اجتماعی

چهارشنبه  28اسفند 1398
 23رجب .1441شماره 20344

داروی ترکیبی ایرانی زمان بستری کرونایی ها را به  4روزکاهش داد

یادداشت روز

امیدهایداروییبرایدرمانکرونا

کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

کرونا و جایگزین سفرهای نوروزی
ادامــه از صفحه ...۲آن قــدر که الزم اســت با
فرزند و همسر و پدر و مادر خود حتی همصحبت
نمیشویم چه رسد به شنیدن و گوش دادن به
حرف ها ،درد دل ها ،آرزوها ،امیدها و انتظارات
یکدیگر .واقعا هر یک از ما چند نامه محبت آمیز به
دختر و پسری که در خانه داریم یا به همسر یا به پدر
و مادر خود نوشته ایم ،چند بار با اعضای خانواده
خــود جلسه مشورتی دربــاره مسائل گوناگون
گذاشته ایم ،هر یک از ما با ارتباط گیری موثر
چقدر استعدادها ،تمایالت و آرزوهای فرزندان
خود را می شناسیم ،چقدر با همسر ،دختر ،پسر،
پدر و مادر خود رفیق هستیم؟! آیا این مدت در
خانه ماندن اجباری فرصتی مناسب برای احیای
این موارد ضروری در خانه نیست؟ فرصتی برای
صمیمی تر شدن ،بهتر درک کردن و شناختن
یکدیگر ،مهربان تر شدن و شکرگزاری بیشتر؟!
 – 3تفکر؛ این مدت می تواند فرصتی مناسب
برای تفکر بیشتر درباره مسائل گوناگون باشد،
فکر کردن درباره صنع الهی ،دلیل خلق و زندگی
و این که از کجا آمده ایم ،چرا آمده ایم و به کجا
می رویم؟ جایگاه انسان در نظام خلقت ،شأن و
منزلت انسان در دستگاه آفرینش ،اندیشه و تدبر
در آیــات و کالم وحــی ،تفکر دربــاره نعمتهای
بی شمار حضرت بــاری تعالی ،اندیشیدن به
آینده و اهــداف ،تالش بــرای تعمیق شناخت و
معرفت جهان هستی و  ...همه و همه گرچه
نیاز همیشگی خوب زیستن است ،اما در چنین
شرایطی بیشتر می توان به این مهم همت گمارد.
 – 4بی تعارف می دانیم که متاسفانه و به دالیل
گوناگون ،میزان مطالعه کتاب در جامعه بسیار
اندک و به گفته برخی کارشناسان در حد چند
دقیقه در روز است .آیا این «خانه نشینی اجباری
و البته عقالنی» فرصتی مناسب برای مطالعه،
ارتقای سطح شناخت و آگاهی ،افزایش معرفت
و رمزگشایی از رازهای جهان و خلقت و مطالعه
درباره مسائل گوناگون جهان و جوامع بشری و
چگونه زیستن و به اهداف رسیدن نیست؟!
 – 5در این فرصت می توانیم با ادبیات گرانسنگ و
قندپارسیوشعرنابایرانیآشتیکنیم،شاهنامه
خوانی اعضای خانواده ،حافظ و سعدی خوانی و
ترنم اشعار بزرگان ادب پارسی ضمن غنی سازی
این اوقات ،هر یک از ما خصوصا فرزندانمان را با
شاهکارهای ادب ایران زمین و «هویت» فرهنگ و
تمدن این کهن بوم و بر آشناتر می کند.
 – 6در این مدت می تــوان ساعاتی را به مدون
کــردن برنامه هــای زندگی در امــور گوناگون
پرداخت و برای آینده هر یک از اعضای خانواده،
برنامه ای منسجم برای تفکر ،تحصیل ،مطالعه،
کــار ،ورزش ،فعالیت هــای اجتماعی ،تفریح،
سرگرمی و  ...نوشت.
 – 7این مدت همچنین فرصت مناسبی برای
مشورت های خانوادگی در امور گوناگون است.
 – 8در این مدت می توان در هر خانه ای در حد
اعضای خــانــواده «عصرجدید»ی راه انداخت!
بگذاریم همه اعضای خانه بگویند ،بخوانند،
بنویسند ،پیشنهاد بدهند و خودی نشان دهند!
 – 9اکثر ما ،خصوصا خانم های خانه و دختران با
کم تحرکی مفرط مواجه هستند ،از این فرصت
می تــوان بــرای ورزش کــردن و ایجاد نشاط در
خانه نهایت بهره را برد ،با هم و در کنار خانواده.
 – 10بازی کردن با بچه ها را از یاد نبریم .در این
مدت «کودک درون» خود را فعال تر کنیم ،انواع
بازی های فکری و  ...را در خانه راه اندازی و حتی
ابداعکنیم– 11.سخنگفتنوسخنوری،خاطره
نویسی و نوشتن ،شعر گفتن ،دکلمه کردن و ده
ها کار مفید دیگر را نیز می توان در کنار خانواده
تمرین کرد تا فرزندانمان برای سخن گفتن در
جمع ها و حتی کالس های درسی خود ،دچار
خجالت  ،ترس و استرس نشوند – 12.آشتی با
خدا،انسباقرآن،تدبردراحادیثوروایات،اندیشه
در سخن بزرگان جهان و عمل بیشتر و دقیق ،لوازم
رشد و تعالی و پیشرفت علمی و معنوی و حرکت به
سوی تکامل نیز در این شرایط بیش از همیشه هم
می تواند ما را در مسیر رشد قرار دهد ،هم بیش از
این ها قدردان و شاکر نعمت های الهی گرداند و
آینده ای روشن تر برای زندگی مان ترسیم کند.
کرونا نیز می میرد و تمام می شود و این انسان است
کههمچنانمیتواندباتوکلوتفکرواندیشهوعقل
و ایمان در بیکران هستی سیر کند ودر همه زمینه
ها در حد «گل سرسبد آفرینش» بودن و «اشرف
مخلوقات» ظهور و تجلی پیدا کند.

