اجتماعی

پنج شنبه  ۹اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۱۶رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۴۸

یک توئيت

پرداخت زکات رکورد شکست
مردمباپرداخت 1300میلیارد تومانزکاتدرسال،99رکوردشکنیکردند
معاونکمیتهامدادبهخراسانمیگویدکهایناتفاقخوبچگونهرقمخوردوموارد
جمعآوریشدهکجاهزینهمیشود؟

رسانه آمریکایی بلومبرگ دیــروز در
گزارشی انتقادی نوشت:کشورهای
ثروتمندواکسنکووید 19وموادسخت
اولیهآنرااحتکارکردند.درواقعهمچون
بحران هند که جهان را تهدید می کند،
این رفتار کشورهای ثروتمند هم جهان
راتهدیدمیکند.

یک عکس
نماز باران در بستر خشک تاالب
بینالمللی هامون اقامه شد.

عبدالهی -باورش عجیب و سخت است اما
واقعیت دارد« :میزان پرداخت زکات توسط
مردم در سال  99رکــورد زد و از مرز 1300
میلیارد تومان عبور کرد» .این خبر را معاون
کمیته امداد امام خمینی(ره) اعالم کرده و
در گفت وگو با خراسان این نوید را می دهد
که جهش اصلی میزان زکات پرداختی توسط
مردم ،در سال  1400خواهد بود و باید منتظر
دومین رکورد شکنی تاریخی آن هم باشیم.
▪رشد چشمگیر در  2سال

سال  98هم اتفاقات خوب در حوزه زکات کم
نبود و تالش ها برای احیای این فریضه دینی
و مشارکت اجتماعی مردم در حل مشکالت
همنوعان شان چشمگیر بود .شــورای عالی
زکات و کمیته امداد ،میزان زکات پرداختی
در سال  98را  400میلیارد تومان در نظر
گرفته بودند امــا مجموع زکــات ایــن ســال از
 600میلیارد تومان عبور کرد .در سال 99
هم با وجود کرونا و مشکالت اقتصادی کرونا،
اما میزان زکات جمع آوری شده از سقف پیش
بینی شده  800میلیارد تومان که هیچ ،از مرز
 1300میلیارد تومان هم عبور کرد.
▪چگونه ممکن است؟

رسانه های جهان

رادیــو فرانسه :در
حــالــی کــه مــدارس
در بـــرخـــی نــقــاط
فرانسه بازگشایی
شد ،رستورا نها از
شش ماه پیش تاکنون در این کشور
تعطیل هستند و هــنــوز قطعیتی
بــرای بازگشایی آن ها وجــود نــدارد.
قــرار اســت همچون برخی دیگر از
کشورهای اروپایی تراس رستورانها
و برخی مراکز فرهنگی از اواسط ماه
مه بازگشایی شوند.
بی بی ســی :نتایج
یــــک تــحــقــیــق در
ســازمــان بهداشت
بریتانیا اعــام کرد:
تــزریــق یــک دوز از
واکسن کرونا انتقال ویروس را به نصف
کاهش می دهــد .این پژوهش نشان
داده است که تزریق یک دوز واکسن
ویروسکرونامیتواندانتقالویروسدر
خانوادهراتانصفکاهشدهد.

گزیده

تشکیل یک ستاد
برای صیانت از جمعیت!
انتشار آمــار جدید ولــی غیر رسمی وضعیت
جمعیت در کــشــور ،وزارت بــهــداشــت را به
تکاپوی تشکیل یک ستاد انداخت که البته
مشخص نیست اساسا این ستادها چقدر موثر
هستند .این خبر حاکی است ،با دستور وزیر
بهداشت بــه معاونت بهداشتی وزارتــخــانــه،
کمیته ستادی صیانت از جمعیت با مشارکت
معاونتهای بهداشت و درمان این وزارتخانه
تشکیل میشود .وزیر در این نامه به معاونش
نوشته که :با توجه به روند فزاینده کاهش نرخ
باروری و تغییر در ساختار جمعیتی کشور ،به
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی تاکید شده است
که اقدامات الزم را برای برنامه ریزی جمعیتی
انجام دهند.
بــر ایــن اســاس الزم اســت بــرای جلوگیری از
این رونــد ،کمیته ستادی صیانت از جمعیت
با مشارکت معاونت هــای بهداشت و درمــان
وزارت بهداشت تشکیل شود .همچنین الزم
است نظارت بر فرایند تدوین برنامه عملیاتی
جمعیتی دانشگاه ها تا  ۳۰اردیبهشت (روز
ملی جمعیت) نهایی شود.نمکی خواسته است
گزارش این اقدام را تا قبل از  ۳۰اردیبهشت به
وی ارائه کنند.
بــه گ ــزارش ایــرنــا ،بــر اســاس اعــام یــک مرکز
مطالعاتی ،نرخ باروری در کشور در سال  ۹۹به
۱/۶و رشد جمعیت به۰/۶درصد کاهش یافته
که کمترین میزان در طول تاریخ ایران است.

