مراقب پیامکهای ناشناس درخواست پول باشید

اعالم ویزیت پزشکان عمومیو متخصص در سال ۹۹

مریم یادگاری  /گروه جامعه :رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا درخصوص پیامکهای ناشناسی که درخواست انتقال
پول را دارند هشدار داد .سرهنگ شهاب امینی گفت :پیامکهای ناشناسی که در آن درخواست واریز پول به شماره کارت افراد
غیر دارند ،قابل اعتماد نیســتند .وی افزود :کالهبرداران در این روش اقدام به ارسال پیامک با الگوی اتفاقی در انتخاب مخاطب
میکنند و در این بین ،افرادی که منتظر اعالم شماره کارت از سوی آشنایان خود هستند بدون بررسی الزم ،وجه درخواستی را به
حساب آنان انتقال میدهند .وی از مردم خواست اگر قصد انتقال پول به کارت فردی را داشته و به ناگهان پیامکی دریافت کردید
که تاکید دارد پول را به شــماره کارت فرد دیگری واریز کنید ،باید پیش از اطمینان از صحت و سقم این پیامک ،اقدام به واریز
وجه نکنید.

ایسنا :دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت با اشاره به جزئیات تعرفههای پزشکی که از سوی هیئت دولت جهت اجرا
به دستگاههای اجرایی ابالغ شده بود گفت :تعرفهها ۱۵درصد افزایش یافته که این درصد در بخشهای خصوصی ،دولتی ،عمومی
غیردولتی و خیریه متفاوت است .سیدسجادرضوی افزود :در بخش خصوصی ویزیت ۲۰درصد افزایش یافته ،جزء حرفهای فقط
5درصد بیشتر شده و جزء فنی و هتلینگ نیز در این بخش ۲۵درصد افزایش یافته است.
در بخش خیریه هم جزء حرفهای برابر بخش خصوصی است و هتلینگ و جزء فنی خیریهها حدود  ۷۰تا ۷۵درصد بخش خصوصی
است .وی ادامه داد :در بخش دولتی هم ویزیت ،جزء حرفهای و جزء فنی ۱۷درصد افزایش یافته و هتلینگ افزایشی ۱۳درصدی
داشته است.

کوتاه از جامعه
 بازنشستهها به کانونها
مراجعهنکنند

شهرخبر :رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و
مستمریبگیر تأمیناجتماعی گفت :بازنشستگان
و مســتمریبگیران برای حفظ ســامت خود و
دیگران حتیاالمکان از مراجعه به دفاتر کانونهای
بازنشستگی خودداری کنند .بیات افزود :متأسفانه
در روزهای اخیر با اعالم ارائه تســهیالت بانکی به
بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از
سوی مسئول کانون شهرستان تهران شاهد مراجعه
حضوری این افراد به دفاتر کانونهای بازنشستگی
بودهایم که این موضوع تهدیــد جدی برای تداوم
برنامهها و اقدامات مربوط به کنترل شیوع ویروس
کرونا است و سالمتی جامعه را تهدید میکند .بیات
ادامه داد :بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین
اجتماعی به لحاظ شرایط سنی و جسمی جزو گروه
پرخطر ابتال به این بیماری هستند؛ به همین دلیل
باید مراقبت بیشتری از آنها به عمل آید.

ایسنا :مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با اشاره
به خدمات گســترده ماماهــا در مقابله با ویروس
کرونا گفت :براساس غربالگریهای صورت گرفته
توســط  ۱۲هزار نفر ماما تاکنون ۲۵میلیون بار از
غربالگریها توسط این قشر صورت گرفته است.
شهال خسروی ،در پاســخ به پرسشی درخصوص
تعداد نوزادان مبتال به کرونا گفت :تاکنون ۲۰نوزاد
مبتال به کرونا گزارش شده است البته این موضوع
که کرونا از مادر به جنین منتقل میشــود ،جای
بحث دارد .وی در پاســخ به پرسشی درخصوص
پوشش بیمهای خدمات مامایی بیان کرد :پوشش
بیمهای خدمات مامایی مصوبه هیئت دولت را دارد
و به شکل جدی در حال پیگیری آن هستیم.
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اولتیماتوم پلیس به فعالیت چراغخاموش مشاغل پرریسک

کرونای زبانبسته؛ کرکرههای نیمهباز!

