4

جامعه

چهارشنبه  26شهریور  1399سال ششم شماره 1510

خبر
زنان ایرانی و شکاف جنسیتی

زهرا بختیاری

فعال سیاسی اجتماعی

با نگاهی به وضعیت زنان در ساختار سیاسی اجتماعی
کشــور با اینکه نیمی از جمعیت کشــور را شــامل
میشوند ،ولی در عرصههای مختلف سیاسی و اقتصادی
حضوری بسیار کمرنگ دارند .این کمرنگی ناخواسته ،از
طرف زنان نه بهواســطه عدم توانایی آنان در این حوزه
بلکه به دلیل نبود زیرســاختهای مناسب از طرفی و
غلبه فرهنگ مردساالری در نگاه مدیریتی تحمیل شده
بر کشور است .این مســئله ،ایران را در فهرست یکی
از باالترین کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی در حوزه
سیاســی و اقتصادی قرار داده است .بر اساس گزارش
مشــترک اتحادیه بین پارلمانی و کمیته زنان سازمان
ملل در سال  ،2017ایران (با احتساب شمار  17نماینده
در مجلس) از نظر تصدی زنان در پارلمان در میان 193
کشور دنیا ،در رتبه  177قرار دارد .در این گزارش ،از نظر
حضور زنان در دستگاه اجرایی هم رتبه صدوسینهم به
کشورمان تعلق گرفته است .و این در حالیست که زنان
به رغم تالشهای 40ساله و افزایش توانمندیها ،هنوز
سهم بسیار اندکی از سطوح مدیریت کالن کشور را در
اختیار دارند .این گروه توانمند عمال از ورود به بسیاری
از حوزههای سیاسی و قضایی محروم شدهاند .نهادهای
کالن قدرت از جمله ،ریاست جمهوری ،شورای نگهبان،
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،خبــرگان رهبری،
شورای عالی انقالب فرهنگی و ...در انحصار مردان است.
بخشی از ساختار قدرت در مقابل ورود زنان به سطوح
خردتــر و مدیریت میانی عرصه سیاســتورزی هم از
خود مقاومت نشــان میدهد .زنان امروز بخش بزرگی
از جامعه فارغالتحصیالن دانشگاهی را تشکیل میدهند.
امروز این گروه به خاطر گسترش آموزش عالی ،افزایش
آگاهی ،مهارت و تخصص ،از توانمندیهای گستردهای
در حوزههای فردی و اجتماعی برخوردار شــده است و
متناســب با توانمندیهایش ،ورود به عرصه کنشگری
سیاســی را مطالبه میکند .این سرمایه انسانی عظیم،
امــا برای ورود به عرصه سیاســی ،با چالشها و موانع
گستردهای مواجه اســت؛ موانعی که طیف وسیعی از
عوامل فرهنگــی ،اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی ،عرفی،
ساختاری ،سیاســی و ...را در بر میگیرد .این در حالی
اســت که دستیابی به توسعه پایدار به عنوان انتخاب
ناگزیر کشورها در مسیر رشد و پیشرفت ،بدون حضور
و مشــارکت فعال زنان در ساحتهای مختلف حیات
جمعی از جمله عرصه سیاسی حاصل نخواهد شد .بر
این مبنا بهبود وضعیت مشارکت زنان برای دستیابی به
توسعه سیاسی و اقتصادی الزم و ضروری است .لذا برای
محقق شدن مشــارکت سیاسی زنان به صورت واقعی
مقدماتی الزم اســت و عزم جدی مسئولین خصوصا
دولت محتــرم ،معاونت امور زنان ریاســت جمهوری،
فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی و احزاب سیاسی
و تشکیل بنیاد ملی زنان نخبه و...را میطلبد .متاسفانه
در تمامی وزارتخانهها و استانداریها و فرمانداریهای
سراسر کشور یک معاونت به عنوان معاونت امور زنان و
بعضا مشــاور امور زنان ایجاد شده که این خود نگاهی
تقلیلگرایانه به اهمیت و نقش زنان در توســعه کشور
اســت .سوالی که اینجا مطرح میشــود این است که
مسئولین ارشــد نظام چه نگاهی به زنان دارند؟! آیا به
عنوان یک انسان همانند مرد و با حقوقی برابر و انسانی
مینگرند و یا به عنوان جنس مخالف که قابلیت کسب
مســئولیتهای اجرایی و سیاسی–اقتصادی را ندارد و
همواره باید توســط مردان به عنوان قیم آنها ،نگاهی
از باال به پایین به آنها انداخته شود؟! اکنون که بیش
از  40سال از انقالب و استقرار نظام میگذرد الزم است
با بازنگری در قانون و شــیوه اداری و مدیریتی کشور
تکلیف بعضی از موضوعات از قبیل تعریف رجل سیاسی
جایگاه زنان و برخورداری از حقوق سیاســی و اساسی
زنان مشــخص و زمینه مشارکت هرچه بیشتر آنان در
ساختار مدیریتی کشور مشخص شود.

