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اجتماعی

ثبتنام کارت ملی هوشمند تا پایان سال  ۹۷تمدید شد
حمید درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه جمعیت باالی  ۱۵سال
واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند حدود  ۶۰میلیون نفر هستند ،به ایسنا گفت:
«برای حدود ۴۰میلیون نفر کارت ملی هوشمند صادر کردهایم ،برای سال  ۹۷نیز این
امکان فراهم شده است که مردم تا پایان سال بتوانند جهت ثبتنام کارت ملی هوشمند
اقدام کنند».

محیط زیست

احتمال انتقال آب دریای عمان
به سه استان از سال آینده

با توجه به طرح انتقال آب از دریای عمان به
استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و
خراسان رضوی ،معاون محیط زیست دریایی
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با اشاره به
ضرورت مطالعات انتقال آب دریای عمان ،از
احتمال اجرای آن از یک سال آینده خبر داد.
پروین فرشچی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
اینکه در بحث انتقال آب دریای عمان تاکید
دارم که حتما استان سیستان و بلوچستان در
اولویت قرار گیرد ،تصریح کرد« :اگرچه کمآبی
و بیآبی در سه استان سیستان و بلوچستان،
هرمزگان و خراس��ان رضوی بی��داد میکند
اما سیستان و بلوچس��تان به دلیل مجاورت
با دریای عمان باید در اولویت آبرس��انی قرار
گیرد ».وی در مورد ضرورت انتقال آب دریای
عمان اظهار کرد« :پیشبینیها نشان میدهد
که تا سه س��ال آینده استانهای سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان و خراسان رضوی حتما
به منابع آبی نیاز دارند و انتقال آب حتما باید
صورت گیرد ».معاون محیط زیس��ت دریایی
س��ازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به
این موضوع که تعدادی از کارشناسان انتقال
آب را گزین��ه مردود ب��رای تامین منابع آبی
میدانن��د ،گفت« :س��ازمان حفاظت محیط
زیست هم انتقال آب را آخرین گزینه میداند
اما باید دقت کنیم که هر دریایی شرایط خاص
خ��ود را دارد .به همین علت ما به انتقال آب
دریای خزر و خلیج فارس «نه» گفتیم .دریای
عمان به خصوص ش��مال ش��رقی آن شرایط
متفاوتی دارد ضمن اینکه چاره دیگری برای
تامین منابع آب مورد نیاز این مناطق نداریم».
فرشچی با اشاره به اینکه آبگیری سیستان و
بلوچستان از دریای عمان اشکالی ندارد ،اظهار
کرد« :عمق دریای عمان خیلی زیاد اس��ت و
شرایط آن با وضعیت بسته دریای خزر و نیمه
بسته خلیج فارس متفاوت است .دریای عمان
عالوه بر عمق باال با اقیانوس هند ارتباط دارد
و تاکید میکنم که برای جبران خشکی این
سه اس��تان و جلوگیری از نابودی آنها چاره
دیگری جز انتق��ال آب وجود ندارد چون این
استانها نه آب زیرزمینی دارند و نه میتوان
به بارشهای این منطقه امیدوار بود ».وی در
پاسخ به این پرسش که آب انتقالی از دریای
عمان به استانهای سیس��تان و بلوچستان،
هرمزگان و خراسان رضوی در چه زمینههایی
مصرف میشود ،گفت« :برنامهریزی شده که
آب منتقل شده بیشتر برای مصارف شرب و
بعد برای مصارف صنعت و کشاورزی باشد».
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت
محی��ط زیس��ت در م��ورد می��زان آب مورد
نیاز برای انتقال از دری��ای عمان اظهار کرد:
«میزان آب مورد نیاز برای انتقال در دس��ت
مطالعه اس��ت همچنین مسائلی مثل عمق و
روش آبگیری ،نوع تکنولوژی آبشیرینکن و
محل اس��تقرار آن ،مس��یر انتقال آب و محل
بازگرداندن تلخآبهها بای��د مورد مطالعه قرار
گیرد که در دس��ت انجام است و حدود شش
ماه دیگر به اتمام میرس��د ».فرشچی ادامه
داد« :ح��دود پنج ماه بع��د از پایان مطالعات،
کار انتقال آب از دریای عمان به اس��تانهای
سیستان و بلوچس��تان ،هرمزگان و خراسان
رضوی آغ��از خواهد ش��د البت��ه همزمان با
مطالعات ،تجهیزات وارد و کارهای مقدماتی
انجام میشود ».وی با اشاره به اینکه مطالعات
مرب��وط به انتق��ال آب دریای عم��ان را آب
منطقهای سه اس��تان سیستان و بلوچستان،
هرمزگان و ب��ه ویژه خراس��ان رضوی انجام
میدهند ،تاکید ک��رد« :مطالعات باید انجام
ش��ود و تا قبل از ارائه نتای��ج کلیه مطالعات
نمیتوان در اینباره نظر قطعی داد .س��ازمان
حفاظت محیط زیس��ت ب��دون گزارشهای
ارزیابی ریس��ک و ارزیابی زیس��ت محیطی،
ب��ا اجرای طرح موافق��ت نخواهد کرد .ضمن
اینکه تنها در ش��رایطی ک��ه نتایج مطالعات
مطابق با خواس��تههای محیط زیست باشد،
با آن موافقت خواهیم ک��رد ».معاون محیط
زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست
در پایان گف��ت« :با اینکه در مورد انتقال آب
از دریای عمان چاره دیگری نداریم اما شرط
و ش��روط بسیاری برای ارائه مجوز انتقال آب
گذاشته شده است و معاونت دریایی سازمان
حفاظ��ت محیط زیس��ت به تم��ام جزئیات
کاره��ای محیط زیس��تی با جدی��ت نظارت
خواهد داشت البته دستگاههای مجری انتقال
آب هم به دلیل س��رمایهگذاری کالنی که در
جری��ان اجرای این طرح دارند ،خودش��ان را
مجاب کردهاند که تمام مراحل توس��عه را با
محیط زیست جلو ببرند».

