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۲۱۶ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از شناسایی 
۲۵۴۸ مــورد جدیــد 
کووید-۱۹ در کشــور 
خبر داد و گفت: یک هزار 

و ۶۷ نفر از این موارد جدید در مراکز درمانی بستری 
شدند. سیماسادات الری دیروز گفت: متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱۶ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۶ هزار و ۹۸۲ نفر رسید و ۴۰۱۱ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
    

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر داد؛
حمایت  مالی و بیمه ای از 

همیاران طبیعت
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از پیگیری 
برای حمایت های مالی و بیمه ای از همیاران طبیعت 
خبر داد. ســرهنگ محبت خانی، بــه ایلنا گفت: 
سازمان محیط زیست به شدت پیگیر آن است که 
از خانواده  افرادی که در آتش سوزی جنگل  ها برای 
دفاع از محیط زیست جان باختند، حمایتی صورت 
بگیرد. بندی در الیحه حمایت از محیط بانان داشتیم 
که اگر برای همیاران ما این اتفاق افتاد و جانشان را از 
دست دادند، بتوانیم حمایت های مالی و بیمه ای برای 
آنها داشته باشیم، اما این بند حذف شد و در نهایت با 
حمایت رئیس سازمان محیط زیست و با هماهنگی 
اینجانب، راهکارهایی اتخاذ شــد تا دوباره آن بند 

حذف شده به الیحه اضافه شود.
    

سلبریتی ها برای جمع آوری 
کمک از مردم نیاز به مجوز دارند 

اســماعیل نجــار، 
رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشــور به ایلنا 
گفت: ما معتقد نیستیم 
که هر کسی اعالم کند 

چهره است، مردم به او کمک کنند. در سیل اخیر 
نیز با دستگاه قضایی هماهنگ کردیم تا هر کسی 
می خواهد کمک جمــع آوری کنــد، حتما باید 

مجوزهای الزم را داشته باشد. 
    

سه روز آتش در جنگل ها و 
مراتع کوهدشت 

آتش ســوزی جنگل ها و مراتع بخش طرهان 
کوهدشت لرســتان که از روز هشــتم مرداد آغاز 
شــد، به تازگی خاموش شده اســت. برخی منابع 
معتقدنداین حادثه  عمدی بخش زیــادی از این 
منابع طبیعی با ارزش را از بین برد. مناطق »گور«، 
»گاچال«، »داگلــه« و »چله بــان« در این اتفاق 
خسارت زیادی دیدند. میزان خسارت این مناطق 
از سوی فرماندار کوهدشت ۱۵ تا ۲۰ هکتار اعالم 
شــده، اما منابع محلی می گویند خسارت بسیار 

بیشتر از این میزان است.
    

وقوع آتش سوزی در نزدیکی 
مرز مهران

به گفته سخنگوی 
گمرک ایران، ساعت یک 
بامداد دیروز محموله ای 
از مواد سریع االشتعال 
کامیون های عراقی در 

مرز زرباطیه عراق و در نزدیکــی مرز مهران دچار 
آتش سوزی شد. به گفته سید روح اله لطیفی،  این 
محموله ها در خاک عراق و در کامیون های عراقی 
دچار آتش ســوزی شــده و هیچ گونه ارتباطی به 

ایران ندارد.
    

مصدومیت یک محیط بان در 
درگیری با شکارچیان

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از 
آسیب و جراحت شدید محیط بان پارک ملی تندوره از 
سوی شکارچیان غیر مجاز خبر داد. تورج همتی گفت: 
روز گذشته مأموران یگان حفاظت پارک ملی تندوره 
در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور شکارچیان 
غیرمجاز در منطقه، با کمین و رد زنی برای دستگیری 
متخلفان وارد عمل شدند. مأموران در صدد متوقف 
ساختن یک دستگاه موتور سیکلت با دونفر سرنشین 
شدند که یک قبضه اسلحه خفیف غیرمجاز و الشه دو 
رأس قوچ وحشی را حمل می کردند، ولی متأسفانه 
سرنشینان موتور با محیط بانان درگیر شده و با توهین 
و تمرد به یکی از محیط بانان حمله ور شدند. محیط 
بان پارک ملی تندوره در این درگیری که از ســوی 
متخلفان با وارد آوردن ضرباتی با چوب دستی و سنگ 
صورت گرفت، به شدت مجروح و به دلیل شکستگی 

دنده و دست دربیمارستان بستری شد.

