
با رسيدن به مرز مهار ويروس تاجدار اگر چه 
بسياري از مش�اغل با ريس�ك كم و متوسط 
بازگش�ايي ش�ده اند، اما هنوز هم بسياري از 
مشاغل كه در رده مشاغل پر ريسك محسوب 
مي ش�وند، اجازه فعاليت ندارند؛ مشاغلي كه 
بخش�ي از معيش�ت اقشار متوس�ط و پايين 
جامعه را تأمين مي كند و تعليق شان سفره هاي 
شاغالن اين بخش ها را كوچك تر كرده است. 
تبعات اقتصادي كرونا تا به  آنجا بوده است كه 
بنا به تأكيد مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت 
بهداشت، كاهش درآمد و افزايش قيمت مواد 
غذايي به ويژه در دهك هاي پايين خودش را 
به صورت سوء تغذيه نشان خواهد داد. در اين 
ميان ام�ا رزمايش كمك مؤمنانه و مواس�ات 
و همدلي م�ردم ب�ا نيازمندان و اف�رادي كه 
كرونا بر معيشت ش�ان اثر گذاشته همچنان 
ادام�ه دارد و روز گذش�ته هم مرحله س�وم 
رزمايش كمك مؤمنان�ه با توزي�ع 500 هزار 
بسته معيش�تي در 22 استان كش�ور برگزار 
ش�د تا با توزيع 5 ميليون بسته معيشتي در 
ميان نيازمن�دان، تبعات اقتص�ادي ويروس 
تاج�دار ب�ر معيش�ت م�ردم كاه�ش يابد. 
فعاليت ويروس كرونا در كش��ور همچنان ادامه 
دارد. روز گذشته هم با 2 هزار و 80 بيمار جديد 
مبتال به كوويد ۱۹ در كش��ور مجم��وع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۱۴۱ هزار و ۵۹۱ نفر رسيد. 
طبق آخرين آمار جهاني ه��م تاكنون ۵ ميليون 
و ۶8۵ هزار نفر به بيماري كرونا مبتال ش��ده اند؛ 
كش��ور امريكا در 2۴ ساعت گذش��ته با افزايش 
۱۹ هزار مبت��ال به مجموع ي��ك ميليون و ۷2۵ 
هزار مبتال رس��يد، اما در كنار تبعات س��المت و 
درگيري مردم با بيماري كرونا اين ويروس تبعات 
اقتصادي گسترده اي از خود بر جاي گذاشته است. 
بخشي از تبعات اقتصادي كرونا بر سالمت مردم را 
مي توان در صحبت هاي دكتر زهراعبداللهي، مدير 
كل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداش��ت متوجه 
شد؛ وقتي وي از بروز س��وء تغذيه در بين اقشار 
ضعيف جامعه به دليل تبعات اقتصادي ناش��ي 
ازهمه گي��ري كرون��ا خبر مي دهد. اين مس��ئله 
لزوم همراهي و همدلي مردم با يكديگر و برپايي 
حركت ه��اي مردمي همچ��ون رزمايش كمك 
مؤمنانه را بيش از پيش به تصوير مي كش��د. روز 
گذش��ته هم س��ومين مرحله از رزمايش كمك 
مؤمنانه در 22 استان كشور برگزار شد تا با توزيع 
۵00 هزار بسته معيشتي به ارزش حداقل 300 
هزار تومان در ميان نيازمندان، تبعات اقتصادي 

كرونا كمي تعديل شود. 
 نا امني غذايي و س�وء تغذيه بخش�ي از 

تبعات اقتصادي ويروس كرونا 
مدير كل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداش��ت با 
بيان اينكه شيوع كرونا، يكسري تبعات اقتصادي 

نيز در همه جوامع به دنبال داش��ته كه مي تواند 
امني��ت غذايي م��ردم را ه��م به خط��ر اندازد؛ 
مي گويد: »كاهش درآم��د و افزايش قيمت مواد 
غذايي به ويژه در دهك هاي پايين، ممكن است 
دچار مش��كالتي در حوزه امنيت غذايي شود و 
اين ناامني غذايي خودش را به صورت سوءتغذيه 

نشان دهد.« 
ب��ه گفت��ه وي در ح��ال حاض��ر در مناط��ق 
كم برخوردارتر كشور همچنان شاهد سوءتغذيه 
هس��تيم. عبداللهي با اش��اره به مباحثي مانند 
كوتاه قدي، الغ��ري در كودكان زير پنج س��ال 
و مادران ب��اردار و. . . در برخي از مناطق كش��ور 
مي افزايد: » ب��ه همين دليل در ش��رايط فعلي 
تالش مي كنيم كه به گونه اي برنامه هاي حمايتي 
براي مادران باردار و كودكان زير پنج سال دچار 
س��وءتغذيه اي كه در خانواره��اي نيازمند و در 
مناطق كمتر برخوردار كش��ور هستند، داشته 
باشيم. زيرا در ش��رايط فعلي كرونا ممكن است 

