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خبر
پیام  ۲۵۳تن از پیشکسوتان و فعاالن
داروسازی جمهوری اسالمی ایران به
دبیرکل سازمان ملل

بهنام خدا
عالیجنابآنتونیوگوترش
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
چنانچه مستحضرید جمهوری اسالمی ایران از سال
 ۲۰۱۸و در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»
رئیس جمهور شکســت خورده ایاالت متحده ،مورد
تحریمهای این کشور قرار گرفته و تحریمهای مزبور
در حوزه دارو که ارتباط مســتقیم با سالمت جامعه
دارد تاثیــرات منفی و مخــرب و نامطلوب بر جای
گذاشــته و به خاطر تحریمهای مزبور ،بســیاری از
کشورها در ارسال مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته
شده با مشکالت بانکی و غیر بانکی روبرو هستند اگر
چه تحریم کنندگان مدعیاند تحریم شامل دارو نمی
شود ولیکن سیستمهای بانکی طوری عمل میکنند
کــه دارو در مدار تحریم قرار میگیرد .بدینوســیله
جمعی از داروسازان ایران به منظور مسائل انسانی از
آن مقام محترم به عنوان متولی صلح جهانی و امنیت
بینالمللی که در مقابل سالمت همه انسانها مسئول
میباشید تقاضامند است در این دوران کرونایی اقدام
الزم جهت رفع مشــکالت بانکی که بر تحریمهای
دارویی و لوازم پزشکی اثر میگذارد مبذول فرمایید.

هشدار هواشناسی نسبت
به آلودگی هوای  ۸کالنشهر

ســازمان هواشناســی کشــور با صدور دو هشدار
از آلودگی هوا در هشــت کالنشــهر کشــور و مواج
شــدن خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داده است .به
گزارش ایسنا ،در هشــدار زرد رنگ آلودگی سازمان
هواشناســی آمده اســت که بهدلیل پایداری جو و
ســکون هوا از ظهر دیروز ( ۵بهمــن) تا اواخر وقت
روز چهارشنبه ( ۸بهمن) افزایش غلظت آالیندههای
هوا در شهرهای اراک ،ارومیه ،اصفهان ،اهواز ،تبریز،
تهران ،کرج و قم دور از انتظار نیســت .بر اساس این
هشدار پتانسیل رشد شاخص کیفیت هوا تا شرایط
ناســالم برای گروههای حســاس و در صورت عدم
کنترل منابع آالینده ثابت و متحرک امکان افزایش
شاخص آلودگی تا شرایط ناسالم برای تمامی گروهها
در برخی از این مناطق وجود دارد .سازمان هواشناسی
توصیه کرده است که تمامی افراد بهویژه سالمندان،
کودکان و افراد با ســابقه بیماریهای قلبی و ریوی
از ترددهــای غیرضروری خــودداری کنند .احتیاط
در انجام فعالیت فیزیکی و ورزشــی در فضای باز و
مدیریت نوع ســوخت واحدهای صنعتی در سطح و
حومه کالن شــهرها از دیگر توصیههای هواشناسی
است .این سازمان در هشدار زرد رنگ دیگری گفته از
اوایل وقت روز سهشنبه ( ۷بهمن) تا اواخر وقت این
روز در نیمه شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز ارتفاع
موج بیــن  ۱.۵تا دو متــر افزایش مییابــد .از این
رو شنا و تفریحات آبی ممنوع و در تردد شناورهای
تفریحی ،سبک و فعالیتهای شیالتی احتیاط شود.
به گزارش ایسنا هشدار زرد رنگ به معنای این است
که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در
سفرها و انجام کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد کند.
این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند
آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته
باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد.
از ســوی دیگر مسئوالن نیز در جریان این هشدارها
قرار میگیرند تا اگر الزم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

