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 افزايش مصدومان 
زمين لرزه سی سخت

در حالی که شــامگاه 
آخرین روز هفته گدشته 
زلزلــه ای شــدیدی به 
قــدرت 5.6 ریشــتر در 
عمــق ۱۰ کیلومتــری 

شهرهای یاسوج و سی سخت در استان کهگیلویه 
و بویراحمد ونیز مناطقی از استان اصفهان را لرزاند، 
پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس درباره 
آخرین جزییات این زمین لرزه گفت: تاکنون ۴٣ 
نفر شامل ۴ نفر در سمیرم و ٣٩ نفر در شهرستان دنا 
دچار مصدومیت شده اند.  همچنین بر اثر زمین لرزه 
به مرکز بهداشت شهر سی سخت آسیب وارد شده 
است.  همچنین رییس جمعیت هالل احمر از توزیع 
۱۸۰۰ چادر و بیش از ۱۲۰۰ بسته غذایی یک ماهه 

میان زلزله زدگان سی سخت خبر داد.
    

توضیح نظام پزشکی در خصوص یک توصیه؛
 به هنرمندان زودتر واکسن بزنيد!

رییس روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی 
در نامه ای به وزارت بهداشــت، بــرای هنرمندان 
درخواســت اختصاص ســهمیه ویژه واکســن 
کرونا کرده اســت. هر چند این خبــر خیلی زود با 
توضیحات حسین کرمانپور، رئیس روابط عمومی 
این سازمان همراه شد. او در بخشی از توضیحاتش 
در مورد ایــن نامه گفت: پس از تزریق ســری اول 
واکسن های وارداتی به کشور و سپس انتشار سند 
ملی واکسیناســیون کرونا که در آن کلیه اعضای 
کادر درمان و بسیاری از مشاغل و صنوف دیگر در 
آن در اولویت مختلف در نظر گرفته شده اند و کلیه 
اعضای کادر درمان در فازهای ۱ و ۲ آن جای دارند، 
در نظر نگرفته شدن هنرمندان و فعاالن هنری که 
مجبور به کار در محیط های به هرحال شلوغ هستند 
باعث شد که مدیرکل اداره روابط عمومی این نامه 
را برای درنظر گرفته شدن این گروه پرشمار در یکی 
از اولویت های چهارگانه اختصاص واکسن بنویسد.

    
واکنش سلحشور به ممنوعيت 

دوچرخه سواری بانوان
پس از اظهارنظر عضو 
مجلس خبرگان در مورد 
حــرام بــودن دوچرخه 
ســواری زنــان پروانه 
سلحشــوری، نماینده 

سابق مجلس شورای اســالمی در واکنشی تند در 
توییتر خود این طور نوشــت: دوچرخــه، موتور و 
ماشین، وسایل نقلیه هستند. کسانی که راکب آن 
را طور دیگری می بینند، بیمــاراِن نیازمند درمان 

هستند.
    

غرق شدن يک نفر در آبگرفتگی 
شهر بهبهان

صبــح پنج شــنبه 
راننده ی خودروی گرفتار 
در آبگرفتگی شــهرک 
صنعتی بهبهــان پس از 
پیاده شــدن از خودرو به 

قصد رهایی ، در کانال آب سقوط کرده و پس از تالش 
یک ساعته توسط نیروهای امدادی، جسد بی جان  او 
در خروجی منهول جاده راه و ترابری پیدا شده است.

    
فاز يک تست انسانی واکسن 

کووايران برکت پايان يافت
دکتر حامد حســینی، مدیر مرکز کارآزمایی 
بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعداد داوطلبان 
مرحله اول تست بالینی واکسن ایرانی کرونا را 56 نفر 
اعالم کرد و گفت: همه آن ها طی دو مرحله واکسن 
خود را دریافت کردند و به عبارتی مطالعه فاز یک 

تست انسانی واکسن کووایران برکت پایان یافت.
    

