دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

بهداشت جهانی امکان انتقال کرونا از طریق ذرات هوا را تایید کرد

س��ازمان جهانی بهداش��ت رس��ما تایید کرد که ویروس کووید۱۹
میتواند در فضاهای سرپوشیده از طریق ذرات معلق در هوا منتقل
ش��ود.به گزارش ایرنا ،روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد س��ازمان
جهانی بهداشت به صورت رسمی تایید کرد که قطرات حاوی ویروس
کرونا میتوانند در فضاهای سرپوشیده از طریق هوا نیز منتقل شوند و
کسانی که مدت طوالنی در چنین فضاهایی بدون تهویه کافی حضور
داش��ته باشند ،ممکن است در خطر آلوده شدن به این ویروس قرار
گیرند .این سازمان همچنین با صراحت تایید کرد افرادی که هیچ یک

از عالیم کرونا را ندارند نیز میتوانند ناقل این ویروس
به افراد دیگر باشند.بیش از  ۲۰۰نفر از دانشمندان که
پیش تر در نامهای خواستار تایید احتمال انتقال کرونا
از طریق هوا توسط سازمان جهانی بهداشت شده بودند،
تایید امروز این سازمان را اذعان «با تاخیر» دانستهاند.
اکنون سازمان جهانی بهداشت بر این باور است که ممکن است علت
شیوع کووید ۱۹در برخی اماکن مثل رستورانها یا عبادتگاهها که
افراد در آن صحبت میکنند یا آواز میخوانند ،همین امکان انتقال آن

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

از طریق ذرات هواپخش باشد .با این وجود ،این سازمان
همچنان ذرات و قطرات درشتی را که از طریق سرفه یا
عطسه پراکنده شده و از راه تنفس وارد بدن میشوند و
تماس با افراد آلوده را به عنوان عامل عمده انتقال ویروس
کرونا میداند .س��ازمان جهانی بهداشت در توصیههای
بهروز شده خود بر خودداری از تماس با افراد آلوده ،شستن دستها،
پرهیز از حضور در اماکن شلوغ ،مکانهایی مستلزم تماس نزدیک یا
فضاهای بسته و فاقد تهویه کافی تاکید میکند.

گزارش آفتاب یزد از شکاف سنت و مدرنیته

آفتاب یزد -حمیده مهرعلی :حتما ش��ما هم از مادربزرگ خود
شنیده اید که وقتی سر سفره عقد نشست و خطبه خوانده شد ،برای
اولین بار توانست صورت همسرش را ببیند! از این مدل ازدواج های
س��نتی در اطرافمان و حداقل در فیلم ها به وفور دیده ایم اما امروز
آنقدر سبک و سیاق ازدواج ها نسبت به گذشته متفاوت شده که بازار
شوخی و خنده را هم در دنیای مجازی حسابی داغ کرده است! حتما
ش��نیده اید که میگویند قدیم ها مراس��م خواستگاری برای معارفه
عروس و داماد به یکدیگر بود و امروز در این مراس��م والدین دختر و
پس��ر به هم معرفی می شوند! اوایل کنار آمدن با این نوع ازدواج ها
برای والدین و حتی اطرافیانش��ان هم س��خت بود اما حاال با گذشت
چند سال از ازدواج های جدید ،برخی خانواده ها با آن کنار آمده اند
و البته برخی دیگر همچنان از موضع خود کوتاه نیامده اند و همچنان
با انتخاب فرزندانشان مشکل دارند! اما این روز ها با سبک خاصی از
خواستگاری ها مواجه هستیم که هیچ شباهتی به خواستگاری های
مرسوم در کشورمان ندارد.
>روند خواستگاری طی سال ها

تا همین دو دهه پیش خانواده داماد دختری از دوس��تان ،آش��نایان
و فامیل برای پس��ر خود انتخاب کرده و به خواس��تگاری میرفتند
و دخترو پس��ر برای بار نخس��ت یکدیگر را در جلس��ه خواستگاری
میدیدند .پس از آش��نایی خانواده ه��ا تصمیم میگرفتند دو طرف
مدتی با نظارت آن ها در ارتباط با یکدیگر باشند تا شناخت بیشتری
نسبت به هم پیدا کنند و در صورت داشتن تفاهم ،مقدمات برگزاری
مراسم جشن عقد و عروسی فراهم می شد.
کم کم با تغییر شرایط جامعه و وضعیت فرهنگی ،مراسم خواستگاری
نی��ز تحت تاثیر قرار گرفت و برخی جوانان همس��ر آینده خودرا از
دانشگاه یا محل کار خود انتخاب میکردند .دختر و پسر در دانشگاه
معاشرت کرده و از خصوصیات یکدیگر آگاه میشدند و پس از مدتی
ک��ه از انتخاب خود اطمین��ان حاصل کردند ،خان��واده را درجریان
تصمیم خود قرار داده و به صورت رسمی به خواستگاری میرفتند تا
خانواده ها نیز با یکدیگر آشنا شوند؛ معموال خانواده ها هم به تصمیم
جوان خود احترام می گذاش��تند و به گوش��زد کردن نکات بس��نده
میکردند و اجازه انتخاب را به جوان میسپردند.
حاال اما در ش��رایطی قرار داریم که جوانان تمام سنت های گذشته
را نادی��ده می گیرن��د و با به کارگی��ری روش های متف��اوت برای
خواس��تگاری فرهن��گ غربی را پیش��ه کرده اند .ب��ار ها عکس ها و
کلیپ هایی در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می دهد در
ش��رایطی خاص ،پسری جلوی پای دختری زانو می زند و با تقدیم
حلقه ای ،از او خواستگاری می کند .در این نوع خواستگاری خانواده
به طور کلی حذف می شود و پدر و مادر مثل مهمان به مراسم ازدواج

