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اجتماعی

در کسب و کار مردم اخالل ایجاد نکنید

آفتاب یزد -گروه اجتماعی:طرح صیانت از فضای مجازی همچنان
بحث برانگیز است و مخالفان و موافقان آن درباره این طرح اظهار نظر
میکنند .مجید نصیرایی ،سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به
عنوان موافق این ط��رح ،در گفتوگو با ایلنا ،در رابطه با نگرانیهای
عموم��ی ایجاد ش��ده پیرام��ون طرح صیان��ت از فض��ای مجازی و
مسدودسازی شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام پس از تصویب این
طرح ،گفت :ما تاکید داریم بر اینکه در طرح ساماندهی پیامرسانهای
خارجی به هیچ عنوان فیلترینگ اس��اس و مبنای کار ما نیس��ت و
اولویت و انگیزه اصلی ساماندهی و تنظیمگری فضای مجازی از یکسو
و حمایت از پیامرس��انهای داخلی از سوی دیگر است.وی افزود :در
همین راستا در رابطه با اینستاگرام و شبکههای اجتماعی در این طرح
آمده است تا زمانی که یک درصد از کاربران ما در آن عضویت داشته
باشند ،به این شرط که مشابه داخلی یا خارجی نداشته باشد ،کسی
حق فیلتر کردن آن را ندارد .نماینده مردم طبس در مجلس یازدهم
در رابطه با این مس��ئله که «با توجه به بیاعتمادی مردم نس��بت به
مس��ئوالن ،اعتماد الزم برای اجرای این طرح اکنون در جامعه وجود
ندارد که با بستن یک نرمافزار خارجی ،مردم به سمت مشابه داخلی
آن بروند مانند ناکامیای که در جایگزینی پلتفرمهای داخلی به جای
تلگرام اتفاق افتاد» ،اظهار داشت :اینکه متاسفانه مقداری میان مردم
و مسئولین فاصله افتاده و بیاعتمادی وجود دارد که در سالیان اخیر
هم این موضوع با بیتدبیریها تش��دید شد ،یک واقعیت است و من
هم این را قبول دارم که متاسفانه چنین فاصلهای وجود دارد و بیشتر
شده است .اما این مسئله عمومیت ندارد و با وجود همه این حرفها
قطعا مردم نسبت به اصل نظام و انقالب و آن چیزی که متقن باشد،
همراهی دارند .وی ادامه داد :متاسفانه در مسئله جایگزینی یک اتفاق
مهم حمایت اس��ت ،در موضوع جایگزینی که اشاره کردید حمایت
مناسب صورت نگرفت .ما آن طرف یک چیزی را ممنوع کردیم اما این
طرف آن چیزی که باید فعال میکردیم ،نکردیم و چون این کار نشد،
مردم استقبال نکردند .وقتی کاربر از تلگرام با آن کیفیت و سرعت و
خدمات به فضایی وارد میش��ود که هنوز نتوانس��ته به آن قابلیتها
دس��ت پیدا کند ،طبیعی است که استقبال کاهش پیدا میکند ،اما
اگر حمایت و کیفیت وجود داشته باشد ،مردم استقبال خواهند کرد.
نصیرایی در ادامه بیان کرد :یک نمونه موفق در این زمینه جایگزینی
نرمافزار داخلی به جای نرمافزار مسیریاب ویز ( )Wzaeاست ،در این
مورد زمانی که جایگزینهای آن به مردم عرضه شد ،به دلیل حمایت
مناس��ب و کیفیت قابل رقابت توانست جایگزین شود و اکنون کسی
مشکلی ندارد؛ همه هم «نشان» و هم «بلد» را دارند و کسی هم اصال
اشارهای به جایگزینی و این موارد ندارد .این یعنی ما ثابت کردیم که
اگر حمایت صورت بگیرد ،مسئله جایگزینی پلتفرم داخلی نسبت به