ورود نخستین محموله ماسک
از چین
نخستین محموله تجاری خریداری شده از کشور
چین شامل ماسک ،تب سنج و گان پزشکی صبح
دیروز از طریق فرودگاه امام (ره)وارد کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این محموله
شامل  ۲۰میلیون ماسک  ۳الیه۳،میلیون
ماسک  N95و  ۱۰هزار تب سنج و  ۲میلیون گان
محافظ پزشکی است

اولین آزمایش واکسن کرونا روی انسان در آمریکا ،کشف سیستم واکنش بدن در استرالیا و ترکیب دارویی جدید در ایران

غفوریان -در کنار تمامی خبرهایی که این
روزها درباره کرونا منتشر می شود که احتماال
خیلی از آن ها خوشایند نیستند ،اما سیستم
بهداشت و درمان کشور و البته دانشمندان
داروســاز در ایــران و دیگر کشورها نیز بیکار
ننشسته اند و در مسیر سرعت بهبود و درمان
مبتالیان،اکنونبهموفقیتهایخوبیرسیده
اند .اگرچه هیچ سیستمی هنوز اعالم نکرده به
داروی ضدکرونا دست یافته اما خبرها در این
باره امیدوارکننده است.
▪یک ترکیب دارویی موفق در ایران

در همین زمینه یک شرکت دانش بنیان ایرانی
زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری
موفق شده در نتایج آزمایشگاهی و ویروس
شناسی ،داروی درمان بیماری کرونا را کشف
و شناسایی کند که میتواند مــدت بستری
بیماران مبتال به کرونا را تا چهار روز کاهش
دهد .مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری
درباره تجربه روزهای گذشته می گوید :ضایعه
ریوی پس از بروز بیماری کرونا در ریه ایجاد
میشود که به بستری ،رفتن به بخش  ICUو
حتی در مواردی به مرگ منجر میشود که با
این ترکیب دارویی جدید بیماران رو به بهبودی
می روند .طبق اعالم آقای قانعی در گروهی

از آزمایش بالینی واکسن کرونا دوشنبه ۲۶
اسفند آغاز شد .با این حال مقامهای مرتبط
با امور بهداشت و سالمت تاکید کردهاند که
برای انجام آزمایشهای کامل و نتیجهبخش
بودن واکسن احتمالی ،به زمانی بین یک سال
تا  ۱۸ماه نیاز است   .
▪کشف واکنش سیستم ایمنی به کرونا
دراسترالیا

کیتهای تشخیص در این مدت کم در بخش
خصوصی نشا ندهنده عمق اشــراف علمی
جامعه زیستفناوری کشور است...دستگاه
هایی که تاکنون در کشور تولید نمیشده از
پالساکسیمتروبایپپگرفتهتاسیتیاسکن
در حــال دریافت تأییدیههای الزم اســت...
خبرهای خوش در راه است».

