
روزهاي بدو بدو در حياط مدرسه و بازي در زنگ 
تفريح با همكالسي ها را از دست داده است، ديگر 
نمي تواند روي يك نيمكت با هم سن وس�االنش 
بنش�يند و در كنار آنها درس بخواند، نمي تواند 
دوس�تانش را ببيند و با آنها قهر و آش�تي كند. 
براي در امان ماندن از كرونا، يك گوش�ي تلفن 
همراه دستش داده اند و به او مي گويند كه بايد با 
»شاد« درس بخواند، بعد هم باالي سرش مي روند 
و از او درب�اره درس هايي كه خوان�ده و نخوانده 
سؤال مي پرسند و اگر بفهمند بازيگوشي كرده 
سرش داد مي كشند! داستان اين روزهاي برخی 
دانش آموزان ك�ه در خان�ه درس مي خوانند را 
مي گويم؛ آنها كه آموزش مجازي مي بينند و مدام 
صداي فرياد »پدر« و »مادر« ش�ان را مي شنوند 
كه »بازيگوشي نكن«، »درس بخوان«، »بيرون 
از خانه نرو«، »س�روصدا نك�ن« و وقتي هم كه 
والدينش�ان مي خواهند با آنها درسي را تمرين 
كنند، صبوري به خرج نمي دهند و با چشم غره 
رفتن، داد زدن و گاهي تنبيه بدني)!( مجبورش 
مي كنند كه دروس را »ف�وري« ياد بگيرد! انگار 
كه نه انگار اين »ك�ودك« نيازهايي براي تخليه 
ان�رژي كودكانه خ�ود دارد؛ بايد ب�ازي كند و با 
هم سن و ساالنش ارتباط داش�ته باشد، انگار نه 
انگار كه ظرفيت يادگي�ري درس برايش زمانبر 
اس�ت و نياز به حوصله و تمرين بيشتري دارد. 
فايل هاي صوتي متأثركننده اي از نوع تمرين درسي 
برخی والدين با فرزندشان در فضاي مجازي منتشر 
ش��ده اس��ت؛ والديني كه در اين روزهاي قرنطينه 
صبرشان لبريز شده و با كوچك ترين رفتاري كه از 
فرزند خود مي بينند و باب  ميلشان نيست، از كوره 
در مي روند و سر او داد مي كشند، آنها كه مشكالت و 
دغدغه زيادي در زندگي دارند، با اضطراب و عصبانيت 
در كنار كودك خود حاضر مي شوند و تأثير منفي بر 

يادگيري دانش آموزان مي گذارند. 
   والدين و دغدغه هاي آموزش مجازي

ماه هاس��ت ش��يوع كرونا تغييرات زيادي در شيوه 
آموزش ايجاد كرده اس��ت و متأس��فانه اين روزها 
دانش آموزاني كه براي تأمين س��المت جس��مي 
خ��ود و دور بودن از خط��ر ويروس كرون��ا در خانه 
مانده اند، در كنار والدين عصباني، سالمت روانشان 

در خطر است. 
مرضيه كه پسرش دانش آموز س��وم است درباره 
مشكالت آموزش مجازي و از كوره در رفتن مادران 
هنگام تمري��ن دروس با فرزندانش��ان به خبرنگار 
»جوان« مي گويد: »نرفتن بچه ها به مدرسه باعث 
بيشتر شدن بازيگوشي آنها شده است، آنها گوشي 
موبايل را به بهانه درس خوان��دن مي گيرند و بعد 
مي بينيم كه در شبكه هاي اجتماعي می چرخند 
و اصاًل درسي نخوانده اند! چندين بار با مهرباني و 
زبان خوش به پسرم مي گويم كه درسش را بخواند 
اما وقتي مي بينم كه فقط در »شاد« حاضري زده 
و اهميتي به حرفم نمي دهد، ناچارم س��رش داد 
بكشم تا شايد از اين راه بتوانم او را مجبور به درس 