نصیرایی :اینکه متاسفانه مقداری میان مردم
و مس�ئولین فاصله افت�اده و ب یاعتمادی وجود
دارد ک�ه در س�الیان اخی�ر هم ای�ن موضوع با
ب یتدبیریها تشدید ش�د ،یک واقعیت است
و م�ن هم این را قبول دارم که متاس�فانه چنین
فاصلهای وجود دارد و بیش�تر ش�ده است .اما
ای�ن مس�ئله عمومیت ن�دارد و با وج�ود همه
ای�ن حرفها قطعا مردم نس�بت به اصل نظام
و انقلاب و آن چیزی که متقن باش�د ،همراهی
دارند
غالمرضا نوری قزلچه :در این طرح پیام رسانها
را مکلف کردند که در کش�ور ثبت شوند و اگر
ثبت نشوند بعد از چهار ماه مسدود م یشوند،
برخی از این پیام رس�انها با مشکالت تحریمی
مواجه هستند و احتماال نتوانند رسما در کشور
فعالی�ت کنند .ب�ا تبدیل این طرح ب�ه قانون و
اجرای آن کم کم مشکالت جلوی فعالیت اینها را
محدود م یکند و بعد به زمان چهار ماه م یرسد
و مسدود م یشوند
خارجی امکانپذیر اس��ت .لذا در حوزههای دیگر هم مسئله به همین
صورت است و اگر نرمافزار مناسب و با کیفیت ارائه شود و از آن پلتفرم
حمایت هم صورت گیرد ،میتواند جایگزین باشد.
تصویب «ساماندهی پیام رسانها» یعنی اختالل در کسب و کار مردم
اما نماینده مردم بس��تان آباد در مجلس ش��ورای اسالمی به عنوان

الزام یا اختیار دانشآموزان
در مدرسه منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی
بر اینک��ه آیا حضور دانشآم��وزان از اول مهر در
مدارس الزامی است؟ گفت :باید ستاد ملی کرونا
در این باره تصمیم بگیرد البته مطالعات گسترده
جهانی و تجربه غالب کشورها حاکی از آن است
که مخاط��رهای متوجه دانشآموزان نیس��ت اما
دور بودن از مدرس��ه مخاطرات قطعی دارد .همه
تالشها در جه��ت آموزش باکیفیت اس��ت .به
گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی گفت :الزم
است تمهیدات بیشتری بیندیشیم و نیروی انسانی
را برای کار موثرتر تجهیز و سناریوهای مختلف را
مرور کنیم .وی افزود :بازگشایی مدارس ،همزمان
با تغییر دولت است و نگرانیم که تغییر دولت به
شروع سال تحصیلی آس��یب بزند .وزیر آموزش
و پرورش با اش��اره به اینکه تقریب��ا  ۳۰درصد از
مدارس جمعیت کمت��ر از  ۵۰دانشآموز دارند و

به ش��رط رعایت فاصله اجتماعی بدون مش��کل
میتوانند س��ال تحصیلی را حضوری آغاز کنند،
گف��ت :برخی مدارس در ش��هرها تراکم باالتری
دارد و اگ��ر مل��زم ب��ه رعایت فاصل��ه اجتماعی
باش��یم ،دانشآموزان را در طول هفته تقس��یم
میکنیم .سال گذشته هم تجربه کسب کردهایم
و دستورالعمل مقامات بهداشتی مورد توجه قرار
خواهد گرفت.حاجی میرزایی در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه آیا حضور دانشآموزان از اول مهر
در مدارس الزامی است؟ اظهار کرد :باید ستاد ملی
کرونا در این باره تصمی��م بگیرد البته مطالعات
گس��ترده جهانی و تجربه غالب کش��ورها حاکی
از آن اس��ت که مخاطرهای متوجه دانشآموزان
نیس��ت اما دور بودن از مدرسه مخاطرات قطعی
دارد .هم��ه تالشها در جه��ت آموزش باکیفیت
است.

هشدار؛ هزینههای نجومی برای انتخاب
رشته داوطلبان کنکور

چند روزی به اعالم نتایج کنکور باقی نمانده است.
بعد از اعالم نتایج ،انتخاب رشته کنکور از اهمیت
برخوردار است .در این شرایط نحوه انتخاب رشته
بر اساس استعداد و تواناییهای داوطلب و از سوی
دیگر استفاده از راهکارهای یک فرد مطلع و قابل
اعتماد و کاردان از اهمیت برخوردار است .این در
حالی است که بس��یاری از مشاوران تحصیلی و
مدعیان در این زمینه از نیاز جامعه سوءاستفاده
کرده و اقدام به اخذ مبالغ نجومی از سوی برخی
افراد غیر متخصص میکنند .فاطمه زرین آمیزی،
س��خنگوی سازمان س��نجش درباره کم و کیف
خدمات س��ایت سازمان س��نجش برای انتخاب
رشته داوطلبان به برنا گفت :انتخاب رشته همه
آزمونها از طریق س��ایت سازمان سنجش انجام
میش��ود .او درباره روند انتخاب رشته در سازمان
س��نجش برای جلوگیری از ب��روز فعالیت افراد

شوخی زشتی به اسم پروتکلهای بهداشتی؛

مردم خسته ،ستاد ملی مقابله با کرونا ناتوان!

