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گرما در تیرماه رکورد  زد
بر اســاس اطالعات 
مرکز ملی خشکسالی و 
مدیریت بحران سازمان 
هواشناســی باالترین 
دمای ثبت شده در ایران 

طی تیر امسال ۵۳.۱ درجه سانتیگراد بود که نسبت 
به رکورد بلند مدت تیر ماه حدود یک درجه بیشتر 
شده است. در تیر ماه امسال گرمترین نقطه کشور 
ایستگاه شوش در استان خوزستان با ۵۳.۱ درجه 
سانتیگراد بود این درحالیست که بیشترین دمای 
بلند مدت کشور طی تیر ماه پیش از این در سال ۹۶ با 
دمای ۵۲.۴ درجه سانتیگراد ثبت شده بود. همچنین 
سردترین ایســتگاه هواشناسی کشور طی تیر ماه 
امسال ایستگاه اردبیل در استان اردبیل با دمای ۴.۴ 
درجه ســانتیگراد بود. پیش از این کمترین دمای 
هوای بلند مدت در کشور طی تیر ماه ۱.۲ سانتیگراد 

گزارش شده بود.
    

رها شدن زباله  های بیمارستانی 
در ایذه

رهاسازی زباله های 
بیمارستانی در قنات ها 
و اطراف بیمارستان ایذه 
در خوزستان نگرانی های 
فراوانــی را در بین مردم 

و رســانه های محلی ایجاد کرده است. در زباله ها، 
عالوه بر اقالم بهداشتی اســتفاده شده لباس های 
کادر درمان هم دیده شــده که با توجه به شرایط 
بحرانی خوزستان به دلیل شیوع کرونا، نگرانی ها 

را تشدید می کند.
در همین باره رئیس شــبکه بهداشت و درمان 
به ایلنا گفت: در حــال آماده ســازی اتاقک برای 
نصب دستگاه جدید هستیم و تا دو هفته آینده به 
سیستم اضافه خواهد شد و از آنجایی که شهرداری و 
مطب های پزشکی، دستگاه امحاء استاندارد ندارند 
این وظیفه بر عهده ما خواهد بــود و این امر کار را 

دشوار کرده است.
مدیر داخلی بیمارســتان شــهدای ایذه هم از 
تالش های خود در اجرای مدیریت درست و امحاء 
صحیح زباله ها گفت و عنوان کرد: دستگاه امحاء قبلی 
بیمارستان تعمیر شده است و یک دستگاه جدید هم 
در کنار آن قرار داده ایم که تاکنون راه  اندازی نشده 

است و منتظر تکمیل ساختمان هستیم.
    

وجود بیش از ۱۲هزار بیمار 
هموفیلی در کشور

کــز  مر ئیــس  ر
مدیریت پیوند و درمان 
بیماری هــای وزرات 
بهداشــت با بیان اینکه 
بیش از ۱۲ هــزار بیمار 

هموفیلی در کشور وجود دارد، گفت: باید توجه کرد 
که ۳۰ درصد بیمارانی که با بیماری هموفیلی متولد 
می شوند، بیماری شان ناشی از جهشی جدید بوده و 

سابقه بیماری در خانواده شان ندارند.
مهدی شــادنوش همزمان با هفته حمایت از 
بیماران هموفیلــی افزود: در عین حال دو ســوم 
بیماران هموفیلی در خانواده هایی هستند که سابقه 
بیماری را دارند. بر همین اساس برنامه پیشگیری 
از تولد بیمار جدید هموفیلی در وزارت بهداشــت 
در خانواده های پرریسک با همکاری اداره ژنتیک 

تدوین شده است و در روند بیمه شدن قرار دارد.
    