خواندن كنم.«
فاطمه كه شاغل و دخترش كالس پنجم است نيز 

در اين  باره مي گويد: »در كن��ار كار بيرون از خانه و 
رس��يدگي به كارهاي داخل خانه، تمرين درس��ي 
با دخترم هم اضافه ش��ده اس��ت. من به اندازه يك 
معلم توان علمي ندارم و البته ب��ه خاطر كار كردن 
در بيرون از خانه هم خس��ته مي شوم، براي همين 
است كه اين سال تحصيلي به من و دخترم سخت 
مي گذرد و نمي توانم وقت زيادي ب��راي او بگذارم. 
وقتي هم مي بينم دخترم براي خواندن درس هايش 
همكاري نمي كند، اخالقم تند مي شود و با عصبانيت 

درس هايش را با او تمرين مي كنم.«
   پدران و مادراني كه مهارت كنترل خش�م 

ندارند
هر چند شرايط والدين به خصوص والدين شاغل در 
سال تحصيلي مجازي دشوار است اما كودكان هم 
از اين محدوديت هاي كرونايي و قرنطينه اجباري 
خسته شده اند و تحمل درس خواندن در چارچوب 
خانه را ندارند؛ موضوعي كه منجر به آسيب عاطفي در 
ميان فرزند و والدين مي شود و نياز به مهارت ويژه اي 

از سوي والدين براي مديريت اين شرايط دارد. 
دكتر پرويز رزاقي، مش��اور تربيتي مدرس��ه درباره 
مشكالت والدين و دانش آموزان در آموزش مجازي 
به »جوان« مي گويد: »آموزش سخت است و براي 
خانواده نيس��ت، آموزش مربوط به مدرس��ه است 
و بايد در كالس ها انجام ش��ود. در ش��رايط شيوع 

كرونا و اجباري بودن آموزش مجازي، خانواده ها با 
تنش روبه رو شده اند. متأس��فانه بسياري از والدين 
تاب آوري كمي دارند و به دليل بي حوصلگي سريع 

عصباني مي شوند.«
او ادامه مي دهد: »اكثر والدين مهارت كنترل خشم 
ندارند، اين در حالي است كه اكثر معلمان، مديريت 
هيجان و خشم را آموزش ديده اند، بنابراين در مقابل 
دانش آموزاني كه به آنها متلك مي گويند يا رفتارهاي 
غيرمعمول دارند، واكنش عاقالنه تري از خود بروز 

مي دهند.«
دكتر رزاقي به راهكارهايي ب��راي والدين در اين 
سال تحصيلي مجازي اشاره مي كند و مي گويد: 
»والدين بايد س��طح انتظار خودش��ان را پايين 
بياورند، آنها نبايد توقع داشته باشند كه هر زماني 
كه دلشان خواست فرزندشان پاي درس  بنشيند 
بلكه بايد ب��ه يك برنامه ريزي صحي��ح آن هم با 
توافق دانش آموز برس��ند، آن  وقت است كه اگر 
نظر فرزندشان در اين برنامه ريزي لحاظ شود او را 
مجاب به فرمانبرداري از والدين مي كند. همچنين 
بايد براي او موارد تشويقي و پاداش در نظر بگيرند 

و در كنارش باشند.«
اين مشاور تربيتي در مورد راهكارهاي ديگر اظهار 
مي كند: »والدين بايد زمان تمري��ن با فرزند خود 
را كوتاه كنن��د و در عوض كيفي��ت آن را باال ببرند. 

همچنين بايد حين تمرين دروس به بچه ها اجازه 
استراحت بدهند و كشش و توان يادگيري فرزند خود 
را در نظر بگيرند و در آخر اينكه والدين مهارت كنترل 
خشم را آموزش ببينند، زيرا هيچ وقت نمي توانند با 
خشم دروس را آموزش بدهند و فقط با اين كار باعث 

مي شوند فرزندشان از درس گريزان شود.«
   باليي كه والدين پرخاشگر بر سر دانش آموز 

مي آورند
در همين رابطه دكتر مجيد ابهري، آسيب شناس 
اجتماعي و رفتارش��ناس به »ج��وان« مي گويد: 
»فرزندآوري و تربيت فرزندان يكي از اصلي ترين 
و مؤثرترين مهارت هاي زندگي اس��ت. متأسفانه 
بعض��ي از والدين از پدر و مادر بودن، س��ير كردن 
ش��كم و فرياد زدن بر س��ر ك��ودكان را الزم ترين 