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

وزیر بهداش��ت در جلس��ه ستاد بازس��ازی مناطق
زلزله زده اس��تان کرمانش��اه با اش��اره ب��ه خروج
آمری��کا از برجام ،گفت« :دولت و تیم دیپلماس��ی
تالشهای بس��یاری ب��رای به ثمر نش��اندن برجام
داشتند؛ اما س��رانجام آمریکا از برجام خارج شد».
به گزارش ایسنا ،حسنهاش��می با بیان اینکه وزارت بهداشت
همانط��ور که قول داده بود تا پایان کن��ار زلزله زدگان خواهد
بود ،گفت« :بازس��ازی و مقاوم س��ازی خانههای بهداشت این

مقاوم سازی و بهره برداری از بیمارستان سرپل ذهاب تا شهریور

مناطق ب��ه همراه مقاوم س��ازی و بهرهبرداری از
بیمارس��تان س��رپل ذهاب ش��هریور ماه امس��ال
به پایان میرسد».
قاضی زادههاش��می به بیمارس��تان نوساز اسالم
آباد غرب که در زلزله آبان ماه سال گذشته دچار
آس��یب شد ،اشاره کرد و افزود« :مهندسین این پروژه کارنامه
س��یاهی از خود به جا گذاش��تند و این برای ما تجربه شده و
تقاضا داریم از این پس سرخود عمل نکرده و طبق نقشههای

مقام سازی ،کار پیش رود».
هاش��می با تاکید بر لزوم تحقق وعدهه��ای رئیس جمهور در
مناط��ق زلزله زده ،گفت« :مردم زلزل��ه زده باید قبل از اینکه
هوا سرد شود و س��الگرد زلزله برسد در خانههای خود ساکن
ش��وند ».وی همچنین با ابراز نگرانی درب��اره احتمال اپیدمی
س��الک در مناطق زلزله زده ،گفت« :مس��ئولین مربوطه باید
هرچه س��ریعتر در خصوص جمع آوری نخالهها اقدام کرده و
اقدامات الزم پیشگیرانه را انجام دهند».