مدارس را به آزمایشگاهی برای
گفت و گو تبدیل کنیم

وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار
و شهادت اظهار کرد :هر مدرسه را به یک آزمایشگاه
بزرگ بــرای گفتوگوهای عمیق درباره ایثار تبدیل
چ موضوعی بهاندازه تأمل در انجام این
کنیم چراکه هی 
هدف ظرفیتهای یادگیری ما را باال نمیبرد.
به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی در نشست
گفت و گوی هفته که با حضور سعید اوحدی معاون
رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران،
اعضای شورای معاونان ،مدیران کل آموزشوپرورش
استانها و روسای  ۷۶۰منطقه آموزشوپرورش کشور
بهصورت ویدئوکنفرانس و از طریق شــبکه آموزشی
دانشآموز (شــاد) برگزار شــد ،اظهار کرد :یکی از
تمایزهای افراد ،ظرفیت آنان برای یادگیری است .در
برابر پدیدههایی هستیم که بهسرعت تغییر میکنند
و دائمــاً در وضعیتهای متفاوتی قرار میگیریم که
میتواند هم حال انســانها و هــم وضعیت آنان را
تغییر دهد .وی بابیان اینکه معتقدم تمایز ،محصول
نظام یادگیری اســت ،افزود :به فرصت همکاری بین
دو دســتگاه از زاویه یادگیری توجه میکنم .ارتباط
انسانها باهم یک عنصر برای فراگیری است و پیوند
دستگاهها ارتباطی را برای یادگیری فراهم میکند.
حاجــی میرزایی بیان کرد :اگــر از نگاه مکانیکی و
ســطحی به مقوله همــکاری نــگاه و آن را در یک
فضای دقیقتری درک کنیم دائماً در مواجه با مسائل
متفاوتی قرار میگیریم که فرصتی برای کامل شدن ما
و شرکای ما خواهد بود .وزیر آموزشوپرورش عنوان
کرد :یکی از مفاهیمی که در جامعه نیازمند بازنگری
است ،مفهوم همکاری است؛ ما به همکاری بهعنوان
یــک مقولهای که مأموریتها را در یک راســتا قرار
میدهد ،دستگاهها را به یک تولید مشترک میرساند
و یاری میکند تا محصول نهایی مطلوبتری داشته
باشند ،نگاه میکنیم .وی با بیان اینکه نتیجه همکاری
باید تحقق اهداف مشترک باشد ،افزود :اهداف امروز
ما و شــما توســعه فرهنگ ایثار ،تکریم ایثارگران و
خانواده شهدا است.
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سیدحسین موسوی چلک ،رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتوگو با همدلی:

مسایل پیچیده اجتماعی را خیلی آسان گرفتیم

همدلی| آســیبهای اجتماعی مانند
اعتیاد ،خشــونت و مــواردی دیگر
درحالی روبه افزایش اســت که بهنظر
میرســد برنامهریزیهای انجام شده
نتوانســته تاثیر چشمگیری در کاهش
آنها داشته باشــد .این عدم موفقیت
دالیل زیادی دارد ،تحلیل نادرســت
وضع موجود بهعنــوان یکی از دالیل
میتواند برنامهریزیهای کاهش آسیب
را منحــرف کند ،یعنــی درحالیکه
اولویتهــای آســیبهای اجتماعی
چیزهای دیگری هستند ،اما تحلیلهای
غلط ســبب میشــوند که برنامههای
موجود موارد دیگری را نشانه بگیرند.
یکــی از راهکارهای رفــع این نقص
همان شعار امســال انجمن مددکاران
اجتماعی ایــران ،یعنــی «دیدهبانی
اجتماعی» اســت .دیدهبانی اجتماعی
کمک میکند کــه برنامهریزیهای این
حوزه هدفمند شــوند .اما درکنار این
مســئله یکی از موارد دیگر که منجر
به عدم کاهش آســیبهای اجتماعی
میشود برنامهریزیهای غلطی است که
توجه چندانی به تحلیلهای دیدهبانان
اجتماعی ندارد ،یعنی اگرچه کارشناسان
توانستهاند اولویتها را درست تشخیص
دهند اما تصمیمگیران نتوانســتهاند
هزینهها را بهســمت اولویتها هدایت
کنند .نتیجه همه اینها یک چرخه دائم
از تکرار آسیبهای اجتماعی است که
افراد زیــادی را بهکام خود فرو میبرد.
دراینباره با «سیدحسن موسویچلک»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
بهگفتوگو نشستیم که شرح آن را در
ادامه میخوانید.
این روزها آسیبهای اجتماعی چهره
متنوعی پیدا کرده ،کنشــگران زیادی
هــم در این حوزه فعالیــت میکنند.
معموالً گفته میشــود همه تالشها یا
برای کاهش آسیبهای اجتماعی است،
یاکه درپی افزایش کیفیت زندگی برای
افرادی هســت که در معرض آسیبها
قرار دارند ،دراین سالها در کدام بخش
موفق بودیم؟
باید گفت کــه درباره کم کردن آســیبها
چندان خوب نبودیم و در چند ســال اخیر
در هیچ کدام از آســیبهای اجتماعی روند
کاهشی نداشتیم؛ چیزیکه مشخص است در
شرایط موجود کاهش امکانپذیر نیست ،حتی
کنترل روند رشد آنها هم سخت شده است.
واقعیت این است که ما در حوزه آسیبهای
اجتماعی برنامههای پیشگیریمان برنامههای
اثربخشــی نبودنــد که بتوانند آســیبها را
کاهش دهند .یعنی من معتقدم خیلی از این
برنامهها اگر انجام نشود کسی به انجام نشدن
آن اعتراض نمیکند.
دلیل این اتفاق چیست؟
ناکارآمــدی برنامهها ،پیگیــری روشهای
نامناســب ،فراگیــر نبــودن برنامههــای
پیشــگیری ،اینطور به شما بگویم که کسی
اص ً
ال دغدغه پیشــگیری ندارد .بهقدری این
برنامهها ناکارآمد هســتند که همانطور که
گفتم اگر شما آهستهآهســته بعضی از این
اقدامات پیشــگیری را تعطیــل کنید اص ً
ال
کســی متوجه تعطیل شــدن آن نمیشود،