از گوشه و کنار

دیروز جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا در حالی برگزار شد که تاکید 
هفته گذشــته رئیــس جمهور به 
برگزاری باشــکوه مراسم عزاداری 
محرم در همه شهرهای کشور؛ چه 
سفید و چه قرمز، ضمن هشدارهای 
متخصصــان و مســئوالن وزارت 
بهداشت، واکنش   های منفی فراوان 
را از سوی مردم و رســانه ها نیز در 

پی داشت.
مرگ حدود هــزار و ۵۰۰ نفر از 
هموطنــان به دلیل ابتــال به کرونا 
در هفتــه    ای که گذشــت و اخطار 
به چند برابر شــدن این آمار در ماه 
هفته های آتی از سوی معاون وزیر 
بهداشت و همچنین اعالم وضعیت 
قرمز در اغلب اســتانهای کشــور و 
همچنین اشاره رهبری در روز عید 
قربان در خصوص»فاجعه ای بزرگ« 
در صورت عدم رعایــت توصیه ها، 
ســیگنال هایی بود که ســبب شد 
رئیس جمهور در جلسه روز گذشته 
ستاد مقابله با کرونا با فصل الخطاب 
خواندن ســخنان رهبــری بر عدم 
برگــزاری تجمعــات در کشــور و 
برگزاری مراســم محرم بــا حال و 

هوایی متفاوت تاکید کند.
ســخنانی کــه در کنــار بیانیه 
شورای هیات های مذهبی و برخی 
مداحان، از بیم اوج گیری کرونا بعد 

از مراسم محرم کاست. 
رهبر انقالب روز جمعه به مناسب 
عید قربــان خطاب به مــردم بیان 
کردند: » در عزاداری هــا معیار آن 
چیزی اســت که ســتاد ملی کرونا 
اعالم می کند. بنده هر چه آنها الزم 
بدانند مراعات خواهم کرد. توصیه و 
تأکید من به همه عزاداران، هیئت، 

منبری ها و مداحان نیز این است که 
ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت 
شــود، چرا کــه اگر همیــن مقدار 
مراقبت و کنترل هم سســت شود، 
فاجعه ای بزرگ پدید خواهد آمد.« 
سخنان رهبری فصل الخطاب

رئیــس جمهور در جلســه روز 
گذشته ســتاد ملی مقابله با کرونا با 
قدردانی از ســخنان رهبری، گفت: 
»نکته بسیار مهم سخنان ایشان این 
بود که مرجع و مرجعیت نهایی که 
متولی امر سالمت جامعه در شرایط 
فعلی اســت، منحصرا ســتاد ملی 

کروناست«.
روحانی با بیان اینکه با فرا رسیدن 
محرم، فضا باید در کشــور در همه 
کوچه هــا و خیابان ها، حســینی و 
کامــال ســوگوارانه شــود، گفت: 
»امســال ممکن اســت بــه خاطر 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
نحوه عــزاداری ما متفاوت باشــد، 
دستورالعمل های الزم در مورد نحوه 
عزاداری ها تا پایان هفته مشخص و 
هفته آینده تصویب و ابالغ می شود 
که باید مراعــات و به طــور کامل 
اجرا شود. امســال صاحبان عزا در 
مساجد و محافل و متولیان هیات ها 
وظیفه جدید بسیار مهمی بر عهده 
دارند کــه آن مراعات برای تضمین 
ســالمت همه عزاداران حســینی 
است. دشمنان ما منتظر هستند که 
بهانه ای پیدا کنند ما نباید به دست 

دشمنان بهانه بدهیم«.
فشارهایی که رنگ باخت

در حالی که مراسمی چون ختم 
و عروسی و تمامی تجمعات به دلیل 
شیوع کرونا در اغلب شهرهای کشور 
از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا 

ممنوع اعالم شــده اســت، برخی 
صحبت   های هفته گذشــته رئیس 
جمهور را مبنی بر برگزاری حتمی 
مراسم محرم ناشــی از فشارهایی 
از ســوی برخی از نهادها و گروه ها 
دانســته بودند. ایــن در حالی بود 
که برخــی از مراجــع و حتی یکی 
از مداحــان صاحبن ام نیــز نیز بر 
برگزاری با شکوه محرم تاکید کرده 
و گفت که جانشان را هم در این راه 

می دهند.
ســعید حدادیان چند روز پیش 
گفته بــود: »بمیریم هــم محرم را 
برگزار می کنیم . دســته عزاداری 
بزرگــی از میــدان آزادی تا میدان 
انقالب به راه می اندازم. مراسم محرم 
امسال را باید با شکوه برگزار کنیم. 
حتی اگر قرار باشــد کســی بمیرد 
کسانی هستند که بخواهند جانشان 
را برای این مراسم بدهند. اجازه جان 