یک هفته از تعطیالت کرونایی پایتخت میگذرد و شهر در وضعیت قرمز
نه ،در «وضعیت فوق بحران» قرار دارد و شاید این بهترین تعبیری باشد
که از هشدارهای روزهای اخیر مسئوالن میتوان برداشت کرد .آمارهایی
که روزانه از تعداد مبتالیان کرونا منتش��ر میشود نشان از این دارد که
ویروس دلتا با سرعت انتقال و انتشار باال در بیشتر نقاط کشور در حال
چرخش است .مسئوالن بهداشتی میگویند که برای کنترل بیماری و
نجات جان هموطنان ،افزایش س��رعت تزریق واکسن را در اولویت قرار
دادهاند؛ با این حال همچنان مردم را به رعایت پروتکلهای بهداش��تی
دعوت میکنند و معتقدند ایمنی بخشی واکسن نیازمند زمان است و
باید هموطنان از برگزاری دورهمیها ،تجمعات و مراسم اجتناب کنند.
در این بین ایرج حریرچی ،معاون کل وزارت بهداش��ت در روزهای اخیر
برای چندمین بار در یک س��ال و نیم گذشته از مردم گالیه کرده است
که پروتکلهای بهداش��تی را رعایت نمیکنند .وی با اش��اره به اینکه
رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم به شدت کاهش یافته و در
تهران و البرز این عدد به زیر  ۴۰درصد رس��یده اس��ت ،معتقد است که
حتی تعطیلی  ۶روزه تهران و البرز هم نتوانست مانع از حضور مردم در
خیابانها ،رس��تورانها و دورهمیها شود .در طول  ۱۷ماهی که از ورود
ویروس کرونا به کشور میگذرد تعطیالت گذشته تنها تعطیالت قابل
توج��ه کرونایی بود که بدون توجه به اصولی همچون بس��تن جادهها،
پاساژها ،رستورانها همراه بود و همین امر عاملی برای سفرها و دورهمیها
در تعطیالت اخیر شد.

|

در تمام شهرهای قرمز فقط  ۷شغل تعطیل است

مخالف این طرح در گفتگو با عصر ایران با اش��اره به طرح ساماندهی
پیام رس��انهای اجتماعی گفت :محتوای این طرح در طول یکماه و
نیم گذشته چهار بار تغییر کرده است ،این طرح مهم است اما اینکه
اینقدر س��ریع و با فوریت بخواهیم آن را بررس��ی کنیم و آن هم به
صورت اصل  ۸۵بررسی ش��ود درست نیست .غالمرضا نوری قزلچه
اظهار داش��ت :الزم است که ساماندهی در حوزه فضای مجازی انجام
شود اما نه با این سبک و سیاقی که کمیسیون فرهنگی جلو میرود؛
متن نهایی کمیسیون فرهنگی که در حال حاضر در سامانه نمایندگان
موجود اس��ت باعث ایجاد محدودیتها برای دسترسی به پلتفرمها و
پیام رسانهای اجتماعی میشود .نماینده بستان آبا ِد آذربایجان شرقی
افزود :در این طرح پیام رس��انها را مکلف کردند که در کش��ور ثبت
ش��وند و اگر ثبت نش��وند بعد از چهار ماه مسدود میشوند ،برخی از
این پیام رسانها با مشکالت تحریمی مواجه هستند و احتماال نتوانند
رسما در کشور فعالیت کنند .با تبدیل این طرح به قانون و اجرای آن
کم کم مشکالت جلوی فعالیت اینها را محدود میکند و بعد به زمان
چهار ماه میرس��د و مسدود میشوند .وی ادامه داد :ما در مقابل این
پیام رس��انها یعنی اینستاگرام ،توئیتر و واتس اپ،پیام رسان داخلی
طراحی نکردیم که همین فردا آنها را جایگزین کنیم ،در نتیجه این
پیام رسانها نمیتوانند فعالیت کنند و باید مسدود شوند .وی ادامه
داد :خیلی از کارهای کشور در حوزه کارهای اقتصادی یا فرهنگی در
این حیطه صورت میگیرد؛ بس��یاری از کسب و کارها در این حوزه
است .در این شرایط کرونایی مردم بسیاری از فعالیتهای اجتماعی
شان را با استفاده از این پیام رسانها انجام میدهند و قطعا در همه
اینها خلل ایجادمی شود .نوری قزلچه بیان کرد :محتوایی مجرمانهای
که در این طرح مطرح شده است با پارادیمهای این پلتفرمها و پیام
رس��انها در تضاد است و همین تضاد باعث میشود که فعالیت آنها
محدود و مسدود شود .اگر متن طرح را مطالعه کنید چنین برداشتی
مبنی بر مسدود شدن این پیام رسانها نیست ولی شرایط و ضوابط ما
و شرایط آنها و قواعد آمره ظالمانهای که علیه کشور ما در قالب تحریم
هاست را وقتی کنار این طرح بگذاریم این میشود که بعد از چهارماه
این پیام رس��انها مسدود شوند و قطعا شرکتها و فعالیت اقتصادی
بسیاری با این مسدودسازی دچار مشکل میشوند .نوری قزلچه تاکید
کرد :در این ش��رایط مطرح کردن این طرح اولویت نیس��ت و اینکه
فوری و فوتی میخواهیم آن را بررسی کنیم کاری غیر کارشناسی و
غیرعلمی است .همه ما دوست داریم فضای مجازی ساماندهی شود،
همه دوست دارند دسترسی فرزندشان مشخص و محدود باشد و همه
دوست دارند که پلتفرمهای داخلی بیایند و همه اطالعات در کشور
ذخیره شود ،این مسائل جز ضروریات است اما به اسم اینها نمیشود
کار را از ریشه زد.