دستگیری فرد برپاکننده 
چالش های آن الین 

معــاون اجتماعی 
پلیس فتای ناجا گفت: 
فردی که با بهره گیری 
از فضای مجازی و ایجاد 
صفحــه ای در شــبکه 

اجتماعی اینســتاگرام، با راه انــدازی یک چالش 
تحت عنوان »بازی جرأت یا حقیقت«  باعث فریب 
کودکان و نوجوانان شده بود، تحت رصد لحظه ای 

کارشناسان سایبری قرار گرفت.
رامین پاشایی، افزود: با اقدامات فنی و تخصصی 
پلیس، متهم در مخفیگاهش مورد شناسایی قرار 
گرفت و طی هماهنگی با مراجع قضایی، پس از حمله 
با سالح سرد به مأموران و فرار، سرانجام دستگیر شد.

وی با تأکید بر اینکه اســتفاده بــدون کنترل 
و عــدم نظارت در فضــای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی می تواند مخاطرات زیادی برای فرزندان 
به وجودآورد. از هموطنان خواســت تا در صورت 
مشاهده و گزارش موارد مشــکوک یا نیاز به اخذ 
مشاوره و راهنمایی با مراجعه به سایت رسمی پلیس 
فتا به نشانی www.cybrpolice.ir بخش مرکز 
امداد و فوریت های سایبری می توانند با پلیس فتا در 

ارتباط باشند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در حالی که آمار از شیوع باالی کرونا 
در شهرها و روستاهای مختلف کشور 
حکایت دارد و میزان مرگ و میر ناشی از 
ابتال به کرونا تا ۵۰ درصد افزایش داشته 
است و مسئوالن بهداشتی از ظرفیت 
رو به اتمام بخش های بستری بیماران 
کرونایی بیمارستان ها نگران و خواهان 
اعمال محدودیت های شدید در تردد و 
اجتماعات هستند؛ دیروز رئیس جمهور 
در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا بار 
دیگر تاکید کرد که »عزاداری محرم چه 
در مناطق قرمز و چه سفید باید برگزار 
شود«. این تصمیم در حالی اعالم شد 
که چندی است، برگزاری مراسم ختم 
و عروسی، حتی با اعمال شرط و شروط 
نیز در بســیاری از شــهرهای کشور با 
ممنوعیت مواجه است و رئیس جمهور 
نیز خود بارها به مــردم توصیه کرده از 

اجتماع بپرهیزند.
گرچه حســن روحانی در جلســه 
دیروز این ستاد بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مراسم محرم تاکید کرده، 
اما به اعتقاد کارشناســان بهداشــتی 
رعایت پروتکل ها در مراسم به خصوص 
مذهبی که با اجتماع عده کثیری از مردم 
شکل می گیرد، بی معنی است و در عمل 

قابل اجرا نیست.
هم عزای امام حسین، هم سالمتی

حسن روحانی همچنین در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
برخــی از ممنوعیت ها و محدودیت ها 
مشکل آفرین اســت گفت: »زمانی که 
تولید متوقف شــود مردم در مضیقه 
قرار می گیرند، پس الزم اســت که این 
کارها از سر گرفته شــود و پروتکل ها و 
اصول بهداشتی رعایت شود و نظارت 

 ســفت و ســختی بر آن انجام شود«.
رئیس جمهوری با بیان اینکه زمانی در 
جامعه بحث بر ســر انتخاب بین نان یا 
جان بود، گفت: »مردم ما نشــان دادند 
که چنین دوگانگی وجود ندارد و هر دو 
در کنار هم می تواند محقق شود. االن هم 
برخی می گویند عزاداری یا سالمت؟ 
پاسخ این است که هر دو. هم عزای امام 
حسین )ع( باشد و هم تاکید بر سالمتی. 
ما تجربه ماه رمضان و شب های احیا را 
داشتیم و هیچکس بعد از آن نگفت که 
ماه رمضان و شب های قدر باعث شیوع 
کرونا شــد. حتی معاندین هم چنین 

چیزی نگفتند«.
روحانی تاکید کــرد: »همه جا باید 
عزاداری امام حسین )ع( برگزار شود. 
وجود ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
و یک فضــای باز و فاصله گــذاری هم 
الزم اســت. از آنجایی که شیوع کرونا 
می تواند مشکل ایجاد کند بهتر است 
تا زمان عزاداری کنترل شــود؛ چهار یا 
پنج روز باشــد یا حضور در عزاداری ها 