استان

ایجاداشتغالمستقیمبرای
 124هزار نفر در بخش معدن

آفتاب یزد – اسد فالح :همایش  HSEبا
همکاری و مش��ارکت اداره کل آموزش فنی
و حرفهای اس��تان و ش��رکت مس سونگون،
ب��ا حضور علیزاده نماینده مردم شهرس��تان
ورزقان در مجلس ش��ورای اسالمی ،یحیوی
فرمان��دار ورزقان ،یعق��وب نماینده مدیرکل
آموزش فنی و حرفهای استان ،محمد آقازاده
مدیرعامل شرکت مس سونگون و جمعی از
مسئولین شهرستانی برگزار گردید .مدیرکل
آم��وزش فن��ی و حرف��های اس��تان در این
همایش که به عنوان سخنران حضور داشت،
ب��ا بیان این مطلب که نقش و جایگاه معدن
و مباحث ایمنی آن مانند خود صنعت معدن
هنوز کشف واقعی نشده است ،افزود« :بخش
معدن کش��ور ما در می��ان  15قدرت معدن
جهانی اس��ت و غن��ی از حی��ث داراییهای
معدنی و در تنوع ،ثروتمند اس��ت ».یعقوب
نماینده افزود« :تاکنون هش��ت هزا رو 840
معدن در کشور کشف شده که از این تعداد
پنج ه��زار و  873معدن فع��ال و دو هزار و
 546مع��دن غیرفعال و  421معدن در حال
تجهیز میباش��ند و تاکنون برای  124هزار
نفر در بخش معدن اش��تغال مستقیم ایجاد
شده است ».مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
اس��تان با اش��اره به این مطلب که کشور ما
روی کمربند جهانی مس قرار دارد و معادن،
تأمی��ن کننده م��واد اولیه صنایع هس��تند،
خاطرنشان س��اخت 30 « :درصد از گردش
مالی اقتصاد کش��ور وابسته به بخش معدن
اس��ت و این در حالی است که در بخشهای
مع��ادن ایران حدود  80ت��ا  90درصد هنوز
اکتشافی صورت نگرفته است».

بخشودگیجرایمحقبیمه
کارفرمایانخوشحساب

آفتاب یزد – ماهان فالح :مدیرکل تأمین
اجتماعی آذربایجان شرقی گفت« :بخشودگی
جرایم حق بیمه کارفرمایان خوشحساب در
جه��ت بهبود فضای کس��ب و کار و حمایت
از کارگ��ران و کارفرمای��ان در جه��ت رونق
تولید ملی اجرا میش��ود ».جعفر سمساری
با بیان اینکه با توجه به نامگذاری س��ال٩٧
به عنوان س��ال حمایت از کاالی ایرانی و در
اجرای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی و نیز
مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون
که به عللی نتوانس��تهاند حق بیمه کارگران
خ��ود را در موع��د مق��رر پرداخ��ت نمایند،
بخش��ودگی جرایم کافرمایان خوش حساب
منطب��ق بر آیین نامه اجرایی ماده  ١٣قانون
حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی
در تأمی��ن نیازهای کش��ور و تقویت آنها در
امر صادرات در سال  ٩٧اجرا میشود ،تأکید
نم��ود« :مهلت بهره مندی کارفرمایان از این
تس��هیالت تا تاریخ  97/04/10خواهد بود».
مدیرکل تأمین اجتماعی اس��تان با تأکید بر
اینکه جرایم متعلقه مربوط به بدهیهای قبل
از  95/12/29مشمول این قانون است ،اذعان
داشت« :کارفرمایان در مدت مقرر میتوانند
با ارائه مدارک و مس��تندات ابرازی از جانب
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اتحادیهها
و فرمان��داری و بخش��داریها مبنی بر تأیید
دالیل وقوع بحران ،با سازمان تأمین اجتماعی
نس��بت به پرداخت و یا تقسط بدهی قطعی
ش��ده خود اقدام نمایند ».جعفر سمساری،
همچنین در خصوص بدهی کارگاههایی که
بعد از تاری��خ  95/12/29به علت بروز یکی
از موضوع��ات دالیل ابرازی آیین نامه مذکور
دچار مشکل شده و مشمول پرداخت جرایم
میباشند ،عنوان داشت« :این کارفرمایان تا
س��ه ماه از تاریخ وقوع دالی��ل ابرازی مهلت
دارند تا نسبت به ارائه مدارک خود به شعب
تأمین اجتماعی اقدام و از تسهیالت مقرر در
بخش��ودگی جرایم بهره مند ش��وند ».وی با
بیان اینکه کارگاههای ورشکس��ته و تعطیل
مش��مول این طرح نیس��تند ،خاطرنش��ان
کرد« :چنانچ��ه کارفرمایان ت��وان پرداخت
یکجای بدهی را نداش��ته باش��ند ،میتوانند
درخواس��ت تقس��یط بدهی خود را به شعب
مربوط��ه ارائ��ه نمایند که در ای��ن صورت با
تقس��یط  ١٢ماهه از صددرصد بخشودگی
جرایم متعلقه برخوردار میش��وند و چنانچه
در  ١٨م��اه بدهی خ��ود را پرداخت کنند از
٨٥درصد بخشودگی جرایم بهره مند شده و
با تقسیط  ٢٤ماهه بدهی خود ،از ٧٥درصد
بخش��ودگی جرایم برخ��وردار میش��وند و
اگ��ر در  ٣٠و یا  ٣٦ماه قس��ط بندی کنند
ب��ه ترتی��ب از  ٦٠و ٥٠درصد بخش��ودگی
جرای��م برخ��وردار خواهند ش��د ».مدیرکل
تأمین اجتماعی اس��تان تصریح کرد« :هدف
از اجرای آن ،کمک به کارفرمایانی است که
در ایج��اد بحران و ع��دم پرداخت حق بیمه
مقص��ر نبوده و نوس��انات ارزی و پدیدههای
طبیعی (زلزل��ه و )..منجر ب��ه بدهی آنها به
سازمان تامین اجتماعی شده است».

