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اخبار
تدارک بیش از  10عنوان برنامه های
فرهنگی و هنری به مناسبت دهه
کرامت در منطقه 19

همزمان با دهه کرامت برنامه های فراغتی،
فرهنگی وهنری ویژه دختران در شهربانو و
سراهای محالت منطقه  19برگزار می شود.
به گزارش امتیاز ،محسن فریدی معاون
امور اجتماعی و فرهنگی با اعالم این خبر افزود:
ویژهبرنامه های دهه کرامت از سوم تا سیزدهم
تیر ماه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و
پروتکل های بهداشتی اجرایی خواهد شد.
او ادامه داد :به مناسبت این دهه
وگرامیداشت این ایام مراسم و جشن های
محلی ،مولودی خوانی،تقدیر از دختران
فرهیخته به همت اداره امور بانوان و نواحی در
سراهای محالت به صوت مجازی برپا می شود.
همچنین اجرای موسیقی آنالین و نواختن
انواع ساز ها توسط دختران ،مسابقات فرهنگی
(کتابخوانی با موضوع زندگی نامه حضرت
معصومه( س) ،برپایی گذر نشاط( فرهنگی،
فراغتی ،هنری) در مجموعه شهربانوی بوستان
والیت از ویژه برنامه های اجرایی این ایام است.
معاون شهردار منطقه با اشاره به برپایی
کارگاه های آموزشی در این ایام گفت :این
کارگاه ها با محوریت فضایل اخالقی حضرت
فاطمه معصومه (س) و امام رضا(ع)  ،جایگاه
زن در اسالم  ،اهمیت حجاب برتر در سراهای
محالت و حسینیه ها با رعایت فاصله گذری
اجتماعی اجرا می شود.
این مسئول برپایی مسابقات شطرنج بانوان،
دارت توپی ،بازی های بومی محلی ،کتابخوانی،
عکاسی را از جمله برنامه های تدارک دیده شده
در شهربانوی این منطقه به مناسبت دهه کرامت
عنوان کرد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
چهار تهران خبر داد:

آغاز فعالیت ایستگاه های ورزش
صبحگاهی شمال شرق تهران با رعایت
پروتکل های بهداشتی

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه چهار تهران از آغاز فعالیت  39ایستگاه
ورزش صبحگاهی آقایان و بانوان با رعایت پروتکل
های بهداشتی در محالت این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز« ،محمد خادمی» با
اعالم این خبر افزود  :پس از اعالم سازمان
ورزش شهرداری تهران مبنی بر از سرگیری
فعالیت ایستگاه های ورزش صبحگاهی  ،مقرر
شد از  80ایستگاه ورزشی  39 ،ایستگاه با
رعایت پروتکل های بهداشتی در محالت 20
گانه فعالیت خود را آغاز کنند .
وی در ادامه گفت  :در حال حاضر 10
ایستگاه آقایان و  29ایستگاه بانوان از ساعت 6
بامداد الی  9برای آقایان و بانوان و عصرها از
ساعت  16الی  18فقط برای آقایان است .
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
منطقه چهار تهران با اشاره به استقبال خوب
شهروندان فعال از این ایستگاه های فعالیت بدنی
گفت :فعالیت ایستگاه های ورزشی منطقه چهار با
رعایت طرح فاصله گذاری به صورت النه زنبوری در
دستور کار قرار گرفت .خادمی همچنین به اجرای
دوشنبه های ورزشی به صورت هفتگی اشاره کرد
و گفت :دوشنبه های ورزشی هر هفته در یکی از
محالت  20گانه با حضور آقایان و بانوان برگزار می
شود .وی در پایان به اجرای مسابقه ورزشی بومی
 ،محلی در روز میالد حضرت معصومه (س) در
ایستگاه های ورزش صبحگاهی اشاره کرد که با
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برای دختران
برگزار خواهد شد .