درحالیکه اگر واقعا بخواهیم دراین خصوص
دســتاوردی داشته باشــیم بهترین جا برای
اجرای برنامههای پیشگیری از طریق وزارت
آموزشوپــرورش و وزارت علوم اســت ،اگر
بخواهیم اولویتبندی کنیم آموزشوپرورش
بهترین بســتر برای پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی اســت .یعنی اقداماتی که در بستر
مدرســه انجام میشود منجر به ارتقای سواد
ســامت روانی اجتماعی خواهد شد ،نتیجه
این آموزشهــا هم میتواند منجر به کاهش
اعتیاد ،خشونت و سایر آسیبهای اجتماعی
شود.
شما مدتی هست درخصوص مواجهه
با آســیبهای اجتماعی روی مسئله
دیدهبانــی اجتماعی تاکیــد دارید،
بهنظر میرســد این دیدهبانی بیشتر
نقش نظارتی داشــته باشد ،اما فعالیت
درخصوص کاهش آسیبها یک بخش
عمده آن کنشگری اجتماعی است ،با
این وجود دیدهبانی اجتماعی چه کمکی
میکند؟
اجازه دهید یک مثال ساده بزنم ،شما تصور
کنید در یک محلهای چهار آســیب فراوانی
بیشــتری دارد ،بنابرایــن اولویت برنامههای
پیشگیری باید کدام یک از انواع این آسیبها
باشــد؟ طبیعتاً آنهایی که اولویت بیشتری
دارند .دیدهبان اجتماعی وضعیت و شاخصها
را رصــد میکنــد ،روند افزایــش یا کاهش
ســن افرادی را که در معرض آســیبهای
اجتماعی قرار دارند ،بررسی میکند ،اینکه
نوع آســیبها تغییر کرده یا نکرده ،یا اینکه
زنان درگیر نوع خاصی از آســیبها شدند یا
نشدند را مطالعه میکند ،اما اینها یک بخش
از دیدهبانی اجتماعی است .بخش بعدی انجام
درست وظایف هست ،نیازسنجی و شناسایی
خطرات ،بررسی راهها و ظرفیتهایی که برای
کاهش آســیبها انجام میشود ،همه اینها
میتواند بخشهایــی از دیدهبانی اجتماعی
باشد .دیدهبانی اجتماعی شعار امسال انجمن
مددکاران اجتماعی ایران هم هست .دیدهبانی
در جامعه یک ضرورت اســت که میتواند به
توزیــع منابــع ،مطالبهگری ،نیازســنجی،
ظرفیتســنجی کمک کنــد .طبیعتاً اگر ما
دیدهبانهای خوبی باشــیم هــم برنامههای
پیشگیری مبتنی بر شــواهد میشود و هم
مداخالتی که قرار اســت انجام شود ،کمک