شرايط شان بدتر شود«. 
بنا به تأكيد عبداللهي مص��رف زياد مواد قندي، 

شيريني، پرچرب، ش��ور و پرنمك و سرخ شده، 
عاملي براي تضعيف سيستم ايمني بدن محسوب 
مي ش��ود و در نتيجه احتمال ابتال ب��ه بيماري 

كوويد ۱۹ را از نظر تغذيه افزايش مي دهد. 
وي همچنين ب��ا تأكيد بر ل��زوم كنترل قيمت 
محص��والت لبني مي افزايد: » مصرف كم ش��ير 
و لبنيات يكي از علت هاي اصلي بروز و ش��يوع 
پوكي اس��تخوان در كشور محس��وب مي شود 
كه تراكم اس��تخواني در س��نين كمتر در حال 
كم ش��دن اس��ت؛ به طوري كه پوكي استخوان 
در حال رس��يدن به س��ن كمتر از 30 سال در 

كشور است.«
توزيع نيم ميليون بسته معيشتي در مرحله سوم 
سردار عبدالرضا آزادي، معاون فرهنگي سازمان 
بسيج مستضعفين درباره مرحله سوم رزمايش 
كمك مؤمنانه به »جوان« مي گويد: مرحله سوم 
رزمايش كمك مؤمنانه روز گذشته در 22 استان 
كشور فعال شد و بناست تا نمايشي از همدلي ، 
مواسات و كمك مؤمنانه مردم به عزيزاني باشد 
كه از بيماري كرونا آسيب ديده اند و بناست تا در 

اين مرحله بيش از نيم ميليون بسته معيشتي با 
رعايت كرامت در ميان نيازمندان توزيع شود.« 
به گفته وي اين بس��ته هاي معيش��تي حداقل 
300 هزار تومان ارزش ريال��ي دارد و بين افراد 
نيازمند شناسايي ش��ده كه از تبعات اقتصادي 
ويروس كرونا آس��يب ديده اند و تحت پوش��ش 
هيچ يك از نهادهاي حمايت��ي همچون كميته 
امداد حضرت امام و بهزيس��تي نيستند. توزيع 

مي شود. 
 موج گسترده حركت هاي خيرين 

س��ردار آزادي همچنين از موج گس��ترده اي از 
حركت هاي خير ديگر در كنار توزيع بسته هاي 
معيشتي ميان نيازمندان خبر مي دهد و مي افزايد: 
» ما حركت هايي همچون پويش بخشش اجاره 
بهاي منزل و مغازه، اعطاي وام هاي قرض الحسنه 
از سوي خيرين به واحدهاي اقتصادي كوچكي 
داريم كه از كرونا آسيب ديدند و به ركود كشيده 
ش��دند. همچنين توزيع هزاران جهزيه در ميان 
زوجين نيازمن��د و آس��يب ديده از كرونا در اين 
مرحله همزمان با توزيع بس��ته هاي معيش��تي 

برگزار خواهد شد.«
بنا به تأكيد وي تمامي پايگاه هاي بسيج در اين 
22 استان فعال خواهند بود. س��ردار آزادي در 
پاسخ به اين س��ؤال »جوان« كه آيا با برگزاري 
مرحله سوم رزمايش كمك مؤمنانه اين رزمايش 
پايان مي ياب��د يا ادام��ه خواهد داشت، پاس��خ 
مي دهد: » رزمايش به ش��كل توزيع بسته هاي 
معيش��تي پايان مي يابد، اما بناس��ت تا موضوع 
همدلي، مواسات و كمك مومنانه به اشكال ديگر 
و با شناس��ايي نيازهاي واقعي اقشار مختلف به 

اشكال ديگر ادامه خواهد يافت.«
 توزيع 5 ميليون بسته در 3 مرحله 

آزادي درباره تعداد بس��ته هاي معيشتي توزيع 
شده در اين س��ه مرحله برپايي رزمايش كمك 
مؤمنان��ه مي گويد:» ما در دو مرحل��ه قبلي ۴/۵ 
ميليون بسته معيشتي در ميان نيازمندان توزيع 
كرديم كه با توزيع ۵00 هزار بسته معيشتي در 
مرحله سوم، تعداد بسته هاي توزيع شده در ميان 