که این سه ترکیب دارویی را دریافت کردند،
 40درصد این بیماران قبل از  4روز بستری در
بیمارستان ترخیص شدند.
▪ ستاری :خبرهای خوشی در راه است

همچنین در این باره سورنا ستاری در صفحه
شخصی خود در اینستاگرام نوشت ...« :در این
مدت کوتاه محققان و شرکتهای دانشبنیان
اقــدامــات بسیار مهمی را انــجــام دادهانـــد.
شش قــرارداد برای توسعه ساخت کیتهای
تشخیص کرونا بسته شده است .خوشبختانه
محصول کیت تشخیصی سه شرکت به تأیید
اولیه رسیده است و تا هفته آینده تولید انبوه
برخی از شرکتها عرضه خواهد شد .ساخت

▪اولین تست در آمریکا انجام شد

و اما در حوزه تولید و کشف کرونا ،خبرگزاری
آسوشیتدپرس اعــام کــرد که اولین تست
واکسن ویــروس کرونا بر انسان و روی یک
داوطلب در آمریکا انجام شد .یک مقام دولت
آمریکا در این باره گفته بود که نخستین مرحله

هــمــچــنــیــن بـــی بـــی ســـی دیـــــروز نــوشــت:
دانــشــمــنــدان اســتــرالــیــایــی نــحــوه واکــنــش
سیستم ایمنی به ویروس کرونای  ٢٠١٩را
شناسایی کردند .این بررسی نشان میدهد
که بهبود از کرونای  ٢٠١٩مانند بهبود از
آنفلوآنزاست .پروفسور کاترین کدزیرسکا
یکی از نویسندگان تحقیق میگوید« :این
کشف مهمی است زیرا اولین بار است که واقعا
میفهمیم سیستم ایمنی ما چگونه با ویروس
جدید کرونا مبارزه میکند».با وجود همه این
تالش ها خبرگزاری سی جی تی ان در چین
دیــروز آورد که متخصصان و پزشکان چینی
هشدار دادند هنوز هیچ شواهدی وجود ندارد
که تایید کند ویروس کرونا یک ویروس فصلی
است و مانند ویــروس آنفلوآنزا با فرارسیدن
فصل گرما کم اثر یا نابود می شود   .
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خراسان شمالی

29

63

273

45

47

30

116

59

25

26

31

78

11

6

7

12

3

کرمان
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بوشهر
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واتساپهمچنانپرطرفدارترینپیامرساندرکشور

دیهدرسال ۹۹مشخصشد؛ 330میلیونتومان
با اعالم سخنگوی قوه قضاییه نرخ دیه در سال  ۹۹در ماههای غیر حرام  ۳۳۰میلیون تومان تعیین
شد .به گزارش خراسان ،اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضاییه نرخ دیه در سال  ۹۹را مبلغ ۳۳۰
میلیون تومان اعالم کرد.وی گفت :به موجب قانون نرخ دیه باید پایان هر سال مشخص شود و قوه
قضاییه میزان دیه را در جلسه روز گذشته مبلغ ۳۳۰میلیون تومان در ماههای غیر حرام تعیین کرد.

مبلغ دیه در دهه نود
سال

گـــروه اجــتــمــاعــی -مــرکــز افکارسنجی
دانشجویان ای ــران (ایسپا) در تــازه ترین
پیمایش و نظرسنجی خــود در همین ماه
به این نتیجه رسید که واتس اپ همچنان
در صدر پرکاربردترین پیام رسان در میان
ایرانی هاست.ایسپا اعالم کرد :طبق این
نظرسنجی در اسفند  ۶۸ ،۱۳۹۸درصد
افــراد بــاالی  ۱۸ســال در ایــران حداقل از
یــک شبکه اجتماعی مــجــازی استفاده
میکنندو طبق نتایج ،بیشترین شبکه های
اجتماعیمورداستفادهپاسخگویانبهترتیب
واتــس اپ ،تلگرام و اینستاگرام هستند.

همچنین  ۵۱درصد از واتس اپ ۴۲ ،درصد
از تلگرام و  ۳۵درصد از اینستاگرام استفاده
می کنند .در ایــن خبر آمــده اســت کــه2.9
درصد پاسخ گویان نیز از پیام رسان سروش
استفاده می کنند.گزاش خراسان حاکی
اســت ،این مرکز در تیرماه گذشته نیز این
موضوع را نظرسنجی کرده بود که این نتایج
مشخص شده بود:
 42.8درصد واتس اپ
 42.4درصد تلگرام
 39.5درصد اینستاگرام
 2.8درصد سروش

نیاز مدارس کشور به  ۱۰هزار مربی سالمت
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفت:
پیش بینی کرده ایم که به ازای  ۷۵۰دانش
آموز یک مربی بهداشت نیاز است که در شرایط
فعلی با ایــن فرمول حــدود  ۱۰هــزار مربی
سالمت نیاز داریــم .به گــزارش مهر محسن

حاجی میرزایی ادامه داد :از حیث تجهیزات
مبلغی را با عنوان سرانه بهداشتی در اختیار
همه مراکز قرار دادهایــم ،امیدواریم اگر قرار
به مدرسه رفتن دانش آمــوزان شد ،آمادگی
پذیرایی کامل از آنها وجود داشته باشد.