رقم زده است چون باعث شده تا جوانان از تجربیات و تفکر خانواده
برای انتخاب خود استفاده نکنند .یکی از بزرگترین آسیب هایی که
این موضوع ایجاد می کند افزایش نرخ طالق اس��ت که این روزها با
آن مواجه هستیم .در عین حال روشنفکر نمایی و ژست روشنفکری
موضوع دیگری است که این روز ها مد شده و جوانان به هر طریقی
سعی دارند بگویند که ما انسانهای روشنفکری هستیم .همه این ها
در کنار هم آفت یک زندگی مشترک هستند .وقتی مسائلی وارد یک
جامعه می شود باید مورد مقبولیت قرار بگیرد تا تبدیل به عرف شود
وقتی مسئله ای وارد جامعه می شود و مورد مقبولیت عموم جامعه
قرار نمی گیرد تبدیل به نا هنجاری شده و کسانی که این کار را انجام
می دهند به شدت از طرف جامعه تقبیح می شوند».

فرزندانشان دعوت می شوند .فارغ از تائید یا تقبیح این موضوع باید
دید چرا جوانان به این نوع خواستگاری ها گرایش پیدا کرده اند و از
طرف دیگر چرا چنین مسائلی که تا این حد از فرهنگ ما دور است
مورد توجه جوانان قرار گرفته است؟
>شکاف سنت و مدرنیته

امیر محمود حریرچی ،جامعه ش��ناس و آسیب شناس اجتماعی در
این خصوص به آفتاب یزد گفت «:س��نت ها نمی توانند خودشان را
با ش��رایط جدید تطبیق بدهند اما یک واقعی��ت وجود دارد آن هم
این اس��ت که در یک جامعه س��نتی هر آن چه که مخالف س��نت
باش��د محکوم به شکست اس��ت چون اصطالحا بد اخالقی هایی را
در جامع��ه پدید می آورد به این دلیل که س��نت ها در یک جامعه
س��نتی ارزشمند هس��تند و هر چیزی که جدید وارد جامعه سنتی
می شود مورد پسند جامعه قرار نمی گیرد .در گذشته که خواستگاری ها
به صورت س��نتی اتفاق می افتاد ما در جامعه کامال س��نتی به س��ر
می بردیم بنابراین خروج از چارچوب های سنت قبیح محسوب می شد.
کم کم جامعه س��نتی ما با فشار نسل های جدید به سمت مدرنیته
قدم برداشت اما همچنان خیلی از سنت ها در جامعه پر رنگ بودند
و همین موضوع سبب شد در دوران گذار از جامعه سنتی به مدرنیته
باقی بمانیم .هر چقدر که این دوران گذار طوالنی تر می شود شکاف
بین نس��ل قدیم و نسل جدید هم بیشتر می شود تا جائی که امروز
می بینیم تفکر نسل قدیم همچنان بر ازدواج های سنتی تاکید دارد
ولی جوانان امروزی ما حتی س��بک و س��یاق خواستگاریشان را هم
تغییر داده اند چه برسد نوع انتخاب و شروع زندگی مشترک».

>ژست های روشنفکری

او در ادامه تاکید کرد«:باید به این موضوع توجه داش��ته باش��یم که
این شکاف بین نسلی مشکالت اساسی را در خصوص ازدواج جوانان