نيازمندان به مرز ۵ ميليون بسته رسيد.«
وي در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال ك��ه ب��ا توجه به 
هدف گ��ذاري اولي��ه و شناس��ايي 3/۵ ميليون 
خانواده نيازمند براي توزيع بسته هاي معيشتي 
افزايش تع��داد بس��ته هاي توزيع ش��ده بر چه 
اساس��ي اتفاق افتاده مي گويد: » براي برخي از 
خانواده هاي نيازمن��د ما دو دوره توزيع بس��ته 

معيشتي داشتيم.«
بنا به تأكيد س��ردار آزادي در توزيع بسته هاي 
معيشتي ميان خانواده هاي نيازمند، خانواده هايي 
هم بودند كه با وج��ود نيازمن��دي از قبول اين 
بسته ها امتناع كرده و خواس��تار توزيع آن بين 

افراد نيازمندتر از خودشان مي شدند. 
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مسئوالن ارزي بانك هاي مختلف و بانك مركزي نهايت همكاري را با وحيد بهزادي و نجوا الشيدايي داشتند

همراهي مسئوالن ارزي با زوج اختالسگر

توزيع 5 ميليون بسته معيشتي
در 3 مرحله رزمايش كمك مؤمنانه

 معاون فرهنگي سازمان بسيج مستضعفين در گفت و گو با »جوان « عنوان كرد

وحيد به�زادي و 

عليرضا سزاوار
همس�رش نج�وا   گزارش  2

يي  ا ش�يد ال
شبكه اي گسترده از دفاتر غيرمجاز از حوزه 
قاچاق ارز تا مهم تر از آن مسئوالن و معاونين 
ارزي بانك هاي مختل�ف و بانك مركزي را در 
اختيار داشتند، ش�بكه اي كه با توسل به آن 
عمليات پولشويي سازمان يافته به ميزان 32 
هزار ميلي�ارد ريالي تنها بخش�ي از فس�اد 
مي ده�د.  تش�كيل  را  آنه�ا  اقتص�ادي 
روز گذش��ته ب��ا خب��ر دس��تگيري محم��د 
عزيزي، نماين��ده مجل��س ده��م، پرون��ده زوج 
اختالسگر وارد فاز جدي تري شد. براساس اعالم 
سخنگوي قوه قضائيه، محمد عزيزي و فريدون 
احمدي، نمايندگان سابق مجلس شوراي اسالمي 
به جرم معاونت در اخالل در نظام توزيع خودرو به 

۶۱ ماه حبس تعزيري محكوم شدند. 
 با واسطه گري 2 نماينده مجلس

وحيد بهزادي و نجوا الش��يدايي با واسطه گري 
محمدعزيزي و فريدون احمدي، به انعقاد قرارداد 
مشاركت در ساخت و توليد تعداد ۶ هزار خودرو با 
شركت خودروي سازي سايپا اقدام كردند تا بر اين 

اساس در بازار خودرو اخالل ايجاد كنند. 
بهزادي و همسرش به جرم مشاركت در اخالل 
كالن در نظام پولي و ارزي منج��ر به قاچاق ارز 
از طريق ثبت سفارش��ات صوري و حواله جات 
و ام��ورات صرافي بدون مجوز، اخ��الل در نظام 
توزيعي نيازمندي هاي عمومي كش��ور از طريق 
پيش خريد بيش از ۶ هزار و ۷00 دستگاه خودرو 
از شركت سايپا، مشاركت در عمليات پولشويي 
س��ازمان يافته به ميزان 32 هزار ميليارد ريال 
محك��وم ش��دند. در يك م��ورد فق��ط از منزل 
الشيدايي حدود 2۵ هزار سكه تمام بهار آزادي 
به عالوه ۱00 كيلوگرم طال كشف شد. در نهايت 
اين زوج محكوم به اعدام شدند. هرچند كه اين 
حكم فعاًل قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي 

كشور است. 

 فورواردهاي تيم اختالسگران
اين زوج اختالسگر داراي شبكه گسترده اي بودند 

كه از چهار بخش اصلي تشكيل شده بود. 
بخش نخست شبكه اي از دفاتر غيرمجاز در حوزه 
قاچاق ارز بود كه مبادرت به انجام عمليات صرافي 
در داخل كش��ور و كش��ور هاي امارات و تركيه 
مي كردند.  بخش دوم اين ش��بكه شامل افراد و 
اشخاصي بود كه در خارج از كشور تحت عنوان 
فورواردر فعاليت داشتند. وظيفه آنها جمع آوري 
كاال هاي تاجران و شركت هاي تجاري در خارج از 