میکند تا خدمات جایی ارائه شــود که افراد
مرتبط با آن هســتند .بنابرایــن برنامههای
پیشــگیری جهتدار و هدفمند میشــود.
بههمین دلیل اســت که معتقدم دیدهبانی
در جامعه یک ضرورت است و بخشی از این
مشکالتی که ما داریم نتیجه فقدان دیدهبانی
در حوزه اجتماعی از جمله حوزه آسیبهای
اجتماعی است.
این دیدهبانــی اجتماعی برعهده چه
گروههایی است؟
همــه میتوانند انجام دهند ،امــا مددکاران
اجتماعی بهدلیل دسترســی که بهاطالعات
دارنــد از بهتریــن گزینهها بــرای مدیریت
دیدهبانی اجتماعی هستند .رسانهها در جای
خودشــان میتوانند عهدهدار این دیدهبانی
باشند ،همین االن خیلی از مسائل را رسانهها
هستند که پررنگ نشان میدهند ،نمایندگان
مجلس هــم میتوانند ،چراکه آنها دیدهبان
اجرای قانــون هســتند ،دیدهبانی مدیریت
اجتماعــی هوشــمند و اثربخش ،اســتفاده
بهینه از منابــع و اجرای برنامههای هدفمند
را متناسب با نیاز و اولویتها در هر جامعهای
نهادینــه میکند .دیدهبانــی اجتماعی رصد
موضوعات اجتماعی و عملکرد ســازمانهای
مربوطه است .تصور کنید شهرداری ،بهزیستی
یا کمیته امداد قرار است کاری انجام دهد اما
نمیدهد ،بنابراین دیدهبانی اینها را هم مورد
رصد قــرار میدهد .یکی از وظایف دیدهبانی
این است که رصد کند چقدر قوانین در این
حوزه درست اجرا میشود .حتی عملکرد یک
نماینده ،مســئول ،رسانهها و تمام کسانیکه
در حــوزه اجتماعی یا مســئولیت دارند یا
فعالیت میکنند محــور دیدهبانی اجتماعی
قرار دارد .دیدهبانی اجتماعی کمک میکند
که برنامههای ما اصطالحاً بهخال بخورد.
اینطورکــه بهنظر میرســد ،این
دیدهبانی اجتماعی دو بخش دارد ،یکی
مربوط به تشخیص اولویتها ،تغییرات
و آمارها در حوزه آسیبهای اجتماعی
اســت ،بخش دیگر آن بــه نظارت بر
برنامهریزیها و انجام صحیح قوانین و
مصوبات برمیگردد ،بهاستناد این مسئله
آیا یکی از دالیلعدم موفقیت درخصوص
کاهش آسیبهای اجتماعی بیربط بودن
برنامهها با اولویتهای موجود است؟
این عدم موفقیــت دالیل زیــادی دارد .اما

همینکه مــا اطالع نداریم کجا قرار اســت
چه کاری انجام شــود و چــه خدمتی ارائه
شود ،این نشان میدهد همه آن هزینههایی
که انجام میدهیم اثربخش نیســتند .اما ما
اگر دیدهبانی خوبی داشــته باشیم میتوانیم
به ایــن هزینهها جهــت دهیــم ،درحوزه
اجتماعــی آمارها و اطالعــات موجود نقش
هدایت هزینههــا و برنامهها را دارند .مث ً
ال در
ایالم خودکشــی میتوانــد اولویت اول برای
برنامهریزی باشــد ،چراکه آمار خودکشــی
آنجا باال اســت ،جدا از آسیبها درخصوص
سالمندی بگویم ،االن گیالن پیرترین استان و
سیستانوبلوچستان جوانترین استان کشور
است؛ آیا برنامههایی که در گیالن داریم باید
مانند سیستانوبلوچستان باشد ،اما در عرصه
دیدهبانی تمام خالءها و قوتها شناســایی
میشود و نشان میدهد که کجا و چگونه باید
سرمایهگذاری کنیم .بنابراین با این توضیحی
که دادم موافق هستم که یکی از عوامل عدم
موفقیت درخصوص کاهش آسیبها مرتبط
نبودن برنامهها با اولویتها است.
شما فکر میکنید چرا برنامهریزیهای
ما در خصوص آســیبهای اجتماعی
چندان ربطی به نتایج دیدهبانی ندارد،
برای مثال شــما بارها دربــاره بودجه
آســیبها صحبت کردید ،با وجود این
همه آسیب اما در برخی بخشها بودجه
آنها برای سال آینده کم شده یاکه رشد
مناسبی ندارد ،چرا این اتفاق میافتد؟
در حوزه اجتماعی بســیاری از برنامههای ما
مثل تیری در تاریکی است .شما میدانید در
برنامهریزی اولین گام تحلیل وضعیت موجود
اســت .در تحلیل وضع موجــود اولین گام
آمارها هستند که توسط کارشناسان استخراج
میشوند .خیلی مواقع برنامهریزیها مبتنی بر
نظرات کارشناسی نیست ،برعکس سلیقه و
اعمــال نفوذ در آن نقــش دارد .ما در عرصه
برنامهریزی اجتماعی خالــی از متخصصان
این حوزه هســتیم .عموم مدیران اجتماعی
ما تخصصی غیر از مســائل اجتماعی دارند و
با رویکردهــای دیگری برای حوزه اجتماعی
تصمیمگیــری میکننــد .متاســفانه حوزه
اجتماعی را خیلی سهل گرفتیم درحالیکه
این حوزه بسیار پیچیده است ،نیاز به مدیرانی
دارد که 10ســال بعد را ببینند ،نه آدمهایی
که هنوز در 10سال قبل خودشان ماندهاند.