مردان ۱۰ سال زودتر از زنان مبتال 
به بيماری قلبی می شوند

نیمــا نریمانی، عضو 
هیات علمی دانشــگاه 
علوم پزشــکی ایــران با 
بیان اینکه مــردان ۱۰ 
سال زودتر از زنان مبتال 

به بیماری قلبی می شــوند، گفت: مــردان با زنان 
تفاوت های اساســی دارند و بســیاری از مردان به 
نیازهای غذایی خود توجه چندانی نشان نمی دهند 
و از بهترین موادغذایی که سالمت آن ها را تضمین 
می کند، غفلت کنند. انجام آزمایش درست در زمان 
مناســب یکی از مهمترین کارهایی است که یک 
مرد می تواند برای سالمت خود انجام دهد و باعث 
تشخیص زودهنگام بیماری می شود، قبل از اینکه 
حتی عالئم ظاهر شوند، پس درمان ساده تر می شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

متخصصان معتقدند، رشد شتابان 
و بدقــواره شــهرها در ایــران، روند 
شهرنشینی و شهرگرایی را به صورت 
ناموزون، نامتــوازن و ناهمزمان پیش 
برده است، به گونه ای که به رغم تحوالت 
مختلف حیات شــهری، امروز کالن 
شهرها و حتی شهرهای کوچک ما مملو 
از عدم تعادل در بافت شهری، اجتماعی 
و زیست محیطی شــده و سالمت تن 
و روان شــهروندان را دچار اختالالت 
ناگواری کرده است. این در حالی است 
که نشــانه گیری ابتدایی این رویه به 
سمت اخالق و فرهنگ شهرنشینی و 
ایجاد تشتت و تزلزل در جامعه منجر 
خواهد شــد. تزلزلی که ایــن روزها با 
بروز و شــیوع و تــداوم طوالنی مدت 
کرونا چنان تشــدید شده که بسیاری 
از متخصصان حوزه ســالمت روان و 
جامعه شناسان نســبت به عواقب آن 
هشدار می دهند. موضوعی که زمینه 
برگزاری همایش مجــازی »اخالق و 

فرهنگ شهرنشینی« بود.
مصطفی معین، رئیس این همایش 
در مراســم آغازین آن گفت: »جامعه 
ایرانی به طور عام و جامعه شــهری به 
طور خاص با خطر آماس زوال اجتماعی 
مواجه اســت که شــامل چهار عنصر 
بدبینی نسبت به آینده یا یاس اجتماعی، 
احساس تبعیض و نابرابری همه جانبه، 
احســاس زوال ارزش های اخالقی و 

قانونی و فرسایش اعتماد عمومی است. 
در چنین وضعیتی، فــرد با نگرانی ها 
و اضطراب هــای روزافــزون؛ خانواده 
در معرض سســت شــدن پیوندهای 
خانوادگی و طالق و پیوند شهروندان، 
گروه ها و طبقات اجتماعی هم با اختالل 
روبروســت. به تعبیر طبیبانه نه حال 
شــهر و نه حال جامعه شهری خوش 

نیست«.
نخستین همایش اخالق و فرهنگ 
شهرنشــینی به همت انجمن ایرانی 
اخالق در علوم و فناوری و با مشارکت 
موثر حدود ۱۰ نهاد علمی و دانشگاهی، 
مدنی، عمومی و دولتــی، در ۲٩ و ٣۰ 
بهمن ماه بــا حضور اندیشــمندان و 
محققان برجسته ایرانی طی به صورت 

نیمه حضوری و مجازی برگزار شد.
این همایش با سخنرانی مصطفی 
معیــن، رئیس و میرطاهر موســوی، 
دبیر علمــی این همایش آغاز شــد و 
بیش از 6۰ ســخنران، شامل استادان 
و اعضای هیئت علمی، دانشــجویان و 
پژوهشگران، اندیشمندان و چهره  های 
اجرایی کشــور در حوزه های مختلف 
ســخنرانی کردنــد. پرویــز پیران، 
سیدمحمد بهشــتی، هادی خانیکی، 
اســداله نقدی، محمد فاضلی، عباس 
آخوندی، مقصود فراســتخواه، زهرا 
بازرگان، عباس عبــدی، عمادالدین 
باقی، ســیدمصطفی محقــق داماد، 
تقــی شــامخی، لطف الــه میثمی، 
فرشــاد مومنی، شــهریار شــفقی، 
غالمرضا ظریفیان، گئورک قره پتیان، 
عبدالمجید مهــدوی دامغانی، زهرا 
احمدی پور، حسین ایمانی جاجرمی، 

