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برگزاری آخرین جلسه شورای پنجم 
شهر تهران با حضور حناچی

اخرین جلسه شورای 
شهر تهران در دوره پنجم 
دیروز با حضور حناچی 
شهردار تهران برگزار شد. 
به گزارش ایسنا، سیصدو 

شانزدهمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران با 
دستور کار ارائه گزارش توسط روسای کمیسیون ها 
و ارائه گزارش توسط ریاست شورای شهر تهران آغاز 
شد. شورای جدید شهر تهران از روز 14 مرداد فعالیت 

رسمی خود را آغاز می کنند.
    

 پدر علم کویرشناسی:
شهرهای ایران یکی پس از دیگری 

در حال خشک شدن هستند 
پدر علم کویرشناسی ایران با اشــاره به اینکه 
شهرهای ایران یکی پس از دیگری در حال خشک 
شدن هستند، گفت: تا ۵۰ ســال آینده شهرهای 
تهران، کرج، ورامین و اطراف کامال خشک شده و 
اهالی این شهرها برای بقا ناچار به مهاجرت می شوند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پرویز کردوانی 
افزود: اکنون که آب در حال تمام شــدن است، با ۳ 
تکنولوژی دیگر می خواهند مردم را مدتی سرگرم 
کنند، این تکنولوژی ها شامل باروری ابرها، استخراج 
آب های ژرف با ۲۵۰۰ متر حفــاری در دل زمین و 
انتقال آب دریاها به مراکز ایران است، که هیچکدام 

از این روش ها موثر نخواهند بود. 
    

رتبه نگران کننده ایران در شاخص های 
شادکامی و نابرابری جنسیتی

آخریــن آمارهای 
جهانی نشــان می دهد 
که ایران از نظر شادکامی 
در بین 1۵۳ کشــور در 
جایگاه 11۸ و از لحاظ 

شاخص نابرابری جنســیتی در بین 1۸۹ کشور 
در رتبه 11۳ قرار دارد. به گزارش ایســنا، بر اساس 
گزارش جهانی شادی در سال ۲۰۲۰، ایران از نظر 
شاخص شادکامی اندکی باالتر از چارک ناشادترین 
کشورهاست. شکاف جنسیتی یکی از معیارهایی 
است که ایران در آن وضعیت خوبی ندارد و شاخصی 

برای بررسی وضعیت شادی در کشورها است.
    

اینترنت ماهواره ای؛شاید تا 
یک سال دیگر

عضو شــورای عالی 
فضای مجــازی گفت: 
اینترنــت ماهــواره ای 
ممکن است تا یکسال 
دیگر به کشور ما بیاید. 

به گزارش ایلنا رسول جلیلی با اشاره به این موضوع 
گفت: نباید به واســطه ورود این اینترنت، توسعه، 
مقررات گذاری و انتظام فضای مجازی، کند یا متوقف 
شود. به عبارت دیگر نباید بگذاریم ترس از فناوری 

نوین قدرتمند، قانونگذاری را متوقف کند.
    

 ماجرای هلیا در اصفهان 
بزرگنمایی شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ماجرای 
درگیری چنــد دختر نوجوان در حــدی که به آن 
پرداخته شد، نبود. به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا 
میرحیدری گفت: این ماجــرا به صورت هدفمند 
بزرگنمایی شد، چون در هفته حجاب و عفاف بود و 
دشمنان می خواستند بگویند نظام اسالمی که مدعی 
ایجاد جامعه ای امن و سالم است، با چنین مشکالتی 
مواجه است. او ادامه داد: می توانیم قسم بخوریم زنان 
و دختران ما عفیف ترین زنان در دنیا هستند و این 

اشکاالت هم متأثر از القائات دشمن است.
    

درنامه ابتکار به رئیس مجلس مطرح شد؛ 
مخاطرات جدی طرح صیانت 
برای هزاران کسب و کار مجازی

ئیــس  ر ون  معــا
جمهوری در امور زنان و 
خانواده از مکاتبه خود با 
رییس مجلس شــورای 
اسالمی در مورد تبعات 

سیاســت های محدودکننده عرصه فضای مجازی 
برای کســب و کار زنان تالشــگر و کارآفرین خبر 
داد. به گزارش ایرنا، معصومه ابتــکار در پیامی که 
در صفحه توییتر خود منتشــر کرد، نسبت به طرح 
صیانت از فضای مجازی واکنش نشان داد و نوشت: 
طی مکاتبه ای با ریاســت مجلس مخاطرات جدی 
طرح صیانت از فضای مجازی  را برای هزاران کسب 
و کار مجازی و واقعی زنان تالشــگر و کار آفرین این 