شده در کجا هزینه می شود .عسکریان پاسخ
می دهد :محل استفاده زکــات ،دقیقا برای
کمک به محرومان است .در سال  99بیش
از  85درصــد کل منابع حاصل از زکــات در
سفره مردم و برای زندگی آن ها هزینه شد،
از تامین جهیزیه و کمک به بیماران نیازمند
گرفته تا تعمیر منازل و تهیه بسته های غذایی.
 15درصد دیگر آن هم در حوزه های عمرانی
خود روستاها و در مواردی مثل احداث جاده
روستایی ،تامین برق روستا و ساخت خانه
عالم ،حسینیه و غسالخانه صرف شد.

برای همه ما این سوال پیش می آید که چطور
ممکن است در یکی از سخت ترین سال های
اقتصادی کشورمان ،مردم بیشترین زکات کل
 41سال عمر انقالب را پرداخت کرده باشند.
این سوال را با معاون توسعه مشارکتهای
مردمی کمیته امداد مطرح می کنم و وی در
گفت وگو با خراسان اظهار می کند :زکات
یکی از مظلوم ترین فــروع دینی اســت که با
وجود سفارش های موکد ،سال ها مورد کم
توجهی بود اما از سه سال قبل و بعد تاکید ویژه
رهبر انقالب بر ایجاد نهضت زکات در کشور،
شرایط تغییر کرد« .علیرضا عسکریان» می
افزاید :بعد از تاکید ایشان ،دبیرخانه زکات
همت خود را بیشتر کرد و قدرتمند وارد ماجرا
شد که خروجی اش افزایش قابل توجه زکات
پرداختی مردم در دوسال اخیر بوده است در

زکات به چه مواردی تعلق میگیرد؟
بنابر فتوای مراجع  تقلید زکــات در9مــورد واجــب است:گندم -جو  -خرما.
کشمش  -طال -نقره -شتر -گاو و گوسفند  .البته برخی از فقها عالوه بر این موارد
برای سرمایه کسب و کار و تجارت نیز بنا بر احتیاط ،زکات را واجب دانسته و برخی
هم مستحب میدانند.
حالی که رسیدن به زکــات سالیانه 1300
میلیارد تومان میزانی بود که ما برای شش سال
آینده هدف گذاری کرده بودیم.
▪فرهنگی که ترویج شد

عسکریان دربــاره مهم ترین
اقــدام صــورت گرفته در دو
ســال اخــیــر کــه بــه افــزایــش
مــیــزان زکـــات منجر شــده
اســـت نیز مــی گــویــد :مهم
ترین مشکلی که سال ها با آن مواجه بودیم،
اطالع کم مردم دربــاره پرداخت زکات بود.
همه با زکــات فطره آشناییم امــا بسیاری از
مــردم دربــاره زکــات کــشــاورزی و زکــات مال
اطــاع کاملی ندارند و به همین دلیل مهم
ترین هدف را تالش بــرای صحبت با مــردم و
ترویج فرهنگ پرداخت زکات تعیین کردیم.
مروجان زکات ،روحانیون مستقر در روستاها و
مراکز نیکوکاری تخصصی این فرهنگ سازی
را انجام دادند و امسال هم کارشان را توسعه

خواهند داد.
▪تدارک ویژه برای 1400

عسکریان می افزاید :امسال هم اوج خروجی
این اقدامات خواهد بود چرا که هماهنگی
بسیار خوبی با نمایندگی ولی فقیه در وزارت
جهاد کشاورزی ،حوزه های علمیه و سازمان
تبلیغات اسالمی انجام شده و بیش از شش
هزار مــروج ،چهار هزار روحانی مستقر و دو
هــزار روحانی طرح هجرت ،همکار ما برای
این فرهنگ سازی خواهند بود .عالوه برآن،
امسال هزار مرکز نیکوکاری تخصصی زکات
را افتتاح خواهیم کرد که با محوریت خود مردم
در مساجد محالت تشکیل می شود و با این
کار آرام آرام کار مردم را به خودشان خواهیم
سپرد.
▪ 1300میلیارد زکات کجا هزینه شد؟

