــاری نبودن امکان پذیر 
است و تردد درون شهری خودروهای 
شــخصی نیز به صورتی امکان پذیر 
اســت که مالکین آن ها در وضعیت 

بیماری قرار نداشته باشند.
همان طور که در این دو سال دیده ایم 
دولــت در برابر این ویروس سیاســت 
درمانی و نه پیشگیرانه را در پی گرفته 
است. این در حالی است که بسیاری از 
پزشکان و مسئوالن می گویند که موج 
امیکرون می تواند بزرگ ترین موج کرونا 
در کشور باشــد. اینکه واکسیناسیون 
می تواند کمک کننده باشــد یا اینکه 
ویروس نســبت به ســویه های قبلی 
ضعیف تر شده اســت دلیل نمی شود 
تا ســختگیری ها دوباره اعمال نشود. 
دولت بهتر اســت با توجه به شرایطی 
که در کشــور وجود دارد سختگیری 
را بیشــتر کند تا بتوانیم این موج را هم 
از سر بگذرانیم؛ البته همراهی مردم و 
رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی 
هم می تواند تأثیر بسیار زیادی بر مهار 

ویروس داشته باشد . 

افزایش بیماران مبتالبه امیکرون و پیدایش رنگ قرمز در نقشه کرونایی؛

رسما وارد پیک ششم شدیم

گزارش

کارشــناس تحوالت جمعیت ایران و جهان 
بابیان اینکه از جمعیــت ۸۵ میلیون نفری ایران، 
قریب به چهار میلیون نفر »مهاجر فرستی« رخ داده 
است، گفت: حدود ۴۷ درصد این افراد در آمریکای 
شمالی، 2۹ درصد در اروپا، 1۴ درصد در کشورهای 
آفریقایی و عربی و 1۰ درصد در کشورهای آسیا و 
اقیانوسیه ساکن شده اند.به گزارش ایسنا، صالح 
قاسمی با اشــاره به وضعیت »مهاجرت« در دنیا 
می گوید: مهاجرت امری کامالً طبیعی است که در 
دنیا اتفاق می افتد؛ جمعیتی از یک کشور به کشوری 
دیگر مهاجرت می کند و اساساً این موضوع مسئله 

نامطلوبی به شمار نمی آید.
بیش از ۹۰ درصد مهاجرت های جهان 

»اختیاری« است
او با اســتناد به آمارهای جهانــی و اطالعات 
منابعی از سازمان ملل متحد، صندوق جمعیت 
ســازمان ملل متحد )UNFBA( و ســالنامه 
آماری مهاجرت ایران، به ارائه آماری از وضعیت 
»مهاجرت« در دنیا و ایران می پردازد و می افزاید: 
درمجموع بیش از 2۶۰ میلیون »مهاجر« در دنیا 
زندگی می کنند؛ به ایــن معنی که 2۶۰ میلیون 
نفر از جمعیت دنیا خارج از کشــور خود زندگی 
می کنند که از ایــن میزان حــدود ۹1 درصد را 

مهاجرت های »اختیاری و خودخواسته« و حدود 
۹ درصد را مهاجرت های »اجباری یا پناه جویی« 

شامل می شود.
بیش از ۳۰ درصد مهاجران جهان، 

تحصیالت دانشگاهی دارند
به گفته دبیر مرکز مطالعات جمعیت، بیش 
از ۳۰ درصد مهاجران در ســطح بین المللی، 
دارای مهارت های باال و تحصیالت دانشگاهی 
هســتند و باهدف تحصیالت، کســب زندگی 
و شرایط بهتر از کشــور خود به کشوری دیگر 

مهاجرت می کنند.
میل ۱۵ درصد مردم دنیا به مهاجرت

همچنین بنابر اظهارات قاســمی و براساس 
آخرین آمارها، حدود 1۵ درصد مردم دنیا تمایل 
به مهاجرت دارند.دبیر مرکز مطالعات جمعیت 
در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
»کشورهای مهاجرپذیر« در جهان بیان می کند: 
ایاالت متحده، روسیه، عربستان سعودی، آلمان، 
انگلســتان، امارات متحده عربی، فرانسه، کانادا، 
استرالیا، اسپانیا، ایتالیا و هند کشورهایی هستند 
که بیشــترین مهاجرپذیری در جهان را به خود 
اختصاص داده انــد.او می افزایــد: درواقع امروز 
حدود 1۵.۵ میلیــون نفر مهاجــر خارجی در 

ایاالت متحده زندگی می کننــد و حکایت از آن 
دارد که ایاالت متحده سیاست های بسیار مدون 
و دقیقی در جذب مهاجران جهانــی دارد و آن را 