>جادههابستهنشد،ظرفیتبیمارستانپرشد

ب��ا آغاز تعطیالت  6روزه در اس��تانهای تهران و البرز که برای مقابله با
چرخش ویروس کرونا در این دو اس��تان اعمال ش��د به نظر میرسید
باید همانند نوروز سال گذشته جادهها هم بسته شوند و اماکن عمومی
همانند پاساژها ،رستورانها ،بوستانها و دیگر نقاط هم با این تعطیلی 6
روزه همراه بوده تا شهروندان این دو استان قرنطینهای هرچند کوتاه و 6
روزه را هم تجربه کنند اما چنین نشد و با شروع تعطیالت ،جمعیت قابل
توجهی راهی شهرهای شمالی شدند در حالیکه بنا بود جادهها را ببندند
و خودروهای غیر بومی علیرغم جریمه به مبدا بازگردانده شود اما تصاویر
تلویزیونی خالف این موضوع را نش��ان میداد که ترافیک خودرو پشت
جادههای ورودی به استانهای شمالی توی ذوق میزد .این اتفاق درحالی
رقم خورد که به گفته کارشناسان چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه
بهداشتی،دستوراتستادملیمقابلهباکروناباکمترینضریباجراییصاد
میشود و دور زدن آن کاری آسان برای افرادی است که نمیخواهند آن
را رعایت کنند! البته همهچیز به سفرهای اخیر محدود نمیشود و امروز در
معابر عمومی هم آنچه دیده نمیشود رعایت پروتکلهای بهداشتی بوده
و هرکس کار خودش را میکند بدون آنکه عوامل اجرایی و نظارتی ستاد
ملی مقابله با کرونا کاری به کارشان داشته باشد.
>رعایت پروتکلها هم حد و مرزی دارد

«کیکروناتماممیشودخستهشدیم»جملهایآشناوحتیمشمئزکننده

برخالف صحبتهای رئیس اتاق اصناف تهران ،دبیر کل اتاق اصناف تاکید کرد که وضعیت فعالیت مشاغل در همه استانها
بر اساس آخرین اطالعیه منتشر شده است .به گزارش ایسنا ،بعد از پایان تعطیالت سراسری شش روزه استانهای تهران و
البرز ،رئیس اتاق اصناف تهران گفت که فقط مشاغل گروه یک در تهران مجاز به فعالیت هستند ،اتاق اصناف ایران میگوید
مالک ،آخرین اطالعیهای است که بر اساس تصمیمات ستاد ملی کرونا منتشر شده است.محمد باقر مجتبایی ،دبیرکل اتاق
اصناف ایران ،درباره وضعیت فعالیت مشاغل در وضعیت جدید کرونایی کشور گفت :با اتمام تعطیلی شش روزه استانهای
تهران و البرز ،همه کش�ور مش�مول مصوبه محدودیت هفت شغل هستند و سایر مشاغل میتوانند با رعایت پروتکلهای
بهداشتی فعالیت کنند .هفته گذشته اتاق اصناف ایران اطالعیهای منتشر کرده بود که بر اساس آن فعالیت کلیه مشاغل
صنفی با رعایت پروتکل بهداش�تی به جز هفت گروه ش�غل صنفی شامل رستورانها و قهوهخانهها ،به صورت پذیرایی در
فضای بسته (ولی بصورت بیرون بر میتوانند فعالیت کنند)؛ تاالرهای پذیرائی؛ سالنهای سینما و تئاتر؛ پاساژها و بازارهای
سربسته ،به استثناء پاساژهای تخصصی نظیر الستیک ،قطعات یدکی ،آهنآالت ،کامپیوتر به جز پوشاک ،کیف ،کفش و
موبایل؛ اس�تخرهای سرپوشیده و باش�گاههای بدن سازی؛ شهربازی و باغ وحشها؛ نمایشگاههای عمومی و تخصصی ،در
تمامی شهرهای سراسر کشور در وضعیت قرمز کرونایی مجاز است .در این اطالعیه به تصمیمات نشست مشترک روز ۲۷
تیر ماه ،قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد که به ریاست وزیر کشور
و فرمانده قرارگاه برگزار شد ،استناد و مقرر شده بود که در تعطیالت شش روزه تهران البرز از سه شنبه هفته گذشته به مدت
شش روز ،فقط گروه یک شغلی مجاز به فعالیت باشند که این تعطیالت دو روز پیش تمام شد .بر این اساس در حال حاضر در
همه شهرهای قرمز ،فقط فعالیت هفت شغل محدود و مابقی مجاز به فعالیت هستند.