ضرورت مي دانند.«
او ادامه مي دهد: »مشاهده شده است كه هنگام 
تدريس يا حتي آموزش اصول اوليه تربيت برخي 
از والدين تصور مي كنند فرزندان آنها در س��طح 
قابل توجهي از درك و ش��عور ق��رار دارند و بايد 
نيت هاي آنها را به طور سريع متوجه شوند، وقتي 
خالف اين مورد را مشاهده مي كنند، گاهي با داد و 
فرياد و پرخاشگري و بعضي از اوقات نيز متأسفانه 
با تنبيهات فيزيكي قصد اص��الح و تقويت فرزند 
را دارند. در حالي ك��ه اينگونه رفتارهاي منفي نه 
تنها عامل اصالحي نيس��ت بلكه موجب كاهش 
ظرفيت هاي فكري و علمي فرزندان مي ش��ود و 

آموزش آنها توأم با ترس ادامه مي يابد.«
به عقيده ابهري از نگاه رفتارشناسي انتقال آموزه هاي 
علمي حتي در س��طوح بس��يار پايين به فرزندان 
مهارت هاي مختلفي را نياز دارد كه اولين آنها توانايي 
آموزش و انتقال و دوم صبر و حوصله و سوم قرار دادن 

خود در سطح سواد و درك فرزندان است. 
اين رفتارشناس به والدين توصيه مي كند: »به ياد 
بياوريم زماني را كه ما در س��ن فرزندانمان بوديم. 
نوشتن مش��ق يا آموزش هاي ديگر براي ما بسيار 
سخت و خس��ته كننده بود، حاال اگر توأم با ترس و 
اضطراب نيز باشد، نتيجه منفي تر به دست مي دهد، 
بنابراين براي توفيق بيش��تر در آم��وزش فرزندان 
مخصوصاً در سنين دبستان بايد مهارت آموزش را 

ياد بگيريم.«
ابهري با بيان اينك��ه تعليم بالقوه و بالفعل اس��ت، 
مي گويد: »ممكن است يك پدر يا مادر فوق ليسانس 
يا دكتر نتواند رياضي ابتدايي را به فرزندش ياد بدهد، 
بنابراين بد نيس��ت با صحبت با معلمان روش هاي 
تدريس و انتقال دانش به كودكان آش��نا ش��ود و از 
كتاب هاي آموزشي نيز كمك بگيرد، زيرا روش هاي 
تدريس در حال حاضر با دوران گذش��ته از زمين تا 
آس��مان فرق مي كند و نبايد با دانش گذشته، علم 

امروز را تدريس كرد.«
اين آسيب ش��ناس اجتماعي تأكيد مي كند: »اگر 
والدين خسته هستند يا حوصله ندارند، بايد آموزش 
كودكان را به بع��د موكول كنند ي��ا از فرد ديگري 
كمك بگيرند، زيرا بعضي از رفتارها ممكن است در 
فرزندان درس زدگي و تحصيل گريزي ايجاد كند و 

بدتر از بد شود.«
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تولید واكسن وطني كرونا در خرداد1400
در روز دهم  محدوديت هاي كرونايي 123شهر از وضعيت قرمز خارج شدند

»داد« والدين بر سر دانش آموزان  هنگام  فرار از »شاد«
والدين بايد  مهارت كنترل خشم را آموزش ببينند، زيرا هيچ وقت نمي توانند با خشم دروس را آموزش بدهند و 

