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

پرداخت عیدی پایان سال ،ترفند جدید سارقان سایبری

معاوناجتماعیپلیسفتاناجاباهشداربهکالهبرداریباعنوانپرداخت
عیدی گفت :ارسال لینک ثبت نام در طرح واریز عیدی به هموطنان
ترفندی برای س��رقت اطالعات کارت بانکی و برداش��ت غیر مجاز از
حسابهای مالی میباشد.به گزارش ایلنا ،سرهنگ رامین پاشایی در
این باره گفت :مجرمان سایبری با سوءاستفاده از مناسبتهای مختلف
در کشور ،با طراحی پلتفرمهای مجرمانه و کالهبرداری از هموطنان،
تکنیکهای خاص خود نظیر تطمیع ،تش��ویق و یا تهدی��د را اجرا و
سپس از فریب خوردگان کالهبرداری میکنند .با رصد فضای مجازی

کش��ور مشخص شد در چند روز گذشته لینکهایی با
سرشمارههایمختلفویاتبلیغاتیدرپیامرسانهایغیر
بومی مبنی بر واریز عیدی دولت به نیازمندان و کسب و
کارهایآسیبدیدهازویروسکرونابرایهموطنانارسال
شده که طی این پیامکها از افراد خواسته شده به صفحه
مربوطه مراجعه و با تکمیل اطالعات درج شده ،مشخصات کارت بانکی
خود را ارس��ال کنند که در نهایت در این روش کالهبرداران با هدایت
کاربرانبهدرگاههایجعلیموسومبهفیشینگبهمنظورپرداختهزینه
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اجتماعی

ثبت نام نسبت به برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی
آنان اقدام میکنند .اطالعات تمامی دهکهای جمعیتی و
درآمدی کشور در اختیار نهادهای اجرایی و دولتی بوده و
ثبت نام برای دریافت هرگونه خدمات ارائه شده از سوی
رسانهملیوخبرگزاریهایمعتبراطالعرسانیخواهدشد.
افراد به هیچ عنوان فریب افراد سودجو و پیامکهای دروغین را نخورند
و اطالعات الزم را صرفا از مبادی رسمی و اخبار منتشره از رسانه ملی و
خبرگزاریهایمعتبردریافتکنند.

ایجاد اختالل در آموزشهای الزم به دانش آموزان با توجه به تعطیلی مدارس

چهارشنبهسوریامسالخطرناکتراست؟

آفتاب یزد_ یگانه شوقالشعرا :سالهاست که چهارشنبه سوری
در کش��ور ما از ش��کل یک جشن سنتی خارج شده است و به خود
حالت خشونتزا گرفته است .تعداد مصدومان سالیانه این جشن در
کشور ما بسیار باال است .امسال با توجه به تعطیلی مدارس این ترس
وجود دارد که دانش آموزان از مخاطرات این جش��ن آگاه نش��وند و
خطرات بیشتری آنها را تهدید کند .ما در این نوشته از کارشناسان
درباره چگونگی جایگزینی این نوع آموزشها سوال کردهایم.
> چهارشنبه سوری

چهارشنبهس��وری یکی از جش��نهای ایرانی اس��ت ک��ه از غروب
آخرین سهش��نبه ماه اسفند ،تا پس از نیمهشب آخرین چهارشنبه
سال ،برگزار میش��ود و برافروختن و پریدن از روی آتش مشخصه
اصلی آن اس��ت .این جشن ،نخستین جشن از مجموعه جشنها و
مناسبتهای نوروزی است که با برافروختن آتش و برخی رفتارهای
نمادین دیگر ،بهصورت جمعی در فضای باز برگزار میش��ود .برخی
از پژوهش��گران ،واژهی «سور» در ترکیب «چهارشنبهسوری» را به
معنای «جش��ن» میدانند ،در حالی که برخی دیگر از پژوهشگران
«سرخ» میدانند و آن را
واژهی «س��ور» را ش��کل دیگری از واژهی ُ
برگرفته از سرخی آتش و به عنوان نمادی از سرخی چهره و سالمتی
فرد به حساب میآورند.
> آمار حوادث چهارشنبه سوری از ابتدای اسفند