احسان شمسی گوشکی، لیال سلیقه دار، 
عباس شیخ االســالمی، آرمین امیر و 
رحیم نوبهار از جمله ســخنرانان این 
همایش بودند که در ادامه این گزارش 
بخش هایــی از صحبت های مصطفی 
معین، رئیس و میر طاهر موسوی، دبیر 
این همایش و هادی خانیکی، اســتاد 

دانشگاه آمده است؛ 
  تبدیل فضای شهری 

به محیطی مخاطره انگیز 
مصطفی معین گفت: »شهر که در 
وضعیت مطلوب آن فضای مناســب 
اجتماعی، فرهنگی و زیســتی برای 
انسان است، تحت تاثیر عوامل مختلف 
انسانی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، 
فرهنگی و اخالقی و فرآیندهای ناشی 
از ظهور و بروز مســایل نو و حل نشدن 
مســائل کهنه و مزمن بــه محیطی 
مخاطره انگیز و ناامــن از نظر ذهنی و 
عینی تبدیل شده است. به این اعتبار 
شهرنشــینی را که اکنون مســتعد 
آسیب پذیری های گوناگون مانند سوانح 
طبیعی، تصادفات و مشکالت اجتماعی 
اســت، باید در مواجهه با تهدیدهای 
جدید و جدی نظیر ابتالی عمومی به 
بیماری نوظهور و عالم گیر کرونا ، هم 

از مناظر مختلف مورد توجه قرار داد«.
این استاد دانشگاه در ادامه از منظر 
یک طبیب به طرح و بررســی برخی 
چالش ها و راهکارهــا و ضرورت های 
اخالق و فرهنگ شهرنشینی پرداخت 
و با اشــاره به ضرورت آسیب شناسی 
شهرنشــینی در ایران عنــوان کرد: 
»تشدید چهره تبعیض آمیز شمالی-

جنوبی شهرها به رشــد فضاهای بی 

دفاع شهری منجر شــده که به تعبیر 
جامعه شناسان فضاهایی مستعد وقوع 
جرم و ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی 
هستند و در آنها به ویژه کودکان ، زنان، 
سالمندان و اقشــار محروم در معرض 

آسیب های بیشتری قرار می گیرند«.
رئیس نخســتین همایش اخالق 
و فرهنــگ شهرنشــینی در بخــش 
دیگری از ســخنان خود بــر ضرورت 
رویکــردی طبیبانه بــه بیماری های 
اجتماعی یا آسیب های اجتماعی تاکید 
و خاطرنشــان کرد: »از نظر پزشکان، 
تشخیص و علت یابی بیماری شرط الزم 
برای درمان درست است؛ اگر تشخیص 
به درستی انجام گیرد، هم انجام درمان و 

هم اقدام پیشگیری میسر است«.
او ســپس به نقــش اخــالق در 
پیشــگیری و کنتــرل آســیب های 
اجتماعی پرداخت و با اشــاره به اینکه 
اخالق در هر ســه مرحله تشخیص، 
پیشگیری و درمان بیماری های انسان و 
آسیب های اجتماع نقش محوری دارد، 

خاطرنشان کرد: 
»تعمیــم اصل عدالــت در اخالق 
پزشــکی به امور اخالقــی و فرهنگ 
شهرنشینی، عالوه بر تاکید بر دسترسی 
برابر همه شــهروندان به دارو و درمان 
و خدمات شــهری، بر کنترل عوامل 
خطــرزا در محیط زندگــی و تمهید 
شرایط سالم اجتماعی توسط حاکمیت 
و مدیریت های شــهری و پیشگیری 

