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  فوت ۳۱ راننده تاکسی 
در اثر ابتال به کرونا

مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی ایران گفت: 
دســت کم ۳۱ راننــده 
تاکســی در کشــور در 
اثر ابتال بــه کرونا جان 

باخته اند. مرتضی ضامنی، به ایلنا گفت: بیشتر این 
افراد در ماه های اســفند و فروردین جانشــان را از 
دســت دادند و روند در ماه جاری نزولی بوده است. 
او ادامه داد: تاکنون ۴۵۰ نفر از رانندگان تاکسی به 
کرونا مبتال شدند و در آمار مبتالیان نیز روند نزولی 
است، چرا که رانندگان به رغم تمام فشارهایی که به 
آنها وارد است ، اقدامات بهداشتی را خودشان انجام 
دادند و امیدواریم آمار مبتالیان این حوزه نیز به صفر 
برســد.  او گفت: هنوز کمک ها به دست رانندگان 
نرسیده است. تکلیف ما شناسایی رانندگان مشمول 
و معرفی به وزارت رفاه بوده است که این اتفاق افتاده 
است و پیگیر هستیم تا فرایند اجرای این حمایت ها 

دولتی تعریف شده سریع تر شود.
    

  محاکمه محمدعلی نجفی 
برای بار سوم

بــرای ســومین بار 
امروز۱۴ اردیبهشت ماه 
به پرونده »محمدعلی 
نجفی« شــهردار سابق 
تهران به اتهام قتل میترا 

استاد )همسر دومش( در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران به ریاســت قاضی متین راسخ 
رسیدگی خواهد شد. محمدعلی نجفی وزیر علوم 
دولت های دهه ۶۰، وزیــر آموزش و پرورش دولت 
هاشمی رفسنجانی، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه دولت محمد خاتمی، عضو 
دوره سوم شورای اسالمی شهر تهران، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور 
اقتصادی دولت حســن روحانــی و دوازدهمین 
شهردار تهران بود که ۷ خردادماه سال 98 با شلیک 
گلوله همسر دومش را به قتل رساند و پس از برگزاری 
چندین دادگاه و رضایت خانواده مقتول به هفت سال 

و نیم حبس محکوم شد.
    

 اعالم بهترین تاریخ کنکور به 
دور از غوغاساالری 

چندی پیش سازمان 
سنجش اعالم کرده بود 
که ســتاد ملی مدیریت 
و مبــارزه با کرونــا برای 
زمان برگــزاری آزمون 

های کارشناســی ارشــد، دکتری و سراسری 99 
تصمیم گیری می کند و ســازمان سنجش آموزش 
کشــور به عنوان مجری، ایــن کار را انجام می دهد. 
حال وزیر بهداشت اعالم کرده که هنوز زمان کنکور 
مشخص نیســت. ســعید نمکی، وزیر بهداشت در 
صفحه توئیترش نوشت: »هرچند برگزاری به موقع 
آزمون های سراسری برایمان مهم است، اما سالمتی 
فرزندانمان قطعا مهم تر است. پس تالش می کنیم 
با رعایت اصول و به دور از غوغاساالری سودجویان، 
بهترین تاریخ ممکن از لحاظ رعایت سطح ایمنی برای 

حفاظت از داوطلبان را اعالم کنیم«.
    

 هشدار پلیس درمورد 
پیامک های ناشناس و اشتباهی

رئیس اداره اجتماعی 
پلیــس آگاهــی ناجا 
درخصوص پیامک های 
ناشناسی که درخواست 
انتقال پول دارند، هشدار 