چرا «ازن» پایش را روی نفس تهران گذاشت؟

لحظهای به آسمان نگاه کنید ،اثری از آلودگیهوا
در آن وج��ود دارد؟ ح��اال نگاه��ی به ش��اخص
آلودگیه��وای پایتخ��ت در گوش��ی موبایلت��ان
بیاندازی��د .علت این تضاد وجود آالیندهی پنهان
اُزن در آسمان ش��هر تهران است ،آالیندهای که
آس��مان را تیره نمیکند ،اما میتواند ریههایتان
را تی��ره کند.به گزارش خبرآنالی��ن ،ازن یا تازه
سروکلهاش در آسمان تهران پیدا شده است ،یا آن
طور که برخی از مسئولین میگویند سیستمهای
تشخیص آلودگیهوا بعد از ارتقا در چند سال اخیر
توانستهاند ،حضور آن را در آسمان شهر مشاهده
کنند .اما بههرحال ،براس��اس آنچه آمار ش��رکت
کنترل کیفیت هوا نشان میدهد ،تعداد روزهایی
که هوای تهران با این آالینده آلوده شده ،افزایش
یافته اس��ت .همچنین از ابتدای امس��ال تاکنون
ه��وای تهران بخاط��ر حضور این آالین��ده برای
 ۱۶روز در حالت ناسالم برای گروهها قرار گرفته
اس��ت ،موضوعی که میتواند نشانهای از ادامهدار
بودن این روند افزایشی باشد.
بهزاد اشجعی کارش��ناس محیط زیست و دبیر
کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی س��ازمان
حفاظت محیط زیس��ت ،در این رابطه میگوید:
«ن��گاه مقطعی به آمار درس��ت نیس��ت و باید تا
آخر ش��هریور صبر کنیم تا ببینیم آمار نس��بت
به س��الهای گذشته چه تغییری کرده است .اما
اگر فرض کنیم تع��داد روزهای آلوده بخاطر ازن
افزایش یافته اس��ت ،بای��د دو دلیل به آن ارتباط
بدهیم یکی این که نحوه محاسبه شاخص نسبت
به سال پیش سختگیرانهتر شده است و دیگر این
که آالیندههای منتشر کننده آن افزایش یافتهاند».
>آالیندهچگونهدرهوایتهرانایجادمیشود؟

آالینده ازن به طور مس��تقیم توس��ط خودرو یا
موتورسیکلت تولید نمیش��ود ،ازن یک آالینده
ثانوی��ه اس��ت و با واکن��ش برخی گازه��ا مانند
اکسیدهای نیتروژن و سوختهای نسوخته ایجاد
میش��ود و می��زان غلظت این آالینده با ش��دت
گرفتن نور خورش��ید و افزایش درجه حرارت در
ماههای گرم سال افزایش مییابد ،به همین دلیل
این آالینده در هنگامی که هوا گرم است در هوای
ش��هر به وجود میآید .در واقع افزایش انتشار گاز
اکسیدهاینیتروژن و س��وختهای نسوخته ،به
معنای آلوده ش��دن هوا در فصول گرم هس��تند،
موضوعی که به نظر میرسد در چند سال اخیر رخ
داده باشد .اشجعی در این رابطه میگوید« :برنامهها
و راهکارهای مقابله با آلودگی ازن مشخص است؛
خودروها باید نوسازی شوند ،موتورهای کاربراتوری
باید اس��قاط شوند و از موتورسیکلت انژکتوری یا
برقی اس��تفاده شود ،برای کاهش سفرهای درون
ش��هری زیرس��اختهای الکترونیک باید توسعه
پیدا کنند ،سوخت گاز برخی صنایع ساکن باید
تامین ش��ود ،مصرف انرژی در کل کشور باید کم
ش��ود و  »...به نظر میرس��د بخش زیادی از این