الیحه حفظ کرامت و حمایت زنان از پاستور به بهارستان رسید

الیحهای علیه خشونت بر زنان

همدلی| الیحه «حفظ کرامــت و حمایت از زنان در مقابل
خشــونت» بعد از کش و قوسهای فراوان و تاخیر چند ساله
باالخره برای طی تشریفات قانونی به مجلس رسید .این خبر
را دیروز فاطمه قاســمپور ،رئیس فراکسیون زنان مجلس در
گفتوگو با ایسنا اعالم کرد.
ن -که اکنون با ورود به
ت و حمایت از زنــا 
الیحه حفظ کرام 
ی میرود تا به شکل قانون چتر حمایتی
مجلس شورای اسالم 
خود را بر سر زنان بگستراند -فراز و نشیبها و کش و قوسهای
فراوانی را به خود دیده است.
این الیحه که ابتدا الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
نام داشت ،طی تدوین خود شاهد حوادث ناگوار و تلخی برای
زنان و دختران ایرانی بود چرا که در این مدت چه بسیار زنان
و دخترانــی که به خاطر نبود قانون حمایتــی از آنان قربانی
خشونت شدند و افکار عمومی را جریحهدار کردند.
ش به دلیل خالء
ن بار حدود نه سال سال پی 
این الیحه نخستی 
قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان مطرح شد .در سال ۱۳۹۰
معاونت امور زنان و خانــواده در دولت محمود احمدینژاد به
این نتیجه رســید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان
نیاز اســت .ســال  ۱۳۹۲الیحه دیگری زیر نظر شهیندخت
موالوردی ،معاون وقت حسن روحانی تهیه شد.
این الیحه پس از بارها کم و زیاد شدن مواد آن و چند بار تغییر
ت تصویب شد و اکنون مسیرش به بهارستان افتاده
نام در دول 
و چشــم همگان از جمله زنان بیش از همیشه به نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و تصمیم آنان در مورد این الیحه است.
خشونت علیه زنان تصویب الیحه حمایت از زنان را
تسریع کرد

گزارشهایی از خشونت علیه زنان که چند ماه پیش به صورت
سریالی منتشر شد ،در شتاب بخشیدن ب ه تصویب این الیح ه
بیتاثیــر نبود .چند ماه پیش در یک مقطع زمانی کوتاه چند
زن و دختر به دست افراد خانواده خو د به طرز دلخراشی کشته
ت جامعه را د ر شوک فرو
شــدند .این خشــونتها تا چند وق 
برد .بریدن سر رومینا اشرفی ،دختر ۱۴ساله از سوی پدرش،
قتل ریحانه عامری ،دختر ۲۲ســاله کرمانی ،به دست پدرش
با «میله آهنی» و...موجب شــد تا تصویب فوری این طرح در
ل رومینا،دختر ۱۴ساله تالشی
دستور کا ر قرار گیرد .پس از قت 
معصومه ابتکار ،معــاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در
توئیتر خود نوشت «امروز در هیأت دولت درباره جنایت قتل
رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت
الیحه تامین امنیت زنان انجام شــود .در پاسخ به درخواست
لعیــا جنیدی ،معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز اســحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور ،دستور بررسی خارج از
نوبت الیحه در کمیسیون را صادر کردند .آمادهایم تا این الیحه
در هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود».
چنــد ماه بعد از این توئیت ابتــکار در  ۱۴دی ماه در توئیتی
دیگر از تصویــب الیحه حفظ کرامت و حمایــت از زنان در
برابر خشونت در دولت خبر داد و نوشت«:حاصل تالش دهها
حقوقدان ،قاضی ،مدیر و مقامات قوای مجریه و قضائیه تقدیم
به زنان شایسته و صبور ایرانی».
وی تاکیــد کرد :الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر
خشــونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی ،در دولت
تصویب شد .دیروز نیز رئیس کمیسیون زنان مجلس از رسیدن
الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان به مجلس خبر داد.