سید مهرسروش ،س��خنگوی کمیته چهارشنبه آخر سال اورژانس
تهران اظهار کرد« :از حدود دو ماه گذشته یکسری اقدامات مرتبط
با چهارش��نبه آخر س��ال را آغاز کردیم ».او با بیان اینکه  ٣٩درصد
از مصدومان س��ال گذشته در میانگین س��نی  ۶تا  ١٨سال بودند،
گف��ت« :کالسهای درس��ی این اف��راد به صورت مج��ازی برگزار
میش��ود ،براین اس��اس طی هماهنگی با آموزش و پرورش ش��هر
تهران و شهرس��تانهای تهران ،محتوای آموزشی ،بنر و… را برای
بارگزاری در س��امانههای شاد فرستادیم .برای مساجد ،شهرداریها
و ارگانهای مختلف نیز محتوای تولید ش��ده فرس��تاده شد که در
سامانههای مجازی نیز بارگزاری شود ».سخنگوی کمیته چهارشنبه
آخر س��ال اورژانس تهران ادامه داد« :با وجود اینکه س��ال گذشته
به خاط��ر مبحث کرونا آمار مصدومان کاهش یافت ،اما متاس��فانه
آمار نقص عضو و فوتیها نس��بت به س��ال  ۹۷افزایش یافته بود .از
ابتدای اس��فند در تهران هفت ماموریت مرتبط با چهارش��نبه آخر
سال داشتیم که حدودا  ١١نفر طی آن مصدوم شدند .از این تعداد
 ٩نفر به بیمارس��تان منتقل و دو نفر در محل درمان ش��دند .همه
این  ١١نفر مرد بودند و بیش��تر این افراد دچار تروما یا س��وختگی
شدند .تولید محتوا و انتشار مطالب آموزنده در آگاه سازی شهروندان
اهمیت زیادی دارد و رسانههای دیداری و شنیداری باید هشدارهای
ایمنی درباره حوادث ناگوار چهارشنبه سوری را به اطالع خانوادهها
برسانند تا شاهد کاهش حوادث در این ایام باشیم ».نماینده سازمان
آموزشهای شهروندی نیز در این نشست درباره همکاری و مشارکت
در این حوزه گفت« :ما در سامانه دانش آموزی شاد نیز با برگزاری
کارگاههای آموزشی در پیام رسانهای مختلف مانند تلگرام ،واتساپ
و حتی صفحه اختصاصی در اینستاگرام برای آموزشهای شهروندی
اقدامات��ی انجام دادی��م و آمادگی داریم ای��ن کار را ادامه دهیم .در
موضوع چهارشنبه سوری همه هنر ما باید مبتنی بر پیشگیری باشد
و طرح ش��بکه آموزش در این راس��تا درست و دقیق عمل میکند.
ما تمام توان خود را در حراس��ت کل ش��هرداری تهران برای تعامل
و هماهنگی مس��تقیم با سازمان و ارگانها به کار میبندیم و دست

درپی انتش��ار تصاویر و فیلمهایی از کاهش شدید عمق تاالب انزلی
طی هفت ه گذش��ته ،یک کارشناس گفت :کاهش عمق تاالب انزلی
موضوع جدیدی نیست و بیش از یک دهه است که اتفاق افتاده و الزم
است در جهت مقابله با عوامل تهدیدکننده این تاالب مهم اقدامات
جدی صورت گیرد.نس��یم طوافزاده در گفتگو با ایسنا ،ضمن بیان
اینکه مسئله کاهش س��طح آب تاالب انزلی موضوع تازهای نیست
و بیش از یک دهه اس��ت که اتف��اق افتاده ،گفت :چند عامل عمده
در زمینه کاهش س��طح آب تاالب انزلی مطرح اس��ت که از جمله
آنها میتوان به ورود رسوبات از باالدست رودخانههای تامینکننده
آب تاالب به بس��تر تاالب اشاره کرد بهخصوص رودخانههایی که از
حوضه آبریز تالش به سمت تاالب انزلی سرازیر هستند.وی ادامه داد:
جنگلتراشیهایی که در ارتفاعات باالدست این رودخانهها صورت
گرفته س��بب افزایش خاک در دسترس ش��ده است و این موضوع
باعث میش��ود که هر باران ش��دیدی تبدیل به سیل شود و خاک
در دس��ترس از مسیر کوهس��تانپاییناید و در زمان کاهش فشار
آبهای روان در دل تاالب رسوب کند و باقی بماند .این فاضالبها
میزان زیادی نیتروژن و فس��فر را وارد آب تاالب انزلی میکنند که
باعث افزایش رش��د گیاه در دل تاالب و ایجاد حالت خودشکوفایی
شدید میش��ود .طول عمر این گیاهان براثر خودشکوفایی کاهش