اقدامات اصال انجام نشدند ،برای مثال در الیحه
ه��وای پاک قانون��ی وجود دارد که ش��هریورماه
س��ال  ۹۷به تصویب هیأت وزیران رسید و طبق
آن ش��مارهگذاری موتورس��یکلت بنزینی منوط
به اس��قاط یک دستگاه موتورس��یکلت است .اما
با فشار مافیای موتورس��ازی و درخواست وزارت
صمت اجرای این قانون یک سال به عقب افتاد تا
آالیندههای بیشتری وارد هوای شهر بشوند.
اشجعی در این رابطه توضیح میدهد«:در بخش
معاینهفنی اقدامات خوبی انجام ش��د و سوخت
گاز برخی صنای ع هم تامین ش��ده است ،البته نه
به صورت صددرصد .اما اقدامات اجرایی شده در
همین حدود اس��ت و بسیاری از برنامهها اجرایی
نشدهاند ،چه خودروها و چه اتوبوسها را نوسازی
نکردیم ،موتورسیکلتهای کاربراتوری جایگزین
نشدهاند ».طرح کهاب هم پروژهای دیگر است که
اج��رای آن میتواند به کاهش آالینده ازن کمک
کند ،هدف این طرح که بیش از  ۱۰سال از ایجاد
آن گذشته است ،جمعآوری بخارات بنزین است،
همان سوختهای نسوختهای که به ازن تبدیل
میشوند .اما هنوز این طرح به طور کامل اجرایی
نشده اس��ت .دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای
خودرویی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ،در
این ب��اره میگوید« :طرح کهاب از س��ه مرحله
تشکیل می شود ،دو مرحله ابتدایی مربوط مخازن
و انتقال س��وخت اس��ت .مرحله آخر که باید در
پمپ بنزینها اجرا شود ،برای کاهش آالینده ازن
اهمیت دارد .اما متاسفانه این مرحله به طور کامل
اجرایی نشده اس��ت ».همه این مسائل دست به
دست هم دادهاند تا ازن به آالینده تابستان هوای
تهران تبدیل شود ،آالیندهای که عامل ۳۰درصد
روزهای «ناسالم برای گروههای حساس» در سال
گذشته بود .با این وجود به نظر میرسد برخالف
آلودگیهای زمستانی ،روزهای آلوده ناشی از ازن
منجر به تعطیلی ایجاد جلسه اضطرار آلودگیهوا
نمیش��ود .البته برخالف ذرات پیام  ،۲.۵غلظت
آالینده ازن در شهر هنوز به حدی نرسیده است
که شاخص هوای شهر ناسالم بشود ،ذرات معلق
در هوا در س��ال گذشته ش��اخص هوای تهران را
برای  ۵روز در ش��رایط ناسالم قرار دادند.اشجعی
میگوید« :به نظر من این آالیندهها هیچ تفاوتی
ندارند و خطر ازن اگر بیشتر از ذرات معلق نباشد،
از آن کمتر نیس��ت ،برای هر آالینده ای کارگروه
اضطرار برگزار میش��ود ،قطعا اگر تصمیماتی در
زمس��تان گرفته میشود و در تابستان هم گرفته
خواهد ش��د به ش��رطی که وضعیت به ش��رایط
اضطرار برس��د .از سویی حساسیت نسبت به ازن
کمتر است ،چون آلودگی ذرات معلق مشهودتر
است ،هر کسی زمس��تان از خانه بیرون می آید
به چش��مش آلودگی را میبین��د .بخاطر همین
توجهات به ذرات معلق بیشتر است .اما به لحاظ
قانونی هی��چ تفاوتی در اهمیت ای��ن دو آالینده
نیست».

>آفت زندگی های مشترک

او تاکید کرد «:در کش��ور ما این موضوع ثابت ش��ده است که بدون
حمایت خان��واده  ،امکان ندارد که یک خانواده جدید بتواند ش��کل
بگی��رد و روی خوش��بختی ب��ه خودش ببین��د .باید حتم��ا جوانان
از تجربیات پدرو مادر اس��تفاده کنند ت��ا بتوانند موفق عمل کنند.
از طرف دیگر ما بس��یاری از مس��ائل مهم را رها کرده ایم و چس��بیده ایم
ب��ه مس��ائل حاش��یه ای ،جوانان ما هن��وز بلد نیس��تند که چگونه
برای شناخت بیشتر از یکدیگر ارتباط موثر داشته باشند ،بدون هیچ
شناختی فقط به دالیل مسائل احساساتی وارد یک زندگی زناشویی
می ش��وند و نتیجه اش جز طالق نیست .وقتی خانواده ها در روابط
زناش��ویی نا دیده گرفته ش��وند عقالنیت و منطق از آن ازدواج دور
می ش��ود و تنها احس��اس باقی خواهد ماند .در این ش��رایط بعد از
مدتی احساس��ات کم ش��ده و دو طرف سرد می شوند و یک زندگی
منطقی باقی می ماند که هیچ عقالنیتی در آن نخواهد بود .تا همین
چند س��ال پیش مد ش��ده ب��ود که اعضای بدن م��رد را مهریه زن
می کردند! این مس��ئله کامال بر گرفته از احساس��ات بود و هر روز
هم در حال رواج بود و تنها قانون و ممنوعیت توانست از ادامه این
رون��د غیر عقالنی جلوگیری کند ،مهریه ه��ای نجومی و خاص که
معموال غیر منطقی هس��تند همگی برگرفته از احساس��اتی هستند
که عقالنیت در آن نیس��ت و اینجاس��ت که جای خالی خانواده ها
احساس می شود .زندگی که خواستگاری اش از زانو زدن مرد جلوی
زن در کوه و دره اتفاق بیفتد و این طوری دو طرف یکدیگر را نامزد
خود بدانند و بعد از مدتی هم بدون مشورت با خانواده شان تصمیم
ب��ه ازدواج بگیرن��د و خانواده هم مثل مهمان در مراس��م ها حضور
پی��دا کنند ،مهریه زن را هم همانقدر فانتزی و الکچری اس��کناس
به اندازه ارتفاع دماوند در نظر بگیرند معلوم است که نتیجه اش چه
می شود! این نوع رفتار ها و ژست های روشنفکری آفت زندگی های
مشترک است».