ايران و ارسال اين كاال ها به داخل ايران بود. 
 سكه در برابر تسهيالت

بخش سوم ش��بكه  گس��ترده اين زوج از افراد و 
اش��خاصي كه در امور ترخيص كاري در داخل 
ايران فعاليت داشته، تش��كيل شده بود. وظيفه 
آنها تنها ترخيص كاال هاي خريداري شده از سوي 
تاجران از گمرك با انجام تشريفات گمركي بود. 
مهم تري��ن و اصلي تري��ن بخ��ش ش��بكه اين 
اختالسگران هم ش��امل مس��ئوالن و معاونين 
ارزي بانك هاي مختلف و بانك مركزي جمهوري 

اسالمي بود كه مراحل تخصيص ارز به شركت ها 
را با عل��م و آگاه��ي از مجرمانه ب��ودن فعاليت 
محكومان و غيرواقعي بودن اسناد و مدارك ارائه 
شده به بانك، تسهيل كرده و در قبال آن وجه نقد 

يا سكه دريافت كرده اند. 
از مهم ترين افراد اين شبكه زكريا حسن نيا، معاون 
ارزي وقت بانك مركزي، داريوش حس��ن خاني 
هزاوه، رئيس وقت شعبه اسكان بانك سرمايه و 
سميه گرامي و سپيده توكلي به ترتيب معاونين 
ارزي بانك هاي پارسيان و سرمايه هستند كه در 

اين پرونده محكوم شده اند. 
 از دوبي تا تهران، همگام با اختالسگران

اين زن و شوهر كه داراي پرونده هاي عديده در 
حوزه قاچاق موبايل، پولش��ويي، اخالل در نظام 
اقتصادي از طريق فعاليت در شركت هاي هرمي، 
قاچاق ارز از كشور از طريق شركت هاي متعدد 
صوري و كاغذي و با ثبت سفارشات غير واقعي 
و غيره هس��تند، در قراردادي منحصر به فرد به 
مشاركت در ساخت و توليد خودرو با مبلغ آورده 
30 ميليارد تومان با شركت خودروي سازي سايپا 

اقدام كرده اند.  اين قرارداد از سوي مهدي جمالي 
متهم رديف سوم اين پرونده به عنوان مديرعامل 
سابق سايپا تأييد و امضا مي شود تا اين اقدامات 

مجرمانه، اخالل در بازار خودرو را رقم بزند. 
پس از انعقاد اين قرارداد، تع��داد خودرو ها به ۶ 
هزار و ۷00 دستگاه افزايش يافت و در تحويل اين 
خودرو ها و روند اجراي آن دو تن محمدعزيزي 
و فريدون احمدي از نمايندگان مجلس دهم و از 
ديگر متهمان پرونده كه به همراه وحيد بهزادي 
سفري نيز به دوبي داش��ته اند، ضمن مراجعه به 
دفتر وحيد بهزادي در چند نوبت و خريد مقادير 
زيادي طال اقدام به واسطه گري و سفارش و حتي 
مراجعه به شركت خودروسازي سايپا و برگزاري 
جلس��ه با مديرعامل وقت و ناي��ب رئيس گروه 

خودروسازي سايپا مي كنند. 
گفتني اس��ت محمد عزيزي بالفاصل��ه پس از 
آزادي از بازداشت اوليه سيم كارت خود را سوزاند 
و كليه كاربري هاي خود را در تلگرام و اينستاگرام 
و وات��س اپ ح��ذف كرده بود، اما خوش��بختانه 

نتوانست از چنگ عدالت فرار كند. 
 قمار و شرط بندي در پوشش سهام

بهزادي و همس��رش با تشكيل ش��ركت هرمي 
پالينور، از طريق وعده هاي واهي و متقلبانه نسبت 
به پرداخت سود به سرمايه گذاري در پروژه هاي 
سود آور غير واقعي، پرداخت سود از طريق توسعه 
زنجيره انساني س��رمايه گذاران، تأسيس سايت 
قمار و شرط بندي اقدام به تحصيل گسترده مال 

از افراد كرده بودند. 
پروژه هاي ادعايي اين شركت به طور معمول 
در زمين��ه بورس اوراق به��ادار جهاني، بورس 
س��هام، بازار هاي تهاتري، فلزات گرانبها و. . . 
معرفي ش��ده بود و جهت فري��ب مخاطبين از 
مشاركت سرمايه گذاران خارجي در كشور هاي 
متعدد و تضمين قرارداد توس��ط ش��ركت، به 
عنوان حربه تبليغاتي دروغين استفاده مي شد. 
ترفندهايي كه در نهايت با هوشياري دستگاه 

قضايي برمال شد. 