محمدرض��ا نیکن��ژاد :در حال��ت کلی
آم��وزش و پرورش میتواند در این زمینه
بخش��نامهای ارس��ال کند و ب��ه مدارس
گوش��زد کند که به معلم��ان بگویند این
آموزشها و توصیهها به شکل مجازی به
دانش آموزان منتقل شود
مجی��د ابه��ری :بهترین راه این اس��ت
که رس��انهها با ارائه آموزشهای الزم به
خانوداهها و نوجوانان و جوانان جایگزین
دیگر آموزشها در این ش��رایط ش��وند.
صدا و سیما نیز باید صحنههای واقعی این
صدمات را به افراد نشان دهد
آتش نشانی تهران را برای این اقدام به گرمی میفشاریم و سالی پر
از شادی و سالمتی برای هموطنان آرزومندیم».
> افزایش کشفیات مواد محترقه

سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره کشفیات مواد محترقه
با نزدیک ش��دن به چهارش��نبه س��وری ،اظهار کرد« :ب��ا توجه به
اینکه به روزهای پایانی س��ال و چهارشنبه سوری نزدیک میشویم
کش��فیات مواد محترقه افزایش پیدا کرده است ».معاون نظارت بر
اماک��ن عمومی پلیس پایتخت با اش��اره به اینکه هفته گذش��ته ۵
تا  ۶خودروی نیس��ان حاوی مواد محترقه را که قرار بود به دس��ت
واحدهای صنفی برسد ،کشف کردیم ،افزود« :بیش از  ۸۵هزار عدد
مواد محترقه در دو هفته اخیر کش��ف شده است که  ۸۰۰نوع مواد
محترقه را شامل میشد ».وی با بیان اینکه مواد محترقه را در منازل
افراد هم کشف کردیم ،گفت« :به موجب قانون هر عاملی که باعث
اخالل در نظم و آرامش ش��ود ،جرم است و مقام قضایی بین  ۷ماه
تا یک سال مجازات را برای این افراد تعیین کرده و بعد از کشفیات
برای افراد پرونده قضایی تشکیل میشود».
> لزوم آموزشها و توصیههای مجازی توسط معلمان

در این خصوص محمدرضا نیک نژاد کارش��ناس آموزشی به آفتاب
یزد گفت« :در مدارس آموزش درباره مس��ئله چهارشنبه سوری به
صورت مدون وجود نداشت زیرا مدارس اتفاقا محل رویارویی لشکر
بچهها بود و از یکدیگر این ش��یطنتها را ی��اد میگرفتند .ولی در
مدرس��ه به دلیل نظم و انضباطی که در آن جا حکم فرماست ،یک
خود کنترلی و دگر کنترلی در بچهها ایجاد میشد .در سوی دیگر
در آن زم��ان بچهه��ا بخش زیادی از وقت خ��ود در روزهای پایانی

حال تاالب انزلی خوب نیست

پی��دا میکند و در نتیجه زمانی که ای��ن گیاهان از بین میروند به
کف تاالب میروند و کف تاالب باال میآید .نمیتوان با اس��تفاده از
روشهای عمومی مانند برداش��ت از کف تاالب یا الیروبی اقدام به
بهبود ش��رایط تاالب انزلی ک��رد چراکه الیروبی عمل مفیدی برای
تاالب نیس��ت و باعث برهم خوردن بس��تر تاالب و محل تخمریزی
بس��یاری از ماهیان میش��ود .از این رو به یک برنامه جامع در این
زمینه نیاز است.وی در ادامه تصریح کرد :برای بهبود وضعیت تاالب

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا:

مسافران با تستهای منفی کاذب کرونا را
در کشور گسترش میدهند

رئیس کمیته اپیدمیولوژی س��تاد ملی مقابله با
کرونا گفت :تستهای سریع ،منفی کاذب زیادی
دارند و متاس��فانه مسافران از اس��تانهای آلوده از
جمله خوزس��تان با همین تس��تها در حالیکه
ناقل ویروس کرونا هستند ،قرنطینه را میشکنند
و بیماری را گس��ترش میدهند.حمید سوری در
گفتگو با ایرنا افزود :قرنطینه سطوح مختلفی دارد.
هدف از قرنطینه الزاما چفت و بست زدن به استان
نیست .ضمن اینکه همه استان خوزستان درگیر
اپیدمی ش��دید و ویروس جهش یافته نیس��ت و
بیشتر شهرهای جنوبی و غربی آن درگیر هستند
ام��ا متاس��فانه در مورد خیل��ی از مقرراتی که در
کشور اجرا میشود در عمل یک عده متخلف پیدا
میشوند که راههای فرار را پیدا میکنند ،رسیدگی
به ای��ن موضوع دیگر در اختیار وزارت بهداش��ت