اولیه از بیماری ها تاکید می کند«.
  نشانه گیری بر قلب
 اخالق شهرنشینی

در این مراسم همچنین میرطاهر 
موســوی، دبیر علمی این همایش، با 

اشاره به اینکه مســئله شهرنشینی و 
شهرگستری علی رغم پیشینه و دیرینه 
فرهنگی و تمدنی و سابقه طوالنی است، 
گفت: » با این حال شهرنشینی در ایران 
در دوره جدید از الگو و نظریه مشخصی 
برخوردار نیست و دچار یک اغتشاش 

فضایی و سرزمینی است«.
وی ادامه داد: »در یــک بازه زمانی 
6۰ ســاله که از نظر برنامه ریزی های 
جمعیتی و ســرزمینی بــازه چندان 
طوالنــی نیســت، نســبت جمعیت 
شهرنشــین و روستا نشــین در ایران 
کاماًل معکوس شده است و حدود ۷۲ 
درصد جمعیت روستانشــین در دهه 
۴۰ به ۷۲ درصد جمعیت شــهری و 
کمتر از ٣۰ درصد جمعیت روستایی 
تبدیل شده اســت. این موضوع سبب 
شده است تا اخالق نیم بند شهری که 
ما داشــتیم و آن اخالق پایدار سنتی 
روستایی، هردو دچار زوال و اشکاالت 

جدی و نسبی شود«.
موسوی بیان کرد: »موضوع دیگر 
توســعه حاشیه نشــینی یا به تعبیر 
دقیق تر مسکن نامطلوب و غیررسمی 
در ایران است که به  طور تهدیدآمیزی 
نظم زندگــی جمعی ایــران را تهدید 
می کند. آمارهایی که امــروزه عنوان 
می شــود، حاکی از وجود ۲۰ میلیون 
حاشیه نشین و بدمســکن در کشور 
است که شامل ۱۲ میلیون بدمسکن و ۸ 

میلیون حاشیه نشین می شود. 
در تعدادی از استان ها حاشیه نشینی 
و اسکان غیررســمی و بدمسکنی به 
حدی گســترش پیدا کرده است که 
تنه به تنه متن شــهر می زند. الگوی 
تمام عیار این موضوع نیز استان البرز 
و شهر کرج است که حداقل ٣۰ درصد 
حاشیه نشین و بد مسکن در این استان 

وجود دارد«.
 شهرکرونازده 

در انتخاب سردرگم است
یکی از ســخنرانان ایــن همایش 
مجازی هادی خانیکی استاد ارتباطات 
دانشــگاه عالمه طباطبایی بود که در 
مورد وضعیت شهرها و بحران ارتباط 
در دوره کرونا صحبت کــرد او گفت: 
»شاخص های شهر خوب با پنج مؤلفه 
همراه است؛ عدالت و برابری فرصت ها، 
برخــورداری از فرصت هــای انتخاب 
معطوف به خشــنودی و امید به آینده 
و احســاس امنیت، همبستگی باالی 
اجتماعــی، روابــط اجتماعی مبتنی 
بر اعتمــاد و زندگــی دارای کیفیت و 
بهره مندی از منابع توسعه. این مؤلفه ها 
در شهر کرونازده دچار به هم ریختگی و 
آشفتگی می شود. در روند کرونازدگی 

نگاه به مســائل را باید از منظر حیات 
شهری)اقتصادی، اجتماعی و...( مورد 
توجه قرار داد. شهر کرونا زده در انتخاب 
سردرگم اســت، نمی داند سالمت تن 
را اولویت قرار دهد یا ســالمت جسم، 
زندگی اجتماعی را انتخاب کند یا خانه، 
انتخاب معیشــت یا کرونا، آموزش یا 
توهم آموزش، روند شــهروندی یا ضد 
شهروندی، فناوری اطالعات یا ارتباط 