کرونا هنوز کنترل نشده و
واکسن هم نداریم

رئیس اداره مراقبت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :اپیدمی
کووید ۱۹هنوز در ایران به مرحله کنترل نرسیده،
دسترسی به واکسن هم تا یکسال آینده امکانپذیر
نیست ،بنابراین تنها کار ممکن تغییر سبک زندگی
و رفتار اجتماعی مناسب دوران کروناست.حسین
عرفانی افزود :در مبارزه با بیماری های واگیر به طور
کلی سه هدف را دنبال می کنیم .هدف اول ریشه
کنی بیماری است به طوری که احتمال بروز بیماری
به صفر برسد .این هدف در مورد کووید ۱۹با توجه
به اینکه فعال واکسن اختصاصی و درمان اختصاصی
ندارد یک هدف غیر واقعی است .یک هدف پایین
تر در مورد بیماری های واگیر ،هدف حذف بیماری
است ،در این هدف بیماری شیوع و بروز دارد اما
چرخه بیماری شکسته شده و روز به روز با یک سیر
ثابت رو به کاهش است .این هدف نیز فعال در مورد
کووید ۱۹غیر واقعی است.وی ادامه داد :سومین
هدف در مبارزه با یک بیماری واگیر که یک هدف
حداقلی یعنی کنترل بیماری است .به این معنی که
چرخه انتقال بیماری وجود دارد اما موارد آن تحت
رصد است .در این هدف انتقال بیماری در میدان
دید متولیان سالمت اتفاق می افتد و می توانیم
مهار بیماری را در دست بگیریم و از انتشار بیش
از حد آن که برای جامعه مشکل سالمتی ایجاد
کند ،جلوگیری کنیم .رئیس اداره مراقبت بیماری
های واگیر وزارت بهداشت گفت :با این هدف می
توان گفت هنوز بیماری کووید ۱۹در کشور کنترل
نشده و در تالش هستیم و با آن مقابله می کنیم
تا به هدف کنترل این بیماری برسیم .عرفانی ادامه
داد :کووید ۱۹یک بیماری نوپدید است ،تجربه چند
ماهه در مورد این بیماری به گونه ای است که
میزان ندانسته های ما در مقابل دانسته ها و تجربه
هایی که داریم ،خیلی خیلی بیشتر است؛ بنابراین
پیش بینی درباره آینده این بیماری و مدت زمانی
که با این اپیدمی درگیر خواهیم بود و چه اتفاقاتی
رخ می خورد یک امر غیر ممکن و نشدنی است و
برای قضاوت قطعی در این مورد خیلی زود است.
وی گفت :با این حال با توجه به اینکه حداقل زمان
برای دستیابی به واکسن کووید ۱۹یکسال است،
برخی کارشناسان از زمان یکساله برای درگیری با
این بیماری سخن می گویند اما چه بسا این زمان
خیلی بیشتر باشد.
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فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونای استان تهران هشدار داد:

 ۸۰درصد مردم تهران مستعد ابتال به کرونا

فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونای
استان تهران با بیان اینکه بالغ بر ۸۰درصد از
مردم استان تهران مستعد بیماری کرونا هستند،
گفت :این ویروس ،ویروس خطرناکی است و آثار
کشندگی دارد و باید بتوانیم با رعایت پروتکلهای
بهداشتی از این بحران عبور کنیم.
علیرضا زالی در اولین جلسه شورای اداری
استان تهران در سال  99که با حضور انوشیروان
محسنی بندپی استاندار تهران و روسای دستگاهها
در محل استانداری تهران برگزار شد اظهار کرد :در
تهران به دلیل همگرایی دستگاههای اجرایی تالش
شد که سبک نوینی در مقابل کرونا طراحی شود و
در این زمینه  25دستگاه اجرایی در بحران ویروس
کرونا ذیمدخل بودند.
وی افزود :کار در استان تهران ویژگیها و
شرایط خود را دارد و کار بسیار سخت و پیچیده
است اما علیرغم تمام پیچیدگیها و چالشهای
فرارو سبک نوینی در مقابل کرونا در تهران طراحی
و عملیاتی شد که در نهایت این امر موجب شد که
ریاست جمهوری در ستاد ملی کرونا از اقدامات
انجام شده در استان تهران تقدیر کند و انتظار
داریم این مسیر همانند گذشته ادامه پیدا کند.
زالی تصریح کرد :قاعدتا کرونا مدت طوالنی
را با کشورها خواهد بود و اینگونه نیست که اعالم
کنیم در فالن روز و یا در فالن ماه ویروس کرونا
برطرف میشود و زمان حذف این ویروس مشخص
نیست .بر همین اساس باید تدابیر ویژه برای ادامه
مقابله با این ویروس طراحی شود.
فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونا در
استان تهران خاطرنشان کرد :هنوز واکسنی برای
مقابله با ویروس کرونا طراحی نشده است و در
استان تهران ما با کروناپالس روبرو هستیم و این
مسئله ابعاد پیچیده اجتماعی ،اقتصادی و  ...دارد
و همه رفتارها در استان دستخوش تغییرات شده