خبر
پیامدهای سنگین کووید 19-برای کلیهها

محققان در گزارشــی اعالم کردند :بیماری کووید19-
میتواند به کلیهها آسیب وارد کند و خطر ضرورت انجام
دیالیز برای این بیماران را افزایش دهد .به گزارش ایسنا،
همچنین محققان در این مطالعه هشــدار دادند که به
دلیل همهگیری بیماری کووید 19-پزشکان باید برای
مواجهه با افزایش قابل توجه موارد ابتال به بیماری مزمن
کلیوی آمادگی داشــته باشند .در این مطالعه محققان
به بررســی اطالعات نزدیک به  4000بیمار مبتال به
کووید 19-که  18ساله و باالتر بودهاند و در فاصله 27
فوریه تا  30ماه مه در بیمارســتانی در شهر نیویورک
تحت درمان بودند مورد ارزیابی قرار دادند .طبق مطالعه
انجام گرفته نارســایی حاد کلیــه در  46درصد از این
بیماران مشاهده شد و حدود یک پنجم از آنان به انجام
دیالیز احتیاج پیدا کردند .همچنین موارد فوت در میان
بیماران مبتال به نارسایی کلیه که در بیمارستان تحت
درمان قرار داشتند حدود  50درصد بوده است که این
آمار در میان بیمارانی که دچار عارضه کلیوی نبودهاند
حدود هشت درصد بوده است .یافتههای به دست آمده
نشان داد تنها  30درصد از بیماران مبتال به کووید19-
که به نارسایی حاد کلیه دچار شده بودند از این بیماری
جان سالم به در برده و عملکرد کلیههای آنان بهبود پیدا
کرده است .به گزارش هلث دی نیوز ،به گفته محققان
آمریکایی ممکن است با شیوع بیماری کلیوی پس از
همهگیری بیماری کووید 19-مواجه شویم که در این
شرایط تعداد بیمارانی که به دیالیز و حتی پیوند کلیه
احتیاج پیدا میکنند ،افزایش یابد.
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گزارش همدلی از نگاه جنسیتی به مصرفکنندههای مواد مخدر