انسانی«.
او شــهر کرونازده را شهری بدون 
ارتباطــی توصیف کــرد و گفت: »در 
شهر ارتباطی گفت وگو، گفت وشنود، 
پیوستگی میان فرد و جامعه، پذیرش 
تفاوت هــا، تعامل فرهنگــی، ارتباط 
میان انسان ها، ارتباط زندگی و محیط 
زیست، حوزۀ عمومی مبتنی بر انسان، 

هویت شهروندی و... حاکم است. 
در مقابــل شــهر غیرارتباطــی، 
شهری بدقواره است که هیچ ارتباطی 
در آن وجود ندارد، بدگمانی و ســتیز 
در آن بیشتر اســت، کم تحمل است، 
شــهر مالباختۀ اجتماعی است، امید 
اجتماعی و مشارکت از بین رفته و چند 
قطبی می شــود، بیرون و درون با هم 
متفاوت است، سالیق های غیررسمی 
پنهان اســت و احســاس تعلق در آن 

ضعیف است«.
او ادامه داد: » برای کاهش آسیب ها 
در دوران کرونا شهروندزدایی باید از بین 
برود مثل کمتر توجه کردن به آسیب 
دیــدگان، معتادان، زنان سرپرســت 
خانوار و... که باید از لحاظ اجتماعی به 

آنها پرداخت«. 

در همایش شهرنشینی و اخالق مطرح شد؛

با خطر آماس زوال اجتماعی مواجهیم

خبر

در حالی که آخریــن گزارش ها حکایت از 
فوت ۷۷ بیمار کووید۱٩ و ابتــالی بیش از ۸ 
هزار نفر در ۲۴ ساعت گدشــته به کرونا خبر 
می دهد که گزارش ها از جنوب کشور حکایت از 
وضعیت نامطلوب شیوع این بیماری در استان 
خوزستان دارد. این در حالی است که به گفته 
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 
کشور تاکنون ۲۱ مورد ابتال به ویروس انگلیسی 
در تهران، البرز، قزوین و خوزستان شناسایی 
شده است که متاســفانه ۴ تن از این بیماران 

جان باخته اند.
همچینین بر اســاس آخرین تحلیل های 
وزارت بهداشت در حال حاضر ۱۱ شهرستان 
در وضعیت قرمز، 5۲ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، ۲۱۷ شهرســتان در وضعیت زرد و 
۱6۸ شهرســتان در وضعیت آبی قرار دارند. 
این در حالی است که شهرهای آبادان، اهواز، 
بندر ماهشــهر، خرمشــهر، دزفول، دشت 
آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون 
و هویزه که همگی آنها در اســتان خوزستان 
قرار دارند در لیست این شهرهای قرمز کشور 

هستند.

روند بستری بیماران در خوزستان 
افزایشی است

در همین باره دیروز  معاون درمان وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی روند بستری بیماران در 
جنوب غرب خوزستان را افزایشی دانست و گفت: 
تعداد بیماران بستری کووید ۱٩ در بیمارستان 
طالقانی آبادان نسبت به چهار هفته قبل پنج برابر 

شده است.
قاسم جان بابایی جمعه در بازدید از بیمارستان 
طالقانی آبادان گفت: روند ابتال و مراجعه بیماران 
به کووید ۱٩ در شهرستان های آبادان، خرمشهر 
و شــادگان رو به افزایش و ظرفیت بیمارستان 

طالقانی آبادان در حال تکمیل است.
وی افزود: با هماهنگی انجام شده در صورت 
نیاز از بیمارستان های نفت )امام خمینی( و تامین 
اجتماعی)۱۷ شــهریور( آبادان برای بســتری 

بیماران جدید استفاده خواهد شد.
جان بابایی افزود:بر اساس گزارش همکاران 
پزشک میزان بدحالی مراجعه کننده به بیمارستان 
و شدت بروز عالئم بیماری در افراد مراجعه کننده 
بیشتر است ولی خوشــبختانه تجربه همکاران 

پزشک نیز باالتر رفته است.