م�ردم ته�ران در ایس�تگاههای مترو
حتم ًا چن�د معلول را دی�ده اند که در
فروش�گاههای عرضه اغذیه و صبحانه
آماده مش�غول به کار هستند .یکی از
آنها که دارای معلولیت حرکتی بود و به
سختی صحبت میکرد در پاسخ به این
سوال آفتاب یزد که «آیا دکه متعلق به
خود وی است یا خیر؟» گفت :من اینجا
کار میکن�م ،دک�ه متعلق به ش�رکت
آق�ای ....اس�ت و او حقوق�ش را 600
ت�ا  800هزار تومان اعلام کرد و گفت
هر روز ش�رکت تعداد مش�خصی برای
وی صبحان�ه آماده میآورد ،همیش�ه
نگران هستم که همه اش فروش نرود،
چون تعداد االن زیاد ش�ده است و اگر
هم�هاش فروش ن�رود ،ش�رکت ضرر
میکند و آقای ........عصبانی میشود

سودکثیف
موج به کارگیری معلوالن ذهنی (اوتیسم) توسط برخی کارفرمایان
شائبه سوءاستفاده از این افراد برای جلب مشتری را مطرح کرده است

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :مبتالیان به سندروم
داون و اوتیسم همچون فرشتگان معصوم هستند،
بیگناه و پاک .طبیعتاً نیازهای آنها کمی متفاوت
با دیگران است ،بسیاری از صاحبنظران معتقدند
به کارگیری معلوالن در محیطهای کاری با توجه
به حساس��یتهای موجود در این زمینه به صورت
موردی نیاز به بررسی دارد .داشتن هر شغلی عالوه
بر نکات مثبت با خود مواردی همچون اس��ترس،
فشار کاری ،نامالیمات شغلی و موارد بسیار دیگری
به همراه میآورد که نیاز به واکاویهای تخصصی
دارد .اخیرا ً موجی در جامعه به راه افتاده که نشان
از عالقه مندی برخی کار فرمایان برای استفاده از
مبتالیان به سندروم داون و اوتیسم در کارگاههای
ش��غلی خود دارد .بدیهی است که دید غالب ،نیت
خیرخواهانه اس��ت ،اما اگر کسی نیت خیر نداشته
باش��د و با اس��تفاده از این مبتالیان قصد افزایش
فروش از طریق جلب ترحم مشتری را داشته باشد
چه؟ مردم اوتیسمیها و مبتالیان به سندروم داون
را دوست دارند ،وقتی آنها با آن صورت معصومشان
به انسان خیره میشوند مگر میشود از آنها خرید
نکرد و یا برای رونق کارش��ان به محل کسبشان
سر نزد ،مش��تریها کافی است احساس کنند که
ش��ما یک شخص خیر هس��تید که قصدتان تنها
کارآفرینی و اش��تغال زایی برای این بیماران است،
آن هنگام خود مشتریها به مبلغ درجه یک شما
تبدیل میش��وند .در یک م��ورد ،افتتاح یک کافه
ب��ا حضور تعداد زیادی از مبتالیان به داون به خبر
اول رس��انهها تبدیل ش��د .صاحب کافه اگر چند
میلیارد هم پول میداد نمیتوانست اینگونه راحت
در دهه��ا رس��انه و صدا و س��یما و فضای مجازی
به صورت پستهای با بازدید میلیونی برای خودش