سوال مهمی که شاید در ذهن همه ما شکل
بگیرد ،این است که زکات های جمع آوری

▪پرداخت کننده زکات برای هزینه کرد
حق انتخاب دارد

عسکریان به موضوع مهمی هم اشاره می کند
که شاید خیلی از ما از آن بی خبر باشیم .وی
می گوید :ما پیشنهادهایمان درباره اولویت
ها و نیازها را به پرداخت کنندگان زکات اعالم
می کنیم ،اما در نهایت خود آن ها هستند که
تصمیم می گیرند زکاتشان در کجا مصرف
شــود .مثال ممکن اســت ما از او بخواهیم از
زکاتش بــرای تامین بسته غذایی استفاده
کنیم اما نظر خودش این باشد که به یک بیمار
نیازمند در روستا کمک کند ،ما هم دقیقا
مطابق خواسته خود او عمل می کنیم.
▪زکات میتواند بخش بزرگی از مشکالت
جامعه را برطرف کند

حجت االســام والمسلمین قرائتی ،عضو
ش ــورای عالی زکــات هــم تعریف شیرین و
دلنشینی از زکات دارد؛ روحانی بزرگواری
که همه ما با جلسات تفسیر قرآن او در ماه
مبارک رمضان خاطره ها داریــم و کالمش
برای همگان دلنشین است .او می گوید« :از
مهمترین و پرتکرارترین مطالب و پیا مهای
قــرآنــی ،درب ــاره ادای فریضه زکــات است.
اگر فریضه زکات در کشور احیا شود و رونق
بگیرد بخش قابلتوجهی از مشکالت موجود
از بین خواهد رفت و اجــرای درســت زکات
در جامعه ،سیما و آینهای از وجود حکومت
اسالمی است».

تردیددربارهتاثیرواکسنهابرکرونایهندی

سازمانبهداشتجهانیازمقاومتاحتمالیگونههندیدربرابرواکسنخبرمیدهد
گروه اجتماعی -بالی جدید کرونا ،اکنون با
گونه هندی رخ عیان کرده است که نگرانی ها
و تردید ها را درباره تاثیر واکسن های موجود بر
این گونه ویروس افزایش داده است .یورونیوز
روزهای قبل نظر استیون گلدشتاین ،محقق
ویروس شناس در دانشگاه یوتا در آمریکا درباره
ویروس هندی را این گونه گزارش کرده بود:
«جهش هندی روی ژنومی است که مشکوک
به کاهش محافظت از پادتن در مقابل ابتال یا
واکسیناسیون قبلی است».
حاال سازمان بهداشت جهانی هم درباره تاثیر
واکسن روی گونه هندی ابراز تردید و نگرانی
کــرده اســت .خبرگزاری روســی اسپوتنیک
دیــروز نوشت« :سازمان بهداشت جهانی از
مقاومت گونه ویروس کرونای هندی در برابر
«آنتی بادی” خبر داد .محققان به کار روی گونه
جدید ویروس کرونا که در هند شناسایی شده
است ادامه می دهند .کارشناسان هنوز متوجه
نشده اند که دقیق ًا چه چیزی در جهش ویروس
در هند تأثیرگذار بوده است".
اسپوتنیک دیروز نوشت« :سازمان بهداشت
جهانی درباره نتایج تحقیقات اولیه گفت :نوع
جدید کووید ۱۹-دارای جهش هایE484Q
و  L452Rاســت که بر میزان باالتر انتقال
ویروس تأثیر می گذارد.
عالوه بر این ،آن ها می توانند در برابر آنتی
بادی های تولید شده در کسانی که ویروس
کرونا دارند یا واکسینه شده اند ،مقاوم باشند".

▪واکسن روسی موثر است؟

در شرایطی که جهان در این نگرانی به سر
می برد ،دیروز مسئوالن پروژه واکسن روسی
ادعا کردند واکسن «اسپوتنیک وی” در برابر
کرونای هندی موثر است.
▪پژوهش های ایرانی چه می گوید؟

در همین حال رئیس مرکز تحقیقات ویروس
شــنــاســی دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی شهید
بهشتی دیروز ضمن ارائه توضیحاتی درباره
ویژگیهای کرونای جهش یافته هندی ،گفت:
بر اساس اطالعات محدود اعالم میشود که
کیفیت واکسنها میتواند  ۵۰درصد نسبت
به این واریانت جدید کاهش یابد اما حتی اگر
واکسنها کفایت ایــد هآل نداشته باشند باز
هم میتوانند از ابتالی شدید و مرگ و میر
جلوگیری کنند.
دکتر علیرضا ناجی دربــاره ویــروس کرونای
جهش یافته هندی بــه ایسنا گفت :منشأ
پیدایش این جهش جدید از کشور هند است و
آن را با نام علمی  1.167.Dمیشناسیم .این
جهش از ویروس به سرعت تمام هندوستان را
در بر گرفته و اکنون میتوان گفت هندوستان
به واسطه این واریانت زیر بار کووید ۱۹مدفون
شده است.
▪ ۲۰درصد انتقال بیشتر با کرونای هندی