نیست بلکه در اختیار نهادهای انتظامی و نظارتی
اس��ت که باید اقدام کنند و وزارت بهداش��ت هم
نس��بت به این موضوع گالیه دارد.وی در پاسخ به
این پرسش که آیا انجام تستهای سریع از مسافران
هواپیما ،قطار و اتوبوس موجب شناسایی بیماران و
جلوگیری از انتقال بیماری میش��ود یا نه گفت:
عمده تس��تهای کرونا که اکنون در کشور انجام
میشود از نوع تستهای سریع است که البته دقت
کافی را ندارند و ممکن اس��ت تعداد زیادی منفی
کاذب داشته باشند .متاسفانه همین تستها برای
مسافران هواپیماها ،قطارها و سایر وسایل حمل و
نقل عمومی انجام میشود و ممکن است افراد ناقل
با در دست داشتن تستهای منفی کاذب در حالی
که ناقل و حامل ویروس هستند ،به مسافرت بروند
و بیماری را به افراد دیگر منتقل کنند.

س��ال را در مدرسه میگذراندند .اما االن این بار به دوش خانوادهها
افتاده اس��ت ،گرچه در بسیاری از خانوادهها به دلیل شیوع کرونا به
بچهها اجازه شرکت در چهارشنبه سوری داده نمیشود .طبیعتا در
این زمینه اگر آموزش و پرورش کارایی داش��ته است االن و در این
ش��رایط این کارایی وجود ندارد .فقط در ارتباطات مجازی میتوان
بخش��ی از این آموزشها را منتقل کرد .مثال فرزند من که دبستانی
است از معلم خود حرف شنوی دارد و ارتباط با معلم برایش بسیار
حساس است و برداشت معلم نسبت به دانش آموز یک نوع کنترل
کنندگی اس��ت .در حالت کلی آموزش و پ��رورش میتواند در این
زمینه بخشنامهای ارسال کند و به مدارس گوشزد کند که به معلمان
بگویند این آموزشها و توصیهها به ش��کل مجازی به دانش آموزان
منتقل ش��ود .در مثلث رسانه و خانواده و مدرسه ،مدرسه همچنان
میتواند کارآیی خود را داشته باشد».
>نقش رسانهها و خانوادهها در آموزش

در ادامه مجید ابهری آسیب شناس در این باره به آفتاب یزد گفت:
«متاس��فانه در این باره در مدارس آموزش مدونی به دانش آموزان
داده نمیش��د اما بعضی از معلمان خطرات ناشی از استفاده از این
گونه اقالم را به دانش آموزان گوش��زد میکردند .امسال با تعطیلی
مدارس و عدم حضور دانش آموزان در مدرس��ه خطرات دیگری نیز
فرزندان جامعه را تهدید مینماید که باید خانوادهها با هشیاری کامل
فرزندان خود را کنترل نمایند .همچنین با این ش��رایط میتوان از
آموزش آنالین هم برای انتقال هش��دارها به دانش آموزان استفاده
کرد .هرس��ال با نزدیک ش��دن آخرین چهارشنبه سال ،اضطراب و
نگرانی بر خانوادهها حاکم میش��ود چراکه با نزدیک شدن این روز
مردم نگران فرزندان و جوانان خود و دیگران هس��تند .چهارش��نبه
آخر س��ال که بر اساس باورهای س��نتی و فرهنگی دارای مراسم و
آیینهای خاصی بوده و صدها س��ال به آنها عمل میش��ده است،
در چند س��ال اخیر ش��هرها را تبدیل به میدان جنگ و چهارشنبه
س��وری را به چهارشنبه س��وزی تبدیل کرده اس��ت .آمار تلفات و
صدمات انس��انی از نابینا شدن چش��م ،قطع عضو و سوختگیهای
مفصل و مختصر باعث گردیده که از چهارش��نبه آخر سال تا پایان
هفته مردم نگران باشند .اخیرا نیز برخی از وسایل آتش افروزی غیر
استاندارد از کش��ورهای دیگر وارد شدهاند و با صداهای مهیبی که
دارند انسان را به یاد جبهههای جنگ میاندازند .بعضی از نوجوانان
و جوانان حتی به این اقالم نیز اکتفا نکرده و خود اقدام به س��اخت
برخی از این وسایل میکنند .سالمندان ،بیماران عصبی و همچنین
نوزادان دچار گرفتاریهای فیزیکی ،عصبی و روانی میش��وند .زنان
ب��اردار به خاطر ناگهانی بودن این صداه��ا گاه باالجبار فرزند خود
را از دس��ت میدهند .چرا باید اج��ازه بدهیم چنین اقالمی در بازار
عرضه گردد؟ هر ساله نیروهای انتظامی با تالش گسترده تعداد قابل
توجهی از این اقالم را کشف و ضبط میکنند اما باز این اقالم تمام
نمیشوند .علت این است که تا وقتی تقاضا وجود داشته باشد برای
ارضای تقاضا ،عرضه نیز به وجود میآید .بهترین راه این اس��ت که
رس��انهها با ارائه آموزشهای الزم به خانوداهها و نوجوانان و جوانان
جایگزین دیگر آموزشها در این شرایط شوند .صدا و سیما نیز باید
صحنههای واقعی این صدمات را به افراد نش��ان دهد تا عاقبت این
نوع از اقدامات را ببینند .امیدواریم امس��ال با توجه به گس��تردگی
بیماری کرونا در جامعه و همچنین خطرات گفته ش��ده ،خانوادهها
و نوجوانان و جوانان با رعایت دس��تورالعملهای ایمنی چهارشنبه
بیخطر و شادی را سپری کنند تا با سالمت کامل به استقبال سال
جدید بروند».