بعض��ی از این مواد ب��ه قدری قوی هس��تند که
اختالالت جدی در ح��واس مصرف کننده ایجاد
میکنند به حدی که فرد ،رنگها را میش��نود و
صداها را بو میکند .این بخشی از اثرات برخی مواد
توهم زایی است که جوانان کشور را تهدید میکند.
به گزارش تسنیم ،حشیش از چهار هزار سال پیش
در چین و آس��یا شناخته شده بود و به عنوان یک
دارو و ماده مستی بخش شناخته میشد؛ در قرن
نوزدهم به عنوان ضد درد ،ضد تشنج و خواب آور
به میزان زیادی مورد استفاده قرار گرفت؛ هندیها
بیش از دو هزار س��ال قبل به خاصیت سکرآور آن
پی بردند لذا این گیاه در ابتدا در تپه ماهورهای هند
کشت داده شد و از صمغ آن برای بعضی از مراسم و
اعیاد مذهبی برای ایجاد هیجان استفاده میکردند.
حتی هندیان حش��یش را ب��رای قربانیان خدایان
بهکار میبرند .البته در گذشته برخی اعتقاد داشتند
حشیش آثار آنتی بیوتیکی هم داشته ولی ابنسینا
مینویسد «بنگ» سمی است که عقل را مشوش
میکند ،فراموش��ی م��یآورد و خن��اق و دیوانگی
دربردارد .تبلیغات دروغ باعث شده برخی از مردم
و به خصوص جوانان تصور کنند ،مصرف حشیش
نه اعتیادآور است و نه مضر در حالی که تحقیقات
انجام ش��ده در سراسر دنیا این تصور را رد میکند
و در ادامه به برخی از آثار س��وء مصرف حشیش و
محصوالت برگرفته از این ماده خواهیم پرداخت.
«حشیش»؛ اعتیاد آور توهم زا

توه��م زا به گروه��ی از داروها اتالق میش��ود که
مهمترین اثر آنها تغییرات شناختی ،ایجاد تغییرات
اساسی در حاالت روانی-رفتاری شخص و به ویژه
تودههای شنیداری و دیداری و اختالل حواس است
که در حال حاضر بی��ش از  100نوع ماده توهمزا
شناخته شده که در دو گروه طبیعی و غیرطبیعی
دس��ته بندی میشوند .حش��یش یکی از همین

باره�ا ش�اهد س�وء اس�تفاده از آنها و
به کارگیریش�ان در مش�اغل س�خت
بودهایم ،میزان ساعات کاری این افراد
باید بسیار محدود باشد و کمتر از دیگر
کارکنان در محل کار باشند ،کار نباید
س�نگین و یا متضمن ایجاد استرس و
فشار کاری باال باشد ،نباید به آنها برای
انجام کار بیشتر از حد توان فشار آورده
شود .طبیعی است که شخص اوتیسم
ممکن اس�ت خیل�ی با مفه�وم پول و
درآمد آش�نا نباش�د و نباید ب�ه اجبار
خانوادهه ا به کار سخت گمارده شوند

تبلیغ نماید .مشتریها به این کافه سرازیر شدهاند،
جا برای نشس��تن نیست ،چند روزنامه نگار که در
مح��ل حضور یافتند از قیمته��ای باال گفتند که
نمیتوانست جلوی مردمی را بگیرد که برای حضور
در کافه سر و دست میشکستند و صف بسته بودند.
البته با توجه به پش��تیبانی چند مدیر بهزیستی از
این طرح ،حتماً تمام موارد و صالحدیدها در این
یک مورد در نظر گرفته شده است و این مبتالیان
حقوق و مزایای کامل دریافت خواهند کرد .اما آیا
در هم ه موارد اینگونه است.
افزایش شغل برای مبتالیان به اوتیسم و داون