است.
وی افزود :اما آنچه مورد توجه قرار دارد این
است که مرکز ثقل بهداشت و درمان و باالترین
خدمات علیرغم همه کمبودها در تهران وجود
دارد به طوریکه ما با مشکل جدی در تامین منابع
درمانی روبرو هستیم و این مسئله با جمعیت
تناسبی ندارد اما تالش شده است با همه کمبودها،
خدمات خوبی ارائه شود.
زالی با اشاره به اینکه تهران نقش راهبردی
و متفاوتی را در مقابله و ریشهکن کردن ویروس
کرونا دارد ،گفت :با توجه به تدابیر اتخاذ شده از
سوی استاندار تهران ،باالترین تعهدات برای مقابله
با کرونا به خدمت گرفته شده است و این نگاه باید
برای مقابله با کرونا ادامه داشته باشد و بتوانیم آن
را حفظ و صیانت کنیم.
فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونا
در استان تهران افزود :یکی دیگر از موضوعاتی
که اهمیت ویژهای دارد نیروی انسانی گرانبها و

گرانسنگ است که باید بتوانیم در قالب پروتکلهای
بهداشتی از این گروه حفظ و صیانت کنیم که
موضوع بسیار مهم و قابل توجهی است .همچنین
اکثر دستگاهها میزبان ارباب رجوع هستند و باید
در این زمینه نیز بر اساس پرووتکل های بهداشتی
عمل کرد تا شرایط مناسبی برای ارائه خدمت
وجود داشته باشد.
وی گفت :در حال حاضر گزارشات میدانی
که از سطوح مدنی شهر و تعامالت بویژه ترددها
از سطح شهر ارائه میشود حکایت از آن دارد که
بسیاری از افراد یا از مبارزه با کرونا خسته شدهاند
یا آموزشهای الزم را برای مبارزه با این ویروس
ندیدهاند که این مسئله در رفتار مردم مشهود است.
زالی با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته در
روزهای اخیر خاطر نشان کرد :هنوز  80درصد
از مردم بیماری کرونا را خطرناک میدانند اما
متاسفانه رعایت پروتکلهای بهداشتی به سرعت
رو به کاهش است و با این شرایط با مشکل جدی

روبرو خواهیم بود.
فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونا در
استان تهران با اشاره به اجرای طرح فاصلهگذاری
اجتماعی هوشمند در پایتخت تصریح کرد :این
طرح بنا به تدابیر انجام شده از سوی استانداری
تهران با یک هفته تاخیر نسبت به سایر استانها
عملیاتی شد که همزمان با اجرای طرح میزان
رعایت فاصلهگذاری  62درصد بود که بعد از دو
هفته این عدد به  28درصد رسیده است و در
آخرین نظرسنجی که انجام شده است به 11
درصد کاهش پیدا کرده است و در برخی از مناطق
نیز این رقم به  9درصد کاهش پیدا کرده است و
این موضوع در آینده ما را با مشکالت جدی روبرو
خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه بالغ بر  80درصد از
مردم استان تهران مستعد ابتال به کرونا هستند
گفت :این ویروس ،ویروس خطرناکی است و آثار
کشندگی دارد و باید بتوانیم با تدابیر و رعایت
پروتکلهای بهداشتی از این بحران عبور کنیم.
زالی همچنین از دستگاههای اداری استان
تهران خواست نسبت به رعایت پروتکلهای
بهداشتی حساسیت ویژهای داشته باشند و چنانچه
تقاضای تغییر در شیوهنامهها ابالغ شده از سوی
استانداری تهران دارند ،این موارد را از طریق
استانداری تهران و یا ستاد مبارزه با کرونای استان
تهران پیگیری کنند.
فرمانده عملیات و مدیریت مقابله با کرونا در
استان تهران همچنین به بازگشایی مدارس از 15
شهریورماه اشاره کرد و گفت :این تاریخ پیشنهادی
بوده و بر اساس شرایط آن زمان تصمیمگیری انجام
خواهد شد .مدلهایی برای این موضوع پیشنهاد شده
است که در جلسات بعدی به آن پرداخته خواهد شد
و تصمیمگیری میشود که از آن جمله میتوان به
استفاده از ظرفیت آموزش مجازی اشاره کرد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران:

کشف ماده مخدر نوپدید مرگبار در کشور

یک قارچ سمی و مخدر که مصرف آن حتی باعث مرگ میشود،
توسط مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ کشف شد.
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ در چهارمین
مرحله از طرح «ظفر» (طرح دستگیری خُ ردهفروشان و توزیعکنندگان
مواد مخدر در شهر تهران) موفق به کشف یک نوع ماده مخدر نوپدید
(قارچ سمی مخدر) شدند که بسیار گرانقیمت و کمیاب است و اثرات
مخربی نیز دارد.
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند؛ رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر
تهران بزرگ درباره این قارچ سمی و مخدر به خبرنگار تسنیم گفت:
ماده مخدر مذکور ،در فضای مجازی تبلیغ میشد و در اختیار نوجوان
قرار میگرفت.