فرانسه قرنطینه شد
رئیس جمهور فرانسه شامگاه دوشنبه به
دلیل شیوع ویــروس کرونا آغاز قرنطینه در
کشورش را اعالم کرد .به گزارش تسنیم به
نقل از یورونیوز،به گفته  ماکرون از دیروز به
مدت حداقل 15روز هر گونه حضور در فضای
عمومی در سرتاسر فرانسه جز برای موارد

ضروری ممنوع است و جریمه خواهد داشت.
او چند بار تکرار کرد «ما در وضعیت جنگ با
این اپیدمی هستیم» و تصریح کرد که هرگونه
پــیــادهروی ،دیــدار خانوادگی ،گردهمایی
و حضور بیمورد در خیابا نها و مکا نهای
عمومی از این پس ممنوع خواهد بود.

۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹

نرخ دیه در ماه عادی

 ۶۷میلیون تومان
 ۹۴میلیون تومان
 ۱۱۳میلیون تومان
 ۱۵۰میلیون تومان
 ۱۶۵میلیون تومان
 ۱۹۰میلیون تومان
 ۲۱۰میلیون تومان
 ۲۳۱میلیون تومان
 ۲۷۰میلیون تومان
 ۳۳۰میلیون تومان

نرخ دیه در ماه حرام

 ۹۰میلیون تومان
 ۱۲۵میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
 ۱۵۰میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
 ۲۰۰میلیون تومان
 ۲۲۰میلیون تومان
 ۲۵۳میلیون تومان
 ۲۸۰میلیون تومان
 ۳۰۸میلیون تومان
 ۳۶۰میلیون تومان
 ۴۴۰میلیون تومان

افزوده شدن  1400گیگابیت بر ثانیه به ظرفیت هسته شبکه  IPزیرساخت
وزیرارتباطاتدوشنبهشباعالمکردکهامشب
 ۱۴۰۰گیگابیتبرثانیه به ظرفیت هسته
شبکه  IPزیرساخت افزوده میشود .به گزارش
خراسان،آذریجهرمیدوشنبهشبگذشتهدر
توئیتی اعالم کرد بهمنظور آمادگی برای نوروز،

آغاز پرداخت حقوق اسفندماه
بازنشستگان کشوری

پـــرداخـــت حــقــوق بــازنــشــســتــگــان صــنــدوق
بازنشستگی کشوری از دیروزسه شنبه  آغاز شد.
روابــط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری
اع ــام کــرد :بــا تــوجــه بــهمــیــزان ب ــاالی فرایند
و عملیات بانکی در روزه ــای پایانی ســال و با
همکار یهای صــورت گرفته،پرداخت حقوق
اسفند  ۹۸بخش زیادی از جمعیت بازنشستگان
کشوری از سهشنبه آغاز شده و به تدریج بقیه
حقوق این افراد نیز به حسابشان واریز خواهد ش د.

امشب ۱۴۰۰گیگابیتبرثانیه دیگر به ظرفیت
هسته شبکه  IPزیرساخت افزوده میشود .وی
همچنین اعالم کرد در دو هفته اخیر ،پهنای
باندارتباطاتبینالملل ۲۰درصدوپهنایباند
ارتباطات داخلی  ۶۰درصد رشد کرده است.
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از کرونا تا گسست اجتماعی