دریا قدرتی پور  /گروه جامعه
powerfulsea@gmail.com

کرکرههایی نیمهباز که به درد نان درحال
بازشدن به شکل خاموش هستند؛ نمایی
که ایــن روزها درکوچــه پسکوچهها و
فضاهای مجازی پر شدهاســت .مشاغلی
که ریسکشان در دوران کرونا چند برابر
است؛ اما مشکالت نمیگذارد بسته بمانند.
پس اجارهها برنمیآیند و برخی
برخی از ِ
هم چکوبدهیها نمیگذارد که حتی با
وجود اولتیماتومها باز هم درهایشان را به
روی مشتریان بسته بگذارند .کرونا حاال
دست انداخته بر گلوی قشری که تا سال
پیش چنین روزهایی بازارشان رونق داشت
و حاال اجازه بازکردن درهایشان را ندارند.
سیر صعودی بیماری با بازشدن بسیاری
از مشاغل نمیگذارد آنها که این روزها
پرریسکتر هستند مثل بقیه کارشان را
شروع کنند؛ اما محدودیتهای کرونایی
برای آنها وجود دارد و اگر به این موضوع
توجه نکنند شــامل جریمه هم خواهند
شد .در ابتدای اجرای طرح فاصلهگذاری
فیزیکی ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه
از ۱۰گروه شغلی که بیشــترین آسیب
را از شــیوع ویروس کرونا و اجرای طرح
فاصلهگــذاری اجتماعــی خواهند دید،
نام بــرد؛ اصنافــی چون رســتورانها،
مراکز توزیع پوشــاک ،اماکن تفریحی،

عکس:تسنیم

ابتالی ۲۰نوزاد به کرونا
در کشور تاکنون
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میراثفرهنگی و گردشگری ،حملونقل
و خدمات عمومی ،آرایشــگاهها و غیره؛
موضوعی که حاال وضعیــت بغرنجتری
هم پیــدا کرده؛چراکه ایــن اصناف نیاز
به حمایت دارند امــا حمایتی هم در کار
نیست!
منیرهصمدی ،ازجمله آرایشگرانی است
که به واسطه کرونا خانهنشین شده است.
او یک آرایشگاه بزرگ با تعدادی پرسنل
دارد که به شکل اجارهای است و نتوانسته
بدون اینکه به کار مشــغول باشد اجاره

محل اشــتغالش را بدهد .او با حق دادن
به خود میگوید :وقتــی درد نان داری و
صاحب ســالن هم از تو اجاره میخواهد
دیگر باید چکار کنی؟ نه راه پس داری و
نه پیش .در این میــان حتی برخی از این
صنوف از پوشش ویژه و انجام تستهای
کرونا برای پرسنل و مشــتریان خود نیز
خبر دادهاند و برخی دیگر نیز با عناوینی
نظیر ویآیپی ،اختصاصــی ،مخفیانه،
خانوادگی و ...فعالیت میکنند که ازجمله
آنها میتــوان به برخی از باشــگاههای

بدنسازی ،چند آرایشگاه زنانه و تعدادی
قلیانسرا اشاره کرد که اگرچه ممکن است
در ظاهر فعالیتی نداشــته باشند ،اما در
آنسوی در بســته یا نیمهباز ،فعالیتشان
جریان دارد .اما کرونا ویروسی نیست که به
این تمهیدات گوشش بدهکار باشد؛ کرونا
از در و پنجره و هر جایی که باشد میخزد
درون و ممکن اســت ریســک بازکردن
کرکرههای نیمهبسته خیلی زیاد باشد.
خیلیها میگویند از درد کرونا کشــته
شــویم خیلی بهتر اســت تا از درد آبرو

خبر ویژه

بمیریم .آنهــا حاضرند به هــر صورتی
شــده نانشــان را دربیاورنــد و در ایــن
روزهای کرونایی با وجود محدودیتهای
زیاد بــاز هــم کرکرههایشــان حتی در
فضایمجازی باز باشــد .اما این بیماری
چیزی نیســت که بتوان به راحتی با آن
مقابله کرد؛ بنابرایــن بازبودن این اماکن
حتی برای چند ســاعت کوتاه هم شاید
فاجعه بیافریند .بــه همین خاطر پلیس
قرار است با آخرین تدابیر به مقابله با این
موضوع بپــردازد و بر همین اســاس اگر
واحد صنفی برخالف مقررات و لیســت
موارد مجاز فعالیت در طرح فاصلهگذاری
اجتماعی ،فعالیت کرده یا متصدیان آن
بخواهند با بهانههایی مانند کرکره نیمهباز
و  ...فعالیت کنند ،بازرسی صنوف ،پلیس
و دیگر دســتگاههای مســئول نیز برابر
مقررات وارد عمل خواهند شد و با موارد
تخلف برخورد خواهند کرد .اما در بسیاری
مواقع شکمهای گرسنه و مشکالت مالی
اجازه چنین محدودیتهایی را نمیدهد
و شــاهد بازبودن با چراغهــای خاموش
در محلهها و کوچه پسکوچههای شــهر
هســتیم .مکانهایی که تنها آشــنا راه
میدهند .قلیانســراها و رستورانهایی
که در حاشیه شهر و باغتاالرها بدون ترس
از کرونا پذیــرای میهمانهــای مخفی
خود هستند.