غیرحرفهای با مبالغ نجومی افزود :سایت سازمان
سنجش در این زمینه فعال است و در موعد مقرر
نحوه خدمات رسانیها اعالم میشود.سعید تقی
آبادی ،کارش��ناس کنکور درب��اره نحوه انتخاب
رشته و اخذ مبالغ نجومی از داوطلبان گفت :بنده
از اخ��ذ  500هزار تومان تا  6میلیون تومان برای
انتخاب رشته دانش��گاهها مطلع هستم .او افزود:
البته انتخاب رشته از طریق نرمافزارهای سازمان
س��نجش انجام میش��ود .با درج رتب��ه و نمرات
داوطل��ب کم و کیف پذیرش آن در رش��ته مورد
نظر اعالم میش��ود در واقع این نرم افزار میتواند
در انتخاب رش��ته داوطلبان کمککننده باش��د.
تقی آبادی گفت :نرم افزار دیگری هم از س��وی
آموزش و پرورش آماده ش��ده و در هر منطقه دو
مرکز مشاوره از سوی آموزش و پرورش ایجاد شده
و برای داوطلبان به خدماترسانی میپردازند.

است و این روزها همه از زدن ماسک و ضدعفونی کردن خسته شدهاند.به
گزارش آنا ،مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با
اشاره به اینکه مردم ایران حدود ۱۸ماه است که شرایط وخیمی را تحمل
کردهاند و حاال از این همه دشواری خسته شدهاند ،ابراز میکند «رعایت
پروتکلها هم حد و مرزی دارد و باعث ش��ده طاقت مردم طاق ش��ود و
نسبتبههشدارهاوتوصیههابیتوجهشوندازسویدیگرسادهانگاریاین
بیماری در کشور به وضوح دیده میشود کنکورها برگزار میشود و مقرر
شده مدارس تا چند ماه دیگر بازگشایی شود .این به معنای تشدید گردش
ویروس است و میتواند شرایط را خطرناکتر کند».
>سیر بیماری کرونا طوالنی و طاقتها طاق شده است

سعید مدنی جامعهشناس هم به عنوان یکی دیگر از کارشناسان حوزه
اجتماعی طوالنی شدن سیر بیماری را دلیل خستگی مردم و عدم رعایت
پروتکلهایبهداشتیمیداندومیگوید«مردمبرایفرارازخستگیناشی
از رعایت شیوه نامههای بهداشتی به توجیهات روی میآورند .بهعنوان
مثال برخی میگویند ما تاکنون مبتال نش��دهایم پس از این به بعد هم
مبتال نمیش��ویم یا فردی در یک کشوری گفته است که اص ً
ال فلسفه
کرونا دروغ است و چنین بیماری وجود ندارد .اینها نمونهای از توجیهات
روزمره و معمولی است که این روزها از زبان بسیاری میشنویم» از آنجا که
تعطیالت پیدرپی و به دنبال آن تعطیلی اصناف و مشاغل با افزایش روزانه
تورم همراه شده است فشارهای ناشی از این بحران هم میتواند دلیلی بر
بیتوجهیمردمنسبتبهرعایتقوانینکروناییباشد.
>افقآیندهروشننیست