داد و گفت: پیامک های ناشناسی که در آن درخواست 
واریز پول به شماره کارت افراد غیر دارند، قابل اعتماد 
نیست و هموطنان باید در این گونه موارد، جوانب 
احتیاط را رعایت کنند. ســرهنگ شهاب امینی با 
اشــاره به لزوم دقت کافی در هنگام انتقال پول به 
حساب سایرین، افزود: کالهبرداران در این روش، 
اقدام به ارســال پیامک با الگوی اتفاقی در انتخاب 
مخاطب کرده و در این بین، افرادی که منتظر اعالم 
شماره کارت از سوی آشنایان خود هستند، بدون 
بررســی الزم، وجه درخواســتی را به حساب آنان 

انتقال می دهند.  
  رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا از مردم 
خواست اگر قصد انتقال پول به کارت کسی را داشته 
و به ناگهان پیامکی دریافت کردید که تاکید دارد پول 
را به شماره کارت فرد دیگری واریز کنید، ضروری 
است پیش از اطمینان از صحت و سقم این پیامک، 
اقدام به واریز وجه نکنید. سرهنگ امینی پیش از این 
نیز به شهروندان هشدار داد نسبت به کالهبرداری 
با شگرد پیش فروش و مشارکت در ساخت مسکن 

آگاه باشند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در حالی دیــروز رئیس جمهور به 
وزیر بهداشت دســتور داد تا شرایط و 
دستورالعمل های بهداشتی آغاز فعالیت 
مشاغل و مراکز پرتجمع و پررفت و آمدی 
که تاکنون بازگشایی نشده اند را آماده و 
برای تصویب در جلسه امروز یکشنبه 
ســتاد ملی کرونا، ارائه کنــد که ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، 
اعالم کرد؛ وضعیت ۷۲ شهرســتان از 
نظر میزان ابتال به ویروس کرونا همچنان 
قرمز است. گرچه او نامی از این شهرها بر 
زبان نیاورد، اما برخی اخبار از وخیم شدن 
وضعیت شــیوع کرونا در استان های 

خوزستان، بوشهر و ... حکایت دارد.
آخرین آمار ابتال به کرونا در ایران

دیروز کیانوش جهانپور، سخنگوی 
وزارت بهداشت از شناسایی 8۰۲ مورد 
جدید کرونا در کشــور و فوت ۶۵ نفر 
ظرف ۲۴ ســاعت گذشــته خبر داد و 
گفت که تاکنون 9۶هــزار و ۴۴8 نفر از 
مبتالیان به بیماری کووید ۱9 شناسایی 

و ۶هزار و ۱۵۶ نفر فوت شده اند.
نگاهی به آماری که جهانپور از آن به 
عنوان »توفیقی نسبی« یاد کرده، نشان 
می دهد، میزان شیوع کرونا و مرگ و میر 
ناشی از آن در کشور نسبت به هفته های 
انتهایی ســال 98و ابتدایی سال99 به 
صورت قابل توجهی کاهش داشته است. 
با این حال به گفته ســخنگوی وزارت 
بهداشت این وضعیت می تواند شکننده 
باشــد و حفظ آن همچنان مســتلزم 
جدیت و دقت بیشــتر در رعایت نکات 

بهداشــت فردی و عمومــی و مراعات 
فاصله گــذاری اجتماعــی در روزها و 

هفته های پیش روست.
در روزهای گذشــته حتی محسن 
هاشمی، رئیس شــورای شهر نیز که 
نســبت به آمارهای ارائه شده از سوی 
وزارت بهداشت تردید داشت و آمارهای 
واقعی را بسیار باالتر از آمارهای رسمی 
اعالم کرده بود در حساب کاربری خود 
در توییتر نوشت: »کاهش آمار قربانیان 
و مبتالیــان به ویــروس کرونا، نتیجۀ 
همراهی شهروندان با طرح فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و ماندن در خانه در فروردین 
ماه است. با شتابزدگی برای عادی کردن 
شرایط، جان مردم را به خطر نیندازیم«.