تب اس��تفاده از معلوالن مبتال به داون و اوتیس��م
ب��ه ویژه پس از افتتاح یک کافه که گارس��ونهای
آن مبتال به س��ندروم هس��تند باال گرفته اس��ت.
آگهیهایی که در فضای مجازی دس��ت به دست
میشود حکایت از گس��ترش این ایده دارد .مدیر

یک مرکز تهیه غذا در آگهی تلگرامی مدعی شده
است که گارس��ونهای او اوتیسمی هستند و آنها
حتی در آشپزی نیز کمک میکنند .صنایع دستی
اوتیسمیها ،فروش��گاه مبتالیان به سندروم داون
و موارد بس��یار دیگر در حال افتتاح اس��ت .البته
پیش از این هم اس��تفاده از این افراد معمول بوده
است .مردم تهران در ایستگاههای مترو حتماً چند
معلول را دیده اند که در فروشگاههای عرضه اغذیه
و صبحانه آماده مشغول به کار هستند .یکی از آنها
که دارای معلولیت حرکتی بود و به سختی صحبت
میکرد در پاس��خ به این سوال آفتاب یزد که «آیا
دکه متعلق به خود وی اس��ت یا خیر؟» گفت :من
اینجا کار میکنم ،دکه متعلق به ش��رکت آقای....
است و او حقوقش را  600تا  800هزار تومان اعالم
کرد و گفت هر روز ش��رکت تعداد مشخصی برای
وی صبحانه آماده میآورد ،همیش��ه نگران هستم
ک��ه همه اش فروش نرود ،چ��ون تعداد االن زیاد
ش��ده اس��ت و اگر همه اش فروش نرود ،شرکت
ضرر میکند و آقای ........عصبانی میشود .ظاهرا ً
استفاده از معلولین راهی است برای دور زدن برخی
قوانین مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی همچون
ش��هرداریها ک��ه راحتتر میتوان به وس��یله آن
قراردادها را توجیه نمود.
تخفیفهایمالیاتی وبیمهای

سیدمحمدعلی میری کارش��ناس انجمن اوتیسم
ای��ران به آفت��اب یزد گفت :ما قانون��ی نداریم که
طبق آن حقوق یک شخص مبتال مث ً
ال به اوتیسم
از شخص دیگر کمتر باشد ،بر اساس کنوانسیونها
و توافقات بینالمللی ،از س��ال  1970به این س��و
تم��ام افراد با نیازهای ویژه اعم از س��ندروم داون،

از حشیش تا «الاسدی»

همه چیز درباره توهمزاها

توهمزاهای طبیعی اس��ت که به ص��ورت مادهای
صمغی شکل بوده و سرشار از تتراهیدروکانابینول
( )THCاس��ت که ماده موثر گیاه شاهدانه مونث
اس��ت که نام اختصاری آن شاهدانه هندی است.
در کشورهای آمریکایی ،گیاه حشیش یا شاهدانه
به کانابیس ساتیبا معروف بوده که از گیاهان بومی
سرخپوستان است .این ماده به رنگ سبز تیره گاهی
قهوهای مایل به سبز شبیه حناست که از گل ،برگ
و ساقه گیاه شاهدانه مونث و از ترشحات چسبنده
آنها به صورت صمغ به دس��ت میآید که پس از
خشک کردن حشیش ،در اشکال مختلف تختهای،
تخممرغ��ی و گلولهای به بازار عرضه میش��ود .بر
اساس گزارشهای جهانی ،بیشترین مناطقی که
در آنها حشیش کشت و تولید میشود خاورمیانه،
شمال آفریقا ،پاکستان و افغانستان است و در مقابل،
آفریقای شمالی ،آمریکای شمالی و اروپا مهمترین
بازار مصرف این مواد هستند.
نشانهها و عوارض مصرف «حشیش»