چهره زنانه اعتیاد پنهان است

همدلی| مظاهر گودرزی  -اعتیاد همچنان
رنگوبوی مردانه دارد؛ انگار کسی نمیخواهد
بپذیرد کــه زنان هم بــه ایــن دام گرفتار
میشــوند .شــاید باور کردنش سخت باشد،
اما عــدهای با همین نگاه با مســئله اعتیاد
زنــان برخورد میکننــد و حتی کمکهای
خــود را از آنان دریغ میکننــد .انگ زدن و
زنان
چسباندن برچسبهایی مانند فاسد به ِ
دارای اعتیاد ،سبب شده که آنها یا خودشان
را بهصورت خودخواســته در خانهها پنهان
کننــد یا در اختیار مردانی قــرار بگیرند که
اجازه ندهند به مراکز حمایتی مراجعه کرده
و خدمــات دریافت کنند .بــه همین دالیل
هیچوقت از تعداد این زنان نســبت به مردان
دارای اعتیاد اطالعات دقیقی در دست نیست
و احتمــاالً باید گفت زنان دارای اعتیاد دیده
نمیشوند.
در جستوجوی دالیل این دیده نشدن یک
فعال اجتماعی حوزه زنان در گفتوگویی با
روزنامه «همدلی» میگوید که «پنهان بودن
آمار زنان مصرف کننــده مواد دالیل زیادی
میتواند داشته باشــد مانند اینکه خیلی از
زنان مصرف کننده اصطالحاً خانگی هستند
و در خانه مواد مصرف میکنند و شــرکای
جنســی آنها مواد مورد نیازشــان را تامین
میکنند .یا اینکه گروهی از آنها همچنان
فکــر میکنند کــه دارنــد تفریحی مصرف
میکنند .خیلی از زنهای مصرفکننده مواد
برای دریافت خدمات بــه مراکز ارائهدهنده
خدمات مراجعــه نمیکنند و معموالً اعتیاد
خودشان را اعالم نمیکنند و سعی در پنهان
نگه داشــتن آن دارنــد ».او ادامه میدهد:
«آن دسته از زنهایی هم که مصرف کننده
خانگی نیســتند ،یعنی در خیابان و در میان
کارتنخوابها حضور دارنــد و اصطالحاً تَه
خطی شدهاند ،اغلب توسط چند مرد احاطه
و تامین میشوند و امکان تعامل با مراکز ارائه
خدمات برایشان وجود ندارد .همه این موارد
موجب میشود که ما اطالعات نسبتاً دقیقی
از آمار زنان معتاد نداشته باشیم».
قداست زنانه مانع هویدا شدن اعتیاد
اما مسئله شناسایی نشدن زنان دارای اعتیاد،
جدا از آمارهای اعالم شــده ،گویی ریشه در
باورهــا دارد .جایگاه مقدســی که ما معموالً
برای یک زن به عنوان همسر یا یک مادر در
نظر میگیریم ،ســبب شده که در ناخودآگاه
دوســت نداشته باشــیم بپذیریم که اعتیاد
میتواند آنهــا را گرفتار کند .اگر هم روزی
چنین شــود و آنها به دام اعتیاد بیفتند به
دلیل وجود همین دیدگاه آنها را با نگاههای
سراســر آلوده به اتهامهــای اخالقی مواجه
میکنیم ،طوری که از لحظه هویدا شدن راز
چندین ســاله خود چنان نگران هستند که
ترجیح میدهند همچنان در خفا مواد مصرف
کنند و خــود را از دریافت خدمات مراکزی
که برای همین مسئله طراحی شدند ،محروم
میکنند.
«سپیده علیزاده» ،مددکار اجتماعی و مدیر
موسســه کاهش آســیب زنان «نور ســپید
هدایت» دراینباره بیــان میکند« :همواره