انزلی نیاز است اقداماتی در باالدست حوضه این تاالب از جمله نصب
تلههای رسوبگیر در باالدست اراضی کوهستانی و کاهش ورود مواد
آلی به تاالب انجام شود تا از میزان رسوبات وارد شده به تاالب کاسته
ش��ود .ورودی آب این تاالب نیز به شدت کاهشپیدا کرده است و
بنابر دالیل مختلفی اکنون آب رودخانههای تغذیهکننده این تاالب
یعنی رودخانههای گوهررود و زرجوب که در خارج از شهر رشت به
یکدیگر میپیوندند و رودپیربازار را تشکیل میدهند ،کاهشیافته
اس��ت .گرچه شرکت آب منطقهای استان گیالن ادعا میکند که از
آب گوهررود و رودخانه س��یاهرود برداشت نمیکند اما واقعیت این
اس��ت که ورودی آب از این رودها کم ش��ده اس��ت و تنها فاضالب
است که به سمت تاالب میرود.به گفته طوافزاده ،سد شفارود در
نزدیکی تالش نیز مش��کالت متعددی را برای رودخانههای اطراف
بوجود آورده اس��ت چراکه حاش��یه دریاچه این سد طوری طراحی
ش��ده که آبهای جاری اطراف به س��مت آن جریانپیدا میکند
و این مسئله باعث ش��ده که بسیاری از رودخانههای این منطقه با
بحرانی جدی روبهرو شوند همچنین کاهش آب ورودی رودخانههای
خالکایی و مرغک که بخشی از آن بهدلیل تغییرات اقلیمی و بخش
دیگر بهعلت مدیریت غلط منابع آب در مناطق مختلف اس��تان رخ
داده است نیز کم شدن سطح آب تاالب انزلی را تشدید میکند.

عضو کمیته علمی کرونامطرح کرد

رنگبندیجدیدشهرها
به زودی اعالم میشود!

عض��و کمیته علمی کرونا گف��ت :بیماری کرونا
هنوز درمان قطعی ندارد و برای درمان بیماران
از روشهای درمان��ی موجود در پروتکل وزارت
بهداش��ت اس��تفاده میشود.مس��عود مردان��ی
متخص��ص بیماریهای عفون��ی در گفتوگو با
فارس درباره روشهای درمان کرونا انگلیس��ی
توضی��ح داد :روشه��ای درمان و پیش��گیری
کرونای انگلیس��ی مانند کرونای معمولی است
و این بیماری قدرت س��رایت بیشتری دارد.وی
با بیان اینکه بیم��اری کرونا هنوز دارو و درمان
مشخصی ندارد برای مبتالیان به ویروس جهش
یافته هم همچن��ان از داروهای ثبت ش��ده در
پروتکل درمانی اس��تفاده میشود اظهار داشت:
درب��اره مدت زمان ناقل ب��ودن افراد در کرونای
انگلیس��ی اطالعات دقیقی وجود ندارد و برخی