اجرا می کند.
»ایرانی ها« بیشتر به چه کشورهایی 

»مهاجرت« می کنند؟
قاســمی در ادامه به وضعیت مهاجرپذیری و 
مهاجر فرستی در ایران اشــاره می کند و یادآور 
می شــود: درخصوص وضعیت مهاجرت آمار و 
ارقام متعددی گفته می شود؛ اما از جمعیت ۸۵ 
میلیون نفری فعلی کشور، حدود چهار میلیون 
نفر »مهاجرفرستی« رخ داده است؛ به این معنی 
که حدود چهار میلیون نفر ایرانی، خارج از ایران 
زندگی می کنند که حــدود ۴۷ درصد آن ها در 
آمریکای شــمالی، 2۹ درصد در اروپا، 1۴ درصد 
در کشــورهای آفریقایی و عربی و 1۰ درصد در 
کشورهای آسیا و اقیانوسیه ساکن شده اند.دبیر 
مرکز مطالعات جمعیت با اشــاره به کشورهایی 
که بیشترین مهاجر از ایران را به خود اختصاص 
داده اند، ادامه می دهد: بیشترین مهاجران ایرانی 
که مقیم خارج از ایران هســتند بــه ترتیب در 
کشــورهای ایاالت متحده، قطر، کانادا، کویت و 

آلمان ساکن هستند.

رتبه ایران در بین کشورهای مهاجرفرست
قاسمی خاطرنشان می کند: یکی از سؤاالتی 
که از دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور سؤال 
شده و گویای حس وطن دوستی و تعصب به ایران 
است، این اســت که؛ آیا پس از اتمام تحصیالت، 
تصمیم شما، بازگشت به ایران است؟ که در این 
راستا ۴1 درصد پاســخ »بله« و 1۳ درصد پاسخ 
»خیر« را داده اند و ۴۶ درصد هم گفته اند که فعاًل 
تصمیمی ندارند. لذا از این باب هم وضعیت مهاجر 
فرستی تحصیلی ایران در مقیاس جهانی وضعیت 

مطلوبی است.
او بابیان اینکه ایران در مقایسه با آمار جهانی در 
بین کشورهای مهاجرفرست دنیا رتبه ۵۴ را دارد، 
گفت: بیشترین کشورهای مهاجرفرست در دنیا 
به ترتیب مربوط به کشورهای بوسنی، هرزگوین، 
کاپورت، آلبانی، پرتقال، گرجستان، بلغارستان، 

لهستان و مکزیک است.

 کشورهای »مهاجرفرست«
 به »ایران« کدامند؟

دبیــر مرکز مطالعــات جمعیــت در ادامه با 
اشاره به کشــورهای مهاجرفرست به ایران، بیان 
می کند: کشورهایی که بیشترین مهاجر را به ایران 
فرستاده اند عبارت از افغانستان، عراق، پاکستان، 
آذربایجان و ترکیه هستند.قاسمی با اشاره به اینکه 
تأثیر »مهاجرت« روی شــاخص های جمعیتی 
بیشتر از آن که روی کمیت جمعیت اثرگذار باشد بر 
روی کیفیت جمعیت اثر می گذارد، ادامه می دهد: 
در حوزه مهاجر فرستی، بیش از ۵۵ درصد ایرانیانی 
که از ایران به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، 
تحصیالت دانشگاهی دارند اما در مقابل کمتر از 
۵ درصد از اتباع بیگانه ای کــه به ایران مهاجرت 
می کننــد و در ایران ســاکن می شــوند، دارای 
تحصیالت دانشگاهی هستند و این به معنی آن 

است که ما راهبرد مشخصی در این رابطه نداریم.

بیش از 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور ساکن اند

آمریکای شمالی مقصد مهاجران ایرانی

بر اساس گزارش ها و 
آمارهای به دست آمده 

میزان استقبال از دز سوم 
واکسن کرونا بسیار کمتر از 

دز اول و دوم است. این در 
حالی است که رئیس اداره 

بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشت 

گفته است که نزدیک 
به 6 میلیون نفر از افراد 

واجد شرایط، برای تزریق 
واکسن مراجعه نکرده اند

تا هفته گذشته تقریبًا 
وضعیت نیمی از کشور آبی 

بود و بقیه هم از نارنجی 
و قرمز به زرد تغییر رنگ 

داده بود. اما چند روز اخیر 
شهرهای زرد و نارنجی رنگ 
بیشتر شده و حاال، تا لحظه 
نگارش این گزارش اردکان 
یزد به وضعیت قرمز رسیده 

است
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ریحانه جوالیی
 الزام نصب کارت واکسن

 بر شیشه تاکسی های پایتخت 
معاون نظــارت و 
امور مناطق ســازمان 
تاکسیرانی شهر تهران 
از الزامی شــدن نصب 
کارت واکســن بر روی 