محدود شود«.
او با بیان اینکه امســال ماســک 
داشــتن، رعایت پروتکل ها و جمع 
نشــدن افراد زیاد در فضای محدود 
هم جزو شکوه عزاداری محرم است، 
گفت: »ما باید در این زمینه برای همه 
دنیــا الگویی در برگــزاری عزاداری 
محرم باشیم. کســی نمی تواند بین 
علم و دین فاصله ایجاد کند. ما هم علم 
را رعایت و هم به دین عمل می کنیم 
و از همه متولیــان فرهنگی و اماکن 
مذهبی می خواهیم که در چارچوب 
دین و رعایت پروتکل ها کار را پیش 
ببرند. ما می خواهیم هــم عزاداری 
کنیم هم عزادار امام حسین را مبتال 
نکنیم. این چیزی است که هم مردم 
و هم دین و هم امام حسین )ع( از ما 

می خواهد«.

راه رفتن روی لبه تیغ
در حالی رئیس جمهور به برگزاری 
مراســم عــزاداری محرم بــا نگاهی 
خوش بینانه می نگرد و معتقد است این 
موضوع در صورت رعایت پروتکل ها بر 
شیوع کرونا دامن نمی زند که دیروز ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
ایران در گفت وگویی با صداوسیما گفت 
که »در یک ماه اخیــر تعداد مبتالیان 
به کرونا در مشــهد ۳۰۰ درصد رشد 
داشته است و ۲۰ درصد بیماران مبتال 
به کرونای بستری شــده در مشهد را 
مســافران و افراد غیربومی تشــکیل 
می دهند«. رقمی که به گفته بسیاری 
از صاحبنظران با بازگشــایی حرم امام 
رضا رو به ازدیاد گذاشت و تا این میزان 

نگران کننده شد.
بعد از شیوع ویروس کرونا در اواخر 
بهمن ماه سال گذشته در کشور، ستاد 
ملی مقابله با این ویــروس، تجمعات 
مختلف را برای جلوگیری از انتشــار 
هرچه بیشــتر آن لغو کرد. هیأت های 
مذهبی و ســپس اماکــن متبرکه و 
مساجد نیز به پیروی از این تصمیم، ابتدا 
محدویت هایی را برای حضور افراد در این 
اماکن پیش بینی کردند، اما درنهایت 
درهای همه مراکز و اماکن مذهبی به 

روی زائران بسته شد.
آستان قدس رضوی، حرم شاهچراغ 
و حرم عبدالعظیم در دهه اول اسفند ماه 
و از نخســتین روزهای شیوع ویروس 
کرونا در راستای پیشــگیری از شیوع 
این ویــروس، محدودیت هایی برای 
حضور زائــران در نظر گرفتند؛ در حرم 
امام رضا، محلول های ضدعفونی دست 
در سالن های مهمان سرای حرم نصب 
شــد و در اختیار زائران قــرار گرفت، 
مکان های دارای بــار آلودگی باال نظیر 
در ها، سنگفرش ها، سطوح رواق های 
متبرکه، ســرویس های بهداشتی و ... 

با استفاده از مواد ضدعفونی کننده در 
چند نوبت طی شبانه روز ضدعفونی شد 
و ... . اما با باال رفتن آمار ابتال در شهرهای 
مختلف بیم عدم کنترل بیماری درهای 
این اماکن نیز به مدت ۶۹ روز بسته و در 
۵ خرداد ماه دوباره درهای اماکن زیارتی 
باز شد. در حالی که تا آن زمان کرونا به 
شکل قابل توجهی در مشهد به عنوان 
اصلی ترین مکان زیارتی کشور کنترل 
شده بود در اواخر خرداد ماه آمار مراجعه 
به بیمارستان ها رشد قابل توجهی پیدا 
کرد، به طوری که دیروز معاون وزارت 
بهداشت از رشــد ۳ برابری آمار ابتال در 