یک «انگ» به دنبال زنانی که معتاد شدهاند مدرسهسازی ،کودکان ،معلولین و کسانی که
در جامعــه وجود دارد ،به همین دلیل گاهی دست خیر در خصوص یاری رساندن به افراد
مقاومت یا حساسیتهایی بهوجود میآید که مبتال به ســرطان دارند صحبت میکنیم که
عدهای نمیخواهند آسیب زنان بهویژه زنان حمایتهای خودشان را در حوزه آسیبهای
معتاد را ببینند ،در حالی که به عنوان قسمتی اجتماعی هم برسانند .آنها ابتدا خیلی تمایل
از جامعه همیشه آنها وجود دارند .خود زنان نشان میدهند ،اما وقتیکه متوجه میشوند
هم وقتیکه به هر طریقی درگیر اعتیاد شده میخواهیم به زنان کارتنخواب کمک کنیم،
وجود همان «انگ» که
باشــند ،به دلیل وجود
در جامعــه وجود دارند
همیــن «تبعیضها»
و نمیخواهنــد زنــان
اعتیــاد خــود را اعالم
معتاد را ببینند ،باعث
نمیکننــد .همیــن
میشود که جلو نیایند
مسئله ســبب میشود
و ادامه همکاری ندهند.
که مشکالتشان بیشتر
گاهی میگویند که این
شــود و وقتی بــه ما
زنها با تمایل خودشان
میرســند کــه دیگر
به این مسیر افتادند و
کمک کــردن به آنها
سپیدهعلیزاده
معتاد شدند ،یا اینکه
سخت شده است».
مددکاراجتماعی
ایــن زنهــا از نظــر
عــدم حمایت از
عدهای نمیخواهند آسیبهای حوزه
اخالقی فاسد هستند،
زنان دارای اعتیاد با
زنان بهویژه زنان معتاد را ببینند در
همین مســائل سبب
برچسب فساد
حالی که آنها به عنوان قسمتی از
میشود که برای یاری
امــا این نگاه بــه زنان
جامعه همیشه وجود دارند .خود زنان
رســاندن در خصوص
عالوه بــر اینکه مانع
هم وقتیکه به هر طریقی درگیر
آســیبهای اجتماعی
میشود آنها در صورت
اعتیاد شده باشند ،به دلیل وجود
بهویــژه دربــاره زنان
مبتال شــدن بــه این
همین «تبعیضها» اعتیاد خود را
رغبتی نداشته باشند».
بیماری خودشان را به
اعالم نمیکنند .همین مسئله سبب
این مددکار اجتماعی با
مراکز حمایتی معرفی
میشود که مشکالتشان بیشتر شده
بیان تجربهای که با آن
کننــد ،مانــع دریافت
و وقتی به ما میرسند دیگر کمک
روبهرو شده دراینباره
کمکهــای مردمــی
کردن به آنها سخت شده است.
اضافه میکند« :زمانی
مراکز کاهش آسیب هم
در حوزه زنان و کودکان
شده است؛ کمکهایی
که قرار است در پی مسئولیتهای اجتماعی مبتال بــه اچ.آی.وی کار میکــردم ،آنجا با
خیرها
خیر یا شــرکتهایی کــه بهرهمند از این برخوردها بســیار روبهرو شدم که ّ
افراد ّ
امکاناتی هستند به این مراکز برسد تا شاید حمایت نمیکردند .حتی خاطرم هســت که
بشود به یاری آنها بخشی از مشکالت زنان یکبــار عید قربان بود و مــا با بعضی از این
خیرها صحبت کردیم اگر گوشــتی و نذری
دارای اعتیــاد را برطرف کــرد« .علیزاده» با
ّ
بیان اینکه «گاهی نگاههای سوگیرانه سبب هست به مرکز ما هم برسانند ،واقعاً حمایت
خیرها میشــود» عنوان نمیکردند ،و من شاید آنجا بود که به خودم
کاهــش حمایــت ّ
میکند که «گاهی شده ما با یک خیر حوزه گفتم نبایــد از اول میگفتم این کمکها را