ما که دست خودمان است«!
صحبت   هایی که خیلــی زود با 
صحبت   های رهبری و هشــدارش 
نســبت به بروز فاجعه    ای بزرگ در 
صورت عدم پیــروی از توصیه   های 
ستاد ملی مقابله با کرونا رنگ باخت.
 عزم عزاداران حسینی برای 

مقابله با کرونا
در پــی صحبت   هــای رهبری 
جمعی از مداحان اهل بیت دیروز در 
خصوص برگزاری مراسم عزاداری 
در ماه محرم بیانیه ای را صادر کردند 
که در بخشی از آن آمده است: »در 
شرایط حســاس و ویژه ی امسال، 
مجالــس و محافل عــزاداری را در 
همکاری با مســئوالن و بــا رعایت 
ضوابــط بهداشــتی و مطابق نظر 
کارشناســان و متخصصان به ویژه 

پرســنل فداکار و ایثارگــر درمانی 
کشــور به گونه ای برگزار کنند که 
خدای ناکرده سالمت مردم فهیم و 
مؤمن  و عزاداران اباعبداهلل الحسین 

)ع( به خطر نیفتد«.
محمدرضا بذری مداح سرشناس 
شــمال کشــور هم دیــروز گفت: 
»بیانات حضرت آقا در مورد  عزاداری 
محرم بار دیگر به ما گوشزد کرد که 
بچه شیعه امام  حســینی، باید نماد 
عقالنیت باشــد. هیأت ها می توانند 
امسال و در شــرایط  کرونا با ابتکار 
خود، الگویــی جدید برای برگزاری 
تجمعــات در شــرایط بحرانی، به 

جامعه جهانی ارائه کنند«.
  بیانیه شورای 

هیئات  مذهبی کشور
همچنین دیروز شورای هیئات  
مذهبی کشور در خصوص مجالس 
محرم و تجمعات مذهبی و عمل به 
رهنمودهای مقــام معظم رهبری 

بیانیه ای صادر کرد.
در بیانیــه شــورای هیئــات 
مذهبی کشــور آمده است:» یکی 
از فرصت هــای طالیی ایــام محرم 
و صفر حضور اقشــار مختلف مردم 

به خصوص جوانان در حســینیه ها، 
مســاجد و تکایا اســت. اما شــرط 
حســینی بــودن والیت پذیربودن 
اســت و همه هیأت هــای مذهبی 
مواضــع و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری را فصل الخطــاب می داند 
و در حال حاضر بایــد از این تهدید 
کرونایی هم با شــعور حسینی یک 

فرصت طالیی ساخت«.
در ایــن بیانیــه توصیه   هایی به 
انجام یک سری امور برای برگزاری 
عزاداری در این شــرایط کرونایی 

شده است :
»۱ـ اذان و قرآن با صدای خوش 
و از تریبون اماکن مذهبی و هیأت ها 
پخش شــود. ۲ـ حضــور وعاظ و 
ذاکران برجســته در رسانه و پخش 
مستقیم مجالس حضرت اباعبداهلل 
)علیه الســالم( از طریق شبکه های 
 تلویزیونــی و فضاهــای اینترنتی.

۳ـ احیا و افزایش روضه های خانگی، 
برافراشــتن پرچم ها و کتیبه های 
سیاه رنگ در میادین  و خیابان ها و 
سر در منازل و... با مدنظر قرار دادن 
فلســفه قیام حضرت سیدالشهدا 
 علیه الســالم و یــاران بــا وفایش. 
۴ـ فعالیــت مســتمر هیأت های 
مذهبــی در رزمایــش کمک های 
مومنانــه و حمایــت از اقشــار 

آسیب پذیر جامعه«.
همچنین در این بیانیه تاکید شده 
است که پیرو دستور اکید مقام معظم 
رهبری و ولی امر مسلمین برگزاری 
هرگونه تجمع و فراخوان در سطح 
هر نقطه از کشــور، بدون موافقت و 
تأیید ســتاد ملی کرونا و ستادهای 
اســتانی، تحت عنوان هیأت های 
مذهبی که مورد سواســتفاده قرار 
می گیرد، ممنوع بــوده و عواقب آن 
به عهده برگزار کننــدگان خواهد 
بــود و هوشــیاری هرچه بیشــتر 
ارادتمنــدان و محبــان اهل بیت 
عصمت و طهارت )علیهم الســالم( 
و شما مردم والیت مدار در این ایام 

