بهرام؛ دیدی که چگونه کرونا افزایش گرفت؟!

بازگشایی مدارس ،ضروری اماغلط
ادامه از صفحه یک
از همان موقع تا االن بســیاری از اپیدمیولوژیست ها مدام در حال
گوشزد کردن هســتند که «به خیال انجام واکسیناسیون ،عادی
انگاری را درجامعه رواج ندهید ،ممنوعیتهای حضوری را حداقل
درادارات و مدارس و دانشگاهها ،بگذارید ادامه داشته باشد» ،اما این
وامصیبتها فقط از آنها گفتن است و از ما در رسانهها منتشرکردن
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ادامه از صفحه یک
مهدی ولیپور در گفتگو با ایرنا با اشــاره به عملیات
امدادی در حوادث جوی بهویژه برفوکوالک در اکثر
مناطق کشور گفت :امدادگران هاللاحمر در یک هفته
گذشته به بیش از  ۹۲هزار آسیبدیده در این حوادث
امدادرسانی کردهاند.
بر اســاس برخی گزارشها ،بارش باران و برف که بعد
از ماهها خشکســالی از چند روز پیش در بسیاری از
استانهای ایران شروع شده و در بعضی از مناطق ادامه
دارد ،مشکالت بسیاری را بوجود آورده است .بسیای از
مناطق روستایی در بعضی از استانهای ایران با سیالب
روبرو شده ،تعداد زیادی از جادهها بسته شده و برخی
از راههای ارتباطی هم مســدود شــده به طوری که
کمکرسانی را دشوار کرده است.
گفته شــده در کرمان آب و برق در بعضی از مناطق
این اســتان قطع شــده اســت و با ادامه بارشهای
شدید استاندار کرمان دستور تخلیه روستاهای کنار
رودخانهها را صادر کرده است.
افزایش بارندگی در رودبــار در جنوب کرمان ،منجر
به سیالب مجدد و باال آمدن ســطح آب در روستای
کروچان شده است.
براســاس همین گزارشها آب در  ۳۰روســتای این
اســتان قطع شــده و مقامهای کرمــان گفتهاند که
نیروهای امدادی در حال تــاش به هر طریق ممکن
برای کمک رسانی به اهالی این منطقه هستند.
در بم فرماندار این شــهر از قطعــی  ۵۳راه ارتباطی
روســتایی در بخشهای بروات و مرکــزی و طغیان
رودخانههای فصلی خبر داده است.
هادی شهســوارپور گفته که برق  ۱۵روستا نیز قطع
شده بود که مشکل بیشتر آنها حل شده اما هنوز برق
سه روستای حشرآباد و حسن آباد بخش دهبکری و
دامنه سیدی از توابع بخش مرکزی قطع است .استاندار
کرمان هم گفته به دلیل شرایط باتالقی ،کوهستانی
بودن و تــداوم بارندگیها هنوز راه دسترســی ۱۳۰
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با وجود تالشها موج سرمای فزاینده کشور
را دچار دردسرکرده است؛

سرد و سیاه با برف سفید!

عکس  :ایرنا

رئیس شورای حل اختالف استان تهران با اشاره
به پروندههای ورودی به این مرکز گفت :ماهانه
 ۶۰هزار پرونده به شــورای حل اختالف استان
تهران وارد و به همین میزان هم پروندهها مختومه
میشــود .غالمرضا مهدوی با بیان اینکه شورای
حل اختالف درحد توان خــود پروندهها را مورد
رسیدگی قرار میدهد به تعداد پروندههای ورودی
به این مرکز اشاره کرد و گفت :ماهانه حدود ۶۰
هزار فقره پرونده به شــوراهای حل اختالف وارد
میشود .رئیس شورای حل اختالف استان تهران
ضمن تاکید بر اینکه تعــداد پروندههای ورودی
و تعداد پروندههای مختومه در شــوراهای حل
اختالف با یکدیگر برابر است ،گفت :ماهانه حدود
 ۶۰هزار پرونده در شوراهای حل اختالف تهران
مختومه میشــود .وی تصریح کرد :یک پنجم
پروندههای وارده به شوراهای حل اختالف کشور
شامل پروندههای اســتان تهران است و اگر این
پروندهها در شورای حل اختالف مورد رسیدگی
قرار نمیگرفتند شــاهد اطاله دادرســی بودیم.
مهدوی درباره صلح و سازش دعاوی در شوراهای
حل اختالف اظهــار کرد :قریب بــه  ۴۳درصد
پروندههای شــورای حل اختالف استان تهران
با صلح و ســازش مختومه میشود و برای مابقی
آنها هم حکم صادر میشود .رئیس شورای حل
اختالف استان تهران با تاکید بر اینکه در  ۹ماهه
سال جاری  ۳۹نفر از محکومان به قصاص نفس
رهایی یافتند ،بیان کرد :پرونده این افراد به کمک
شورای حل اختالف استان تهران منجر به صلح
و سازش شــد .مهدوی ادامه داد :همچنین در ۹
ماهه اخیر  ۲هزار و  ۱۸زندانی از زندانهای استان
تهران آزاد شدند.