نگرانی از افزایش ابتال در 
خوزستان و بوشهر

گرچه مدت هاست وزارت بهداشت 
آمار شیوع کرونا در کشور را به تفکیک 
اســتان ها اعالم نمی کند و اطالعات 
دقیقی در مــورد وضعیت اســتان ها 
وجود ندارد، اما گفت و گوهای جسته و 
گریخته رؤسا و مسئوالن دانشگاه های 
علوم پزشکی استان ها با خبرگزاری ها 
تصویری کلی از وضعیت شــهرهای 

مختلف را ارائه می کند.
دیروز ســخنگوی دانشــگاه علوم 
پزشکی جندی شــاپور اهواز با اشاره 
به روند افزایشــی بیمــاری کووید۱9 
در استان خوزســتان، از تعطیل شدن 
دوباره کســب و کارها و اعمال ضوابط 
سختگیرانه و جدی تر و حتی از احتمال 

تعطیلی هفته آینده در استان خبر داد.
علی احسان پور با اشاره به شناسایی 
۱۴8 مورد ابتالی جدیــد به بیماری 

کوویــد ۱9 در شــبانه روز گذشــته 
خوزستان، گفت که مبتالیان این استان 
تاکنون به ۲ هزار و 9۳۲ مورد رســیده 
است و از این تعداد دو هزار و ۳۱۱ مورد 
بهبود یافته و ترخیص شدند و ۴۰۲ بیمار 
مبتال به این ویروس در بیمارستان های 

معین استان تحت درمان هستند.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
جندی شــاپور اهواز با اشــاره به فوت 
سه بیمار در شــبانه روز گذشته افزود: 
»آمار نهایی جانباختگان ناشی از ابتال 
به بیماری کرونا در خوزستان به ۲۱9 
نفر رسید«. همزمان، در گزارشی دیگر، 
سعید کشــمیری، دبیر ستاد مبارزه با 
کرونا در استان بوشهر، نیز با اعالم این  
که مجموع افراد مبتال در بوشهر تا ۱۲ 
اردیبهشــت به ۲۵۷ نفر رسیده گفت 
که از این تعداد، ۵8 بیمار با عالئم حاد 
تنفسی در بیمارستان ها بستری هستند. 
کشمیری دلیل اصلی آلوده شدن افراد 
جدیــد را »ارتباط با فرد آلــوده و عدم 
رعایت نکات بهداشتی و  فاصله گذاری 
فیزیکی و نیز مســافرت« اعالم کرده 
و افزایش  شــمار بیماران بســتری در 
استان بوشهر را نگران کننده توصیف 

کرده است.
وی گفــت: »هرچنــد افزایــش 
بیماریابــی در مراکــز شهرســتانی 
موجب کشف افراد بدون عالمت شده 
اما افزایش  تعداد بیماران بســتری نیز 

نگران کننده است«. 
در کنار این آمار از مناطق گرمسیر 
کشور که پیشتر گمان می رفت کرونا 
کمتر می تواند در آنجــا تاخت و تازی 
داشــته باشــد، آمارهایی از وضعیت 
استان های خراســان رضوی، زنجان، 

آذربایجان غربی و ... نیز نشان می دهد 
همچنان وضعیت در برخی از استان ها 

تحت کنترل نیست.
 ۹۰ درصد مردم هنوز 

به کرونا مبتال نشده اند 
در حالی در بسیاری از استان هایی 
که تــا ماه گذشــته به شــدت درگیر 
کرونا بــوده و آمار ابتال و مــرگ و میر 
باالیی داشــته اند، عالوه بــر کاهش 
محدودیت های ترددی از سوی دولت، 
مردم نیز با خیال آسوده تر با یکدیگر به 
مراوده می پردازند و حتی دید و بازدیدها 
و مهمانی هــا و تفــرج و مســافرت ها 
افزایش قابل توجهی داشــته است؛ که 
کارشناسان از موج دوم و سوم کرونا در 

کشور خبر می دهند.
در عین حال بــه گفته رئیس مرکز 
مدیریــت بیماری های واگیــر وزارت 
بهداشــت طبق آمــار، در آلوده ترین 
شهرهای کشور در سخت ترین شرایط، 
کمتر از ۱۰ درصد مردم به این ویروس 
مبتال شدند، یعنی 9۰ درصد مردم هنوز 
به این ویروس مبتال نشده اند و بنابراین 

مستعد ابتال در موج های دوم و سوم این 
بیماری خواهند بود.