س��میه توحیدلو ،جامعه شناس با اشاره به اینکه افراد جامعه چشمانداز
روشنی از آینده این بیماری ندارند ،میگوید «در واقع ما تا زمانی میتوانیم
کاری را هرچند سخت انجام دهیم که بدانیم یک روز تمام میشود و در
یک زمان مش��خص یا خاص شرایط تغییر میکند اما تا زمانی که یک
مشکلماننداپیدمیکروناهمیشگیعنوانمیشودانسانهازیستخودرا
منطبق با آن موضوع همیشگی تغییر میدهند و متفاوت با آنچه که از آنها
خواسته میشود رفتار میکنند»با این شرایط و خستگی مردم از روزهای
گرم و پرتبو تاب و اس��ترسزای کرونایی خواستار سریعتر انجام شدن
واکسیناسیون عمومی هستند شاید یکی دیگر از دالیلی که نسبت به
رعایت پروتکلها بهداشتی سست شدهاند امید به وعدههای مسئوالن در
خصوصواکسیناسیونباشد!درموقعیتیکهمسئوالنناکارآمدیهایشان
را کارآمد میدانند ،انتقادهای تندشان از مردم در خصوص عدم همکاری
برای کنترل ویروس تاجدار کرونا تیر خالصی میشود که زخمی عمیق بر
دردهای مردم میگذارد .در همین خصوص مصطفی اقلیما پدر مددکاری
اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در تمام دنیا وقتی یک نفر تست پیسی
آر مثبت دارد سریعا خودش و خانوادهاش قرنطینه میشود ،میگوید «در
کشور ما وقتی یک نفر بیمار است به او دارو میدهند و میگویند در منزل
استراحت کند و اینکه این بیماری سرعت انتشار باالیی دارد و فرد ناقل
تمام خانواده و اطرافیانش را هم بیمار میکند از همان ابتدای ورود ویروس
توجهنکردندونمیکنند».
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علت گرایش زنان
به مواد مخدر چیست؟