سرزمین اعالم کردم. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

مراســم تنفیــذ رئیس جمهور 
جدید کشــور در حالی برگزار شد، 
که ابراهیم رئیســی در روز آغازین 
کارش با ابرچالشــی به نــام کرونا 
روبروســت و تعطیلی دو هفته ای، 
عاجل تریــن درخواســت برخی از 

مقامات بهداشتی کشور، از اوست. 
بــا این حــال ایــن مراســم با 
کوچکترین اشاره به شیوع گسترده 
کرونا و آنچه در شهرها و روستاهای 
کشور می گذرد، برگزار شد. این در 
حالی اســت که در دو روز گذشــته 
حدود ۸۰۰ نفر در کشــور براساس 
آمار رسمی جانشــان را بر اثر ابتال 
به کرونا از دست دادند و پیش بینی 
می شــود این رقم حتی فاجعه بارتر 
هم شده و شمار مرگ های روزانه به 

۸۰۰ مورد برسد.
براساس آخرین آمار اعالم شده 
از سوی وزارت بهداشت، تنها دیروز 
۳۹ هزار و 1۹ بیمــار جدید مبتال به 
کووید1۹ در کشور شناسایی و چهار 
هزار و ۸۳۸ نفر از آنها بستری شدند. 
این در حالی اســت کــه در همین 
بازه زمانی ۳7۸ نفر جان شــان را از 
دســت دادند. رقمی که حتی برخی 
از مســئوالن وزارت بهداشت آن را 

بیشتر از این عدد رسمی می دانند.
اوضاع فاجعه بار بیمارستان ها

اوضاع اما فرای این اعداد و ارقام 
که گاهی همه چیز را مرتب نمایش 
می دهد، چنــدان مرتب نیســت. 

تخت های بیمارســتانی در بسیاری 
از شــهرها به خصــوص در تهران، 
مشهد و مازندران پر است، شماری از 
بیماران گاه در فضای آزاد بیمارستان 
برای نزدیکی بیشــتر بــه خدمات 
بستری، مستقر هستند و دارو هم به 
همین راحتی پیدا نمی شود و باید با 
پرداخت هزینه های گزاف و از طریق 
شرکت های خاص و بازار سیاه به آن 

دسترسی پیدا کرد.
 ایــن موضــوع تنها یــک دلیل 
مشــخص دارد، پیک پنجــم، که 
کرونای دلتا عامل آن بوده، بســیار 
سهمگین تر اســت و جمعیت بسیار 
زیادی را در کشور درگیر خود کرده. 
این موج چنان بلند است که بیم آن 
می رود گروه بیشتری از هموطنان 
در روزهای آتــی در هجوم آن جان 

ببازند.
پیش بینی که سبب شد تا سعید 
نمکی، وزیر بهداشــت در خصوص 
موج ســهمگین پنجم کرونا نامه ای 
به رهبر انقالب بنویسد و درخواست 
تعطیلی دو هفتــه ای برای کاهش 
چرخش ویروس و بار بیمارستان ها 

داشته باشد. 
رشد 38 درصدی مرگ و میر

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشــت در روزهای اخیــر نیز از 
روند افزایشی آمار جان باختگان در 
روزهای آینده خبر داد و به رشد ۳۸ 
درصدی فوت بیماران مبتال به کرونا 
اشــاره کرد و گفت: »در حال حاضر 
هر 4 دقیقه یک ایرانی فوت می کند 
و در 1۰ روز آینده نیز روند افزایشی 
جان باختــگان را شــاهد خواهیم 
بود«. این در حالی است که با وجود 

سرعت گرفتن روند واردات واکسن، 
هنوز کمتر از 1۰ درصد از کشور در 
برابر این ویروس واکســینه شده اند 
و بســیاری از کارشناســان همین 
کندی روند واکسیناسیون را عامل 
اصلی وضعیت فاجعه بار فعلی کشور 
می دانند. وضعیتی که برخی آن را به 
قیمت های نجومــی داروهای کرونا 
نسبت داده و مدعی هســتند، این 
شرایط بازار اقتصادی خاصی را برای 
واردکنندگان و تولیدکنندگان این 
داروها در کشور به وجود آورده است.
وضعیت بحرانی کرونا در تهران