برای مبتالیان اچ.آی.وی یا زنان میخواهم،
چراکه همان «انگ»ها ســبب میشــد که
حمایت دریافت نکنم».
مصایب فعاالن در حوزه آســیبهای
اجتماعی
این درحالی اســت که به گفته این مددکار،
گاهی همیــن انگزدنها متوجه کســانی
میشــود که درباره آســیبهای اجتماعی
بهویــژه زنان فعالیت میکننــد و گویی قرار
نیست پایانی داشته باشد« .سپیده علیزاده»
مدیر موسســه «نور ســپید هدایت» که در
زمینه کاهش آســیب زنان فعالیت میکند،
در خصوص این مســئله بیــان میکند که
«حتی گاهی به ما ،به عنوان فعال اجتماعی
که در خصوص آسیبهای اجتماعی و زنان
کار میکنیم کلی «انگ» چسبانده میشود
و مــورد تهمتها و تحقیرهای جنســیتی
قرار میگیریم .گاهی وقتــی میخواهیم از
ت اجتماعی شــرکتها و موسسات
مسئولی 
خیرین اســتفاده کنیم با دیدگاههای تند
و ّ
به ما میگویند که اینها «خانه فســاد» راه
انداختهانــد ،به همین دلیــل از خدمات ما
حمایت به عمل نمیآورند».
با این وجــود هرازگاهی آماری از تعداد افراد
دارای اعتیاد منتشر میشــود که معموالً با
احتســاب ســهم 6تا10درصدی آن تالش
میکنند تعداد جمعیت زنان مصرف کننده
را حساب کنند .مدتی قبل هم معاون ستاد
مبارزه بــا مواد مخدر در همین رابطه آماری
منتشر کرد .به گزارش ایسنا «ناصر اصالنی»
در یــک گفتوگوی رادیویی عنوان کرده که
حدود دو میلیون و هشــتصد هزار معتاد در
کشور وجود دارد .حاال اگر قرار باشد با همان
فرمول محاسبه شش درصدی جمعیت زنان
درگیر به این بال را محاسبه کنیم به جمعیتی
حدود 168هزار نفری از زنان مصرف کننده
مخدر میرسیم که البته بهنظر میرسد موارد
مبتال بیشتر از این تعداد باشد.

همدلی از وضعیت نامطلوب سیستم گرمایشی مدارس کشور گزارش میدهد

شعله سوزان بخاریهای نفتی در مدارس

همدلی| گروه اجتماعی -در زمانهای که مدارس بســیاری
از کشــورهای دنیا هوشمند شده است و در حالی که آموزش
الکترونیک یکی از نیازهای آموزش این عصر به حساب میآید،
مدارس و کالسهای درس ایران هنوز درگیر سیستم گرمایشی
و بود و نبود بخاری نفتی است.
در حالی انتظار میرفت که بعد از حادثه آتشسوزی سریالی
مدارس ایران مانند مدرســه شــینآباد ،دبستان اسوه حسنه
زاهدان و ....بخاریهای نفتی برای همیشــه از مدارس کشور
رخــت بربندند ،اما دیــروز پیروز کرمی ،مدیرکل نوســازی،
توســعه و تجهیز مدارس اســتان کهگیلویــه و بویراحمد از
وجود ۵۰۲کالس درس با بخاریهای نفتی غیراســتاندارد در
مکانهای فاقد علمک گاز فقط در این استان خبر داد.
فقط مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد نیست که بخاریهای
نفتی گرمابخش کالسهایش شده است ،هنوز 25هزار کالس
درس در کشــور همچنان با بخاری نفتی گرم میشوند و 88
هزار کالس درس کشو ر سیستم گرمایشی استاندارد ندارند.
نگاهی به آتشسوزی مدارس در کشور
حال ناخوش سیستمهای گرمایشی مدارس ،قصه دیروز و امروز
نیست .سالهاســت که بخاریهای نفتی مانند غولی آتشین
جــان دانشآموزان را در کالسهای درس تهدید میکند .اگر
نیم نگاهی به حوادث آتشســوزی در مدارس داشــته باشیم
رد پای مرگ و ســوختن را در زندگی دهها دانشآموز و معلم
میبینیم.
دختران شــینآبادی که به نماد قربانیان آتشسوزی مدارس
تبدیل شدهاند ،بازمانده از آتشسوزی مهیب دبستان شینآباد
هســتند که هنوز جای شــعلههای آتش بر سروصورتشــان
پیداســت و با وجود گذشــت هزاران روز از آن حادثه و انجام
دهها عمل جراحی اما هنوز ســامتی کامل خود را به دست
نیاوردهاند و رد شعلههای آتش در صورتشان پاک نشده است.
آتشسوزی در دبیرستان شبانهروزی وابسته به دانشگاه چابهار
در آبان  1390نیز ســبب شد تا چهار دانشآموز جان خود را