محمدمهــدی گویا، در حاشــیه 
جلسه شورای سالمت و امنیت غذایی 
خوزســتان که دیروز در اســتانداری 
خوزستان برگزار شد، گفت:» بیماری 
کووید- ۱9 درمان قطعی و تاییدشده ای 
ندارد و واکسنی برای پیشگیری از ابتال 
به این ویروس نیز وجود ندارد. اگر مردم 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، 
مطمئنا بیماری برمی گردد. نباید فکر 
کنیم که کار تمام شده و راحت از منزل 
خارج شــویم یا به دید و بازدید برویم. 
همه کارها باید با احتیاط انجام شــود 
زیرا ما سالحی جز رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی در دست نداریم«.
 موج دوم و سوم کرونا در پاییز

بــه گفته کارشناســان بــه دلیل 
پیچیدگــی ماهیت ویــروس کرونا، 
ســاخت واکسن آن به آســانی میسر 
نیســت و صاحبنظــران معتقدند که 
واکسن های در حال ساخت تا کمتر از 

9 ماه دیگر به بازار عرضه نخواهد شد.
دیروز محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو در همین باره گفت: 
» با توجــه به پیشــگیری و اقدامات و 
همکاری های خوبی که در کشور انجام 
شد، نگرانی هایمان درباره ادامه شیوع 
اردیبهشــت ماه و خرداد کاهش یافته 
اســت، اما در پاییز و ماه های مهر، آبان 
و آذر نگرانی مان بســیار جدی است؛ 
چراکه در این ایام می تواند موج بعدی 
کرونا رخ دهد. بنابراین مهم ترین توصیه 
رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری 
اجتماعی است که همچنان به عنوان 
مهم ترین ابزار برای کنترل این ویروس 

مطرح است«.
 احتمال افزایش 

موارد ابتال و بستری
وزارت بهداشــت چندی اســت 
که به جای آمار تفکیکی اســتان ها از 
مناطق رنگ بندی شــده برای بیان 
میزان شــیوع ویروس کرونا استفاده 
می کند. در این جــدول رنگ بندی 
گرچه نام اســتان ها چندان شخص 
نیست اما مناطق سفید، زرد و قرمز بر 
مبنای میزان بستری ها یا میزان فوت 
در هر منطقه مشخص می شود. بر این 
اســاس در مناطق سفید طی ۱۴ روز 
گذشــته کمتر از یک بستری روزانه 
گزارش شــده یا در دو هفته کمتر از 
۱۴ مورد بســتری یا به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت شهرســتان کمتر 

از یک بســتری وجود داشــته است. 
در همین باره دیــروز ایرج حریرچی، 
معاون کل وزارت بهداشــت در ارتباط 
ویدئوکنفرانســی با خبرنگاران در این 
باره گفت: »مناطق قرمز جاهایی است 
که ما از نظر میزان ابتال، تعدا بیشتری 
داریم کــه فعال ۷۲ شهرســتان قرمز 
هستند و بقیه مناطق از ۴۴8 شهرستان 
موجودمان که نه به آن میزان کم است 
و نه زیــاد، مناطــق زرد طبقه بندی 
می شــوند«.  البته به گفته او وضعیت 
این مناطق به صورت دینامیک است، 
نه ایستا. به این معنی که ممکن است 
منطقه سفید با بی احتیاطی تبدیل به 