عمدهترین روش مصرف حشیش ،به شکل تدخین
است که به سرعت با این شیوه ،جذب بدن شده و
حتی تا چهار هفته میتواند در س��لولهای چربی
بدن باقی بماند؛ با توجه به تمرکز باالی سلولهای
چربی در مغز ،بیشترین آثار حشیش بر مرکز کنترل
و مرکز هماهنگی حرکات ظریف بدن در مغز است.
معموالً به دنبال مصرف حش��یش عوارض خاصی
بر روی فرد مصرف کننده مشاهده میشود که اولین
عارضه آن ،قرمز شدن چشمها و پس از آن اشتهای
کاذب غیرقابل کنترل و نشئگی است .عالوه بر این
موارد ،خوابآلودگی ،اختالل در سیستم بینایی و

شنوایی ،اختالل در تعادل در حین راه رفتن ،افزایش
ضربان قلب ،خش��کی دهان ،گش��ادگی مردمک
چشمها ،مختلف شدن موقت قوه حافظه و تمرکز،
اضطراب ،هیجان ،تحرک زی��اد ،افزایش تحریک
پذیری ،ترس و وحشت ،تغییر در احساس و درک
ش��خص از فضا و زمان ،توهم به شکل پارانوئیدی
و ح��رف زدن زی��اد و خندههای بی دلیل از جمله
عوارض کوتاه مدت مصرف این ماده اس��ت .عالوه
بر این عوارض کوتاهمدت ،مصرف حشیش میتواند
عوارض بلندمدتی را هم برای مصرف کنندگان این
ماده به دنبال داشته باشد؛ پژوهشهای انجام گرفته
نشان میدهد آسیب به حافظه و تمرکز فکری ،عدم
توانایی در انج��ام کارهایی که نیاز به تمرکز دارند
و مهمتر از همه تخریب قش��ر مغز به خصوص در
قس��مت جلو که هماهنگیهای ذهنی ،عاطفی و
رفتاری در این بخش اتفاق میافتد از جمله عوارض
بلند مدت مصرف حشیش است.
از روغن حشیش و قارچهای سحرآمیز
تا «الاسدی» و گل

روغن حش�یش /روغن حشیش عصاره تصفیه
ش��ده و روغنی شکل گیاه شاهدانه است که رنگ
آن بس��ته ب��ه روشهای تصفیه ،از زرد روش��ن تا
قهوهای تیره متغیر است THC .موجود در روغن
حشیش به مراتب بیشتر و تا  15برابر حشیش بوده
و هر یک قطره از روغن حش��یش میتواند اثرات
توهم زایی برای  15نفر را به همراه داش��ته باشد.
براساس گزارشهای موجود ،متاسفانه در سالهای
اخیر و پس از حضور نیروهای آمریکایی و غربی در
کشور افغانستان ،این کشور در حال تبدیل شدن به

اوتیسم ،فلج مغزی ،cp ،نابینا ،ناشنوا و دیگران
دارای حقوق ش��هروندی یکسانی مانند فرد عادی
هس��تند و دولتها موظف هستند که مقدمات این
موضوع را فراهم نمایند .وی در پاس��خ به س��والی
در مورد بهکارگیری معلوالن با ش��رایط خاص در
برخی مشاغل گفت  :ورود به شغل میتواند اثرات
مثبتی همچون افزای��ش اعتماد به نفس و ارتباط
گیری موثر به همراه داش��ته باشد .این مسئله در
مورد بچههای داون و اوتیس��م هم میتواند مثبت
باش��د و باعث کاهش مشکالت رفتاری آنها گردد.
وی اف��زود  :البت��ه در برابر به کارگی��ری این افراد
معافیتهای مالیاتی ،همچنین تخفیفهای بیمهای
لحاظ میگردد.
نظارتبرمشاغلمعلولین