از دست بدهند .آتشسوزی در مدرسه شهید رحیمی درودزن
فــارس در آذر  1385نیز حادثه دردناک دیگری بود که ابتدا
الپوشــانی شــد ،اما با کمک اولیا دانشآمــوزان حادثه دیده
رسانهای شد.
در این حادثه دانشآموزان كالسی در مدرسه شهر«درودزن»
با یك بخاری عالءالدین به جدال با ســرمای زمســتان جان
خود را از دســت دادند .هشت دانشآموز در این حادثه دچار
ســوختگی شدید از ناحیه و سر و دست شــدند .این خبر تا
چند روز رســانهای نشد ،اما رئیس سازمان بازرسی كل كشور
در جلســهای با حضور كارشناسان مسئول واحدهای ارزیابی
عملكرد و پاسخگویی به شــكایات سازمان آموزش و پرورش
استانهای كشور پرده از ماجرای آن آتشسوزی برداشت.
نمونههای آتشســوزی در کشــور به یک یا دو مورد خالصه
نمیشود و این قصه سابقه طوالنی دارد .دبستان «اسوه حسنه»
در زاهدان نیز آخرین قســمت پررنگ این سریال در دوسال
پیش بود که چهار دانشآموز را به کام مرگ کشاند .شاید اگر
پارسال زمستان کرونا مدارس را به تعطیلی نمیکشاند اکنون
موارد دیگری از آتشسوزی مدارس وجود داشت که به عنوان
مثال ذکر کرد.
روند کند حذف بخاریهای نفتی در مدارس
ســریال آتشسوزی در ایران برخی از مسئوالن را برآن داشت
تا کلید حذف بخاریهای نفتی در کشــور را بزنند .به همین
مناسبت پارسالجشــن خداحافظی  24هزار مدرسه کشور با
بخاری نفتی در روز  5دی آن هم در قالب یک مراسم نمادین
با حضور وزیر آموزشوپرورش برگزار شد تا نشان داده شود که
مسئوالن عزم خود را برای برچیده شدم بخاریهای نفتی در
کشور جزم کردهاند.
با تمام این اقدامات ،اما روند خداحافظی مدارس با بخاریهای
نفتی به کندی پیش رفته اســت .اگر در خبرها جستوجوی
سادهای انجام بدهیم متوجه این روند کند خواهیم شد.
مسئوالن مربوطه برای روند کند جمعآوری بخاریهای نفتی،