بر اساس آخرین آمار و گزارش ها، 
وضعیــت کرونا در تهــران بحرانی 
است به طوری که تا این لحظه تعداد 
۹۶۵۰ بیمار در مراکز درمانی تهران 
بســتری شــده اند که ۲۶۰۰ نفر از 
این تعــداد در بخــش مراقبت های 
ویژه بستری هســتند. روز گذشته 
1۸۰۰۰ بیمار هم به صورت سرپایی 
به بخش های درمانی و بهداشــتی 

مراجعه کردند.
علیرضا زالــی، فرمانده مدیریت 
مقابله با بیماری کرونا استان تهران 
در حالی دیــروز این آمــار را اعالم 
کرد که به  فعال ســازی کمیته های 
ترخیص در تهران، بــرای افزایش 
تعداد تخت ها را در بیمارستان ها هم 

اشاره داشت.
با این حال گفته می شــود تهران 
در اوج تعداد بســتری ها قرار دارد و 
حداکثر ظرفیت در تهــران حدود 
1۰ هزار و ۵۰۰ بیمار است که بخش 
عمده آن پر شده است. این در حالی 
است که به گفته متخصصان شدت 
ابتال در تهران بسیار باالست و در 1۶ 

ماه گذشــته چنین تجربه ای وجود 
نداشته است.

اما این شــرایط تنها تهــران را 
درگیر خود نکرده اســت و بر اساس 
آمــار وزارت بهداشــت ۹۰ درصد 
کشور شرایط مشابه تهران را دارند. 
ســیما ســادات الری ســخنگوی 
وزارت بهداشت در این باره گفت که 
استان های مازندران، ایالم، گلستان 
و سمنان در هفته گذشته به ترتیب 
دارای بیشــترین میزان بروز موارد 
مثبت بســتری در کشــور بوده اند. 
همچنین بیشترین میزان بروز موارد 
مرگ و میر ناشــی از بیماری کووید 
1۹ در کشور به ترتیب در استان های 
البرز، هرمزگان، یزد و بوشهر گزارش 

شده است.
 وضعیت کرونا در مشهد 

وخیم است
 مشهد یکی از شهرهایی است که 
این روزها به شدت درگیر کرونا است 
میزان مرگ و میــر در آن باال رفته، 
هرچند تاکنون بــا تعطیلی عمومی 
آن موافقت نشده و تنها پروازهای به 

مقصد آن کاهش داشته است. 

در همیــن بــاره رییــس مرکز 
آموزشــی پژوهشــی درمانی امام 
رضا)ع( از افزایش شــدید بیماران 
مبتال به کرونا در این بیمارســتان 
خبــر داد و گفــت: »در حال حاضر 
این مرکز درمانی مملــو از بیماران 
کرونایی اســت و در شرایط بحرانی 

قرار گرفته است.
علی خورســند گفــت: »تمامی 
بیمارســتان های دولتی، خیریه و 
خصوصی برای درمان بیماران کرونا 
در مشهد بسیج شده اند ولی همچنان 
شاهد افزایش بیماران در این مراکز 

هستیم«.
روزهای سیاه مازندران

هر چنــد وضعیت وخیــم کرونا 
در سیســتان و بلوچســتان کمی 
کاهش یافت، اما خبرها از سیاه ترین 
شــبانه روز کرونایی از ابتدای شیوع 
ایــن ویــروس در مازنــدران خبر 
می دهد. به طوری کــه با مرگ ۳۸ 
نفر طی ۲4 ســاعت اخیر هم تعداد 
مرگ های کرونایــی مازندران طی 
چهار روز اخیر به 11۰ نفر رســید و 
هم میزان بستری های آن از ظرفیت 

بیمارستان باالتر رفت.
به گزارش ایرنا در حال حاضر ۲۰ 
شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران 
در وضعیت قرمز و کبود کرونایی قرار 
دارند و ظرفیت های بیمارســتانی 
این استان نیز به طور کامل پر شده 
اســت. به طوری که اقدامات اولیه 
برای برپایی بیمارستان های موقت 
به منظور ارائه خدمــات به بیماران 
بستری موقت در برخی شهرستان ها 
در حال انجام است و به گفته برخی 
مسئوالن از همین هفته احتماال به 

بهره برداری خواهد رسید.
 کمبود سرم و گرانی دارو

در روزهای گذشــته با تشــدید 
بحران کرونــا، گزارش های زیادی 
درباره کمبود امکانات اولیه درمانی 
مانند ســرم، آب مقطر و همچنین 
کمبود تخت بیمارســتانی منتشر 
شده است. شــماری از شهروندان 
اعالم کردند ِســُرم های تزریقی که 
توســط مبتالیان به کرونا استفاده 

می شود، کمیاب شده است.
علی روح بخش، مدیــر امور دارو 
و مواد تحت کنترل دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد، ضمن »بحرانی« 
خواندن وضعیت دارو، از کمبود سرم 
در بیمارستان های این شهر خبر داده 
و درباره نبود داروی »فاوی پیراویر« 

هشدار داده بود.
این در حالی اســت که عالوه بر 
کمبود دارو، قیمــت آن نیز گویی از 

کنترل خارج شده است.