همین؛ که اگر جز این بود اکنون بنا به گفته خودتان ،میزان آلودگی
به امیکرون در سطح جامعه ،به بیشتر از موارد اعالمی نمیرسید و
مراجعات سرپایی در دو هفته اخیر تقریباً  ۴برابر نمیشد! قطعاً اگر
سیستمی بین وزارتخانهای نبود یا بهتر بگوئیم چشم و
آن تعارفات
ِ
گوش دلسوز شنوایی وجود داشت ،اکنون چراغهای قرمز همه گیری
امیکرون روشن نمیشد و کاسه چه کنم دردستانتان نبود و بازهم
به قول خودتان ،از افزایش موارد بستری و بیماران بدحال نگرانی و
دلهره نداشتید.
دلواپسی تعدادی از
البته شاید بد نباشد درالبه الی یادآوریها ،آن
ِ

اعضا کمیسیون آموزش و اجتماعی مجلس شورای اسالمی را ،که
میگفتند «دغدغه اصلی باید آموزش و پرورش دانش آموزان باشد
و نه بحث مبتال شدنشان به کرونا» هم اضافه کنیم.
به هرترتیب بهرام خان ،قطعاً عادی انگاریهایی که االن شــما به
شدت نگران آن هستید ،حدود  6ماه پیش از این استارتش زده شد.
حاالهم تا ورق کرونا به یکسال قبل برنگشته ،لطفاً به عنوان سکان
دار سالمت  80میلیون نفر جمعیت ،در کنار بی قراریهایتان نسبت
به افزایش شیوع ،دستوری قاطع برای جلوگیری از آسیب و زیانهای
بیشتر ،آن هم درآستانه سایه اندازی پیک ششم صادر کنید.

راستی ،همه به هوش باشــید که ،رئیس بخش عفونی بیمارستان
امام خمینی درهمین تهران ،کنار گوشــتان طــی چند روز اخیر
هشدار داده «بعد از بازگشایی مدارس با افزایش قابل توجه بیماری
کرونا مواجه میشویم» .حمید عمادی خطاب به همه دغدغه مندان
سالمت جامعه یادآوری کرده «فراموش نکنیم که ورود به پیک سوم
کرونا هم به دلیل بازگشایی مدارس اتفاق افتاد .به نظر میرسد پیک
ششم کرونا پیش از عید شروع خواهد شد و اگر آموزش و پرورش با
همین سرعت مدارس را باز کند با افزایش قابل توجه موارد بیماری
در کشور مواجه میشویم».

روستا باز نشده است و تالش برای بازگشایی مسیرها
و دسترسی به روستاها ادامه دارد .استان هرمزگان هم
از دیگر مناطقی است که بشدت تحت تأثیر بارندگی
شدید و بروز سیالب قرار گرفته است.
استاندار هرمزگان گفته که با توجه به توده سوم بارشی
که در این اســتان در پیش است ،اقدامها و آمادگیها
برای مواجهه با پیامدهای آن در شهرستان میناب و سد
استقالل انجام شده است.
مهدی دوستی گفته که تخلیه سه روستا در شهرستان
میناب انجام شد و همچنین  ۵۰دستگاه ماشین آالت