وی دربــاره خصوصیات این نوع از جهش در

ویروس بیان کرد :وجود همزمان دو موتاسیون
 E۴۸۴Qو  L۴۵۲Rاست .موتاسیون ۴۵۲
در واریانت آمریکایی در کالیفرنیا شناسایی
شد ،این موتاسیون سرعت انتقال ویروس را
افزایش میدهد که درباره جهش هندی هم
اعالم میشود حدودا  ۲۰درصد قدرت انتقال
آن افزایش یافته است .البته به دلیل این که
اطالعات خیلی کامل نیست اعداد اعالم شده
هم متفاوت اســت؛ اما در هر حال میدانیم
قدرت سرایت نوع جهش یافته زیاد است و ما
را نگران میکند؛ زیرا سبب شده واکسنهایی
که فعال برای مقابله با کووید ۱۹ساخته شده
است کفایت الزم را در برابر این واریانت نداشته
باشد.
▪ویــروس هندی؛ هــشــداری جــدی برای
جهان

دکتر ناجی خاطر نشان کرد :با کنار هم قرار
دادن ایــن دو خصلت ما با ویروسی روبــه رو
هستیم که هم سرعت انتقال بسیار باالیی دارد
یمیشودکهاگراینجهشدر
وهمسببنگران 
کل کشور و جهان به گردش درآید برنامههای
واکسیناسیون دچار مشکل می شود .قبل از
این جهش ،ما دربــاره واریانتهای برزیلی و
آفریقای جنوبی هم همین نگرانی را داشتیم
اما این واریانتها خیلی گسترش پیدا نکردند
در حالی که واریانت هندی کسب مزیت کرده
و هشداری جدی برای جهان است.

▪قانون مبارزه با کرونا

وی با اشاره به این که تمام واریانتها حاصل
دید غیرعلمی دنیا از کووید ۱۹است ،اظهار
کــرد :هرچقدر اج ــازه دهیم ویــرو سهــا در
گردش باشند احتمال موتاسیونها افزایش
مـییــابــد .واریــان ـتهــای رخ داده همچون
واریانت انگلیسی ،آفریقای جنوبی ،هندی
و ...در کشورهایی رخ داده است که مدتی
سیاستهای ایمنی گلهای را دنبال کردند
یا مدیریت بیماری را رها کردند که چرخش
گسترده و لجام گسیخته ویروس اتفاق افتاد.
ما در برابر یک ویروس زیرک و هوشمند قرار
داریم که قانون مبارزه با آن قانون کشورهای
پیشرفتهای همچون نیوزیلند ،کره جنوبی،
چین و ...است که در صدر مبارزه با ویروس
قرار گرفتند.دکتر ناجی افــزود :نگرانی که
درب ــاره تاثیر واکسیناسیون داریــم مربوط
به تمام دنیاست زیــرا ما همه در یک کشتی
هستیم و این که برخی کشورها واکسن تزریق
کنند و به سایر کشورها بی توجه باشند کاری
بسیار غلط اســت .دنیا باید بداند در برابر
کووید ۱۹مهم ترین راهکار همکاری است و
کسب منافع از واکسن کمکی به دنیا نخواهد
کــرد .حتی در صــورت واکسیناسیون یک
کشور ،با پخش واریــان ـتهــای ایــن چنینی
ممکن اســـت تــمــام بــرنــام ـههــای کنترلی
تحتالشعاع قرار گیرد.