شیشه خودروی تاکسیرانان پایتخت خبر داد.
بـه گزارش ایسنا، سید امیر هنجن بیان کرد: این 
اقدام پیرو ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین 
هماهنگی صورت گرفته با وزارت کشور مدنظر قرار 
گرفت و بر اساس آن رانندگان تاکسی می بایست 
با مراجعه به سایت salamat.gov.ir نسبت به 
دریافت تصویر کارت واکسن دیجیتال دارای کیوآر 
)QR( کد و الصاق  آن بر روی شیشه جلوی تاکسی، 

درقسمت پایین سمت راست، اقدام کنند.
الصاق این کارت از نیمه بهمن ماه برای تمامی 
تاکسیران ها الزامی است و در صورت عدم نصب آن بر 
روی شیشه تاکسی، عوامل نظارتی سازمان، نسبت 
به ثبت تخلف تاکسیران و جلوگیری از فعالیت اقدام 

می کنند.
    

ازدواج مجدد مانع دریافت 
»مستمری« همسر نمی شود

مدیرکل امور مســتمری های سازمان تأمین 
اجتماعی در خصوص وضعیت پرداخت مستمری 
به همسران بازمانده بعد از ازدواج مجدد گفت: با 
عنایت به بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده 
که ازدواج را مانع دریافت مســتمری همســران 

بازمانده ندانسته.
به گــزارش رکنا، ناهید حیــدری در خصوص 
وضعیت پرداخت مستمری به همسران بازمانده 
بعد از ازدواج مجدد گفت: با عنایت به بند یک ماده 
۴۸ قانون حمایت خانواده که ازدواج را مانع دریافت 
مستمری همسران بازمانده ندانسته، از سال 1۳۹۴ 
که ســازمان ثبت احوال وقایع حیــات و ممات را 
به صورت برخط در اختیار سازمان تأمین اجتماعی 
قرار داده است عمالً نیازی به مراجعه همسر بازمانده 
برای اطمینان از پایداری شرایط استمرار پرداخت 

مستمری به واحدهای اجرایی نیست.
    

نامه عضو جامعه مدرسین به رئیسی: 
 مانع ورود زنان

 به ورزشگاه ها شوید
 ولی اهلل لونی، رئیس مجمــع عمومی جامعه 
مدرسین در نامه ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، 
با ورود زنان به ورزشگاه مخالفت کرده و نوشت که 
طرح چنین موضوعی »موجب شگفتی بدنه انقالبی 

و متدین جامعه که حامی شما« ست.
در بخشی از این نامه آمده است: 

تصدی ســمت ریاســت جمهوری توســط 
حضرت عالی، بارقه های امید را در دل دلســوزان 
نظام باال بــرد. روحیــه جهــادی و تالش های 
شــبانه روزی جناب عالــی در این مــدت کوتاه، 
جهت برطرف کردن مشــکالت مــردم، نگرش 
قاطبه مردم به حاکمیت دینی را که در سال های 
گذشته به شــدت خدشه دار شــده بود، تا حدود 
زیادی ترمیم کرده اســت. بااین وجود در مواردی 
اندک، تصمیمات حاشیه ساز در مجموعه دولت 
گرفته می شود که با رویکرد و منش حضرت عالی 
مطابقت ندارد. مسئله اجازه ورود بانوان گرامی به 

ورزشگاه ها از آن جمله است.
ازاین رو با توجه به استقامتی که از حضرت عالی 
در دفاع از ارزش ها سراغ داریم انتظار این است ضمن 
جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم، بخش های 
مختلف دولــت را از هرگونه اقدام حاشیه ســاز و 
برخالف اولویت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

کشور منع و برحذر دارید.
    

۲۳.۴ درصد ایرانیان از انواع 
اختالالت روانی رنج می برند

جانشــین معاون 
دفتر مشــاوره و امور 
شــناختی ســازمان 
بهزیستی کشور گفت: 
: بــر اســاس آخرین 
پیمایشی که در کشور انجام گرفته 2۳.۴ درصد از 

مردم از انواع اختالالت روانی رنج می برند.
به گزارش ایســنا، مهری امیری اعالم کرد: بر 
اساس سامانه خودارزیابی روان شناختی بهزیستی 
۶۸درصد از مراجعه کنندگان دارای افســردگی 
خفیف، 1۶ درصد دارای افســردگی متوسط و 1۶ 
درصد دارای افســردگی شدید بوده اند؛ همچنین 
۶۹ درصــد دارای اســترس خفیــف، 1۵ درصد 
دارای استرس متوسط و 1۶ درصد دارای استرس 
شدید بوده و در مورد اضطراب نیز ۶۶ درصد دارای 
اضطراب خفیف، 1۸ درصد متوســط و 1۶ درصد 

شدید بوده اند.

از گوشه و کنار