پرداخت بيش از ۱۲۰۰ ميليارد ريال 
وام دانشجويي

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت از پرداخت بيش 
از ۱200 ميليارد ريال وام به ۸0 هزار دانش�جوي متقاضي خبر داد. 
روز گذش��ته بهروز رحيمي با تأكيد بر اينكه صندوق رفاه با دانش��جو 
و دانش��گاه معنا پيدا مي كند و ب��ه همين دليل ت��الش داريم در كنار 
دانشجويان باش��يم، خاطر نش��ان كرد: ما خود را موظف مي دانيم به 
خوابگاه هاي دانشجويي س��ر بزنيم، در كنار فعاليت هاي دانشجويان 
باشيم و حمايت معنوي، اجتماعي و مادي خود را از همه فعاليت هاي 
هنري، ورزشي، علمي، فرهنگي و هر اتفاقي كه دانشجو محور آن است، 
داشته باشيم.  رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت گفت:  
دوره هاي مسئوليت بسيار كوتاه اس��ت، اما در اين فرصت كم مي توان 
كار خوب انجام داد. در اين مس��ير در صورت��ي مي توانيم موفق عمل 
كنيم كه تيم و نقش ها را خوب تعريف و اجزا و اركان را خوب مشخص 
كرده باشيم.  بايد زمينه اي را ايجاد كرد تا همه به سهم خود ديده شوند، 
ما در مجموعه صندوق رفاه با اين رويكرد از ۱3 مرداد ماه ۹8 در خدمت 
دانشجويان هستيم.  رحيمي يادآور شد: در اين مدت تالش شده است 
برنامه هاي صندوق را در قالب يك برنامه ۱8 ماهه تدوين كنيم، برنامه 
جامعي كه افق زماني آن تا پايان ۱3۹۹ است تا تعهدي ايجاد نكنيم كه 
نتوانيم انجام دهيم. بر اين اساس مهم ترين كار ما در سال گذشته ارائه 
وام به 80 هزار دانشجو بوده است، به نحوي كه در اين مدت بيش از هزار 
و 200 ميليارد ريال وام به دانشجويان پرداخت كرده ايم كه بيش از 80 

درصد اين وام ها از محل منابع اختصاصي صندوق پرداخت شد. 

 مدير عامل سازمان تاكسيراني تهران با اش��اره به اينكه اجراي طرح 
فاصله گذاري اجتماعي در تاكسي هاي پايتخت استمرار مي يابد، گفت: 
كرايه نفر چهارم با اجراي اين طرح بين سه مسافر ديگر تقسيم مي شود. 
 مدير كل دفتر امور مراكز توانبخش��ي و مراقبتي سازمان بهزيستي 
كش��ور از بازگرداندن بيش از 3 هزار نفر از معلوالن و سالمندان در پي 

شيوع كرونا به خانواده ها خبر داد. 
 مديرعامل انجمن ام  اس ايران با اشاره به ثبت 80 هزار بيمار مبتال 
به »ام اس« در مراكز كشور گفت: قيمت داروهاي بيماران ام  اس از ۵0 

هزار تومان تا يك ميليون و ۶00 هزار تومان متغير است. 
 رئيس دانش��گاه اميركبير گف��ت: با اقدام��ات انجام ش��ده تعداد 
شركت هاي دانش بنيان ما به 230 شركت رسيده است و تا پايان سال 

جاري از مرز 300 شركت عبور خواهد كرد. 
 رئي��س اداره نظارت ب��ر ام��ور حيات وحش محيط زيس��ت تهران 
گفت: ملخ ها در س��ال هاي گذشته در مناطق مس��تعد جنوبي تهران 
تخم گذاري كرده بودند. تا وقتي خس��ارت اقتصادي وارد نكنند با آنها 

مبارزه نمي شود. 
 سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران با بيان اينكه ساالنه عدم توجه به 
سالمت هودها برخي از حوادث را رقم مي زند، گفت: لزوم رعايت فاصله 

مناسب ميان گاز و هود يكي از نكات بسيار مهم است. 
 فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره 
به اينكه اليحه حمايت از محيط بانان در انتظار تصويب شوراي نگهبان 
است، گفت: س��ازمان محيط زيس��ت قصد دارد با برگزاري دوره هاي 
آموزش��ي تخصصي از ۵0 محيط بان ب��ه عنوان محيط ب��ان دريايي 

استفاده كند. 
 مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري 
تهران از اجرايي شدن سامانه مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز استان 
تهران با هدف پايش و تعيين تكليف پرونده هاي س��اخت و س��ازهاي 

غيرمجاز در شهرستان هاي استان تهران خبر داد. 