وی با بیان اینکه این نوع ماده مخدر در یک فرآیند پیچیده به
تولید میرسد ،تصریح کرد :مصرف این ماد ه مخدر باعث مسمومیت
و حتی مرگ میشود.
این مقام انتظامی ضمن هشدار به نوجوانان و جوانان ،خاطرنشان
کرد :بسیاری از قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر ،با جذب
نوجوانان و جوانان و به بهانه ایجاد تمرکز ذهنی در ایام امتحانات،
مخاطب خود را جذب میکنند و ماد ه مخدر مربوطه را به فروش
میرسانند.
مواد مخدر  ,قاچاق مواد مخدر  ,پلیس | ناجا | نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران  ,پلیس مبارزه با مواد مخدر  ,کشفیات پلیس
 ,کشفیات  ,عملیات پلیس ,

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران مطرح کرد؛

عشقی گفت :ما از بهبودیافتگان کرونا
درخواست میکنیم در اهدای پالسما پیش قدم
باشند و ترس کاذب را کنار بگذارند.
پیمان عشقی مدیر عامل سازمان انتقال خون
ایران ،در برنامه «تهران کلینیک» رادیو تهران
درباره اوج گیری دوباره کرونا در کشور از یک سو
و امیدواریها برای درمان از طریق پالسمادرمانی،
اظهار کرد :پیش بینی میشد که پیک دوم بیماری
کرونا ،عوارض و عواقب و مرگ و میرها در جامعه
رخ دهد .در مورد روشهای دیگر درمانی از جمله
داروها و اقداماتی که در دنیا و در ایران در جریان
است ،توضیحات بیشتری نمیدهم ،اما در مورد
پالسمادرمانی باید بگویم که از هفته دوم و سوم
اعالم رسمی کرونا در ایران ،این اقدام شروع شد که
اول به صورت یک کارآزمایی بالینی بود ،ولی زمانی
که نتایج کارآزمایی موفقیت آمیز بود ما به این
نتیجه رسیدیم که هر چه زودتر درمان با پالسمای
بهبود یافتگان از بیماری کرونا آغاز شود.
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران بیان
کرد :در بدن بهبودیافتگان از بیماری کرونا ،پادتن
ضد کرونا وجود دارد و حدس میزنیم به واسطه آن
پادتن باالیی که در بدنشان بوده است توانستهاند
شفا پیدا کنند و بهبود بیابند .ما پادتن اینها را از
طریق پالسمای استخراج میکنیم و این پالسما
را در اختیار بیمارانی میگذاریم که االن بستری
هستند.

ترس کاذب بهبودیافتگان کرونا از اهدای پالسما
تاثیر پالسمادرمانی در کاهش  ۵۰درصدی
مرگ و میرها

عشقی افزود :زمانی که نتایج کارآزمایی را
مرور کردیم ،متوجه شدیم که پالسمادرمانی
به طور تقریبی  ۵۰درصد مرگ و میر را
کاهش میدهد و این برای ما امیدوار کننده
بود .پالسمادرمانی نه تنها در ایران که در
جهان امیدوار کننده است و نتایج خوبی را
نشان داده است ،بنابراین کارآزمایی دوم را
از اواسط اردیبهشت ماه در سه استان قرمز
یعنی سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و به
خصوص خوزستان شروع کردیم.
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران تاکید
کرد :چند روز پیش هم ریاست محترم دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپور اعالم کرد که نتایج
این کارآزمایی از اولی بهتر بوده است ،یعنی زمانی
که ما پالسما را هر چه سریعتر به بیمار کرونایی
تزریق کنیم اص ً
ال مریض ،بدحال نمیشود ،بنابراین
نتایج خیلی خوبی را گرفته ایم .ما االن با پالسما
میتوانیم از بار بیماران بد حالمان کم کنیم و مرگ
و میر را کاهش دهیم.
عشقی تصریح کرد :تنها مشکل مهمی که
داریم این است که بهبودیافتگان از کرونا به
دعوت ما آن پاسخی را که باید دهند ،نمیدهند.
در این زمینه رؤسای دانشگاه ها ،معاونتهای
درمان ،روابط عمومی انتقال خون و حتی