بر اساس گزارشی که ایسنا تهیه 
کرده است، یک پزشک عمومی در 
اســتان البرز با اشــاره به اینکه این 
روزها حتــی آب مقطر و ســرم هم 
پیدا نمی شود چه برسد به داروهایی 
چــون رمدســیویر و ... می گوید: » 
االن وضعیــت به گونه ای شــده که 
بســیاری از بیماران داروهای خود 
را از بازار ســیاه تهیه می کنند، مثاًل 
برای تهیه رمدسیویر ایرانی در بازار 
سیاه برای یک دوز باید بین پنج تا ۳۰ 
میلیون تومــان هزینه کنند. تعیین 
نرخ به فروشنده بســتگی دارد که 
چه تصمیمی گرفته باشــد مثال اگر 
تصمیم بگیــرد آن روز 1۵ میلیون 
تومان از هــر دوز کاســبی کند به 
همان قیمت می فروشــد و این نرخ 
ممکن اســت برای هر خریدار فرق 
کند. به طــور کلی هر بیمــار برای 
تهیه رمدســیویر جهت اســتفاده 
در یــک دوره درمان)پنج دوز( باید 
 بیــن ۳۰ تــا 1۵۰ میلیــون تومان 

هزینه کند«.
در حالی که برخی از پیدا نکردن 
تخت خالی در بیمارســتان ها گله 
دارند و برخی دیگــر موفق به یافتن 
دارو با قیمت دولتی در داروخانه ها 
نمی شوند، گزارش های منتشر شده 
گویای این ماجراســت که با هزینه 
بیش از 1۰۰ میلیون تومان می توان 
به همه این امکانات دسترسی پیدا 

کرد.
 براساس گزارشــی های منتشر 
شده، شــرکت های مراقبت ویژه از 
بیماران کرونایی نه تنهــا امکانات 
آی سی یو را با قیمت گزاف در منزل 
فرد بیمار و البته با حساب بانکی پر و 
پیمان می آورند که دارو های کمیاب 
بیماران کرونایی را هــم به راحتی 
در اختیار این گــروه از بیماران قرار 

می دهند. 
امکاناتی کــه به نظر می رســد 
چندان هم کم نیســت، اما گویا قرار 
نیست به صورت گسترده و عادالنه 
در اختیار عموم بیمــاران، از فقیر تا 

غنی قرار گیرد.

 تعداد بیماران بی سابقه، تخت های بیمارستانی پر و دارو کمیاب است
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رئیس انجمــن مــددکاران اجتماعی ایران 
می گوید: تاملی بر آمارها و داده های ارایه شــده 
در خصوص پرونده های تشــکیل شده در حوزه 
خشونت گویای این نکته است که پیشگیری از 

خشونت باید موضوع دارای اولویت بیشتر باشد.
به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک 
گفت: امروزه یکی از موضوعاتی که نگرانی جدی 
ایجاد کرده اســت موضوع آسیب های اجتماعی 
است که خشونت ها به شکل های مختلف از جمله 
خشونت های اجتماعی و خانگی از جمله مصادیق 

آن هستند. 
رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران در 
ادامه به برخی آمارهای ارائه شده توسط پزشکی 
قانونی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ تعداد 
۵74 هزار و ۹۶1 پرونــده در حوزه نزاع حقیقی 
صورت گرفته است که از این تعداد ۳۸7 هزار و 774 
پرونده به مردان و بقیه به زنان اختصاص دارد که به 
ازای 1۰۰ هزار نفر 7۰7 پرونده تشکیل شده است. 
بر اساس این آمار بیشترین خشونت ها به ترتیب در 

تابستان، بهار، پاییز و زمستان اتفاق افتاده است.