برایــن باورند حذف تعدادی از بخاریهای نفتی خارج از اراده
آنهاســت و مجبور به استفاده از این بخاریها هستند چرا که
گازکشی در برخی مناطق کشور انجام نشده است.
البته این موضوع پیش از این از ســوی سید محمد بطحایی؛
وزیر سابق آموزشوپرورش به گونهای دیگر مطرح شده بود ،او
پس از آتشسوزی بخاری نفتی مدرسه غیردولتی اسوه حسنه
زاهدان در پاســخ به این سؤال که آیا حذف بخاری از مدارس
از دستور کار دولت خارج شده است؟ گفته بود :این موضوع از
دستور کار دولت خارج نشده است .در مواقعی که این حادثه
تکرار میشود ،افکارعمومی متاثر میشود ولی بعد از مدتی این
موضوع فراموش میشــود اما این موضوع همیشه در دستور
کار ما هســت ،ولی با توجه به اعتباری کــه دولت و آموزش
دارد حذف بخاری از مدارس تا هفت ،هشت سال دیگر ممکن
نیست! مقدورات دولت و خزانه اجازه نمیدهد در  2یا  3سال
آینده مشکل بخاریهای غیرایمن را حل کنیم.
اگرچه سال تحصیلی امسال به خاطر ویروس کرونا تحت تاثیر
قرار گرفته اســت و احتماال کالسهای از راه دور بیشــتر مد
نظر مســئوالن و اولیای دانشآموزان قــرار خواهد گرفت ،اما
بخاریهای نفتی و خطر بالقوه این وســیله گرمایشــی برای
ســامتی دانشآموزان چالش بزرگ وزارت آموزش و پرورش
است که نیاز است جدیتر به آن بپردازد .البته امسال نیز مانند
هرسال مسئوالن وعدههای در این زمینه دادهاند.
همین چند روز پیش بود که مهراله رخشانی مهر ،معاون وزیر
آمــوزش و پرورش باز وعده جمــع آوری بخاریهای نفتی و
تجهیز مدارس را داد .وی گفت :اعتبارات سازمان از سال  ۹۶تا
۹۹به خزانه منتقل شده است .از دی ماه  ۹۶تاکنون هر روز ۳۱
کالس درس در کشور تحویل داده میشود.تمامی بخاریهای
نفتی نیز استانداردسازی شده و در عین حال صد هزار کالس
درس نیازمند ترمیم هستند و ۷هزار کالس با بخاری نفتی تا
آخر سال جمع آوری میشــود .مدارس خشت و گلی نیز در
حال جمعآوری است.

خبر
آخرین آمار موارد ابتال و مرگ
ناشی از کرونا درایران

«ســیما سادات الری» ســخنگوی وزارت بهداشت
اعالم کرد :تا ظهر  ۲۵شــهریور  ۱۳۹۹و بر اســاس
معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو هزار و  ۷۰۵بیمار
جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد که
یک هزار و  ۲۹۹نفر از آنها بستری شدند و مجموع
بیماران کووید  ۱۹در کشــور بــه  ۴۰۷هزار و ۳۵۳
نفر رسید.
به گزارش ایلنا ،وی با اشاره به آمار فوتیها ادامه داد:
متاسفانه۱۴۰ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۲۳هزار
و  ۴۵۳نفر رسید.
الری بیان کرد :خوشبختانه تاکنون  ۳۴۹هزار و ۹۸۴
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شــدهاند و  ۳۸۱۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند .به گفت ه سخنگوی وزارت بهداشت ،تاکنون سه
میلیون و  ۶۱۳هزار و  ۸۹۱آزمایش تشخیص کووید
 ۱۹در کشور انجام شده است.
وی ادامه داد :بر اســاس آخریــن اطالعات کرونا در
کشــور ،اســتانهای تهران ،مازندران ،گیالن ،قم،
اصفهان ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کرمان،
خراسان شمالی ،ســمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در
وضعیت قرمز قرار دارند.
الری در پایان گفت :همچنین استانهای آذربایجان
غربی ،البرز ،فارس ،لرســتان ،هرمــزگان ،اردبیل،
بوشهر ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان
جنوبــی ،مرکزی ،ایــام ،چهارمحــال و بختیاری،
گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