این شهر خبر داد.
همچنین در دوران بسته شدن اماکن 
مذهبی، در سه نوبت از شب های احیا در 
ماه رمضان درهای مســاجد و برخی از 
اماکن مذهبی نیز به مدت محدودی، 
آن هم اغلب در فضاهــای باز با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به روی مراجعان 
باز شد و برخی از جمله رئیس جمهور 
همین تجربه را دال بــر قابل اجرا بودن 
مراســم عزاداری امام حسین عنوان 
می کنند. گرچه برخی معتقدند، وقتی 
حتی مراســم ختم درگذشــتگان در 
ماه های اخیر با شــرط و شروط ممنوع 
اســت، اجازه برای برگــزاری چنین 

مراسمی که افراد می توانند به راحتی از 
خانه های خود و از رسانه ملی و به صورت 
غیر حضوری در آن شرکت کنند، تنها 
ناشی از فشارهایی اســت که از سوی 

برخی نهادها به دولت وارد می شود.
آمارهای نگران کننده

دیروز سخنگوی وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی گفت که 
تاکنون ۲۸۸ هزار و ۸۳۹ نفر در کشور 
به طور قطعی به ویــروس کرونا مبتال 
شــده اند و از فوت ۱۹۵ نفر در ۲۴ اخیر 
خبر داد و شــمار جان باختگان کرونا 
در کشــور ۱۵ هــزار و ۴۸۴ نفر اعالم 
کرد. این در حالی است که کارشناسان 
بهداشی نگران افزایش آمار حتی بیش 
از این مورد بوده و از کمبود تخت برای 
بســتری مبتالیان، کمبــود امکانات 
تشــخیصی، ابتالی بســیاری از کادر 
درمان در شهرهای مختلف و خستگی 

مفرط آنها سخن می گویند. 
همچنیــن ســخنگوی وزارت 
بهداشت با اعالم اینکه ۲۵ استان کشور 
در وضعیت قرمز یا هشــدار قرار دارند 
گفت: »در روزهای گذشته استان های 
مازندران، فارس، آذربایجان های شرقی و 
غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، 
لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایالم 
در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین 
اســتان های تهران، اصفهان، بوشهر، 
هرمزگان، قزوین، مرکزی، خراســان 
شــمالی، همدان، خراســان جنوبی، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل 
و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت 

هشدار قرار دارند«.
به گفته او ۱۳ اســتان کشــور در 
وضعیت هشدار و نگران کننده هستند 
و اگر مردم در این استان ها پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نکنند و مسئوالن 
نظارت جدی در اجرای این پروتکل ها 
نداشته باشند و محدودیت ها را اعمال 
نکنند، ممکن است در هفته های آینده 
شاهد افزایش موارد فوت و ابتالی کرونا 
در این استان ها باشیم. به عنوان مثال در 
استان خراسان شمالی یک شهرستان 
به مناطق قرمز این استان اضافه شد و 
اکنون چهار شهرســتان این استان در 
وضعیت قرمز و سه شهرستان از جمله 
شــیروان و بجنورد در وضعیت زرد یا 

هشدار قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین 
گفت که از مردم می خواهیم سه اصل 
پروتکل های بهداشتی شامل استفاده 
از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی ۱.۵ تا دو 
متری و شست و شوی مداوم دست ها را 

رعایت کنند.
 دورکاری ۵۰ درصد کارکنان 

در این میان گرچه بر اساس آمار اعالم 
شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت، 
تهران همچنان در وضعیت هشدار قرار 
دارد، اما شمار مراجعان به بیمارستان ها 
بسیار باال و الزم است محدودیت ها در 