مدیر موسسه خانواده سالمتبنیان:

انگیزه خود را از ازدواج مشخص کنید

مدیر موسسه خانواده سالمتبنیان ،مهمترین دلیل طالق را در
مرجان رحیمیمسلمان  /حقوقدان «عدمخودشناسی» تعریف میکند :طی سالهای اخیر میزان
news@naslefarda.net
طالق در جامعه ما افزایش یافته و مشکالت متعددی را در سطح
جامعه ایجاد کرده است .علی شیخاالسالمی افزود :مهمترین دلیل طالق یا شکست ازدواج در «عدمخودشناسی»
تعریف میشود؛ به این معنا که افراد بدون شناخت دقیق از خود دست به ازدواج میزنند .وی ادامه داد :تازمانیکه
خودمان را به درستی نشناسیم و از ویژگیهای درونی خودمان (شخصیت ،احساس و هیجان) شناخت پیدا نکنیم،
نمیتوانیم گزینه مناسبی را برای ازدواج پیدا کنیم .وی در ادامه تاکید کرد :افراد تا وقتی به خودشناسی نرسیدهاند
نباید ازدواج کنند .شیخاالسالمی ،با اشاره به موضوع ایدهآلگرایی در ازدواج توضیح داد :اکثر افراد همیشه به دنبال
شــخص ایدهآل میگردند و گمان میکنند برای ازدواج باید حتماً گزینه ایدهآل داشته باشند؛ در حالی که این
موضوع اشتباه است .ما نباید به دنبال ایدهآل باشیم ،بلکه باید به دنبال فردی باشیم که با ویژگیهای ما بیشترین
تناسب را داشته باشد .مدیر موسسه خانواده سالمتبنیان که در برنامهای رادیویی صحبت میکرد ،با اشاره به اینکه
برخی از افراد مالکهای ازدواج خود را به تناسب وضعیت تبلیغی در جامعه تنظیم میکنند گفت :مالک ازدواج
باید صفتهای پایدار موجود در فرد را مورد سنجش قرار دهد .وی با اشاره به اینکه هر شخصی باید انگیزه و هدف
خود از ازدواج را مشخص کند افزود :باورهای غلطی که در جامعه وجود دارد در انتخاب همسر آینده تأثیر میگذارد.

عکس خبر
آمادهسازی بستههای معیشتی و بهداشتی برای نیازمندها

عملیات آمادهسازی و بستهبندی  1100بسته معیشتی برای نیازمندان و  20هزار پک بهداشتی برای بیماران
خاص و سرطانی در استان تهران با حضور همتی ،رئیس جمعیت هاللاحمر در سالن  12هزار نفری وررزشگاه
آزادی برگزار شد.
سارهدخت سلطانیه /خبرگزاری ایرنا