از اخب��اری که در م��ورد نوع جهش یافته کرونا
در فض��ای مجازی آمده خیل��ی دقیق و علمی
نیست.وی اظهار داش��ت :برخی از همکاران ما
م��واردی از درگیری کودکان ب��ا ویروس کرونا
انگلیسی را در استان خوزستان مشاهده کردهاند
لذا بای��د بیش از پیش مراقب کودکان بود.عضو
کمیته علمی کرونا با اش��اره ب��ه اینکه هنوز در
کمیته کش��وری در مورد رنگبندی شهرها به
منظور مس��افرت مردم صحبتی نش��ده است،
گفت :با توجه به اینکه در ماه اس��فند هس��تیم
و نزدیک عید نوروز ،مردم نباید شرایط را عادی
بدانند و فقط خریدهای ضروری را انجام دهند،
س��تاد کرونا طی روزهای آتی رنگبندی جدید
ش��هرها را به منظور اعمال محدودیتها اعالم
خواهد کرد.
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حذف کنکور یک شعار تو خالی است

ابراهیم س�وزنچی گفت :حذف کنکور یک شعار تو خالی اس�ت که قابلیت اجرا ندارد .این
ش�عار برای سرگرمی مردم داده میشود.ابراهیم س�وزنچی ،معاون خط مشیگذاری ستاد
علم و فناوری ش�ورای عالی انقالب فرهنگی درباره حذف کنک�ور در  1401به برنا گفت :بر
اساس زیرساختهای موجود حذف کنکور انجام نمیشود .در شورای عالی انقالب فرهنگی
به دنبال حذف کنکور نیستیم .حذف کنکور یک شعار تو خالی است که قابلیت اجرا ندارد.
این شعار برای سرگرمی مردم داده میشود.

خبر
جهان
=تع�داد مبتالی�ان ۱۱۷ :میلیون و ۴۴۹
هزار و  ۶۷۵نفر
=تعداد فوتی ها :دو میلیون و  ۶۰۵هزار
و  ۳۴۷نفر
=تع�داد بهبود یافت�گان ۹۲ :میلیون و
 ۹۶۴هزار و  ۱۳۷نفر
ایران
=تع�داد مبتالی�ان :ی�ک میلی�ون و
 ۶۹۸هزار و  ۵نفر
=تعداد فوتی ها ۶۰ :هزار و  ۷۸۶نفر
=تع�داد مبتالی�ان دی�روز۸ :ه�زار و
 313نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 99 :نفر
آمریکا
=تع�داد مبتالی�ان ۲۹ :میلی�ون و
 ۶۹۶هزار و  ۲۵۰نفر
=تعداد فوتی ها ۵۳۷ :هزار و  ۸۳۸نفر

خبر

"فاصله سنی زیاد فرزندان"
باعثزحمتمضاعفوالدین!

بچههای��ی ک��ه تفاوت س��نی باالئ��ی دارند
( ۶و  ۷س��ال ب��ا ه��م تفاوت س��نی دارند)
نمیتوانند همبازی همدیگر شوند ،به همین
دلیل در س��نین باالتر نیز ای��ن پدر و مادرند
که باید جور همبازی بودن با بچه دوم یا سوم
را بکش��ند .به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛
ی��ک قاعده کلی درباره فاصله س��نی بین دو
فرزن��د وجود دارد و آن این که از نظر تربیتی
باید فاصله سنی دو بچه به اندازهای باشد که
بتوانند همبازی هم شوند و همدیگر را درک
کنند.بچههایی که تفاوت س��نی باالئی دارند
( 6و  7س��ال ب��ا ه��م تف��اوت س��نی دارند)
نمیتوانند همبازی همدیگر شوند ،به همین
دلیل در سنین باالتر نیز این پدر و مادرند که
باید جور همبازی بودن با بچه دوم یا سوم را
بکش��ند یعنی پدر و مادری که  2تا  3بچه با
فاصله سنی  6و  7س��ال دارند ،در اصل باید
گفت س��ه تا تک فرزند دارند!اگر فاصله بین
فرزند اول و دوم به گونهای باش��د که بتوانند
وقت همدیگ��ر را خوب پر کنن��د ،تربیت به
شدت آسان میشود.