شاید اگر رومینا اشرفی کودک شمالی کشور به دست پدرش با
داس کشته نمیشد ،مسیر دراز و هشت ساله الیحه حمایت از
ن از این هم طوالنیت ر میشد.
زنا 
بدون فرهنگسازی ،قانون به تنهایی کارساز نیست
ت الیح ه حفظ کرامــت و حمایت از زنان که
الزم به ذکر اســ 
اکنون در دست مجلسیهاســت شامل  ۵۷ماده و پنج فصل
اســت که اصطالحاتی همچون کرامــت ،حمایت ،زن یعنی
تمامــی زنان و دختران تبعه ایــران در داخل یا خارج و زنان
و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اســامی ایران
حضور یا سکونت داشته باشند ،خشونت و کارگروه ملی در آن
درج شده است.
در سه فصل نخســت این الیحه به تعیین تکالیف دستگاهها
و نهادهای متولی امر مبارزه با خشــونت علیه زنان و تمهید
ســاختار منســجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای
دســتگاههای اجرایی در این زمینه اشاره شده که  ۲۷ماده از
ل میشود.
این الیحه را شام 
فصل چهارم و پنجــم به بیان جرایم و مجازاتها و آیینهای
دادرســی پرداخته که با ضمانت اجرایی کــه دار د میتواند از
بار آســیبها و خشونتها بکاهد .بدیهی است قوانین و لوایح
ی میتواند بــه زنان کمک کند و حقوق
اینچنینی تا حدود 
اجتماعی و شهروندی آنان را تضمین کند ،اما نحوه اجرای این
قانون بسیار مهم است .ناگفته پیداست تا زمانی که فرهنگ،
نوع نگاه به زنان ،رفتار مردان نســبت به زنان و ســایر قوانین
در خصوص حقوق زنــان و نگرش به آنها در جامعه تغییر و
تحول اساسی پیدا نکند .این لوایح نمی تواند به صورت بنیادین
موضوع خشونت علیه زنان را حل کند.

خبر
آخرین آمار کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۵هزار و ۹۴۵
بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیماســادات الری گفت :تا
ظهر  ۵بهمن  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۵ ،هزار و  ۹۴۵بیمــار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناســایی شــد که  ۴۳۷نفر
از آنها بســتری شــدند .بنابراین مجمــوع بیماران
کوویــد ۱۹در کشــور به یک میلیــون و  ۳۷۲هزار
و  ۹۷۷نفر رســید .الری افزود :متاســفانه در مدت
مشــابه ۸۹ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۵۷هزار
و  ۳۸۳نفر رســید .بهگفته وی ،خوشبختانه تا کنون
یک میلیون و ۱۶۴هزار و ۷۹۴نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .سخنگوی
وزارت بهداشت افزود ۴۰۹۰ :نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها
تحــت مراقبت قرار دارنــد .وی ادامه داد :تا کنون ۸
میلیون و  ۹۰۵هزار و  ۹۳آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشــور انجام شده است .الری همچنین گفت :بر
اســاس آخرین تحلیلها ۱۸ ،شهرســتان کشور در
وضعیت نارنجی ۱۵۴ ،شهرســتان در وضعیت زرد و
 ۲۷۶شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

توقیف نفتکش ایرانی
در آبهای اندونزی

گارد ســاحلی اندونزی از توقیف یک نفتکش ایرانی
در آبهای ساحلی این کشــور خبر داد .به گزارش
عصرایران ،گارد ساحلی اندونزی روز گذشته (یکشنبه)
ک نفتکش ایرانی ( )MT Horseو یک
از توقیــف ی 
نفتکش پانامایی ( ) MT Freaبه دلیل ایجاد آلودگی
زیســت محیطی و خاموشی ردیاب ،خبر داده است.
گفته شده نفتکش ایرانی از ونزوئال بارگیری کرده بود
اما مبــدأ خود را بندر «فجیره» امارات متحده عربی
ثبت کرده اســت .هنوز جزئیات بیشتری از این خبر
ت میگیرد
اعالم نشده است .این اقدام پس از آن صور 
که سفر هفته گذشته معاون وزیر خارجه کره جنوبی
به منظور مذاکره با مقامــات ایرانی برای آزاد کردن
نفتکش کرهای توقیف شــده از ســوی ایران ،بدون
نتیجه بود.