تعداد زن��ان گرفتار در دام اعتی��اد روز به روز
در ح��ال افزای��ش اس��ت.به گزارش باش��گاه
خبرنگاران،در س��الهای اخیر ،اعتیاد به یکی
از پن��ج معضل اساس��ی کش��ور تبدیل ش��ده
اس��ت .متاسفانه آمار نش��ان میدهد طی این
سالها عالوه بر این که گرایش زنان به اعتیاد
بیشتر شده است ،سن اولین تجربه استفاده از
مواد مخدر نیز در کش��ور کاهش یافته اس��ت.
دختران تربیتکنندگان نس��لهای آینده هر
کشوری هستند و باید مهارتهای الزم مربوط
به همس��رداری و فرزندپروری را به درس��تی
بیاموزند ،اعتیاد ب��ه عنوان عامل مختلکننده
ای��ن آموزشها میتواند جامع��ه را در معرض
آس��یبهای پیچی��دهای ق��رار دهد .حس��ین
ابراهیمی مقدم روانش��ناس و اس��تاد دانشگاه
درب��اره اعتیاد دختران گف��ت :آمارهای اعالم
ش��ده نش��ان میدهد چهارمین علت مرگ و
میر در کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم
با مواد مخدر ارتباط دارد .در گذش��ته کسانی
که به س��مت م��واد مخدر میرفتن��د ،عمدتا
س��ن باالیی داش��تند .اما امروزه سن گرایش
به مصرف موادمخدر کاهش پیدا کرده اس��ت.
وی بیان کرد :متاس��فانه در زمینه اعتیاد ،آمار
وحش��تناکی داریم و آن این اس��ت که تعداد
خانمهای��ی که به اعتیاد دچارمی ش��وند ،روز
به روز بیش��تر میش��ود .در گذشته هم از نظر
اعتیاد به موادمخدر و هم از نظر مصرف موادی
که جامعه کمتر ب��ا آن برخورد میکند مانند
استفاده از سیگار و قلیان و مواردی از این دست
آقایان پیشرو بودند .در سالهای گذشته برخی
از جرایم و رفتارهای خارج از عرف و ناهنجاردر
مردان بیش��تر دیده میشد .سیگار کشیدن و
اعتیاد یکی از همین رفتارها و عادات ناپسندی
است که در میان مردان بیشتر دیده میشود.
اما در س��الهای اخیر دختران گرایش زیادی
به اس��تعمال دخانیات و مص��رف مواد مخدر
پی��دا کرده اند .ابراهیمی مقدم درباره دختران
سیگار به دست دراماکن عمومی گفت :دالیل
متعددی برای ای��ن موضوع وجود دارد .اول از
همه این که مش��کالت فرهنگ��ی ،اقتصادی و
مواردی از قبی��ل ناتوانی خانوادهها در برطرف
کردن نیازمندیهای فرزندان مانند نداش��تن
تفریح باعث ش��ده برخی از اعضای خانواده به
اعتیاد روی بیاورند .وی در ادامه بیان کرد :در
دسترس بودن دلیل دیگری است .به این معنا
که موادمخدر نس��بت به گذشته در دسترس
افراد بیش��تر قرار دارد و البته مسائل اقتصادی
باعث میش��ود خانوادهها ب��رای تامین معاش
زندگ��ی تالش کنند .این ت�لاش چند برابری
برای مع��اش خانواده به معن��ای حضور کمتر
درخان��واده و نظارت کمتر بر رفت��ار فرزندان
اس��ت که یکی از تبعات آن ب��ه بیراهه رفتن
فرزندان و حتی اعتیاد آنها اس��ت .ابراهیمی
مقدم در ادامه افزود :در چنین شرایطی حتی
گاهی دخت��ران به فکر انجام فعالیت در خارج
از منزل و کس��ب درآمد میافتن��د .از این رو
دخترانی که س��اده هس��تند ،خیلی سریع در
دام قاچاقچیان و سوء اس��تفادهکنندگان قرار
میگیرن��د .وی تصریح کرد :به دلیل مس��ائل
فرهنگ��ی و اقتصادی و نب��ود امکان تفریحات
س��الم ب��رای دختران در مقایس��ه با پس��رها
باعث ش��ده اس��ت برخی از دخت��ران مصرف
موادمخ��در را به عن��وان یک تفری��ح در نظر
گیرند.وی گفت :برای مثال پس��رها میتوانند
با یک ت��وپ در خیابان به فعالیت ورزش��ی و
تفری��ح س��الم بپردازند ،اما دخت��ران به دلیل
مسائل فرهنگی و محدودیتهای پوششی این
ام��کان را ندارند .برخی از آمار نش��ان میدهد
بیش��ترین زن��ان معت��اد در رده س��نی  ۱۵تا
 ۲۵س��ال قرار دارند در حالی که در این س��ن
دختران نیازمند کس��ب مهارتهای مربوط به
همسرداری و فرزندپروری هستند تا جامعه با
آسیبهای کمتری مواجه باشد .این روانشناس
خاطرنش��ان کرد :طبق آمار نزدیک  ۹۸درصد
ورود به س��مت اعتیاد از س��یگار و قلیان عبور
کرده است .به طور عمده شروع بحث اعتیاد در
اوایل دوران نوجوانی است و در اواخر نوجوانی
و اوایل جوانی به حداکثر خود میرس��د و این
زمانی است که دختر جدای از علم آموزی باید
به کس��ب مهارتهای زندگی بپ��ردازد .عمدتا
کسانی که از قشر فرهنگی تحصیالت باالتری
هس��تند کمتر به س��مت موادمخدر کش��یده
میشوند .یک رابطه معکوس میان تحصیالت
و ابت�لا به اعتب��اد وج��ود دارد .محدودیتها
در خانواده باید به درس��تی تعریف ش��ود اگر
چیزی را از فرزندمان میگیریم باید جایگزین
مناسبی برای آن داشته باشیم .به عنوان مثال،
اگر به هر دلیلی نس��بت به دوستان فرزندمان
تردیدی داریم و یا تفریح و زمانی را که دوست
دارد با آن دوستان بگذراند حذف میکنیم باید
با بازی و تفریح و سرگرمی که دوست دارد این
خ�لا را پر و به عبارتی اوقات فراغت فرزندمان
را به درستی پر کنیم.آموزشها میتواند بسیار
تاثیرگذار باش��د .آموزش میتواند مستقیم یا
غیرمستقیم باشد ،برای مثال درباره موضوعی
که در تلویزیون دیدهایم به طور غیرمستقیم با
فرزندان صحبت کنیم این رفتار در بازسازی و
بهسازی ساختار تفکر او بسیار تاثیرگذار است.

بهداشت
نمایندهمجلس:

تجهیزاتاورژانستهران
به روز نیست

نماینده مجلس گفت :امکان��ات و تجهیزاتی که
هماکنون در اختی��ار اورژانس اس��ت با توجه به
عملیاتها و ش��رایط فعلی کشور بهروز نیست و
آنها دچار مشکالت زیادی هستند ،اما با این حال
عوامل اورژانس خصوصا عوامل اورژانس تهران در
بحران کرونا جانفشانی کردند.علی حدادی عضو
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با می��زان گفت:
همانطور که همه انس��انها نیازمند به آب شرب
هس��تند و مصرف آن را ضروری میدانیم،نیاز به
اورژان��س و فوریتهای پزش��کی هم برای حفظ
حیات ضروری اس��ت و باید نگاه آمایش��ی به آن
داشته باشیم.وی افزود :متأسفانه وزارت بهداشت
و درمان نگاه آمایشی به اورژانس ندارد و در برخی
نقاطوبخشهایمختلفکشورسرانهآمبوالنسها
و پایگاههای اورژانس به نسبت جمعیت کمتر است
و این در حالی اس��ت که در طول یکونیم س��ال
اخیر بر حجم مأموریتهای اورژانس به دلیل شیوع
کرونا در کشور افزوده شده است.