وزیر بهداشت :باید کل کشور
را در بازگشایی مدارس «قرمز»
در نظر بگیریم

وزیر بهداشــت گفت :وقتی در شــهری مدرسه باز
میکنیــم ،باید شــرایط زرد ،قرمز و ســبز را کنار
بگذاریم و یک پروتکل سختگیرانه برای همهی آنها
در نظر بگیریم .به گزارش ایلنا« ،سعید نمکی» وزیر
بهداشت در نشست با رئیس شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه ضمن اشــاره به مشکالتی که تحریمها
برای وارد کردن دارو ایجاد کرده ،گفت :همه راهها را
به روی ما بستند ،ساعت 11شب سر واکسن آنفلوآنزا
با معاون غــذا و دارو تماس گرفتم و گفت امروز در
فالن بانک که تمام کارها انجام شــده بود ،قفل شد.
البته که ما راههای خودمان را پیدا میکنیم و در اوج
این تحریمها خداوند کمک کرد با کمک شما همه
ما کنار هــم قرار گرفتیم .نمکی بیان کرد :وقتی در
شهری مدرســه باز میکنیم ،باید شرایط زرد ،قرمز
و ســبز را کنار بگذاریم و یک پروتکل سختگیرانه
برای هم ه آنها در نظر بگیریم و هر مدرســهای که
احساس کردیم شیوع گســترده دارد ،باید تعطیل
شود .باید یک پروتکل سختگیرانه را تعیین کنیم
و فکر کنیم تمام کشور قرمز اســت .وی ادامه داد:
ما با قرار دادن این اصل که کل کشــور را در شرایط
قرمز ببینیم پروتکلهای سختگیرانهای را در نظر
میگیریــم و این ذهنیت را که بر بعضی مجموعهها
جفا میشود را از بین ببریم ،من در وزارت بهداشت
یارانی دارم که گرچه به ســامت مردم میاندیشند
اما در تدینشان بنده سر سوزنی تردید ندارم .نمکی
درمورد شرایط برگزاری نماز گفت :باید اصل را بر این
بگذاریم که کل کشور قرمز است و با حداکثر فاصله و
حداقل نمازگزار مراسم عبادی سیاسی را برگزار کنیم
و موضوع دیگر اینکه با وجود آنکه به ســمت فصل
سرما میرویم امکان دارد مراسم در فضای باز فقط
در استانهای جنوبی موثر باشد و باید برای مراسم
در فضای بسته پروتکلی در نظر گرفته شود.

هالکت  ۴سوداگر مرگ و کشف ۹۱۱
کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیسی

فرمانده انتظامی اســتان سمنان گفت :در علمیات
مسلحانه و مشترک با پلیس سیستان و بلوچستان
 ۹۱۱کیلوگرم تریاک کشف و  ۴قاچاقچی موادمخدر
به هالکت رسیدند .به گزارش ایلنا ،سردار «عبداهلل
حسنی» با اعالم این خبر ،اظهارداشت :با اقدامات و
پیگیریهای تخصصی و اطالعاتی ماموران عملیات
ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان ســمنان،
ســرنخهایی از انتقال یک محموله ســنگین مواد
در شــرق کشــور به دســت آمد .وی افزود :پس از
بررسیهای دقیق و فنی ماموران مبارزه با موادمخدر
اســتان ســمنان و تجمیع اطالعات به دست آمده،
هماهنگیهای الزم با پلیس سیستان و بلوچستان
برای اجرای عملیات صورت گرفت .این مقام ارشــد
انتظامی با اشــاره به هدایــت اطالعاتی و لحظه به
لحظه تیمهای عملیاتی از سوی ماموران کارکشته
پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان سمنان ،تصریح
کرد :ســوداگران مرگ که با دو دستگاه سواری این
محموله را حمل میکردند در میدان امام حسین(ع)
شهرستان ایرانشهر ،شناسایی شدند .سردار حسنی
ادامه داد :قاچاقچیان به محض مشاهده پلیس اقدام
به تیراندازی به سمت ماموران کردند که با واکنشی
به هنگام و مناسب از سوی ماموران انتظامی مواجه
شدند؛ در این درگیری مسلحانه و سنگین ،با شلیک
دقیق مامــوران انتظامی هر چهار قاچاقچی مواد به
هالکت رســیدند .به گزارش پایگاه پلیس ،فرمانده
انتظامی استان سمنان از کشف  ۹۱۱کیلوگرم تریاک
در بازرسی از خودروهای سوداگران مرگ خبرداد و
گفت :عالوه بر این ،دو دســتگاه خودروی ســواری
توقیف و دو قبضه سالح کالش و تعداد قابل توجهی
مهمات مربوط به آن نیز کشف شد.