 ۱۸تا  ۲۵سالگی ،اوج مصرف مواد در جوانان است

معاون اجتماعی موسسه کادراس با بیان اینکه در
بس��یاری از کشورهای جهان و در ارتباط با انواع
مواد ،اوج مصرف مواد میان جوانان بین سنین ۱۸
تا  ۲۵سالگی است ،میگوید :بر اساس تحقیقات،
مراحل ابتدایی ( ۱۲تا  ۱۴س��ال) و انتهایی (۱۵
تا  ۱۷سال) دوره نوجوانی ،مرحله بسیار حیاتی
در خصوص آغاز مصرف مواد محسوب میشود.
به گزارش ایس��نا ،فرزانه س��هرابی درباره چرایی
لزوم نگاه خاص به حوزه اعتیاد جوانان میگوید:
« روند مصرف انواع مواد از مصرف تفننی تا اعتیاد
می��ان جوانان معموالً تحت تاثیر عواملی اس��ت
که عموماً از حیطه کنترل افراد خارج اس��ت؛ از
علل شخصیتی (مانند ،سالمت رفتاری و روحی،
رشد عصبی و تفاوتهای ژنتیکی که از تاثیرات
اجتماعی حاصل میشود) تا عوامل میانی (مانند،
ش��رایط خانوادگی ،مدرس��ه و تاثی��ر گروههای
همس��االن) و عوامل گس��تردهتر (مانند شرایط
اقتص��ادی و اجتماعی و محیط فیزیکی اطراف)
را میتوان برای ارزیابی آسیبپذیری جوانان در
برابر مصرف مواد برشمرد که مجموع این عوامل
از فردی به فرد دیگر متفاوت اس��ت و نمیتوان
تصور کرد که همه افراد در گروه س��نی جوان به
یکسان در برابر مصرف مواد آسیبپذیر هستند».
وی معتقد اس��ت که به طور کلی ترکیب عوامل
آس��یبپذیر و پرخطر و فق��دان عوامل محیطی
و حفاظتی در ش��رایط و وضعیت خاص زندگی
جوانان س��بب میشود ،حساسیتهای متفاوتی
در براب��ر مصرف مواد مخدر در آنها ایجاد ش��ود
اما مش��کالت روحی و رفت��اری اولیه ،فقر ،نبود
فرصتها ،تنهای��ی و انزوا ،فق��دان حمایتهای
خانوادگ��ی و اجتماعی و تاثی��ر منفی گروههای
همس��ال از علل اصلی است که فرد را به سمت
مصرف مواد س��وقمیدهد .حال آنکه اس��تفاده
پرخطر از مواد تاثیرات گوناگون مس��تقیمی بر
جوانان دارد ،احتمال بیکاری ،مش��کالت مربوط
به سالمت جس��مانی ،روابط اجتماعی ناکارآمد،
تمایل به خودکش��ی ،بیماریهای روانی و حتی
امید به زندگی پایین در جوانانی که مصرف مواد
دارند ،افزایش مییابد.
سهرابی درباره پیامدهای مصرف مواد بر سالمت
روان و جسم جوانان میافزاید« :پیامدهای مصرف
مواد بر سالمت روان و جسم جوانان بسیار باالست؛
چراکه بیشتر تحقیقات نشان میدهند که شروع
دوره نوجوانی از  ۱۲تا  ۱۴سالگی تا اواخر  ۱۵تا
 ۱۷س��الگی دورهای خطرناک برای آغاز مصرف
مواد است و اوج مصرف مواد در بین جوانان بین
س��نین  ۱۸تا  ۲۵سالگی است و این وضعیت در
بس��یاری از کشورهای جهان و در ارتباط با انواع
مواد مشاهده ش��ده است .بررسیهای مربوط به
مصرف مواد در بین عموم مردم نیز نشان میدهد
که میزان مصرف مواد بین جوانان نسبت به افراد
مسن بیشتر اس��ت ،اگر چه استثنائاتی در مورد
مصرف سنتی اوپیوئیدها وجود دارد» .

رکورد جدید مرگ و میر کرونا در ایران

آفتاب یزد :پنجش�نبه گذشته سیما س�ادات الری سخنگوی وزارت بهداش�ت اعالم کرد:
«  ۲۲۱نفر در کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند ».این برای اولین بار است که آمار
مرگ و میر بر اثر کرونا در کشور ،به باالی  200نفر می رسد ،حتی پیش از این و در اردیبهشت
ماه نیز تعداد جان باختگان کمتر از  200نفر بود .الزم به ذکر است که سه شنبه گذشته برای
اولین بار کرونا رکورد مرگ را شکست و تعداد جانباختگان در ایران به  200نفر رسید.
جهان