بیش از پیش ضروری است.
  توزیع بسته  های معیشتی 

به جای غذای نذری
همچنیــن رئیــس شــورای 
هیئات مذهبی استان یزد از توزیع 
بسته  های معیشــتی به جای غذای 

نذری خبر داد.
محمد حســن باقــری، رئیس 
شورای هیئات مذهبی استان یزد در 
گفت وگو با ایلنا درباره عدم برگزاری 
مراسم دهه اول محرم توسط برخی 
هیات های یزدی گفت: » هیات های 
یزدی هر ساله به صورت گسترده از 
عزاداران پذیرایی می کردند و شام 
و ناهار توزیع می شــد، اما امســال 
این اقدام را کنســل کرده و به جای 

آن بســته  های معیشــتی را توزیع 
می کنند«.

او ادامه داد: » قرار است هیات ها 
در حسینیه ها با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی مراسم داشــته باشند و 
از یک محل به محــل دیگری نروند 
و همچنین تجمعاتــی در خیابان 

نداشته باشند«.
هر خانه یک حسینیه باشد

همچنین دکتر مینو محرز، عضو 
کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا که 
پیشتر نسبت به برگزاری تجمعات 
عزاداری هشــدار داده بــود با بیان 
اینکه مســوولیت اجتماعی مان در 
این شــرایط ایجاب می کند که به 
فکر جان خودمــان و هموطنانمان 
باشیم، گفت: » مراسم عزاداری چند 
اصل پیشگیری را ندارد؛ یکی تجمع 
اســت، یکی اینکــه فاصله گذاری 
رعایت نمی شود و یکی هم اینکه از 
ماسک استفاده نمی کنند. حال شاید 
برخی بپرسند که اگر ماسک بزنیم و 
فاصله گذاری را رعایت کنیم، چه؟ 
اگر ماســک بزنیم، فاصله یک و نیم 
متری را رعایت کنیم، در و پنجره   ها 
باز باشد، ریســک کاهش می یابد، 
اما آیا واقعا می تــوان این پروتکل را 
با دقت رعایت کــرد؟ در عین حال 
همین راهکارها هم در مدت طوالنی 

اثر ندارند«.
محرز گفت: »در حال حاضر واقعا 
پزشکان و پرستاران خسته شدند. 
مردم باید به فکر جان خودشــان، 
عزیزان شان و هموطنانشان باشند. 
بنابراین در این موقعیت مسوولیت 
اجتماعی داریــم و باید مــوارد را 

رعایت کنیم«.
وی با اشــاره به طرح هــر خانه 
یک حســینیه، تاکید کرد: »مردم 
می تواننــد در خانه خودشــان و از 
طریق رســانه   ها عــزاداری کنند.  
البته نه اینکه عده زیــادی در یک  
خانه جمع شوند که در این صورت 
بیماری در کلونی   هــای کوچک تر 
منتشر می شــود، بلکه هر خانواده 
خودش در خانه خــودش از طریق 

رسانه   ها عزاداری کنند«.

دستورالعمل نحوه عزاداری ها تا پایان هفته مشخص می شود

اجماع بر سر برگزاری محرم امسال به گونه ای متفاوت

گزارش

مــوج دوم بیمــاری کرونا این بار با شــدت 
بیشتری خود را نشــان می دهد، به طوری که 
میزان قربانیان کرونا تنهــا در تیرماه به بیش از 
۵ هزار نفر رسید. این در حالی است که خبرهای 
پراکنده از گوشه و کنار کشور خبر از جان باختن 
پزشکان و پرســتارانی می دهد که خود در صف 
اول مقابله با بیماری فعالیت داشته و حال قربانی 
همین بیماری شده اند. این در حالی است که بر 
اساس مصوبه مجلس امسال حدود ۶ هزار نیروی 
پرستاری باید استخدام شود که رئیس سازمان 
برنامه و بودجه قول استخدام سه هزار نفر آنها را 

به محض تامین بودجه داده است. 
استفاده مدام از وسایل حفاظتی در این دوران 
با وجود گرما، کار زیاد و خستگی و سختی مراقبت 
از بیماران و همچنین دور ماندن طوالنی مدت از 
خانواده و فرزندان و حتی گاهی اقامت طوالنی 
در بیمارستان سبب شده است این گروه بیشتر 

در معرض آسیب قرار گیرند.