سيم آخر رومينا براي خطر عشق !
دوران نوجواني و بلوغ زماني است كه شالوده هويتي انسان شكل مي گيرد 
و همزمان با رشد جسماني و عاطفي به مرور آماده ورود به جامعه و تجربه 
زندگي اجتماعي مي گردد. در مناطق مختلف دنيا، با در نظر گرفتن شرايط 
طبيعي و اجتماعي، دختران زودتر به بلوغ طبيعي مي رسند. در آغاز بلوغ، 
عالقه به جنس مخالف به عنوان يك نش��انه طبيع��ي در دختران پديدار 
مي شود و هيجان هاي گوناگوني را در وجود نوجوان برمي انگيزد. اين كشش 
تند كه برآيند بيداري ميل جنسي و رشد عاطفي است، باعث مي شود كه 
بعضي از آنان به افرادي از جنس مخالف نزديك شده و دور از چشم والدين با 

يكديگر به گفت وگوهاي صميمانه بپردازند يا قرارهاي عاشقانه بگذارند. 
در اين ش��رايط چون هنوز تكامل عقلي دوران بزرگسالي در فرد شكل 
نگرفته است؛ پر رنگ بودن احساسات و عواطف دختران نوجوان، براي 
آنها منش��أ بروز مشكالت و آسيب هايي اس��ت كه در مواجهه با جنس 
مخالف هم فراوان به چشم مي خورد. به باور روان شناسان شكفتگي تفكر 
دختران نوجوان با رشد تخيل، شكفته شدن عواطف و زندگي احساسي 
بس��يار قوي، همزمان است. گاهي اين احساس��ات و عواطف، در ذهن 
دختران نوجوان دنيايي رؤيايي مي سازند و او را آنچنان محبوس رؤيا و 
تخيل مي كنند كه تخيل برايش از واقعيت، واقعي تر مي شود؛ بنابراين، 
حفظ تعادل يا پيدا كردن ميزاني درست از واقعيت و تخيل براي او مشكل 
است. در اين شرايط است كه يك دختر نوجوان نياز به راهنما و بزرگ تر 
دارد كه صميمانه دل به رؤياهاي او بدهد و كمك كند كه اين دوران را با 

شادي و سالمت روح و روان بگذراند. 
انكار رؤيا و تخيالت رمانتيك يك دختر نوجوان راحت ترين كاري است 
كه اغلب پدر و مادرها و بزرگ ترهاي او انج��ام مي دهند. غافل از اينكه 
اين تخيالت رمانتيك براي رشد طبيعي و م�وزون يك دختر نوجوان و 
زندگي عاط�في و م�عنوي او ض�رورت دارد، اما براي مواجهه صحيح با 
چنين چالش بزرگي كه پيش روي هر دختر نوجواني قرار دارد تا كنون 

چه اقداماتي در حوزه آموزش و پرورش و فرهنگ انجام شده است؟
شواهد و قرائن به ما مي گويند هيچ كار قابل دفاعي انجام نشده است؛ آخرين 
شاهد، فرجام تلخ براي رؤياي شيرين روميناي ۱3 ساله است! رؤيايي كه 
به باور پاك او بايد برايش خطر مي ك��رد؛ همان جمله اي كه رومينا در بيو 

اينستاگرامش نوشته بود: براي عشق خطر كن؛ به سيم آخر بزن ! 
در كمتر از 2۴ ساعت همه ايران؛ مرد و زن، راجع به قتل فجيع يك دختر 
نوجوان توسط پدرش صحبت مي كنند، اما آيا اين جنايت تازگي دارد؟ در 
كمال تأسف بايد گفت: خير! نه تنها تازگي ندارد، بلكه در مواردي مزمن 
هم شده است؛ اما هر از گاهي تازه مي شود، عود مي كند و وجدان جامعه 
را به درد مي آورد! اما امروز چ��ه بايد كرد؟ چگونه مي توان جلوي تكرار 

چنين فجايعي را گرفت؟
قطعاً بعد از فروكش كردن موج احساس��ات، ضرورت دارد كه از سوي 
اصحاب رسانه، نخبگان جامعه و فعاالن فرهنگي و اجتماعي، اقداماتي 
مطالبه گرانه صورت گيرد؛ مطالباتي كه از مهم تري��ن آنها مي توان به 

موارد زير اشاره كرد: 
- اصالح سياست هاي اجتماعي مواجهه با امر جنسي

- افزايش كيفي و كمي برنامه هاي آموزشي در قبال ارتقاي خرد جنسي 
نوجوانان 

 - تشكيل هسته هاي تخصصي مشاوره )سالمت جنسي( در مدارس
- ارتباط مستمر مراكز اورژانس اجتماعي روستايي و شهري با مدارس 