منطقه قرمز یا زرد شود. 
 احتمال بازگشایی 

اماکن مذهبی و  ورزشی 
به گفته حریرچــی در همین حال 
پیشنهادهای رفع برخی محددودیت ها 
نیز به صورت مکتوب ارائه شــده و در 
کمیته اجتماعی و امنیتی ســتاد ملی 
کرونا مــواردی از آن تصویب شــده و 
فردا با تصویب ســتاد ملــی با حضور 
رئیس جمهور رســمیت پیدا کرده و 

اعالم می شود.
او افزود: »می توانیم در مناطق سفید 
با رعایت پروتکل هــای مختلف برای 
اماکن ورزشی،آموزشگاه های رانندگی، 
اماکن مذهبی و... بازگشایی کرده و آن ها 
شــروع به فعالیت کنند. در این راستا 
پروتکل هایی تهیه شده که بعد از تصویب 
جزئیات آن اعالم می شود. به عنوان مثال 
پیشنهاد اولیه این است که فقط برای 
نماز جماعت بتوانند به مساجد روند و 
مهر و جانماز را هم حتما از خانه ببرند، 
با فاصله مناســب نماز خوانده شود. در 
وضعیت فعلی هنوز مراسم سخنرانی و... 
را پیشنهاد نداده ایم. اگر روند نزولی ادامه 
یابد، در همه جا سهل گیری و بازگشایی 

بیشتری انجام می شود«.

امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری می شود؛

احتمال آغاز فعالیت مراکز پرتجمع

یادداشت

دکتر باقر رجبی ویسرودی- روانشناس

خشونت در طول تاریخ همزاد بشر و دارای 
ابعاد و اشــکال گوناگونی بــوده و به عنوان یک 
پدیده انســانی- اجتماعی از شــرایط و عوامل 

متفاوتی تاثیرپذیر است.
این روزها درگیری با ویــروس کرونا با یک 
گســتره عظیم جهانی و خبرهایی در این باره 
که آزارمان می دهد، شــرایط و روابط زندگی 
اجتماعی را برایمان بغرنج و سخت یا به اصطالح 

حال ما و جامعه  را خراب کرده است 
در این میان آنچه در مورد ما انسان ها بسی 
خســته کننده  اســت محدودیت های زندگی 
اجتماعی است؛ به ویژه محدودیت هایی در آمد 
و شدها در سطح جامعه یا به  عبارتی قرنطینه های 
خانگی. چرا که ما انسان ها معموال بخشی از وقت 
خود را در امور جاری روزانه در ارتباط و تعامل با 
دیگران می گذرانیم و این روابط اجتماعی گاهی 
حتی  موجب دلبستگی بین ما با دیگران می شود. 
این در حالی است که به دلیل محدودیت کرونا 
که این نوع روابط بهم می ریزد و موجب دلتنگی 

می شود که خودبه خود آزاردهنده و زمینه ای 
برای بروز کم حوصلگی هایمان است.

شکل دیگری از خشونت های خانگی در ایام 
قرنطینه کرونا که معموال به شــکل مشاجرات 
لفظی ظهور پیدا می کند و شاید منجر به بروز 
حالت های فیزیکی نیز شــود ناشــی از حضور 
مداوم و مستمر افراد در خانه است؛ چون اگر چه 
در بیشتر جاها گذراندن اوقات فراغت در کنار 
خانواده و حضور در کانون گرم خانواده موجب 
ایجاد صمیمیت و استحکام خانواده می شود، 
اما حضور پوچ گرایانــه و بیش از حد نیز موجب 
بروز تنش خواهد شد، زیرا در بسیاری از موارد 

روانشناســان توصیه می کنند برای 
کنترل خشــم خود از موقعیتی که 

در آن قرار گرفته اید دور شــوید. 
این در حالی است که در این ایام 

چنین کاری کمتــر مقدور 
است.