سنگین که در جریان سیل قبل در منطقه مستقر شده
بود و پنج کیلومتر ســیل بند ایجاد کرده ،همچنان
مستقر هســتند و به صورت لحظهای سیل بندها را
ترمیم میکنند .استانهای جنوبی و شرقی ایران که
از زمان شروع بارشها در هفته گذشته شاهد وقوع سیل
بودند خسارات بســیاری دیدهاند و مقامهای دولتی
گفتهاند که این سیالبها بیش از چهار هزار میلیارد
تومان خسارت وارد کرده است.
در رودان در اســتان هرمزگان درجریان بارندگی به
گفته مقامهای این استان تا کنون بیش از  ۴هزار و ۱۲۱
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واحد مسکونی در رودان دچار آسیب و خسارت شدند
و عالوه بر واحدهای مسکونی به کشاورزی مخصوصاً
مزارع صیفی و باغهای این شهرســتان خســارتهای
زیادی وارد شده اســت .همچنین تداوم سرمای هوا
و بارش برف و کوالک باعث شــده که مدارس برخی
مناطق استانها از جمله استانهای آذربایجان شرقی و
اردبیل برای چند روز پیاپی تعطیل و آموزش در فضای
مجازی صورت گیرد.
مشکالت ناشی از بارش برف ســنگین زندگی عادی
شهروندان این اســتان را مختل کرده است .از جمله
 ۵۰۰راه روستایی مسدود شده که گفته شده اقدامات
راهداران برای بازگشایی آنها ادامه دارد و انتظار میرود
بسیاری از روســتاها تا سهشنبه شب از محاصره برف
خارج شوند.
در لرســتان هم راه ارتباطی بیش از  ۸۰۰روستا قطع
شده و مهدی پازوکی ،مدیرکل مدیریت بحران لرستان
گقته که به دلیل بارش ســنگین برف در لرســتان،
راههای روستایی برخی شهرستانهای استان همچنان
مسدود اســتدر همین حال رییس مرکز اطالعات و
کنترل ترافیک پلیس راهنمایــی و رانندگی ایران از
انسداد  ۴۶محور فرعی و اصلی در ایران خبر داده است.
در چند روز گذشته استانهایی که شاهد بارش برف و
باران سنگین بودهاند با بسته شدن بسیاری از محورها،
مه گرفتگی و لغزندگی جادهها ،آبگرفتگی و سیالب
روبرو شدهاند .بارش اخیر برف و باران در ایران در حالی
رخ داده که ایران ظرف یک ســال گذشــته با یکی از
خشکترین سالهای خود روبرو بوده است .سال ۲۰۲۱
خشکترین سال ایران در نیمقرن گذشته بوده است.
همچنین در همین رابطه ســردار حســین اشتری
فرمانده کل انتظامــی جمهوری اســامی ایران در
خصوص آمادگی نیروهای پلیس و استفاده از ظرفیت
و امکانات انتظامی کشور در راستای امدادرسانی و ارائه
خدمات به هموطنان عزیز در مناطق برفی و سیل زده
دستور ویژهای صادر کرد.

یافتهها
ادامه از صفحه یک
خطاب به همه مردهایی کــه فکر میکنند فریاد
زدن و نعره کشیدن ،الزم است باید بگوییم قابل
درک است که شما از کجا و چه شرایطی به اینجا
رســیدهاید و وضعیت فعلیتان چیست ،بیشتر
آقایان در چنین شــرایطی بودهانــد .اما یک نظر
کارشناسانه هست که میگوید« :معیار تشخیص
یک مرد این اســت کــه چقدر ســریع عصبانی
میشــود» .وقتی بر سر همســرتان داد و فریاد
میزنید ،قدرتتان را نشــان نمیدهید ،بلکه فقط
به او نشان میدهید که اراده ضعیفی دارید و صبر
و تحملتان بسیار کم است .مردی که همسرتان
واقعاً به او احترام میگذارد مردی است که بتواند
بدون متوسل شدن به زورگویی و گردن کلفتی ،از
عقیدهاش دفاع کند .مرد واقعی کســی است که
بتواند در دعواها ،اختالفنظرها و عشق و عاشقی،
خونســردیاش را حفظ کند .لطفاً در این مورد
خوب فکر کنید.
 -5دوستش داشته باشید ،اما نه فقط در حد حرف:
یک موضــوع اصلی در این مطلب این اســت که
شما باید شــوهری فراتر از کلمات باشید .کلمات
اگر پشــتوانه معنایی و عملی نداشته باشند ،پوچ
هستند .عشق هم همینطور است .شما میتوانید
هزار بار در روز به همسرتان بگویید که دوستش
دارید و عاشقش هستید اما اگر از او رو برگردانید و
او را نادیده بگیرید ،آن هزار بار کام ً
ال بیارزش است.
یک شوهر خوب ،راههای تازه برای عشق ورزیدن
به همســرش پیدا میکند ،به حرفهایش گوش
میدهد ،در مورد روزی که پشت سر گذاشته با او
حرف میزند ،برای کارهایی که در خانه و زندگی
انجام میدهد ارزش قائل است و همیشه به دنبال
این است که همسرش ،این قدردانی و تحسین را
واقعاً احساس کند .به او بگویید چقدر رفتارهایش
را میپسندید و به عنوان یک زن چقدر تحسینش
میکنید .اما رفتارتان باید پشتوانه کالمتان باشد؛
به کلماتتان معنا بدهید .اگر بتوانید راهی برای
ارتباط دادن کلمات با رفتارتان پیدا کنید که نشان
بدهد جدی و روراست هســتید ،او برای همیشه
عاشقتان خواهد ماند.
وقتــی بــه کار ببندیــد نتیجه
باورنکردنی است
شوهر خوب شــدن و رعایت اصول همسرداری،
چیزی است که مدام در حال تغییر و تکامل است.
شما نمیتوانید فقط بنشینید ،کاری نکنید و امید
داشته باشــید و آرزو کنید که همه چیز خوب و
دلچسب پیش برود .تالشــتان را بکنید تا فراتر از
کلمات دوستش داشته باشید ،ذوق و ابتکار داشته
باشید و الگوهای ارتباطی شــفافی خلق کنید و
هرگز با همسرتان برخورد فیزیکی نداشته باشید،
هرگز!منبعhttp://www.thedailymind.com :