5
گزیده

درمان کرونا چند؟
آن طور که وزارت بهداشت می گوید ،بیمه ۹۰
درصــد هزینه درمــان کرونا را می پـــردازد.الری
سخنگوی وزارت بهداشت دیــروز گفت :میزان
پرداختی بیمه شدگانی که مبتال به ویروس کرونا
میشوندهیچتغییرینکردهوبیمهها ۹۰درصداز
هزینههایبخشبستریو ۷۰درصدازهزینههای
بخش سرپایی را پرداخت میکنند .همچنین
سازمانبیمهسالمتدربخشخصوصینیزهمین
میزانراباتعرفهدولتیپرداختمیکند.درنتیجه
میزان پرداختی بیماران مبتال به ویروس کرونا در
بخشبستری۱۰درصدوبخشسرپایی۳۰درصد
است.الریادامهداد:همچنیندرخصوصداروی
رمدسیویردرحوزهدرمانسرپاییدرکلینیکهای
بیمارستانی و با تشکیل پرونده بستری ،پوشش
 ۹۰درصدی از طرف بیمه سالمت داده میشود.
وی با بیان این که سازمان بیمه سالمت تاکنون
حدوددوهزارمیلیاردتوماندربخشهایبستری،
سرپاییوداروییبرایبیمارانمبتالبهکروناهزینه
کرده است،تصریح کرد :هر بیمار مبتال به کرونا به
طور متوسط بین ۶/۵تا ۸میلیون تومان در بخش
دولتیهزینهداردکه ۹۰درصدآندربخشبستری
توسطبیمهپرداختمیشود.

پاسخ های مردم به نظرسنجی ایسپا

آیا واکسن ایرانی تزریق می کنید؟
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در
تازه ترین نظرسنجی خود درباره اقبال ایرانی ها
بهواکسنایرانیبهنتایججالبیدستیافتهاست.
طبقایننظرسنجی،ازهر ۱۰شهروند باالی۱۸
سال ،تقریبا شش نفر حاضر است واکسن ایرانی
دریافت کند .در اعــام نتایج این افکارسنجی
آمده است :از شهروندان باالی  ۱۸سال کشور
پرسیده شده است «وقتی واکسیناسیون شروع
ش ــود ،شما حاضرید واکــســن ایــرانــی دریافت
کنید؟»که۵۸/۹درصد از پاسخ گویان پاسخ
مثبتدادندودرمقابل۳۵/۵درصدحاضرنیستند
واکسن ایرانی دریافت کنند۵/۷.درصد نیز به
این ســوال پاسخ ندادند .این خبر حاکی است،
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) این
نظرسنجی را با جامعه آماری افراد باالی ۱۸سال
کل کشور و اندازه نمونه  ۱۵۷۳به شیوه مصاحبه
تلفنی در تاریخ  ۲۸فروردین تا اول اردیبهشت
 ۱۴۰۰اجراکردهاست.

افزایش افسردگی شدید ناشی از
وضعیت کرونا به  ۱۶درصد

از ابتدای کرونا هم این آسیب قابل پیش بینی بود
کهحالوروحیهمردمباتبعاتاینویروسوحشی
ناخوشخواهدشد.نکتهایکهیکمسئولباآمار
آن را روایت کرده است :مدیر کل مشاوره و امور
روان شناختی سازمان بهزیستی کشور گفت:
بررسیهای سامانه خودارزیابی روان شناختی
نشانمیدهدکهدرطولششماهاولشیوعکرونا
 ۹تا  ۱۱درصد استرس ،اضطراب و افسردگی
شدیدومتوسطگزارششدهواکنوناینرقمبه۱۶
درصدافزایشیافتهاست.بهزادوحیدنیابااشارهبه
تاثیرات کرونا روی مسائل روانی و اجتماعی بیان
گگستردهناشی
کرد :فشارهایروانیبهویژهسو 
از بحران کرونا و پیامدهای آن از یک سو و تغییرات
اقتصادی و اجتماعی و افزایش گرانی و بیکاری از
سویدیگر،بسترتغییروتعمیقالگویآسیبهای
اجتماعی را فراهم کرده است .این عوامل کارکرد
افراد و احساس امنیت ،کفایت و رضایت آن ها را
تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش اختالالت
روانیبهویژهاختالالتاضطرابیبهعنوانزیربنای
طیفوسیعیازسایراختالالتشدهاست.
▪نه فقط در ایران

وحیدنیا گفته است :این مسئله مختص کشور
ما نیست و همهگیری کرونا شاخصهای مربوط
به سالمت روانی اجتماعی بسیاری از کشورها
را تغییر داده اســت ،اما به تناسب ظرفیتها،
برنامههای مداخالتی و حمایت روانی و اجتماعی
هر کشور ،میزان تنشی که مردم تجربه میکنند،
متفاوت است.بنا بر اظهارات وی ،در این دوران
تنها  ۱۷درصد از  ۱۱۶کشور جهان ،بودجههای
مربوط به خدمات سالمت روان خود را افزایش
دادهاند که حداکثر میزان آن نیز حدود  ۲درصد
از بودجه بهداشتی آن کشورها بوده است