ســال  98ســال عجیبی بــود .بــهــارش بــا سیلی
ویرانگرآغاز وتابستانش با چند برابر شدن قیمت
ارز و اقالم مصرفی داغ شد .گرانی یک شبه بنزین
و اعتراض به آن ،شهادت ســرداری ملی که به
موجی عظیم تبدیل شد و در حــال شستن واز
بین بردن بسیاری از چندگانگی های موجود در
جامعه بود که اتفاقات ناگوار بعدی از راه رسیدند.
کشته شدن چندین نفر از هموطنان در مراسم
تشییع کرمان ،جان باختن عده ای در حادثه
تصادفاتوبوسوخبرسقوطهواپیمایمسافربری
اوکراینی در اثر خطای انسانی آن قدر ناگوار بود
که خبر سیل سیستان وبلوچستان از ذهن همنوع
دوستبسیاریازایرانیاندورماند،دراینوانفسا،
فضای سیاسی کشور نیز آماده برگزاری انتخابات
مجلس می شد.این ها در حالی بود که جهان
درالتهاب هجوم ویروسی خطرناک به سر می برد
و ما در فضای پر از بهت و ابهام این اتفاقات،غافل
از این مسئله،با اولین مرگ ومیر ناشی از سرایت
کرونا،ناگهان چشم باز کردیم ومتوجه شدیم که
کرونا در میان ما جــوالن میدهد.مثل همیشه
اخبار ضد ونقیض وسردرگمی مردم در موج بی
اعتمادی ،احتکار اقــام پرمصرف این روزهــا و
رفتارهای عجیب و دور از ذهن برخی،این سوال را
درذهنمتبادرمیکندکهماراچهمیشود؟چهشد
که آن جامعه ایثارگرکه از جان خود برای دیگران
می گذشت تبدیل شده به جامعه ای که به نظر
می رسد آن چنان دچار از هم گسیختگی شده که
عواطف و احساسات انسانی تحت الشعاع آن قرار
گرفته است.دیدن صحنه های اعتراض گروهی
از مردم به اختصاص بیمارستان شهرشان برای
درمان کرونا یا جمعیتی که به دار آویخته شدن
نمادین نماینده قبلی را درجشن پیروزی نماینده
مجلس به شادی نشسته اند ،بیانگر جابه جایی
ارزش ها و شاخص هــای اخالقی و اجتماعی
است.پژوهش ها نشان می دهد یکی از عوامل
چنین شرایطی از هم گسیختگی یا نبود انسجام
اجتماعی است .مفهوم«انسجام اجتماعی»سال
هاست مورد توجه و بحث جامعه شناسان بزرگی
ق ــرار گرفته اســـت.از همبستگی مکانیکی و
ارگانیکی دورکیم وبحث تقسیم کار اجتماعی او
گرفته تا توجه به انسجام در توسعه توسط داگالس
نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد،1993نظریه
پــردازان زیــادی به این مهم پرداخته انــد .گروه
پژوهشی سیاستی دولت کانادا انسجام اجتماعی
را فرایند توسعه مداوم ارزش ها برای حل چالش
های مشترک و نیز فرصت های برابر در جامعه
بر مبنای احساس اعتماد ،امید و عمل متقابل
میان افراد جامعه تعریف کرده است.شورای اروپا
انسجام اجتماعی راحداقل کردن ناهماهنگی
ها وشکاف های اقتصادی و اجتماعی وتضمین
وتأمین فرصت هابرای همه مردم جامعه میداند.
درمجموع،انسجاماجتماعیضامنبرقرارینظم
وسامان اجتماعی ونقطه مقابل ازهم گسیختگی
اجتماعی است،یعنی وضعیتی که نیروهای
مختلف اجتماعی به جای تعامل مثبت وسازنده،
نفع شخصی و گروهی خویش را به بهای ضرر
طرف مقابل پیگیری می کنند .وجه فرهنگی
ازهم گسیختگی اجتماعی را می توان در تزلزل
نظام اخالقی حاکم بر جامعه ،درهــم ریختن
سلسله مراتب ارزش ها ،غیرشفاف شدن اهداف و
خلط مداوم اهداف و ابزار جست وجو کرد .نتیجه
تضعیف انسجام اجتماعی ،افزایش درگیری ها
وتنش های فــردی و جمعی،کاهش مشارکت،
افزایش هزینه های کنترل اجتماعی و به طور کلی
افت کارایی نظام اجتماعی و در نتیجه ،ضعف
نهادی است.اگرساختار اجتماعی به گونهای
باشد که نبود همکاری موجب کسب منفعت
بــرای افــراد شــود ،عامالن اقتصادی میآموزند
که در جهت مشارکت نداشتن حرکت کنند و بی
اعتمادی به فرهنگ و باور تبدیل می شود و هر
گونه سیاست گذاری اقتصادی ،بدون توجه به
این باورها و مدل های ذهنی بی ثمر است و فقط
موجب افزایش هزینه های مبادالتی اجرای این
سیاست ها می شود .مگر این که الگوهای ذهنی
و باور مشترک افراد درباره جامعه به عنوان نهادی
غیررسمی ،ولی قدرتمند ،که وابستگی به مسیر
را ایجاد کرده است ،تغییر کند .بدین ترتیب ،مدل
های ذهنی افراد و تغییر آن ها در نتیجه بازخورد از
محیط اطراف (فرایند یادگیری) و ایجاد جامعهای
منسجم ،نقطه شروع اصالحات بیان می شود.