مواد مخدر

رشد  ۲برابری تولید و مصرف
موادمخدر در دهه اخیر

دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد مخ��در با بیان
اینکه عل��ی رغم ش��رایط س��خت فراگیری
بیم��اری کرون��ا در همه جه��ان و علی رغم
تحریمهای ظالمانه آمریکا ،جمهوری اسالمی
ایران در سال  ۲۰۲۰قریب به  ۱۲۰۰تن مواد
مخدر را کش��ف کرد گفت ک��ه بخش اعظم
مسیر این مواد به س��مت کشورهای اروپایی
بود که نس��بت ب��ه س��ال ۴۱، ۲۰۱۹درصد
افزایش را نش��ان میدهد .به گزارش ایس��نا،
سردار اسکندر مومنی بیان کرد :در دنیا علی
رغم بیش از یک قرن مبارزه که از سال ۱۹۰۹
در کنفرانس��ی در شانگهای چین شروع شد،
باید گفت متاسفانه شاهد افزایش روند تولید،
قاچاق و مصرف مواد مخدر در دنیا هس��تیم
به گونهای که در  ۱۰س��ال اخیر در مجموعه
دنیا مصرف و تولید مواد مخدر رشد دو برابری
داشته است و نشان میدهد که مبارزه جهانی
ناکافی بوده است .وی افزود :در منطقه ما نیز
در کش��ور افغانستان ش��اهد افزایش فزاینده
تولید مواد مخدر س��نتی و صنعتی هس��تیم
ک��ه در دو دهه اخیر با حضور اش��غالگران در
افغانس��تان رش��د حیرتآوری داشته است و
قریب به  ۵۰برابر تولید و کش��ت مواد مخدر
را در افغانس��تان ش��اهدیم ،اما در این میان
جمهوری اسالمی ایران با تمام توان و ظرفیت
خود ،به امر مبارزه و مقابله با این پدیده شوم
ادامه میدهد به گونهای که علی رغم شرایط
سخت فراگیری بیماری کرونا در همه جهان و
علی رغم تحریمهای ظالمانه آمریکا ،جمهوری
اسالمی ایران در سال  ۲۰۲۰قریب به ۱۲۰۰
تن مواد مخدر را کش��ف کرد که بخش اعظم
آن مسیرش به سمت کشورهای اروپایی بود
که نسبت به س��ال ۴۱، ۲۰۱۹درصد افزایش
را نش��ان میده��د .وی تصریح ک��رد :یعنی
درحالی که این بیماری فراگیر و اپیدمی همه
کشورها را دچار رکودی در امر مبارزه کرده اما
جمهوری اسالمی ایران به این دستاورد عظیم
رس��یده و نشان میدهد که پایبندی ایران به
تعهدات بینالمللی و کنوانسیونها چقدر است.
به گفته وی ،در همین سال بیش از  ۱۲هزار
میلیاردتوم��ان ضربه به بنیانه��ای اقتصادی
قاچاقچیان وارد شده که این میزان از چرخه
گردش اعتیاد در دنیا حذف شده است.

گزارش کوتاه
معاون رئیس جمهوری در امور زنان:

برخیکشورهایعربی
در قاچاق زنان
نقش به سزایی دارند

مع��اون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده
گف��ت :از رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی
درخواست دارم تا سریعتر به الیحهی مبارزه
ب��ا قاچاق انس��ان بپردازن��د و آن را تصویب
کنند ،چون این قانون میتواند راه بسیاری از
سوء استفادهها را ببندد و به کمک دختران
م��ا بیاید«.معصوم��ه ابتکار» مع��اون رئیس
جمهوری در امور زنان و خانواده در گفتوگو
با ایلنا ،با اش��اره به موضوع قاچاق انس��ان و
خطر آن برای دختران و زنان کش��ور ،گفت:
این یک موضوع جهانی اس��ت و متاس��فانه
درص��د عمدهی از اف��راد در موضوع خرید و
فروش انسان ،شامل زنان و دختران هستند
که علت اصلی آن هم بهرهبرداری جس��می
و بردگی جنس��ی است ،یعنی اینها وادار به
بردگی میش��وند.وی ادامه داد :در ماجرای
قاچاق انس��ان ،گاهی با وعدههای��ی افراد را
به س��مت خود میکش��ند ،اما وقتی فرد به
مقصد میرسد ،متوجه میشود راه برگشتی
ن��دارد و در واقع وارد یک دام ش��ده اس��ت.
ابتکار ب��ا تاکید بر آگاهی ب��رای فعالیت در
فضای آنالین افزود :در مورد چنین مسائلی
اولین موض��وع آگاهی در م��ورد مخاطرات
شبکههای قاچاق و سوء استفادههایی است
که اتفاق میافتد و بخش��ی از آن به س��واد
دیجیت��ال مربوط اس��ت ،در فضای مجازی
برخالف فضای واقعی که افراد را میشناسیم
و اس��اس رواب��ط اعتم��اد اس��ت ،در فضای
مجازی اس��اس روابط بر بیاعتمادی اس��ت
که آموزش کافی داده نش��ده و در واقع این
موضوع یکی از پیشنهادهای ما برای آموزش
در سطح دبس��تان است.کشورهای مختلف
دخت��ران را با وعدههای بس��یار بیاس��اس
فری��ب میدادند ک��ه خوش��بختانه این باند
متالشی ش��د ،ولی احتماال باندهای دیگری
هم باش��ند به خصوص باندهای بینالمللی،
پ��س مهمتری��ن مس��ئله آگاه��ی و نظارت
دس��تگاههای امنیتی و نظارتی است.وی در
مورد قان��ون مبارزه با قاچاق انس��ان گفت:
االن مدتی اس��ت که پرداختن به این قانون
در مجل��س متوقف مانده ،این قانون به همه
ابع��اد قاچاق و خرید و فروش آن پرداخته و
از رئیس مجلس شورای اسالمی درخواست
دارم تا س��ریعتر به این موض��وع بپردازند و
آن را تصویب کنند .چون این قانون میتواند
راه بسیاری از سوءاس��تفادهها را ببندد و به
کمک دختران بیاید و همچنین الیحه تامین
امنیت زنان هم در این زمینه ورود کرده که
امیدواریم این الیحه هم به س��رانجام برسد.
ابتکار ادامه داد :متاس��فانه در منطقه ،برخی
کش��ورهای عربی در مس��ئلهی قاچاق زنان
و دختران س��هم بس��زایی دارند و در سطح
بینالمل��ل و س��ازمانهای بینالمللی با آنها
هیچ برخوردی نمیش��ود ،یک��ی از علتها
این اس��ت که پش��توانه مالی بس��یار باالیی
دارند و خیلی از افراد را به عنوان کارگرهای
خانگی ج��ذب میکنند.وی بی��ان کرد :اما
متاس��فانه آن ارادهای ک��ه نیاز اس��ت تا در
س��طح بینالمللی و کشورهای اروپایی دیده
ش��ود که خیلی از آن جاه��ا نیز مقصد این
دختران است ،وجود ندارد و اینجا دوگانگی
در مباحث حقوق بش��ری دیده میشود که
گاهی درس��ت یا نادرس��ت به یک نفر توجه
ویژه میکنند و گاهی هزاران دختر به همان
کش��ورهای اروپای��ی قاچاق میش��وند و در
صنعت پورن و مسائل جنسی مورد استفاده
قرار میگیرند و سکوت عجیبی در این رابطه
وج��ود دارد ،چون آنها دریافت کنندهی این
خدم��ات هس��تند و آنقدر از نظ��ر مالی در
این موضوع پش��توانهی قوی وجود دارد که
خیلی وقتها چنین مسئلههایی اصال دیده
نمیش��ود.ابتکار گفت :این نوع قاچاقها در
دنیا گاهی به دلیل پشتوانهی مالی که دارند
و همینطور نف��وذی که در حکومتها دارند
برای خودش��ان مصونیت ایج��اد میکنند و
عمال خیلی از معامالت دنیا را میچرخانند.
وی با اش��اره به اثر فض��ای دیجیتال بر این
موضوع افزود :قبال وقتی که فضای دیجیتال
نبود ،افراد باید در یک شبکه فیزیکی با فرد
مورد نظر خود ارتباط برقرار میکرد ،اما االن
ب��ا فضای مجازی به راحت��ی میتوان با یک
فرد ارتباط برقرار کرد و او را فریب داد ،برای
همین آگاهی برای دختران و پس��ران جوان
مهمترین مسئله اس��ت ،فراموش نکنیم که
این فضا خدمات بس��یار خوبی برای آموزش
آگاهی و مهارت افزایی و تعامالت اقتصادی
و اجتماع��ی برای ما دارد و فقط موضوع این
است که مهارت و آموزش برای حضور در آن
نیاز اس��ت که این موضوع به خصوص برای
خردس��االن و نوجوانان بس��یار حائز اهمیت
است ،چون حتی گاهی از روی کنجکاوی به
سمت سایتهای خطرناکی کشیده میشوند
که تمام زندگی آنها را نابود میکند.طبعا رنج
سنی که در این مسئله به مشکل میخورد،
نوجوانها و جوانها است و بیشتر آنها واقعا
فریب میخورند.