رسانهها خیلی تالش کردهاند ،اما این تالشها
کافی نیست و باید تالشهای بیشتری صورت
گیرد.
اهدای پالسمای خون  ۱۳۰۰بهبودیافته کرونا

او در پاسخ به این سوال که «زمانی که بیماری
بهبود پیدا میکند ،قبل از اینکه از بیمارستان
مرخص شود آیا این امکان وجود ندارد که در
بیمارستان پالسما را از او بگیرند؟» گفت :آن موقع
بنا به دالیل طبی و اینکه هنوز آنتی بادی آنقدر
باال نرفته است ،نمیشود .آنتی بادیها یک منحنی
دارند و از روز چهاردهم تا روز بیست و هشتم اوج
میگیرند و بعد از روز بیست و هشتم تا یک ماه
بعد از بهبود تا سه الی چهار ماه در حداکثر تیتر
هستند و هر چه تیتر باالتر باشد برای ما مهمتر
است.
عشقی در پاسخ به این سوال که «شما
با بیمارانی که بهبود پیدا کرده اند تماس
میگیرید و مراجعه نمیکنند یا کال به تبلیغات
رسانه بسنده کرده اید؟» اظهار کرد :دو راه برای
فراخوان بهبودیافتهها وجود دارد ،یکی فراخوان
عمومی است که از طریق رسانهها و تبلیغات
شهری انجام میشود ،بنابراین هر کسی که در
خیابان عبور میکند ،این تبلیغات را ببیند و اگر
خودش یا خانواده اش بهبود یافته کرونا هستند
به مراکز انتقال خون مراجعه کنند تا ما در آنجا
پالسمایشان را بگیریم .اهدای پالسما از اهدای

حاشیهای بر واکنش مردان به قتلهای اخیر زنان

طی روزهای گذشته و پس از قتل رومینا اشرفی توسط پدرش بهوسیله
داس در تالش ،قتل ریحانه عامری توسط پدرش با میله آهنی در کرمان و بریدن
سر فاطمه برحی توسط همسرش در آبادان ،مردان زیادی در شبکههای اجتماعی
با به اشتراکگذاشتن عکسهای دخترانشان ،از عشق و محبتی که نسبت به
آنها احساس میکنند نوشتند؛ تالشی برای تقبیح جنایاتی که رخ داده است ،به
کمرمقترین شکل ممکن.
با ادامه انتشار این اخبار ،به نظر میرسد که این روزها فشار بر مردان بیشتر
شده است .بسیاری در شبکههای اجتماعی با یا بدون اشاره به محبت خودشان
نسبت به اعضای خانوادهشان ،فریاد میزنند که «همه مردان مثل هم نیستند
و مردان زیادی هستند که زنهای خانوادهشان را دوست دارند و مرتکب قتل
ناموسی نمیشوند و نباید همه مردان را با یک چوب راند یا همه را سر و ت ِه یک
کرباس دانست» .اما واقعیت چیست؟
آنچه ما به عنوان «ناموس» و «غیرت» در جامعهمان میشناسیم ،تعاریف
یکسانی برای همه مردم این سرزمین ندارد .کسانی هستند که اگر آفتاب یا
مهتاب ،نیمنگاهی به زنان خانوادهشان بیندازند ،ممکن است به خاطر یک
دستمال ،قیصریه را به آتش بکشند ،کسانی هم هستند که در اینگونه موارد،
تمام خشمشان را نثار اعضای زن خانواده میکنند و آمادگی دارند که حتی اگر
مزاحمت یا تعرضی رخ داده باشد ،به جای سرزنشکردن مزاحم و متعرض ،به جان
زن یا دختر خودشان بیفتند ،برخی هم برای حفاظت تمام و کمال از زنان خانواده،
در هر شرایطی آمادگی دارند تنها به خدمت مرد مزاحم یا متعرض برسند .هزاران
نمونه از برخوردهای متفاوت را نیز میتوان مثال زد که همه این برخوردها زیر
عنوان «ناموسپرستی» و «غیرت» صورت میگیرد.
زنان هم در این فرهنگ ،نظارهگرانی خاموش نیستند .بسیاری از آنان ،این
اعمال قدرت مردان بر زندگی شخصی و اجتماعیشان را میپذیرند ،طلب میکنند