همچنیــن اضطــراب و 
تــرس از آینده خــود و جامعه 
موجــب ایجاد فوبیــا و هراس 

در فرد شــده کــه خــودش موجــب از بین 
رفتن تعادل افــراد در کنتــرل رفتار خویش 
و تصمیم گیری هــای غیرمنطقی می شــود 
که می تواند باعث بروز انواع خشــونت به ویژه 
 خشونت خانگی شود و قربانیانی داشته باشد. 
عدم وجــود برنامه ریزی و پایین بودن ســطح 
مدارای اجتماعی که همان تاب آوری اجتماعی 
در ســطح جامعه اســت، می تواند کاسه صبر 
انسان ها را به آنی لبریز کرده و رفتارهای جرقه وار 

که ناشی از عدم برخورداری از این مهارت است 
بر خشــونت ها به ویژه خشــونت خانگی تاثیر 

گذارد.
عدم برخورداری افراد از مهارت حل مسئله 
و آن هم در یک شــرایط بحرانی و غیرمنتظره، 
افراد را در برابر مسئله به وجود آمده مستأصل 
و درمانــده جلوه می دهــد و اینگونــه افراد با 
گفتگوهای درونی منفی به مسئله نگاه می کنند 
و به عبارتی عمق فاجعه را می بینند، خودشان 
را از حل آن ناتوان می دانند و حتی آن مشکالت 
را فقط برای خودشان می دانند و به بیانی دیگر 

می گویند: هرچه سنگه برای پای لنگه و... .
برخی از خصوصیات فــردی و ویژگی های 
شــخصیتی افــراد 
به گونه ای است 
که برخــی نیاز 
به فضای خلوت 
و حتی گوشــه گیری و فضای آرام 
و تنهایی دارند و با وقوع این شرایط 
چون قاعده و نظم زندگی عادی شان 
بهم می ریزد خودشــان نیز 
بهــم ریختــه و رفتارهای 
خشونت آمیز از خود نشان 
می دهند یــا بالعکس برخی 

فقط با قرارگرفتن در جمع های دوستانه مانوس 
بوده و حتــی اینگونه فضاهای دوســتانه را بر 

خانواده ترجیح می دهند.
اما باید بیان کرد که همواره تهدیداتی برای 
جوامع انســانی وجود دارد که شــرایط عادی 
زندگی را بر هم زده و حتــی مانند این ویروس 
منحوس نظم جهانــی را فرو می ریــزد؛ مثل 
بحران کرونا، سونامی و شاید زلزله و... . بنابراین 
باید به دنبال راهکارهای کاهش اثرات اینگونه 
نامالیمات باشیم که در ادامه به چند مورد اشاره 

می کنم:
ارتقای مهارت های اجتماعی

باال بردن ســطح آمــوزش و آگاهی خود و 
دیگران

یادگیری نحوه برخورد با مسئله و تمرین حل 
مسئله اجتماعی

باال بردن آســتانه تحمل و پذیرش شرایط 
دشوار

کسب آگاهی در مورد چگونگی تبدیل این 
تهدیدات به فرصت

ایجــاد ســرگرمی های دســته جمعی و 
ورزش های خانگی ، مطالعه و.. .      .

ایجاد امید و نشاط درونی در خود و دیگران
یادگیری روش های کنترل خشم و ..    .

لزوم برخورداری افراد از مهارت حل مسئله در شرایط بحرانی

طبق آمار، در آلوده ترین 
شهرهای کشور در 

سخت ترین شرایط، کمتر 
از ۱۰ درصد مردم به کرونا 

مبتال شدند، یعنی ۹۰ 
درصد مردم هنوز به این 
ویروس مبتال نشده اند و 

بنابراین در موج های دوم 
و سوم این بیماری مستعد 

ابتال خواهند بود

معاون کل وزارت بهداشت: 
در مناطق سفید با رعایت 

پروتکل های مختلف اماکن 
ورزشی، آموزشگاه های 
رانندگی، اماکن مذهبی 

و... می توانند شروع به 
فعالیت کنند. در این راستا 

پروتکل هایی تهیه شده که 
بعد از تصویب جزئیات آن 

اعالم می شود
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