مدجدیدخواستگاری

وی ادامه میدهد «:ش��واهد به دس��ت آمده در
کش��ورهای غربی نی��ز حکایت از ای��ن دارد که
دسترس��ی آس��ان به کانابیس و تصوری که در
خصوص کمخطر ب��ودن این ماده وج��ود دارد،
سبب ش��ده تا این ماده به معمولترین ماده در
دس��ترس میان کس��انی که از نوجوانی خود به
مصرف مواد روی آوردهاند ،تبدیل شود».
سهرابی در ادامه همچنین درباره روانگردانهای
جدید نیز بیان میکند« :مصرف روانگردانهایی
که به تازگی وارد بازار ش��دهاند ی��ا در ارتباط با
سبک خاصی از زندگی است ،میان جوانان بسیار
باالتر اس��ت .به عنوان مثال مصرف اکستازی و
مواد روانگردان به ندرت توس��ط افراد مس��ن و
کهنسال گزارش شده ،در حالیکه میان جمعیت
جوان شیوع بسیار باالیی دارد».
این پژوهشگر حوزه اعتیاد در ادامه با بیان اینکه
مص��رف انواع مواد ،زندگی جوان��ان را در تمامی
بخشه��ا و مناطق جهان تحت تاثی��ر قرار داده
است ،میافزاید« :جوانان ممکن است به مصرف
انواع مواد روی آورند ،بدون اینکه درگیر کش��ت،
تولید و یا توزیع و قاچاق مواد شوند .عوامل بسیاری
در سطوح فردی ،خرد (مانند خانواده ،مدارس و
گروههای همس��ال) و کالن (محیط اجتماعی،
اقتصادی و پیرامونی) سبب آسیبپذیری بیشتر
جوانان در برابر مصرف مواد مخدر میش��وند .بر
اس��اس تحقیق��ات ،مراحل ابتدای��ی ( ۱۲تا ۱۴
س��ال) و انتهایی ( ۱۵تا  ۱۷سال) دوره نوجوانی،
مرحله بسیار حیاتی در خصوص آغاز مصرف مواد
محسوب میشود .اینکه جوانان به یک میزان در
براب��ر مصرف مواد آس��یبپذیرند ،تصوری غلط
اس��ت ،چرا که حساس��یت افراد بهویژه در آغاز
مصرف مواد متفاوت اس��ت .در حالی که عوامل
اثرگ��ذار در افراد مختلف ،متفاوت اس��ت و هیچ
عاملی به تنهایی س��بب مصرف مواد نمیشود؛
وجود مجم��وع عوامل تحریککننده در مصرف
مواد و فقدان عوامل پیشگیرانه موثر ،سبب بروز
یَش��ود
تفاوت در میزان تحریک ذهن جوانانی م 
که برخ��ی از آنان روی به مصرف م��واد آورده و
برخی دیگر تمایلی به مصرف نداشته باشند .در
نتیجه ،از منظر رویکرد پیشگیری مهم است که
درک درس��تی از بافت و زمینههای مصرف انواع
مواد و نیز عوامل تاثیرگذار ش��خصی ،اجتماعی
و محیطی داش��ته تا بتوان اختالالتی که منجر
به آغاز مص��رف مواد میان جوانان میش��وند را
شناسایی کرد .به گفته سهرابی ،گروههای جرم
و جنایت س��ازمانیافته برای قاچ��اق مواد به دو
دلیل از جوانان استفاده میکنند «:اول ،بیباکی
و بیپروای��ی در ارتباط با جوان��ان؛ دوم اطاعت و
فرمانبری آنها .جوانان درگیر در تجارت غیرقانونی
م��واد اغل��ب جزئ��ی از گروهای ب��زرگ جرائم
سازمانیافته در بازارهای بینالمللی هستند که از
آنها به صورت حملکننده غیرقانونی قاچاق مواد
در مرزها استفاده میشود».
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کرونا خبر

تعداد مبتالی�ان 12 :میلیون و  393هزار و
 692نفر
تعداد فوتی ها 557 :هزار و  495نفر
تعداد بهب�ود یافتگان 7 :میلی�ون و 224
هزار و  987نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۲۵۲ :هزار و  ۷۲۰نفر
تعداد فوتی ها ۱۲ :هزار و  ۴۴۷نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  ۲۶۲نفر
تعداد فوتی های دیروز  142 :نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان 3 :میلی�ون و  219هزار و
 999نفر
تعداد فوتی ها 135 :هزار و  822نفر
برزیل

تعداد مبتالیان :یکمیلیون و  759هزار و
 103نفر
تعداد فوتی ها  69 :هزار و  254نفر

خبر

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور
و شوراهای مجلس شورای اسالمی:

در حال اصالح قانون
انتخاباتشوراهاهستیم

رئی��س کمیس��یون ام��ور داخل��ی کش��ور و
ش��وراهای مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان
اینکه متاس��فانه ش��وراها نتوانس��تند کارکرد
واقعی خود را داش��ته باش��ند ،گفت :در حال
اصالح قانون انتخابات شوراها هستیم.
محمدصالح جوکار در نشس��ت ب��ا دهیاران و
بخش��داران شهرستانهای یزد و اشکذر که با
موضوع بررس��ی مش��کالت این دو شهرستان
برگزار ش��د ،اظهار داش��ت :فلس��فه برگزاری
چنین نشس��تهایی این اس��ت ک��ه بتوانیم
خدمتی به مردم انجام دهیم.
وی تصری��ح کرد :در ش��رایط فعل��ی اقتصاد
کش��ور ،حداقل کاری که میتوانیم بکنیم این
اس��ت که رنج مردم را کاهش دهیم نه اینکه
خودمان ب��ه آنها گیربدهیم و س��نگ جلوی
پایشان بیاندازیم.
ج��وکار بی��ان ک��رد :بخش��ی از م��ردم واقعا
نس��بت به مس��ائل اقتصادی ،ت��ورم ،بیکاری
و مس��کن ناراح��ت و عصبانی هس��تند ،اگر
بخواهیم مقداری از ای��ن عصبانیت کم کنیم
و رضایتمن��دی را افزایش دهیم باید در ارائه
خدمات تسریع و بهبود ببخشیم.
رئی��س کمیس��یون ام��ور داخل��ی کش��ور و
شوراهای مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
امروز بخشی از مردم احساس امید را از دست
دادند و این اصال خوب نیس��ت ،مسئوالن این
موضوع را جدی بگیرند و برای رفع آن تالش
کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه اگ��ر بخواهیم ام��روز کار
پرثوابی انجام دهیم ،خدمت به مردم اس��ت و
هیچ کاری ارزش باالتری از این موضوع ندارد،
گفت :هر کس��ی به مردم خدمت نکند خائن
است و به این کشور ،نظام ،مردم ،دین و همه
این موارد خیانت میکند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای
اسالمی افزود :شوراها یک نهادهای مردمی و
برخاس��ته از مردم هس��تند و باید در راستای
پیگیری مطالبات مردم حرکت و فعالیت کنند
و فلسفه شوراها غیر از این نیست.
ج��وکار ادام��ه داد :اگر ش��ورا مح��ل تنش و
رفع مس��ائل حزب��ی ،جناح��ی و گرایشهای
خاص باش��د ،هیچ ارزش��ی ندارد؛ ش��ورا باید
بدون دغدغه خاط��ر به منافع حزبی ،جناحی
و گروه��ی در راس��تای رفع مش��کالت مردم
حرکت کند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :این شورا را ایجاد کردیم
که بخش��ی از کار حاکمیت توسط خود مردم
انجام شود اما متاسفانه برخی از شوراها غیر از
زحمت برای مردم هیچ چیزی ندارند.
وی افزود :کرونا ی��ک موضوع را اثبات کرد و
آن اینکه چه ثروتمند و چه فقیر باش��یم باید
بروی��م و این دنیا قرار نیس��ت ب��رای ما ابدی
باشد ،پس باید از این موضوع درس بگیریم و
بدانیم که پستها نمیماند پس در این مدت
برای مردم خدمت کنیم.
رئی��س کمیس��یون ام��ور داخل��ی کش��ور و
ش��وراهای مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
در حال اصالح قانون انتخابات شوراها هستیم
ک��ه ه��م در بخ��ش نظارتی و ه��م در حوزه
مدیریت��ی که باید در ش��وراها وجود داش��ته
باشد بخشی از مشکالت برطرف شود.
ج��وکار تاکید کرد :در ح��ال حاضر نگاهمان
و عقیده ما این اس��ت که ش��وراها نتوانستند
کارک��رد واقعی خود را داش��ته باش��ند ،البته
بخش��ی از این مشکل به حوزه نظارت ضعیف
ب��از میگردد.نماینده مردم یزد و اش��کذر در
مجلس خاطرنش��ان کرد :این موضوع نه تنها
در ارتباط با ش��وراها بلکه در سایر نهادها هم
هس��ت ،اگر روزی مصوبات مجلس برای رفع
مش��کالت مردم و پیشرفت کشور نباشد ،این
چنین مجلسی به درد نمیخورد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -0817تازه به دوران رسیده ها! برخی ها
ب��ه محض این که به پول ،مقام و خودرو
می رس��ند تغییر ماهیت می دهند و از
لحاظ ش��خصیتی ،رفتاری ،نوع پوشش
