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جامعه

فرماندهستادمقابلهباکرونادرپایتخت

آثار سفرهای عید فطر تا  ۱۴روز
دیگر مشخص میشود

هشدار سازمان جهانی بهداشت

احتمال قریبالوقوع موج دوم
شیوع کرونا
سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبه کشورها
دربــاره احتمال قریب الوقوع موج دوم شیوع
کروناویروس و عادی سازی غیرمحتاطانه روال
زندگی هشدار داد چرا که قرنطینه خانگی،
اعمال محدودیتها و فاصلهگذاری اجتماعی،
بیماری کووید  ۱۹را مهار کــرده امــا موجب
ریشهکن شدن بیماری نشده است  .
بــه گـــزارش ایسنا ،دکتر مایک رایـــان ،مدیر
فوریتهای سازمان جهانی بهداشت گفت:
همهگیری بیمار یها اغلب با چند موج همراه
است و جهان هنوز از اولین موج بیماری خارج
نشده .خارج نشدن از موج اول بیماری به این
مفهوم است که موارد ابتال به بیماری کووید ۱۹
در برخی از کشورها رو به افزایش است ،به رغم
این که موارد ابتال در برخی کشورهای دیگر روند
کاهشی داشته است.

شرایط وام ازدواج فرزندان
بازنشستگان تغییر کرد
فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان ،موظفین
و هــمــســر وظــیــفــه بــگــیــر کــه بــرای اولــیــن بــار
ازدواج میکنند و تاریخ عقدنامه ایشان در بازه
زمــانــی اول فــروردیــن  ۹۸تــا  ۳۱اردیبهشت
 ۹۹قــــرار دارد ،میتوانند به منظور دریافت
تسهیالت  ۲۰میلیون تومانی ،برای ثبت نام و
ارسال اینترنتی مدارک خود اقدام کنند.
صندوق بازنشستگی کشوری با صدور اطالعیه
ای اعالم کرد ،تاریخ عقدنامه ازدواج فرزندان
از اول فروردین  ۹۸محاسبه می شود .پیش از
این ،ابتدای این بازه زمانی اول خرداد  98بود
که اکنون به اول فروردین  98تغییر یافته است.

فعالیت تاالرها ،استخرها ،سونا و
مراکز ماساژ همچنان ممنوع
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت
گفت :فعالیت تاالرهای پذیرایی ،استخرها ،سونا
و مراکز ماساژ همچنان ممنوع است.
به گزارش ایسنا ،محسن فرهادی افزود :کماکان
فعالیت تاالرهای پذایریی و اماکنی که امکان
تجمع افراد برای مراسمهای مختلف وجود دارد،
ممنوع است و تاالرهای پذیرایی اجازه فعالیت
ندارند و میتوانند به صورت غذایی بیرونبر یا
به شکل رستوران به فعالیت خود ادامه دهند.
وی ادامه داد :مراکز ماساژ ،سونا و استخرها به
خصوص در مراکز قرمز و پرخطر ،کماکان تعطیل
خواهد بود .همه ورزشهای دارای برخورد نیز
کماکان تعطیل خواهند بود.

گپ وگفت بی پرده با  2زن معتاد و روایت آماری از این آسیب اجتماعی

غفوریان 18-سالبیشترنداشتم،پدروبرادرم
معتاد بودند و مادرم الکلی بود .همسرم هم در
ابتدا الکلی بود و سپس معتاد شد .انگار من هم
بایدمعتادمیشدموشدم.ازتریاکشروعشد...
از خانم «ح» می پرسم ،چه موادی مصرف می
کردهاست؟وقتیپاسخمیدهدوموادمصرفی
اشرابرایمردیفمیکند،برایلحظهایهنگ
می کنم؛ بماند که ماجراهای خودفروشی
هایشخودقصهغمانگیزدیگریاست.اواز18
سالگیباتریاکشروعمیکندوتا 35سالگیبا
این مواد سیاه بخت می شود؛ هروئین ،کراک،
ماری جوآنا ،مشروبات الکلی و شیشه...می
گوید« :کارم به جایی رسیده بود که دیگر هیچ
کدام جواب نمی داد و برای این که لحظاتی
بتوانم آرام شوم کراک ،هروئین و شیشه را با هم
مخلوط می کردم و می خوردم ،حتی تزریق هم
فایدهاینداشت.بهتماممعنابیچارهشدهبودم،
خانوادهامهرکاریبرایمانجاممیدادند،فایده
اینداشت.
بارهادربیمارستان،مراکزرواندرمانیوکمپ
ترک اعتیاد بستری ام کردند اما نمی توانستم.
هزینه های تهیه مواد من را به جایی کشاند که
راهی جز خودفروشی نداشتم ،گاهی هم باید
برای دزدی های دیگران تور و طعمه می شدم و
بارهاهمدستگیرشدم.
چون معتاد خراب بودم می دانستند که اعتیاد
ایــن بال را به ســرم آورده ،گاهی با تعهد آزاد
می شدم...سال های سیاهی بود ،بچه هایم در
بهزیستیبودندوخودمدرگوشهخرابههاروزگار
میگذراندم.»...
خانم «ح» اکنون  42سال دارد و از هفت سال
قبلتوانستهاستاعتیادراکناربگذارد.
پنجفرزندداردکههمهآنهاهممعتادبودهاندو
اوتوانستههمهآنهاراترکدهد.
میگوید:االندوسالاستکهیکیازپسرهایم
پاکیداردوبقیههمقبلازاوپاکشدهبودند.در
این مدت هم توانسته ام خیلی ها را ترک دهم،