این استان جدی تر اعمال شود. در همین 
باره دیروز، علیرضا زالی، فرمانده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کالنشــهر 
تهران در نامه به وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی خواستار دورکاری ۵۰ 
درصد کارکنان و کارمندان سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی به منظور کاهش 
تردد در سطح شهر برای جلوگیری از 

شیوع کرونا شد.
فشارها بر دولت 

کمتر از یک ماه به فرا رســیدن ماه 
محرم باقی مانده اســت؛ اما در تهران 
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا، 
خواهان محدودیت فعالیت کارمندان 
اســت، در مشــهد خبرهــا از کمبود 
تخت های بستری حکایت دارد. در اراک 
صحبت از برپایی بیمارستان صحرایی 
است و در خوزستان کرونا هنوز پیشروی 
می کند. در مازنــدران دوباره کرونا اوج 
گرفته و در سایر شــهرها و روستاهای 
کشــور نیز اخبار چنــدان از مهار این 

بیماری خبر نمی دهد.
از اعالم رسمی شیوع کرونا تاکنون 
در ایران، اختالفات با حسن روحانی به 
عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا 
همواره وجود داشته است. ولی به نظر 
می رســد هیات های مذهبی زیر سایه 
مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا برپا خواهد 
شــد و بیم باال رفتن آمار بسیار بیش از 
آنچیزی که با آن مواجهیم کادر درمان 
را نگران تر کرده است. برخی معتقدند 
دولت نیز با این دل نگرانی آشناست؛ اما 
ترجیح می دهد به جای کوتاه آمدن از 
خواست نهادهای مذهبی، از توصیه های 

بهداشتی کوتاه بیاید.
از اعالم رسمی شیوع کرونا تاکنون 
در ایران، اختالفات با حســن روحانی 
به عنوان رئیس ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا همواره وجود داشــته است. این 
اختالفات با اِعمال برخی ممنوعیت ها 
در مراکز مذهبی در شــهر قم آغاز شد. 
آیت اهلل سعیدی، تولیت آستان حضرت 
معصومــه)س( و آیــت اهلل علم هدی، 
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی 
و برخی دیگــر از ائمه جمعــه به این 
محدویت ها اعتراض کرده بودند؛ اما با 
این حال مصوبه وزارت بهداشت اعمال 
شــد. گرچه به نظر می رسد این بار این 
مصوبات در مقابل اعتراضات این گروه 

چندان رنگی نداشته باشد.

به رغم ممنوعیت مراسم عروسی و عزا، رئیس جمهور بر برگزاری آیین محرم تأکید کرد

مواضع دوگانه؛ تصمیمات متناقض

یادداشت

زهره ارزنی- حقوقدان

گرچه بیش از نیمی از جامعه دانشــگاهی 
کشور را زنان تشکیل می دهند، اما وقتی نگاهی 
به مدیران کشور می اندازیم شاهد حضور کمرنگ 
زنان در پســت های مدیریتی هستیم.  گاهی با 
روی کار آمدن یک مدیر زن در یکی از پست های 
مدیریتی ایــن گمان می رود کــه زنان باالخره 
به مدیریت کشــور راه یافتند، اما، بعد از مدت 
کوتاهی شاهد هســتیم که این حضور مستمر 

نیست و دولتی مستاجل برای زنان است.
شاید بخشــی از این حضور کمرنگ زنان در 
پست های مدیریتی را بتوان به پای قوانین دست 
و پا گیری گذاشــت که عمال راه را برای حضور 
موثرتر زنــان در رده های مدیریتی ســخت تر 
می کند. اما اگر بخواهیم کمی واقع بینانه به این 
ماجرا بنگریم، متهم اصلی باور عمومی  اســت. 
آنچه مسلم است، ما هنوز برای زنان جامعه حتی، 