س��جاد ش��مس فعال حقوق توان جوی��ان و عضو
ی��ک انجمن خیریه م��ردم نهاد نی��ز در اینباره به
آفتابیزد گفت :به ش��خصه از ب��ه کارگیری افراد
دارای مشکالتی همچون اوتیسم ،سندروم داون و
یا دیگر عزیزان استقبال میکنم ،حتی اگر کارفرما
ب��ه قصد برخورداری از برخی معافیتهای مالیاتی
و ی��ا تخفیف بیمه ای��ن کار را انجام داده باش��د،
به ش��رط داشتن رفتار درس��ت ،این مسئله مورد
استقبال اس��ت .اما مسئله این است که مث ً
ال یک
نفر دارای اوتیسم ممکن است برای خیلی مشاغل
مناس��ب نباش��د ،همانگونه که کودکان نباید کار
کنند و دستان کوچک یک کودک شش ساله تنها
برای بازی کردن و یاد گیری مناس��ب است و نه
کار سخت ،این توان جویان نیز به همین گونهاند.
بارها ش��اهد سوء استفاده از آنها و بهکارگیریشان
در مش��اغل س��خت بودهایم ،میزان ساعات کاری
این افراد باید بس��یار محدود باشد و کمتر از دیگر
کارکنان در محل کار باشد ،کار نباید سنگین و یا
متضمن ایجاد استرس و فشار کاری باال باشد ،نباید
به آنها برای انجام کار بیشتر از حد توان فشار آورده
ش��ود .طبیعی است که ش��خص اوتیسم ممکن
اس��ت خیلی با مفهوم پول و درآمد آش��نا نباشد و
نباید به اجبار خانوادهها به کار سخت گمارده شوند.
تمام اینها مواردی اس��ت که باید توسط نهادهای
ناظر همچون بهزیس��تی مورد بررسی قرار گیرد و
پس از آن صالحیت کارفرما و مناس��ب بودن نوع
کار و همچنی��ن مقوله حقوق و درآمد بررس��ی و
تایید شود ،آنگاه اجازه کار صادر شود .البته بهتر آن
است که دولتها در کنار انبوه بودجههای نه چندان
ضروری خود کارگاههای آموزشی _ حرفهای برای
معلولی��ن ایجاد نمایند تا ضمن آموزش ،از نیروی
کار این بخش از جامعه نیز بهره الزم برده شود.
بزرگترین تولید کننده حشیش در دنیاست.
الاسدی« /الاسدی» ی��ا دی اتی��ل آمی��د
لیسرجیک اسید ،قویترین ماده توهم زای شناخته
شده در دنیاست که توسط دکتر آلبرتهافمن در
باسل سوئیس شناخته شد .اثرات توهم زایی این
ماده تا سال  1943ناشناخته باقی مانده بود تا اینکه
دکترهافمن به طور اتفاقی مقدار بس��یار کمی از
این ماده را مصرف کرد .این ماده یا از حاصل تاثیر
قارچهای آرگو بر گندم س��یاه و یا جو دوس��ر یا از
اسید لیسارجیک که مادهای شیمیایی در دانههای
نیلوفر است گرفته میشود و اثر توهم زایی آن 100
برابر بیشتر از قارچهای سحرآمیز و  400برابر بیشتر
از مس��کالین بوده و دوز مصرفی آن برای انس��ان،
تنها  25میکرو گرم یا یک میلیونیوم گرم است که
عمدتاً به شکل کاغذهای کوچک که بر روی زبان
قرار میگیرد استفاده میش��ود .قدرت توهمزایی
«الاسدی» به اندازهای اس��ت که عالوه بر اثرات
س��وء فیزیکی ،مصرف کننده دچار اختالل شدید
در احساسات میشود؛ یعنی رنگها را میشنود و
یا صداها را بو میکند که این اختالالت به ش��دت
هراس انگیز بوده و اثرات شدیدی را به همراه دارد.
گل /همانطور که در س��الهای اخیر دانشمندان
توانستهاند با بهرهگیری از علم ژنتیک ،موادغذایی
و گیاهان تراریخته ایجاد کنند ،با دست کاری در
بذر شاهدانه موفق به تولید گونه تازهای از این گیاه
شدند که در زمانی کوتاه و در گلخانههای کوچک
قابلیت رشد داشته و توهمزایی آن صد برابر قویتر
از حشیش است .متاس��فانه مافیای مواد مخدر با
تبلیغات اغواکننده در س��الهای اخیر توانسته با
تغییر الگوی مصرف در قش��ر جوانان به خصوص
دانشآموزان و دانشجویان ،بازار مصرف بزرگی برای
خود ایجاد کند غاف��ل از آنکه این ماده توهم زای
جدید به مراتب خطرناکتر از حشیش و سایر مواد
توهمزای دیگر است.