اخبار

نمکی :تا پیروزی نهایی بر کرونا
فاصله داریم

 ۳۳درصدآمارجهانی،فاصلهزیادیداریم».
طبقگفتهاینمسئولبیشترینگروهسنیزنان
معتاد،گروهسنی ۳۳تا ۴۴سال است.
▪چرا؟

عکس تزیینی است

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کــان شهر
تهران گفت :سفرهایی که در تعطیالت عید
فطر انجام شده است ،آثارش  ۱۰تا  ۱۴روز بعد
در شهر تهران و دیگر شهرهای مقصد مشخص
میشود و به این زودی نمیتوان تاثیر این سفرها
را روی آمار ابتال به بیماری کرونا تشخیص داد.
به گــزارش همشهری آنــایــن ،زالــی با اشــاره
بــه بــررسـیهــای انــجــام شــده در تــهــران گفت:
بررسیها نشان میدهد که بیش از  ۵۰درصد
بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستانها
در محیط پرتراکم و پرجمعیت حضور داشتند و
مبتال به بیماری شدند.

اعتیاد زنانازنمای نزدیک!

5

زندگی من در همه آن سال های سیاه نابود شد
اما دیگر نمی خواهم سیاهی اعتیاد زندگی
خودمودیگرانراتباهکند.
▪بهنظرشمامیتوانمبرگردم؟

گفت وگوی دوم من با زنی است که اکنون در
موادمخدر غوطه ور اســت .اگر گیرش بیاید،
هروئین مصرف می کند و گرنه هرچه گیر آمد
خوش آمد .می پرسم ،فکر می کنی می توانی از
اینوضعیتخودترانجاتدهی؟
(پرسشم را بــا پرسشی دیگر بــی پاسخ می
گــذارد وقتی از من می پرسد :به نظر تو می
توانم بــرگــردم؟!) راســت می گوید ،واقعا می
تواند برگردد به زندگی؟! نمی دانم اما خیلی از
معتادان توانسته اند به زندگی بازگردند .نمونه
اش همان خانم «ح» که در اعتیاد به انتهایش
رسیده بود اما حاال خودش دیگران را ترک می
دهد.میگوید:هزینهموادرابادوستانمباجمع
آوری بازیافت جور می کنیم( .من دیگر ادامه
نمی دهم چون دوستانش هم جنس خودش
نیستند !...نمی دانم خدا می داند که این درد
خانمان سوز چه بالهایی که سر آدم ها نمی

آورد)...
▪ 6درصدمعتادانزنانهستند

اینهاروایتیکیاززنانیبودکهتوانستهاستاز
چنگاعتیادرهایییابد.امامسئوالنازافزایش
گرایش زنــان به «اعتیاد» سخن می گویند.
سردارمومنیدبیرکلستادمبارزهباموادمخدر
در یکی از آخرین آمارهایی که ارائه داده است،
شمار مصرف کنندگان مــواد مخدر در کشور
را دو میلیون و  ۸۰۰هزار نفر برشمرده و گفته
است ۱۵۶« :هزار نفر از این افراد ،زنان هستند
که۶درصدجمعیتمصرفکنندهموادمخدردر
کشورراتشکیلمیدهند».
البته آقای مومنی به آمار جهانی هم اشاره کرده
است که وضعیت ایران در مقایسه با آن امیدوار
کننده است« :در دنیا نزدیک به  ۲۸۰میلیون
نفرمصرفکنندهموادمخدرهستندکهبراساس
آمارهایموجود،ازتعدادمصرفکنندگانمواد
مخدر ۳۳ ،درصد زنان هستند به این صورت
که در جوامع سنتی آسیایی ۱۰درصد ،جوامع
توسعهیافته ۲۰درصدو آمریکایالتین ۳درصد
جمعیتمعتادانرازنانتشکیلمیدهندو مابا