یادداشت
تحریف ،نماها و نمادها
خسرو جغداوی  /گروه جامعه
news@naslefarda.net

بدون تردید محدودیتهــای اجتماعی یکی
ازعلل مهــم در ایجاد تحریــف و متعلقات آن
اســت که از طریق باورهای سست و بیاساس
به رفتارهاوعملکردها واردمیشود و این امکان
ندارد مگر آنکه شرایط و بسترهای الزم فراهم
باشد .به این ترتیب است که جدال با آن هنوز
وجود دارد و از این طریق خواستههاونیازها در
امورات فردی و اجتماعی به انحراف کشــانده
میشود و دامنه امراض فکری-عقیدتی گسترش
مییابد .با توجه به این توضیحات ،سیر تحوالت
و تغییرات در زندگی بشر و حوادث مربوط به آن
نشان میدهد که در مســیر حرکت و تالش او
برای عبور و رسیدن به ایدهآلهای خود با موانع
ناخواسته و غیرالزم مواجه بوده است که گاه به
سکون و گاه به خشونت میانجامید.
در همین ارتباط واژهای که با نام «تحریف» از آن
نام برده شده و درادامه به آن پرداخته میشود،
نگارنده را بر آن داشــت تاحدممکن ،چگونگی
پیدایش و وجود و اثــرات آن را تحلیل کند .با
توجه به شدهها و بازتاب آنها ،میتوان تفاوت
میان واقعیــت و غیرواقعیت را تشــخیص داد
مشروط به آنکه با واقعبینی به موضوعات مطرح
شــده ،نگاه کرد و انصاف و درایت بر این اساس
استوار باشد تا تفاوت و تضاد از میان تشخیصها
خود را بنماید .اینگونه اســت کــه روند روال
تغییر د ر معنا ،محتوا و بیان ،خود پایمال شدن
«واقعیت» است.
لذا با کمی دقت و توجه میتوان فهمید که زادگاه
و محل رشد و تأثیر این واژه میان نابسامانیها
و آشــفتگیهای فکریوفرهنگــی موجود در
جامعه است و تحمل درکنار آن و آمادگیهای
وهمآلود ،میتواند «تحریف» را توجیه کند که
بیان و اجرای یک دروغ و فریب را در پی دارد.
پــس وجــود چنیــن موضوعــی نمیتواند
از اختــاف و تنش بــه دور باشــد؛ هر چند
صاحبــان علموعقالنیــت و اهــل هنــر ،با
صــدا و تصویر و نوشــته و نمایــش صحنهها
از کارزارهــای مربوطه ،کوشــیدند پرده از آن
بردارند؛ امــا آنها نیز با بدرفتــاری ،مخالفت،
تهدیــد و حتــی ســرکوب مواجــه بــوده و
هســتند .به این شکل اســت که تأثیرپذیری
و تأثیرگذاری از حقیقت ،پیوســته با اختالل
مواجه بود.
در همین ارتباط چه بسیار دیده شده که اصل
به غیراصل و مثبت به منفی تبدیل شده و حتی
گاه آشــکارا به وجود آن اعتراف میشــود که
چنینوچنان اســت؛ تاآنجاکه افراد مسئول و
موظف نیــز در صحنههای علنــی ،کاذبها را
توجیه و خود را از هر نوع مواخذه و پاسخی تبرئه
میکنند و بعضاً به تحســین خود میپردازند
و بهرغم جنبــ ه منفی بهجا مانــده ،موضوع را
ختم به خیر تلقی کرده ،حاصل آن را ســازنده
میپندارند.
لذا مدلها و مدرکهایی در این پژوهها ،تخریب
داشتهها و دانســتهها و فرهنگ کجاندیشی و
بیاعتمــادی را رواج میدهد .امــا با همه این
اوصــاف در جبهه مقابل با وجود کاســتیها و
نارســاییهای نابجا ،تجربیات موجود در طول
ادوار گوناگون نشان داده که روشنایی و تاریکی
دو موضــوع متضــاد اســت و تحریفها-که
خود نمادی از تاریکی و ســیاهی را به نمایش
میگذارد،-نمیتواند از این ستیز در امان باشد.
از این رو نظامهای فکــری و اجرایی برای افراد
جامعه ،بدون آزادی ،گفتوگو ،مشورت و حضور،
خود «تحریف» است که آثار آن در نوع زندگی
افراد متناسب با شرایط و موقعیت آنها مشاهده
میشود و خود گواه بر این ادعاست .لذا همین
موضوع اصلیترین مسائل فردیواجتماعی را
به چالش میکشد که خواستههاوناخواسته را
دربرگرفته است و به تفکیک آنها میپردازد.
انســان این زمان بیش از گذشــته به
بههررو،
ِ
صلحوصداقت محتاج اســت؛ اما انواع تحریف
و نارواها ،آرامش و آســایش او را برهممیزند و
اسباب کینه و کدورتش را فراهم میسازد.
اگرچه در این راه بسیار کوشید و خسارتهای
سنگینی را متحمل شــد ،اما هنوز در آگاهی
و نشــاندادن و عمل به آن دارای ضعف است؛
ولی همیــن کوشــش ،نمایانگــر حضور و
قضاوت و مخالفت به «تحریف» و سایر امراض
اجتماعی اســت که هنــوز وجــود دارد و او را
میرنجاند.