و حتی آن را تمجید میکنند .بسیاری بروز آن را نشانه دوستداشتن میدانند
و گاهی حتی از مردان نزدیک به خود میخواهند که در این زمینه شدت عمل
به خرج دهند .در این میان ،حتی زنانی هستند که حذف فیزیکی ،کتکزدن،
خشونت کالمی ،خشونت اقتصادی و روانی و مانند آن را علیه همجنسان
خود یا اقدام علیه مردی را که عامل مزاحمت تلقی شده است ،عادالنه و الزم
توصیف میکنند و حتی آن را مورد حمایت قرار میدهند .فارغ از همه این
واقعیتهای اجتماعی که شاید هر کدام از ما با مواردی از آنها مواجه شده باشیم،
به روشنی مشخص است که وقتی درباره «ناموس» و «غیرت» حرف میزنیم،
داریم از مسالهای بسیار پیچیده با جلوههای متعدد که برخی از نمونههای آن
عالوه بر قانون توسط فرهنگ هم حمایت میشود ،صحبت میکنیم .این حس
مسئولیت مردان در قبال مراقبت از زنان به عنوان «چیزی ارزشمند» ،دارای برخی
پیشفرضها و انگارههای فرهنگی از جمله «ضعیفتر بودن زنان نسبت مردان»
و در نتیجه «احساس وابستگی آبروی مردان به میزان حفاظتشان از زنان» است؛
انگارههایی که لزوما نسبت چندانی هم با آموزههای دینی ندارد ،زیرا نمونههای
ارزشمندی از آنچه بر خالف این فرهنگ است میتوان در منابع معتبر دینی
یافت که البته ذکر آنها در این مختصر نمیگنجد.با توجه به این انگارهها که در
بخشهایی از جامعه متکثر ما با فرهنگها ،خردهفرهنگها ،آداب و رسوم مختلف
نهادینه شده است ،اینکه عده زیادی از مردان سعی میکنند بعد از هر جنایت به
اصطالح ناموسی فقط تکرار کنند که «زنان خانوادهمان را دوست داریم و تحمل
فرو رفتن خاری در پای آنها را نداریم و همه سر و ت ِه یک کرباس نیستیم»،
مشکلی را بر طرف نمیکند .سوال این است که مردانی که دست به قتل زنان
خانوادهشان میزنند ،چرا مقصرند؟ احتماال در نظر عموم مردم ،اگر به قصور این
مردان اعتقادی وجود داشته باشد ،مساله ناخوشآیند این است که «اعمال مالکیت
و تعصب» به قتل ختم شده است و قتل یک انسان ،چیزی نیست که به راحتی

خون راحتتر است ،فقط به جای  ۲۰دقیقه،
یک ساعت زیر دستگاه مینشینند و خونی هم
از فرد خارج نمیشود و سلولهای خونی به فرد
میشود و ما با آن دستگاه فقط زردآبه خون را
از آنها میگیریم.
باید ترس کاذب اهدای پالسما را از میان برداریم

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران درباره
احتمال ترس داشتن بهبودیافتگان ،گفت :ما باید
این ترس کاذب را از میان برداریم .به پایگاههای
انتقال خون مراجعه میکنند و این پایگاهها محل
مراجعه افراد کامال سالم است ،کسی که  ۱ماه از
بهبودش گذشته باشد کامال سالم تلقی میشود و
بر اساس استانداردهای جهانی میتواند حتی خون
اهدا کند و یا سر کار برگردد و این فرد کسی نیست
که کسالت داشته باشد.
عشقی یادآوری کرد :پایگاههای انتقال خون
تمام استانداردها و پروتکلها از جمله استفاده از
مواد ضد عفونی کننده ،ماسک و فاصله گذاری
اجتماعی را رعایت میکنند و از پاساژ و خیابانها
و اماکن عمومی دیگر امنتر است (چون مردم مثل
روزهای قبل از کرونا در خیابانها تردد میکنند و
تمام مراسمها را به جا میآورند) .این را هم اضافه
کنم که این دارو ،دارویی نیست که ما بتوانیم از
خارج وارد کنیم و دارویی است که باید از خون
ملت شریف ایران تهیه کنیم و اگر مردم اراده کنند
میتوانیم یکدیگر را نجات دهیم.