و آرایش ش��ان هم تأثیرگذار است! بهتر
نیست انسان ها کمی هم گذشته شان را
مرور کنند و ش��خص واقعی شان باشند.
علی از تهران ()4/18
 -0915عرف��ان :آهنگ ه��ای غیرمجاز
و دری وریهای تتل��و واقعا چندش آور
اس��ت .جوان��ان لطفا از گ��وش دادن به
آهن��گ هایی که خوانن��ده اش از لحاظ
ش��خصیتی مش��کل دارد ،خ��ودداری
کنند)4/18( .
 -1948وحی��د ش��یخی از تهران :لطفا
از قول من بنویس��ید خان��واده هایی که
به سنت حس��نه ازدواج پایبند هستند،
از س��خت گیری هایی که مان��ع ازدواج
می شود ،خودداری کنند .به عنوان نمونه
مدت��ی پیش ب��ه خواس��تگاری دختری
رفتم .مهریه که تعداد چهارده سکه بهار
آزادی بود ،پذیرفت��م .بگذریم از این که
قیمت س��که روز ب��ه روز باال م��ی رود.
وقت��ی خانواده اش متوجه ش��دند خانه
ای مستقل دارم خواهرش تأکید کرد که
حتم��ا دو دانگ آن را به نام عروس خانم
بزنم .من وقتی طمع آن ها را حس کردم
زیر بار حرف زور نرفتم .با این که آزمایش
هم رفتیم و متحمل هزینه هایی ش��دم،
اما حاضر به وصلت با چنین خانواده ای
نشدم .لطفا خانواده ها از دخالت و سخت
گیری هایی که مانع ازدواج فرزندش��ان
می شود ،خودداری کنند)4/18( .
 -1619ایم��ان اصالن��ی :پیش��نهاد می
کنم برای انجام کارهای تأسیس��اتی به
اف��راد کاربلد و متبحر واگذار کنید مبادا
با مراجعه به اف��راد غیرحرفه ای و ناوارد
و ناش��ی هزینهه��ای بیه��وده پرداخت
کنید)4/18( .
 -1311توزیع بسته های حمایتی مانند
گوشت ،مرغ ،برنج و مایحتاج ضروری به
خانواده های نیازمند ،کاری خیرخواهانه
و انساندوس��تانه اس��ت که برادران خیر
و متعهد به ن��ام های مرتضی پناهنده و
وحید شیخی و بقیه خیران با بسته بندی
و توزی��ع آن ها به اف��راد نیارمند ماه ها
تالش کردند ،آن ها را شناسایی کنند و
کار خیرخواهان��ه را انجام دهند که جای
قدردانی دارد .اکبر از تهران()4/18
 -1912باید به مسئوالنی که بدون وقفه
و ب��ا ت�لاش مضاعف به فکر رس��یدگی
به مش��کالت اقتصادی ،رف��ع تبعیض و
بی عدالتی و کوتاه کردن دستان واسطه ها و
به ویژه کاهش قیمت ها هستند و وقت
می گذارند تا مردم در ناز و نعمت و بدون
هیچ نگرانی زندگی کنند ،خسته نباشید
بگویی��م! به عنوان پیامدهندهای کوچک
نه صاحب نام و مدرک و دستک به علت
ارزانی و بی خیالی برخی مسئوالن هیچ
سوژه ای بهتر از این نیافتم تا از مسئوالن
و دلس��وزان و مبارزه با گرانی که انجام
می دهند ،ننویس��م .مردم هیچ مشکلی
ندارن��د و همه آن ه��ا از افزایش قیمت
دالر و س��که خوش��حالند ب��ه دلیل این
که پولی ب��رای خرید و پس انداز ندارند!
خوش��ی و در ناز و نعمت زندگی کردن
از این بهتر؟ مرغ و تخم مرغ گران ش��د،
چیشد؟هرچهگرانتر،خریدوخوردنهم
کمتر ،رژیم الغری از این آسان تر؟ کاری
هم به کار مسئوالن و آن هایی که درآمد
و حقوق های نجومی می گیرند ،نداشته
باش��ید تا آن ها بهتر و راحت تر بتوانند
به کشور و جامعه خدمت کنند! ()4/18
 -1311معاون ریالی بانک س��امان خیابان
پیروزی مشتریانی که کارهای پیش پا افتاده
دارند ،به باجه ها می فرس��تد .در حالی که
معاون قبلی خودش مش��تری مدار بود و
کارهای ساده را رفع و رجوع می کرد .مراتب
جهت اطالع مدیرعامل بانک سامان مرکزی
عرض شد .از مشتریان بانک سامان()4/16
 -1925اهال��ی میدان ش��وش همچنان
گرفتار معتادان هستند .چرا هیچ مسئولی
به فکر میدان شوش نیست؟()4/16
 -1711تعمیرگاههای مکانیکی در خیابان
پیروزی ،خیابان ش��کوفه ب��رای عابران و
رهگذران مش��کل ساز ش��ده و ساکنان از
ش��هردار ناحیه یک منطقه چهارده تقاضا
دارند واحدهای صنفی مزاحم را به منطقه
غیرمسکونی انتقال دهند)4/16( .
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