و خانواده ها
- افزايش كمي و كيفي مراكز مشاوره در روستاها و شهرهاي كوچك 

- پرداختن به مسائل نوجوانان در قالب توليد فيلم و سريال هاي جذاب 
 - توليد برنامه هاي آموزش��ي گفت وگو محور در صدا و سيما با موضوع 

نوجوانان 
- تدوين قوانين حمايتي در مورد امنيت فرزندان در محيط خانواده 

- به كارگيري قوانين بازدارنده از ارتكاب به جرم و رفتارهاي خشونت آميز 
در محيط خانواده

البته نكته مهم و كلي��دي در پيگيري چنين مطالباتي، داش��تن نگاه 
فرهنگي است و نه سياسي؛ چراكه تجربه مسائل مختلف نشان داده است 
كه به محض سياسي شدن يك موضوع، فضاي تعامل براي حل مسئله به 
حاشيه هاي امنيتي كشيده مي شود و طبعاً نه تنها ابعاد مختلف آن ديده 
نمي شود، بلكه غالباً چون با مسائل مختلف از جمله اهداف سياسي خلط 

مي شود خروجي خاصي هم نخواهد داشت. 

حسین سروقامت شرايط جديد دوركاري كاركنان
 اعالم شد

با ابالغ نحوه حضور تمامي كاركنان در محل كار، س�ازمان اداري 
و استخدامي ش�رايط دوركاري كاركنان را نيز اعالم كرد كه طبق 
آن استفاده از خدمات دوركاري در صورت تأمين زيرساخت هاي 
الزم از س�وي دس�تگاه هاي اجرايي براي ارائه خدم�ات از منزل 
به ص�ورت الكترونيك�ي توس�ط كاركن�ان دور كار مجاز اس�ت. 
طي آخرين مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم شد كه كاركنان بايد 
به طور كامل در محل كار حضور داشته باشند، فقط ساعت كاري يك 
ساعت كمتر تعيين ش��د. بر اين اساس س��ازمان اداري و استخدامي 
نيز اين موضوع را طي بخش��نامه اي و با تعريف شرايط به دستگاه هاي 
اجرايي براي اجرا ابالغ كرده است كه طبق آن از ۱0 خرداد ساعت كار 
روزانه دستگاه هاي اجرايي در تهران و استان ها از ۷:30 تا ۱۴:30 خواهد 
بود و كليه كاركنان بايد با رعايت الزامات سالمت محيط و كار در محيط 

اداري كه توسط وزارت بهداشت ابالغ شده است، حاضر شوند. 
اما در اين بخش��نامه موضوع دوركاري كاركنان در ش��رايط كرونايي 
موجود را نيز به استناد مصوبه هيئت وزيران در سال ۱38۹ مورد تأكيد 
قرار گرفته است.  از اين رو با ابالغ سازمان استخدامي استفاده از خدمات 
دور كاري كاركنان صرفاً در صورت تأمين زيرساخت هاي الزم از سوي 
دستگاه هاي اجرايي براي ارائه خدمات در منزل به صورت الكترونيكي 

توسط كاركنان دور كار مجاز است. 
بر اين اساس تأكيد شده كه در استفاده از خدمات كاركنان به صورت 
دوركاري، بانوان داراي فرزند خردس��ال و كاركناني كه در گروه هاي 

آسيب پذير قرار مي گيرند، در اولويت خواهند بود. 
بنا بر اين بخشنامه سازمان اداري و استخدامي، نه تنها در شرايط كرونايي 
بلكه همواره س��ازمان ها مي توانند از مصوبه دوركاري و بنا بر ش��رايط 
شغلي كاركنان خود استفاده كنند.  طبق ساير شرايطي كه سازمان براي 
حضور كاركنان در محيط كار مورد توجه قرار داده است، دستگاه هاي 
اجرايي موظفند ضمن برنامه ريزي براي ارائه به موقع و س��ريع تمامي 
خدمات عمومي و ضروري حوزه مسئوليت خود تصميمي اتخاذ كنند 

كه در ارائه اين خدمات به مردم و ارباب رجوع وقفه اي ايجاد نشود. 
همچنين دس��تگاه ها موظفند فعاليت آش��پزخانه ها و آبدارخانه ها 
خود را تعطيل و از پذيرايي در جلس��ات و اتاق ه��ا به صورت فردي و 
گروهي خودداري كنن��د و صرفاً امكان تهيه چاي با لوازم ش��خصي 
توسط كاركنان در روز فراهم ش��ود.  به تصريح اين بخشنامه، صرف 
صبحانه و ناهار به صورت گروهي و فردي در س��الن هاي غذاخوري 
س��اير محل هاي عمومي ادارات و اتاق كاركنان ممنوع و الزم اس��ت 
مس��ئوالن ادارات از تهيه و توزيع غذا به جز كاركن��ان نوبت كاري و 