بتوان با آن روبهرو شد یا آن را تایید کرد اما مساله بسیاری از زنان در مواجهه با
اخبار قتلهای ناموسی چیزی عالوه بر صرف «خون ریختهشده» است .مساله در
اعمال مالکیت و بهرهبرداری از قدرت فیزیکی و اخالقی است که جامعه ،فرهنگ
و حتی در برخی جاها قانون به مردان داده است تا زنان را در مرتبهای پایینتر از
خود ،کمتر از یک انسان کامل مختار ،در نظر بگیرند.
زنکشی با داس و میله و چاقو ،شاید رادیکالترین جلوه اعمال سلطه بر
زنان باشد اما مطمئنا تنها شکل آن نیست .مردی هم که دست به قتل خواهر،
همسر یا دخترش میزند ،یکشبه قاتل نشده است .در خیلی از زخمها بر روح
زنان و دختران ،رد پای خنجری زهرآگین به نرمی «زبان» است؛ همان زبانی که
در تمام طول تاریخ جنسیتی این سرزمین به صاحبش اجازه داده است زن را به
جای استفاده از نامش« ،ضعیفه» و «منزل» و «بچهها» و در شکلهای امروزیتر،
«دخی» و «دافی» و  ...صدا کند .زبانی که به آسودگی بر مدار تسلط و فاعلیت
میچرخد و در نهایت از نگاه خود به مردان حق میدهد «در صورت لزوم» ،زنان
خانواده را محدود کنند ،بزنند و حتی او را از نعمت حیات محروم کنند.
اگر شما مردی هستید که این یادداشت را میخوانید یا زنی هستید که
در مکالمات روزمره با مردان و زنان اطرافتان حساسیتی در مورد استفاده از
عبارتهای جنسی و جنسیتی به خرج نمیدهید ،اگر شما هم با پسران نوجوان
شوخیهایی در مورد بدن زنان میکنید و به همراه آنها میخندید ،اگر شما هم
در دعواهای کالمی به سراغ زنان خانواده طرف مقابل میروید ،شما بخشی از
فرهنگ تجاوزی هستید که نه تنها آرامش و امنیت ،بلکه زندگی زنان اطرافتان را
تهدید میکند و حتی اگر هر روز برای دختران و همسران و مادران و خواهرانتان
سنگتمامهایی از جنس استوری و هشتگ و الیک و کامنت بگذارید ،باز هم یکی
از چرخدندههای ماشینی هستید که در نهایت ،داس را به دست پدر رومینا ،میله
را به دست پدر ریحانه و چاقو را به دست همسر فاطمه میدهد.

خبر کوتاه
مهم ترین رویداد نجومی سال رصد شد

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران _
یکشنبه اول تیر ماه _میزبان عالقمندان به رصد
آخرین کسوف قرن در ایران بود.
به گزارش امتیاز ،امیرحسین چیذری
مدیر مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ،با اعالم
این خبر اظهار داشت  :این خورشید گرفتگی به
صورت جزئی از سراسر ایران قابل رویت بود و در
حوالی ساعت  10صبح یکشنبه اول تیر -در اکثر
نقاط کشور به اوج خود رسید.
چیذری خاطرنشان کرد :عالقمندان به
دیدن این پدیده از ساعت 9الی 11:30به مرکز
علوم و ستاره شناسی تهران مراجعه و مراحل
کسوف را رصد کردند.
گفتنی است در این برنامه عالقمندان با
همراه داشتن ماسک و دستکش وارد مجموعه
شدند و با رعایت پروتکل های بهداشتی از سالن
های مختلف مرکز علوم همراه با توضیحات
تخصصی کارشناسان بازدید کردند.
در راستای پیشگیری از شیوع کرونا؛

« نصب یکصد و پنجاه کاور
جداکننده» در تاکسی های منطقه21

با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا،
معاونت حمل ونقل و ترافیک منطقه 21نسبت
به توزیع «یکصد و پنجاه کاور جداکننده» در
بین تاکسیران و مسافران تاکسی های فعال در
خطوط این منطقه اقدام کرد.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا سالمی معاون
حمل ونقل و ترافیک این منطقه با بیان خبر فوق
گفت :به همت تاکسیرانی ورودی غربی پایتخت،
«صد و پنجاه کاور جداکننده» در تاکسی ها به
منظور ایمن سازی فاصله بین تاکسیران و مسافران
در ایام کرونا نصب شد .وی ادامه داد :شهروندان
با رعایت نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی می
توانند به راحتی از سیستم حمل ونقل عمومی در
منطقه 21استفاده کنند؛ چرا که تمامی تاکسی ها و
اتوبوس های منطقه 21به صورت مرتب ضدعفونی
می شوند .سالمی در همین خصوص ابراز امیدواری
کرد که با همیاری و همراهی شهروندان هرچه
زودتر بتوانیم این ویروس را شکست داده و بر آن
فائق آییم.