کمترین رعایت پروتکلهای بهداشتی
در دفاتر پیشخوان دولت

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که کمترین
میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در اماکن عمومی
مربوط به دفاتر پیشخوان دولت است ،بر لزوم ایجاد
ساز و کار نوبتدهی تلفنی و اینترنتی ارائه خدمات
در این مراکــز تاکید کرد .به گزارش ایســنا ،دکتر
سیماســادات الری ،گفت :کمتریــن میزان رعایت
پروتکلهای بهداشــتی در اماکــن عمومی در دفاتر
پیشــخوان دولت گزارش شده اســت و لزوم رعایت
توصیههای بهداشــتی در این دفاتر به عنوان یکی از
محلهای پر رفتو آمد از اهمیت ویژه برخوردار است.
بنابراین توصیه میکنیم مدیران این دفاتر به منظور
کاستن از بار مراجعه همزمان ،نسبت به ایجاد ساز و
کار نوبتدهی تلفنــی و اینترنتی ارائه خدمات اقدام
کنند .وی افزود :پرسنل دفاتر مذکور رعایت بهداشت
دستها و استفاده از ماسک را در اولویت قرار دهند
و از هرگونه ارائه خدمت به افراد فاقد ماسک به طور
جدی خودداری کنند .ضروری اســت به گندزدایی
مرتب سطوح و همچنین در اختیار گذاشتن مواد ضد
عفونی کننده برای مراجعان اقدام گردد و نسبت به
رعایــت اصول فاصلهگذاری فیزیکی به میزان  ۱.۵تا
 ۲مت ر و پیشبینی ساز و کار تهویه مناسب هوا اقدام
الزم صــورت گیرد .الری تاکید کرد :مردم میتوانند
هرگونه تخلف از اصول یاد شــده را از طریق سامانه
تلفنی  ۱۹۰یا پاسخ به سواالت پیشبینی شده پس
از اســکن  QRکد دفتر متخلف با استفاده از دوبین
تلفن همراه خود جهت انجام پیگیری بعدی توسط
همکاران ما ،اعالم کنند.

آخرین وضعیت مصدومان حادثه
مدرسه کانکسی در دزفول

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیتاهلل طالقانی
اهــواز با بیان این که در حادثه مدرســه کانکســی
سردشت دزفول شــش نفر دچار سوختگی شدند،
گفت :از این تعداد سه نفر معلم و سه نفر دانشآموز
هســتند که یکی از دانشآموزان دچار ســوختگی
۸۵درصدی و دیگری  ۵۷درصدی است و یک معلم
نیز دچار ســوختگی  ۳۷درصدی است .دکتر پیمان
نجاتــی در گفتوگو با ایســنا ،در خصوص وضعیت
عمومی مصدومان حادثه مدرسه کانکسی سردشت
دزفول ،بااشــاره به این که در این حادث ه شــش نفر
دچار سوختگی شدند که از این تعداد سه نفر معلم
و ســه نفر دانشآموز هستند ،اظهار کرد :در روزهای
اول یکــی از معلمان با رضایت شــخصی به یکی از
بیمارســتانهای اصفهان اعزام شد و در حال حاضر
پنج نفر در بیمارستان طالقانی اهواز بستری هستند.
وی با بیان این که در حال حاضر ســه دانشآموز و
دو معلم در بیمارستان طالقانی اهواز بستری هستند،
افزود :از این تعداد دو دانشآموز و یک معلم در بخش
مراقبتهای ویژه هستند و یک معلم و یک دانشآموز
دیگر نیز در بخش ســوختگی مردان هستند و حال
عمومی خوبی دارند .نجاتی در پایان گفت :اما با توجه
به این که با گذشــتن زمان وضعیت بیمار مشخص
میشود ،بنابراین مشخص نیست وضعیت بیمار در
آینده چگونه خواهد بود .وی در خصوص علت دقیق
حادثه گفت :در خصوص حادثه اطالعی نداریم و تنها
پذیرش بیماران مرتبط با ما است.