آنان که تحصیالت عالی دارند، نقشــی همپای 
مردان قائل نیســتیم و آنها را شایسته اداره امور 
نمی دانیم. در سطوح مختلف جامعه شاهد این 
نگاه هستیم. مثال معموال می بینیم که افراد برای 
انتخاب پزشک یا وکیل در صورت وجود یک مرد، 
به سراغ زنان نمی روند. این نگاه در عرف جامعه 
غالب است و رســانه ای فراگیر مثل تلویزیون و 
رادیو نیز که می توانند در تغییر این نگرش نقش 
جدی داشته باشند، نه تنها تالشی برای این تغییر 

نمی کند که حتی به آن دامن هم می زنند.
جامعه ما از قدیم االیام همواره برای فرزندان 
پسر نقش موثرتری قایل بوده است، اما در حال 
حاضر با کم شدن جمعیت و تک فرزندی شدن به 
نظر می رسد، این نگاه به مروز زمان در حال تغییر 
کردن اســت. خانواده ها امید دارند فرزندشان 
مدارج عالی و پله های ترقــی را در جامعه  خود 
طی کند. در چنین وضعیتی دختر یا پسر بودن 

فرزندشان دیگر اهمیتی ندارد. در این شرایط این 
نگاه که یک دختر نمی تواند امید پیشرفت داشته 
باشد روز به روز در طبقه متوسط جامعه در حال 
کمرنگ شدن است و این خود بزرگترین تغییر 
در الیه های اجتماعی است. در حالی که برخی 
نظر به نقاط منفی این تک فرزندی دارند می توان 
از این منظر هــم به این موضوع نگریســت که 
تغییرات جمعیتی اخیر این نوید را به ما می دهد 
که پست های مهم در مدیریت کشور، در آینده 
تنها مردان را نبیند و با شایسته ساالری  به هر دو 
جنس توجه کند. در جامعه آینده ایران با توجه به 
روند جمعیتی، ساختار با هر ایدئولوژی و نگاهی 
نمی تواند نیمی از جامعه را در رده های مدیریتی 
نادیده بگیرد و در بهتریــن حالت تنها به آنها به 

عنوان نیروی کار بنگرد. 
در حال حاضر گاهی با این نگاه که زنان اگر در 
رده های مدیریتی حضور داشته باشند نمی توانند 

نقش مادرانگی خود را ایفــا کنند، تالش هایی 
برای حذف زنــان از عرصه های اجتماعی  انجام 
می گیرد، این در حالی است که تجربه ما به عنوان 
زنان و مادران شاغل نشان می دهد،  زنان  شاغل 
گاهی به دلیل رضایت از موقعیت اجتماعی خود، 

بهتر به امور تربیت فرزندانشان می پردازند. 
اما این حضور نیازمند به زیر ساخت هایی است 
که حکومت ها به جای حذف زنان در عرصه های 
اجتماعی و مدیریتی باید بیشتر به آن توجه کنند. 

آنها باید امکانات و تسهیالت مهدکودکی برای 
زنان فراهم کند و بیش از پیش مردان جامعه را با 
همکاری در امور خانه آشنا کنند و آموزش ها را 
به سمتی پیش ببرند که مردان نیز هم پای زنان 
خود را در قبال خانه و فرزندان مســئول بدانند. 
درحال حاضر شاهدیم که دولت ها از قرار دادن 
این تســهیالت و کم کردن نرخ بیکاری، زنان را 
به خانه نشینی ترغیب می کنند تا فرصت های 

شغلی مردان بیشتر شود. 

تغییر نگرش، زمینه ساز حضور زنان در جامعه

ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت ایران: 
»در یک ماه اخیر تعداد 

مبتالیان به کرونا در مشهد 
۳۰۰ درصد رشد داشته 

است و 2۰ درصد بیماران 
مبتال به کرونای بستری 

شده در مشهد را مسافران 
و افراد غیربومی تشکیل 

می دهند«

رئیس جمهور: »ما هم علم 
را رعایت و هم به دین عمل 
می کنیم. ما می خواهیم هم 
عزاداری کنیم، هم عزادار 

امام حسین را مبتال نکنیم. 
این چیزی است که هم مردم 

و هم دین و هم امام حسین 
)ع( از ما می خواهند«
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