خانه تاریخی و واجد ارزش «متین
دفتری « مرمت و احیاء می شود

با پیگیری های معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری تهران و منطقه  11خانه
تاریخی «متین دفتری» متعلق به دوره پهلوی
اول و دارای ارزش های معماری که در خیابان
فلسطین جنوبی واقع شده است؛ با همکاری
مالک حفاظت خواهد شد.
یه گزارش امتیاز ،محمد شهر آبادی
معاون شهرسازی و معماری منطقه  11با
بیان این که در پروسه حفاظت از این بنای
واجد ارزش ،جلسات متعددی از سوی معاونت
شهرسازی و معماری شهرداری تهران با مالک
برگزار شده است ؛ گفت :خانه متین دفتری در
زمینی به مساحت 383متر مربع با  300متر
مربع اعیانی در دوران پهلوی اول ساخته شده
که قدمت آن به بیش از  70سال می رسد و
ارزش های معماری و تلفیقی دوران گذر از
سبک سنتی قاجاریه به معماری نوین را داراست.
شهر آبادی افزود:خوشبختانه با پیگیری
های مستمر مبنی بر حفظ و صیانت از بناهای
ارزشمند  ،از تخریب خانه متین دفتری که داماد
محمد مصدق و یکی ازصاحب منصبان دوره
پهلوی اول بوده ؛ جلوگیری شد و با وجود این
که این بنا در سال  82در فهرست آثار ملی کشور
ثبت شده بود ؛ 13سال بعد با اعتراض مالک به
دیوان عدالت اداری از ثبت خارج شد.معاون
شهرسازی و معماری شهرداری منطقه  11با
تأکید بر اولویت مدیریت شهری برای حفظ
بناهای قدیمی واجد ارزش معماری بیان کرد:
خانه متین دفتری بار دیگر در سال  95ثبت
ملی شد اما مجددا با اعتراض مالک مواجه و این
بار بخش هایی از بنا به مرور دچار آسیب های
جدی شد که با پیگیری شهرداری منطقه 11
و علی رغم دریافت دستور نقشه با رأی دیوان
عدالت اداری  ،طی جلسات متعددی مالک
مجاب به صیانت و حفظ این بنای ارزشمند شد.
به گفته شهر آبادی خانه متین دفتری در خیابان
فلسطین جنوبی نبش خیابان فالح زادگان قرار
گرفته و قرار است مرمت و احیاء شود.
در راستای کمپین سه شنبه های بیدود انجام شد؛

احداث 14کیلومتر مسیر دوچرخه در
منطقه15

 14کیلومتر مسیر دوچرخه در راستای
تحقق شعار«سه شنبه بیدود» در منطقه 15
احداث شد.
به گزارش امتیاز ،مسعود لواف زاده
معاون حمل و ترافیک منطقه با اعالم این خبر
گفت :توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه سواری به
منظور ارتقای فرهنگ دوچرخه سواری در بین
شهروندان ،حفظ محیط زیست وکاهش آلودگی
و ترافیک از سال گذشته در این منطقه آغاز
شده است .او ادامه داد :به همین منظور در
بوستان های آزادگان ،پردیس بانوان ،بوستان
ترافیک ،کوهسار و فرهنگسرای خاوران مسیر
دوچرخه سواری احداث شد.لواف زاده اضافه
کرد :در مجموع  17خانه دوچرخه با ظرفیت
 300دستگاه دوچرخه در راستای ترویج فرهنگ
دوچرخه سواری و کاهش آلودگی هوا در محله
ها راه اندازی شده است.معاون حمل و نقل و
ترافیک منطقه افزود :این ایستگاه ها در محوطه
شهرداری منطقه  ،15فرهنگسرای خاوران،
بوستانهای ،آزادگان ،آموزش ترافیک وپردیس
بانوان ،خلیح فارس) قرار دارد.
به گفته او ،یک دستگاه کانکس با 20
دستگاه دوچرخه به همراه کاله ایمنی در
محوطه دانشگاه فنی و حرفه ای ولی عصر(عج)
نصب شد تا دانشجویان این دانشکده بتوانند از
دوچرخه برای رفت و آمد در محله های عمومی
استفاده کنند.