كشيك خودداري كند. 
-----------------------------------------------------

اجراي طرح »خوانا« از مهر ماه

دريافت وجه، تعيين شرط معدل
 و برگزاري آزمون ورودي 

براي ثبت نام مدارس ممنوع است
مع�اون آم�وزش ابتداي�ي وزارت آموزش و پ�رورش با اش�اره به 
اج�راي آزمايش�ي ط�رح »خوان�ا« از مه�ر 99 گف�ت: روي 
مه�ارت خوان�دن، نوش�تن و حس�اب ك�ردن در كالس اول 
حساس�يت و تأكي�د داري�م و دغدغ�ه خانواده ه�ا ه�م همي�ن 
اس�ت. ط�رح خوانا ب�ر تقوي�ت اي�ن مهارت ه�ا متمركز اس�ت. 
رضوان حكيم زاده با اشاره به آغاز ثبت نام مدارس از ابتداي خرداد اظهار 
كرد: ش��يوه نامه ثبت نام را 22 ارديبهشت ماه به استان ها ابالغ و سعي 
كرديم چالش هايي را كه سال گذشته وجود داشت تا حد امكان پوشش 
دهيم. شيوه نامه امسال به طور خاص با توجه به شرايط كرونايي تنظيم 
شده است.  وي افزود: پيش بيني مي كنيم ثبت نام دانش آموزان ابتدايي 
تا 3۱ مرداد به پايان برسد و اطالعات دانش آموزان وارد سامانه »سناد« 
ش��ود. با توجه به آيين نامه اجرايي مدارس، برگ��زاري آزمون ورودي، 
مصاحبه و تعيين ش��رط معدل براي ثبت ن��ام دانش آموزان و دريافت 
هرگونه وجه به جز وجوه مربوط به بيمه حوادث و كتاب هاي درسي در 

زمان ثبت نام مجاز نيست. 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آم��وزش و پرورش با بيان اينكه به روال 
سال گذش��ته برگزاري هرگونه مصاحبه يا آزم��ون ورودي براي دوره 
پيش دبستاني و اول ابتدايي در تمام مدارس اعم از دولتي و غيردولتي 
ممنوع اس��ت، گفت: دانش آموزان بدو ورود به دبستان ملزم به انجام 

سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي هستند. 
وي همچنين با اش��اره به اجراي آزمايش��ي طرح »خوانا« از مهر ماه 
امسال، به ايسنا گفت: تدوين بسته هاي يادگيري طرح خوانا در حال 
انجام اس��ت. تقويت مهارت هاي خواندن، درك مطلب، بيان نظرات و 
احساسات، مهارت هاي نوشتن، ابراز وجود و آداب زندگي در اين طرح 
دنبال مي شود. روي مهارت خواندن، نوشتن و حساب كردن در كالس 

اول حساسيت و تأكيد داريم و دغدغه خانواده ها هم همين است. 
حكيم زاده افزود: تالش ما در همين راستا است و در ارزيابي پاياني كالس 
اولي ها اين قيد را در دستورالعمل ابالغي گذاشتيم كه عالوه بر معلم، مدير 
هم بايد تأييد كند كه بچه ها مهارت خواندن و نوشتن پايه را فرا گرفته اند. 

اين كار هم بايد به صورت شفاهي و هم كتبي انجام شود. 

نسیم كاهیرده

دعوت مرا براي تماشاي مستندي بودار بپذيريد؛
»مرگ پشت ديوارهاي سبز«، پيرامون معضل زباله و پسماند... 

اثر مهدي زمانپور كياسري!
چرا بودار؟ چ�ون اين مس�تند به رغم هزينه هاي گس�ترده و 
آماده سازي در ۱3 قسمت 40 دقيقه اي و يك نسخه ۱20دقيقه اي 

تاكنون هيچ تلنگري به مسئوالن نزده است!
كارگردان پيشنهادي ويژه نيز دارد؛ »تفكيك زباله از مبدأ«

اگر از امروز زباله ها را تفكيك ك�رده، در چهار ظرف جداگانه 
بريزيم و به خوبي دريابي�م كه ارزش مواد غذاي�ي و چيزهاي 
قابل حل در طبيعت با كاغذ و پالستيك و اشياي متفرقه متفاوت 

است؛مسئوليت خود را در برابر زمين انجام داده ايم!
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زهرا چيذري 
  گزارش  یک