وی گفت: ظرفیت بستری بیماران کووید ۱٩ 
در استان خوزستان وجود دارد ولی این ظرفیت 
محدود است و در صورت تکمیل شدن مشکالتی 
را درپی خواهد داشت. به طور خاص در شهرستان 
اهواز به دلیل اینکه از مناطق حاشیه نشین و سایر 
شهرســتان ها مراجعه زیاد و تعداد مبتالیان نیز 
افزایش یافته، ممکن اســت در صورت ادامه این 

روند با مشکل روبه رو شود.
وی خودمراقبتــی، اســتفاده از ماســک و 
شست وشوی دســتها را بهترین راه برای مقابه 
با ویروس کرونا دانســت و اظهار داشت:مردم از 
نشســت های خانوادگی و حضــور در تجمعات 

خودداری کنند.
فوت 2 کودک 

با انتشار اخبار ناخوشایند از جنوب غرب کشور 
دیروز همچنین رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز از فوت دو کودک خردسال یک 

و ٩ ساله در خوزستان در اثر ابتال به کرونا خبر داد.
دکتر فرهاد ابول نژادیان در صفحه شــخصی 
خود در توییتر نوشــت: بر خالف پیک های قبل 
که درگیری بیشــتر در گروه های ســنی باالتر 
رخ می داد امــا در پیک اخیر با انتشــار کرونای 

انگلیسی، کودکان و نوجوانان هم قربانی می شوند. 
امروز خردسال یک ســاله و کودک ٩ ساله ای را 
در خوزســتان از دســت دادیم.  والدین از خود و 
فرزندان شان مراقبت کنند، بیرون از خانه توپخانه 

کرونا فعال است.
  انتقال ویروس کرونا 

از طریق صحبت کردن فرد مبتال
دیروز همچنین سخنگوی وزارت بهداشت با 
بیان اینکه سرعت انتشار ویروس کرونا در شرایط 
صحبت کردن افراد مبتال به این بیماری تا 5۰ برابر 
بیشتر از زمانی است که فرد سکوت می کند، تاکید 
کرد: افراد در صورت حضور در اماکنی مانند مترو 
و وسایل حمل و نقل عمومی ضمن رعایت اصول 

بهداشتی از صحبت کردن خودداری کنند.

سیما ســادات الری افزود: طبق تحقیقات 
انجام شده ریزقطرات و افشانه های ویروس کرونا 
با صحبت کردن فرد آلوده نیــز به فضای اطراف 
 پرتاب می شود و در محیط های فاقد تهویه مناسب 
ساعت ها در هوا باقی می ماند. با صحبت کردن فرد 
مبتال به کووید - ۱٩ افشــانه های حاوی ویروس 
سریع تر از حالت سکوت منتشر می شوند به طوری 
که سرعت انتشار این افشانه ها با صحبت کردن 
فرد مبتال تا  5۰ برابر بیشتر از زمانی است که فرد 
سکوت می کند. الری گفت: توصیه می کنیم افراد 
در صورت حضور در اماکنی مانند مترو و وسایل 
حمل و نقل عمومی ضمن اســتفاده از ماسک و 
رعایت اصول فاصله گذاری، تا حد امکان از صحبت 

کردن  پرهیز کنند.

روند ابتال به کرونای جهش یافته در ایران صعودی است

خوزستان با جهش 5 برابری در رتبه اول کشور

مصطفی معین: »جامعه 
ایرانی به طور عام و جامعه 

شهری به طور خاص با 
خطر آماس زوال اجتماعی 
مواجه است که شامل چهار 

عنصر بدبینی نسبت به 
آینده یا یاس اجتماعی، 

احساس تبعیض و نابرابری 
همه جانبه، احساس زوال 

ارزش های اخالقی و قانونی 
و فرسایش اعتماد عمومی 

است«

هادی خانیکی: »شهر 
کرونازده در انتخاب 

سالمت تن یا سالمت 
جسم، زندگی اجتماعی 
یا خانه، انتخاب معیشت 
یا کرونا، آموزش یا توهم 

آموزش، روند شهروندی 
یا ضد شهروندی، فناوری 

اطالعات یا ارتباط انسانی؛ 
سردرگم است«
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