موسوی چلک به آمارهای خشونت خانگی هم 
اشاره کرد که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در 
سال های مختلف و آمارهایی که دکتر مسجدی 
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور برای سال 
۹۹ در هفته قوه قضاییه به رســانه ها داده است 
هم خشــونت های خانگی اعم از همسرآزاری و 
کودک آزاری و خودکشــی روند افرایشی داشته 
است. البته این را هم بگویم که همه موارد مرتبط 
با خشونت در پزشکی قانونی ثبت نمی شود زیرا 
مراجعه نمی کنند ولی همین آمارها و داده ها هم 
گویای این است که روند رو به رشد خشونت باید 

همه ما را نگران کند. 
رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران در 
ادامه بیان کرد: اگر می خواهیم روی پیشگیری 
از خشــونت کار کنیم ضروری اســت که روی 
مولفه های دیگر از قبیل ارتقای سالمت روانی و 
اجتماعی، ســرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، 
تقویت هویت فرهنگــی و... کار کنیم و برنامه ها 
متناســب با شــرایط هــر اســتان و مبتنی بر 
شواهد واقعی تدوین و اجرا شــود. گاهی اوقات 

تصمیم گیری های ما زمینه ابراز این نوع رفتارها را 
فراهم می کند. مانند موضوع افزایش قیمت بنزین، 
یا مشکلی که برای حق آب در استان خوزستان 
و برق و... افتاد، یا داســتان طرح مربوط به فضای 
مجازی و....، مراقب باشیم تا تصمیم هایی نگیریم 
که زمینه بروز رفتار خشونت آمیز را بسترسازی 

کنیم.
موســوی چلک در پایــان گفــت: تعیین 
اولویت های پژوهشــی در زمینه ارتقای سالمت 
روانی و اجتماعی و پیشگیری از خشونت و استفاده 
از ظرفیت پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد 
و رساله های مقطع دکتری می تواند ظرفیت خوبی 
برای تقویت پژوهش های مرتبط با این حوزه باشد.

افزایش آسیب های اجتماعی در تهران
در همین راستا رئیس شــورای شهر تهران 
گفت: به دلیل مســایل اقتصادی و کرونا، آسیب 
اجتماعی در تهران نه تنها کاهش پیدا نکرد و بلکه 
افزایش نیز یافت و شورای شهر جدید باید به این 

موضوع بپردازد.
محسن هاشمی پس از آخرین جلسه شورای 

پنجم در جمع خبرنگاران گفت: انسان بر اساس 
برنامه ها به بعضی از مسائل نمی پردازد و بعد زود 

دیر می شود و فرصت از دست می رود.
او با اشــاره به پیگیری دو موضــوع مهم در 
شــورای شــهر گفت: آنچه برای من مهم بود دو 
نکته آلودگی هوا و آســیب های اجتماعی بود. ما 
در بخشی از تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی 
به سیســتم های ضد آلودگی هوا موفق نبودیم و 
نتوانستیم تامین واگن و اتوبوس برقی را اجرایی 
کنیم. البته باید این موارد توســط دولت تامین 

می شد که به دلیل تحریم اتفاق نیفتاد.
هاشــمی افزود: نکته دوم مسأله آسیب های 

اجتماعی بود که معیشت مردم دچار مشکل بود اما 
به دلیل مسایل اقتصادی و کرونا، آسیب اجتماعی 
در تهران نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش 

نیز یافت.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه 
توقع است شورای شهر ششم به مسائلی چون 
صیانت از باغات، شهر نفروشی، تکثر فرهنگی 
و مطالعــات پیــش از عملیات عمرانی شــهر 
توجه داشته باشــد،گفت: موضوع آسیب های 
اجتماعی نیز بسیار مهم است و از شورای شهر 
جدید درخواســت دارم تا از مسایل موجود در 

این زمینه غفلت نکنند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

پیشگیری از خشونت باید در اولویت مسائل جامعه باشد

در حال حاضر هر ۴ دقیقه 
یک ایرانی فوت می کند و 
در 10 روز آینده نیز روند 

افزایشی جان باختگان را 
شاهد خواهیم بود. این در 

حالی است که هنوز کمتر از 
10 درصد از جمعیت کشور 

دوز اول واکسن کرونا را 
دریافت کرده اند

برخی وضعیت فاجعه 
بار کرونا در کشور را به 

قیمت های نجومی داروهای 
کرونا نسبت داده و مدعی 

هستند، این شرایط 
بازار اقتصادی خاصی 

را برای واردکنندگان و 
تولیدکنندگان این داروها 

به وجود آورده است
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