بــه تازگی علــی فتاحی، معــاون انتظامی 
سازمان نظام پزشکی هم با بیان این که بیش از ۶ 
هزار نفر از کادر درمان در سراسر کشور تاکنون 
به کرونا مبتال شده و ۱۴۰ شهید مدافع سالمت 
داریم، گفت: از این میان پرســتاران ۲۲درصد، 
پزشکان عمومی ۲۰درصد، گروه داخلی هشت 
و گروه زنان با ۵ درصد بیشترین مبتالیان به این 
ویروس را تشکیل داده اند. او گفته بود: تاکنون 
مردم خیلی دغدغه دسترســی به کادر درمان 
خصوصا در شــرایط بحرانی بیمارســتان ها و 
آی سی یوها نداشتند و باید مراقب باشیم نیروی 

درمانی مستهلک نشود و دچار مشکل نشویم.
درخواست استخدام کادر پرستاری

این نگرانی به حدی جدی است که دیروز مدیر 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
نیز گفت: کمبود نیروی پرستاری از مهمترین 
چالش های پیش روی بیمارستان ها در دوران 
شیوع کروناست که می توان با مستثنی کردن 

پرســتاری از قواعد و بروکراسی های استخدام 
دولتی و همچنین در اولویت قرار دادن استخدام 
نیروهای شــرکتی و قراردادی و ایجاد امنیت 

شغلی، بخشی از این مشکالت را برطرف کرد.
فروغ موال با اشاره به قول جذب ۳۰۰۰ نیروی 
پرستاری از سوی دولت گفت: وقت آن رسیده 
که پرســتاری را از این قاعده مستثنی کنیم و با 
افزایش تعداد نیروهــای درمانی و همچنین در 
اولویت قرار دادن استخدام نیروهای شرکتی و 
قراردادی و ایجاد امنیت شــغلی، انگیزه نیروها 
برای ارائه خدمــت به مــردم را افزایش دهیم. 
همچنین در کنــار این مســایل می توان برای 
افزایش انگیزه نیروها و رفع مشکالت معیشتی 
آنان، قوانین پرداختی موجود و تصویب شده برای 

پرستاران را هرچه سریعتر اجرایی و عملی کرد.
وی با بیان اینکه علل اصلی افزایش آمار ابتالی 
کادر درمان باید در قالب یک طرح پژوهشــی 
بررسی شود، گفت: البته به صورت تجربی این 

احتمال وجود دارد که  همان طــور که مردم از 
رعایت موارد بهداشتی و حفاظتی خسته شده و 
گاه قرنطینه را شکسته و وارد اجتماع شده اند، در 
نیروهای پرستاری هم به دلیل خستگی، گرما و 
فرسودگی، اســتفاده مداوم و صحیح از وسایل 
حفاظتی کم رنگ تر شــده که همین مســاله 
آسیب پذیری و احتمال انتقال بیماری را افزایش 

داده است. 
بودجه  جذب کادر درمان

در همین بــاره  فاطمــه محمدبیگی، عضو 
هیات رئیســه کمیسیون بهداشــت و نماینده 

مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شــورای 
اسالمی نیز گفت: بســیاری از نیروهای مدافع 
سالمت از شــدت فعالیت و کار در این روزهای 
کرونایی خسته شــده اند بنابراین ضرورت دارد 
دولت به صورت جدی در حوزه پذیرش نیروهای 

استخدامی جدید با سهمیه ویژه ورود کند.
وی ادامه داد: ســازمان برنامه و بودجه هم 
باید برای جذب نیروهای بهداشتی و درمانی در 
حوزه مقابله با کرونا بودجه ویژه اختصاص دهد 
تا نیروهای تازه نفس وارد میدان کارزار مقابله با 

کرونا شوند.

نوبخت از استخدام سه هزار نیروی پرستار به محض تامین بودجه خبر داد

افزایش دوبرابری ابتالی کادر درمان  به کرونا

در بخشی از بیانیه 
شورای هیات  مذهبی 

کشور آمده است: »همه 
هیأت های مذهبی مواضع 
و رهنمودهای مقام معظم 

رهبری را فصل الخطاب 
می داند و در حال حاضر باید 
از این تهدید کرونایی هم با 
شعور حسینی یک فرصت 

طالیی ساخت«

رئیس جمهور: »امسال 
ممکن است به خاطر رعایت 

پروتکل های بهداشتی 
نحوه عزاداری ما متفاوت 
باشد، دستورالعمل های 

الزم در مورد نحوه 
عزاداری ها تا پایان هفته 

مشخص و هفته آینده 
تصویب و ابالغ می شود«
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