دولت

توضیحات ربیعیدرباره واکسنهای وارداتی:

تحریموعدمتبادلمالی
بزرگترینمانعدستیابی
بهواکسنبود

سخنگوی دولت اعالم کرد که دولت تمام تالش
خود را برای خرید واکسن به عمل آورد .به گزارش
ایس��نا ،ربیعی گفت :در عرصه مقابله با ویروس و
ایمنسازی مردم ،دولت از ابتدا در یک برنامهریزی
دو جانبه که امروز صحت آن اثبات ش��ده اس��ت،
پیگیر واردات و تولید واکس��ن کرونا ش��د .در این
مسیر ،در مورد زمان ورود واکسن به کشور ،ابهاماتی
پیش آمده که الزم است توضیحی دربارهاش ارائه
کنیم .ما جزو کشورهای پیشگام در خرید واکسن
بودیم که از کوواکس و کشورهای روسیه و چین
و هرجایی که امکان خرید واکس��ن وجود داشت،
برای خرید واکسن اقدام کردیم .بدون تردید ،تحریم
و عدم تبادل مالی بزرگترین مانع در دستیابی به
واکسن بود .تا اینکه باالخره تحریمگران اجازه خرید
واکس��ن از منابع ارزی ما در خارج را صادر کردند.
مشکل دیگر ما در حوزه خرید واکسن،محدودیت
کشورهایتولیدکنندهومتاثرشدنبرنامهریزیهای
ما از سیاس��تهای این کشورها بود .وی ادامه داد:
بنابرای��ن دولت تم��ام تالش خ��ود را برای خرید
واکسن به عمل آورد و با وجود اینکه هیچ کشوری
در دنیا شبیه ایران نیست که با موانع خرید واکسن
مواجه شده باشد ،اما تاکنون برغم همه مشکالتی
که مردم ،بخشی از آنها را خبر دارند ،واکسن وارد
کش��ورمان ش��ده و این روند در هفتههای اخیر،
سرعت بیشتری یافته است.
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کنترلکرونادر
سیستانوبلوچستانبدون
کنترلمرزامکانپذیرنیست

عضو مجم��ع نمایندگان سیستانوبلوچس��تان
در مجل��س ،با بیان اینک��ه  ۸۰درصد افرادی که
از پاکس��تان و افغانس��تان از طریق مرز وارد این
اس��تان میش��وند به ویروس کرونا آلوده هستند
کاهش میزان ش��یوع این بیماری در این منطقه
را تنها از طریق کنترل مرزها امکانپذیر دانس��ت.
حبیباله دهم��رده در گفتوگو با خانه ملت ،در
مورد شرایط کنونی میزان شیوع کرونا در استان
سیس��تان و بلوچس��تان که اخیرا به یک بحران
تبدیل شده بود ،گفت :مهمترین مشکل کنونی
سیستان و بلوچس��تان نحوه و میزان تردد از مرز
اس��ت و اگر نتوانیم مانع از تداوم این روند شویم،
نمیتوانیم مشکل ش��یوع کرونا در این منطقه را
حل کنی��م .وی ادام��ه داد 80 :درصد افرادی که
از کش��ورهای پاکستان و افغانستان از طریق مرز
سیس��تان و بلوچستان وارد کش��ور میشوند به
ویروس کرونا آلوده هستند و این مشکل میطلبد
که وزارت کشور و سایر دستگاههای مربوطه دست
به دست یکدیگر بدهند و برای کاهش میزان تردد
از مرزهای این استان وارد عمل شوند.این نماینده
مردم در مجلس یازدهم ،یادآور شد :در این منطقه
که اغلب خانوادهها پُرجمعیت هستند وقتی یک
نفر به کرونا مبتال شود سایر اعضای خانواده را نیز به
این ویروس آلوده میکند و این در حالی است که
ورود اتباع افغانستانی و پاکستانی از مرز نیز بر این
مشکل دامن زده است که میطلبد وزارت کشور
در این حوزه ب��ه وظیفه خود عمل کند .البته ما
در این مدت محدود امیدی به اینکه وزارت کشور
برای کنترل مرز اقدام مطلوبی انجام دهد ،نداریم.