اما زمینه های اعتیاد زنان چیست و چرا زنان به
عنوان مهم ترین عناصر تربیتی جامعه ،گاهی
خود گرفتار چنین آسیب بزرگی می شوند؟ در
این زمینه به سراغ دیدگاه های فرزانه سهرابی
پژوهشگر ارشد «موسسه کادراس» (یک مرکز
بینالمللیمطالعاتموادمخدر)میرویم.
او ضمن ایــن که آمــار زنــان معتاد در کشور را
حدود 10درصد اعالم می کند ،می گوید :در
پیافزایشتعدادمعتاداندرکشور،شاهدرشد
اعتیاددرقشربانوانهستیم.گرایشخانمهابه
مصرف مواد مخدر در واکنش به شکست های
عاطفی یا بحران های خانوادگی و اجتماعی
شکلمیگیرد.
این پژوهشگر حوزه مواد مخدر و اعتیاد ،دیروز به
ایسناگفتکهباالرفـتنتحصـیالتواشتغالزنان
در کنـار دگرگـونیهـا و تحوالت ارزشی جامعه
ایرانی،برحضورآنهادرجامعهافزودهوگاهآنان
را در برخـی رفتارهـا و اعمال به مردان نزدیک
کرده است .افزایش مصرف مواد میان زنان را
میتوانباتغییراتهویتفرهنگیدرقالبتغییر
نقشهای زنانه و دگرگونی ارزشهــای مردانه
مسـلط و نیز تغییر موقعیت و سبک زندگی زنان
درجامعهدانست.عالوهبرفراهمترشدنفضاها
و محیطهای کسب تجربه و تغییر در اجتماعات
کوچکوچندنفرهدخترانهودسترسیآسانزنان
بهمواد،حضورزناندردورهمیهایمختلفکه
درآنموادمصرفمیشودنیزعاملدیگرافزایش
مصرف مواد است .یکی دیگر از عوامل مهم در
اعتیادزنان،اعتیادشوهرانآنهاستکهمستقیم
یاغیرمستقیمبرمصرفموادوآسیبهایبعدی
آناثرمیگذارد.
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 1787مبتال و  57قربانی جدیدکرونا طی  ۲۴ساعت گذشته
قربانیان  24ساعته
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تمام استان ها

سعیدنمکیوزیربهداشتمعتقداست،تاپیروزی
نهایی بر کرونا فاصله داریم .وی در صفحه توئیتر
خود نوشت :مهار کرونا حاصل مرحمت الهی،
همدلی و همراهی تمام دستگاهها و اتحاد همه
مردمایراناست.تاپیروزینهاییفاصلهداریم.این
وفاقراآلودهنفاق،تفرقهوسیاستزدگینکنیم.

 ۱۵درصد معلمان هنوز به شبکه
شاد دسترسی ندارند
سرپرستمرکزبرنامهریزیوفناوریاطالعاتوزارت
آموزش و پرورش گفت :تعداد زیادی از معلمانی که
هنوزموفقبهاتصالدرشبکهشادنشدهاند،مربوطبه
استانهایسیستانوبلوچستان،بوشهر،کهگیلویه
و بویراحمد و دیگر استانهای محروم هستند.
«مهدیشرفی»بهایلناگفت:تااینلحظه ۸۵درصد
ازمعلمانبهاپلیکیشنشادپیوستهو۱۵درصدآنها
نیزهنوزبهشادمتصلنشدهاندکهعمومادرمناطق
محروم هستند که یا به اینترنت دسترسی ندارند
یا فاقد گوشی اندروید ،لپتاپ و دیگر ابزارهای
کاربردیبرایآموزشهستند.

بالتکلیفی در افزایش حقوق
 3میلیون و  800هزار بازنشسته
تامین اجتماعی
رئیس کانون کارگران بازنشسته سازمان تأمین
اجتماعی با بیان این که بالتکلیفی افزایش حقوق
بازنشستگان سه ماهه شد ،گفت :درخواست ما
افزایش 41درصدیحقوقبراساسنرختورماست.
علیدهقانکیادربارهافزایشحقوقبازنشستگان
در سال 99به فارس اظهار کرد :بر اساس مصوبات
اخیر ،حداقل دستمزد بگیران شاغل  21درصد
افزایش یافته و حداقل حقوق آنان به دو میلیون و
400هزارتومانرسیدهاست.ویبیانکرد:افزایش
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در
ابهام قرار دارد و سازمان تأمین اجتماعی میتواند
براساسماده 96قانونتأمیناجتماعیرسمابرای
افزایشحقوقبازنشستگانبراساسنرختورماقدام
کند .دهقان کیا افزود :هم اکنون بر اساس اعالم
بانک مرکزی ،نرخ تورم بیش از  41درصد است که
درخواست بازنشستگان نیز این است که حداقل
حقوقآنانبهدومیلیونو 800هزارتومانبرسد.