فقط باعث مي شوند فرزندشان از درس گريزان شود

گزارش�ات وزارت 

زهرا چيذري 
از   گزارش  2 بهداش�ت 

عقب نش�يني 
نس�بي ويروس تاجدار حكايت دارد. به گفته 
سخنگوي س�تاد ملي مقابله با كرونا با رعايت 
۹۰ درصدي پروتكل هاي بهداشتي، از 1۶۰شهر 
قرمزي كه در سطح هش�دار3 بودند با گذشت 
1۰روز از اج�راي محدوديت ها، تنها 3۷ ش�هر 
قرمز باقي مانده و 12۰ شهر نارنجي و سه شهر 
ه�م ب�ه رن�گ زرد درآمدن�د. همچني�ن از 
۴3شهرس�تاني كه از پنجم آب�ان  قرمز اعالم 
شدند حتي يك شهر هم قرمز نيستند، ۴1شهر 
نارنجي و دو شهر زرد شده اند. روز گذشته هم 
اگرچه آمار فوتي هاي 2۴ساعته كرونايي نسبت 
به 2۴ ساعت قبل كمي افزايشي بود اما همچنان 
ش�د.  حف�ظ  ۴۰۰فوت�ي  زي�ر  آم�ار 
طي 24س��اعت منتهي ب��ه 11 آذر و بر اس��اس 
معياره��اي قطعي تش��خيصي، 1۳ه��زار و ۸۸1 
بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي 
شدند كه 2هزار و 2۳۷ نفر از آنها بستري هستند. 
مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به ۹۷۵ هزار 
و ۹۵1 نف��ر رس��يد. در همين زم��ان ۳۸2 بيمار 
كوويد1۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري به 4۸ ه��زار و ۶2۸ نفر 
رسيد. ۵هزارو۸40نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ 
در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكن��ون ۶۷۷ هزار و ۹۶۳ نف��ر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند، 
۶ ميليون و 1۶۸ هزار و ۶۳۷ آزمايش تش��خيص 

كوويد1۹ نيز در كشور انجام شده است. 
   تنها 3۷شهر از آن 1۶۰شهر قرمز مانده

با رعايت ۹0 درصدي پروتكل هاي بهداش��تي در 
كش��ور كم كم آثار مهار نس��بي كرونا خودنمايي 
مي كند. عليرضا رئيس��ي، س��خنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا در اين باره گفت: »ما از پنجم آبان، 

4۳شهرستان را در وضعيت هشدار۳ يا قرمز قرار 
داديم و از 14آبان هم 4۶شهرس��تان در وضعيت 
قرمز قرار گرفت و همچنين محدوديت سراسري 
از اول آذر انجام شد كه 1۶0شهر شامل آن بودند. 
مردم و ساير نهادها خيلي خوب همكاري كردند 
و اكنون مزد اين زحمات را مي بينيم. از 1۶0شهر 
قرمزي كه در سطح هشدار۳ بودند فقط با گذشت 
10روز از اجراي محدوديت ها، تنها ۳۷شهر از آن 
1۶0شهر قرمز باقي مانده است، 120شهر نارنجي 
و سه ش��هر هم به رنگ زرد درآمدند. همچنين از 
4۳شهرستاني كه از پنجم آبان  قرمز اعالم شدند 
حتي يك شهر هم قرمز نيستند، 41شهر نارنجي و 

دو شهر زرد شده اند.«
به گفته وي از امروز محدوديت ۳۸شهرس��تان از 
وضعيت قرمز به وضعي��ت  نارنجي تغيير مي كند 
و فقط گروه های ش��غلي ۳ و 4 شامل محدوديت 
خواهند ب��ود. همچنين 2۳ شهرس��تان به دليل 
عدم رعايت پروتكل ها از امروز وارد محدوديت هاي 

قرمز مي شوند. 
رئيس��ي تصريح كرد: »در حال حاضر در كش��ور 
۶4شهر قرمز، 2۷۸ش��هر نارنجي و 10۶شهر زرد 
هس��تند و اگرچه فوتي ها كاهش يافته، ولي اينها 
حاصل محدوديت هاي جديد از اول آذر نيست و 
مربوط به محدوديت هاي قبلي، افزايش مراقبت ها 

و... است.«
   واكسن وطني كرونا در خرداد1۴۰۰

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا درباره برخي 
اظهارات مبني بر ابتالي كمتر بيماران HIV به 
كرونا، تأكيد كرد: »اينگونه نيس��ت كه مبتاليان 
HIV به كرونا مبتال نمي ش��وند يا جان خود را از 
دست نمي دهند بلكه داروهاي آنتي وايرالي كه به 
مبتاليان HIV مي دهيم، بر كرونا هم مؤثر است 
و حتي بارقه هاي اميدي داريم كه با توجه به ژنوم 
كروناي جديد و تش��ابه ميان قطع��ات ژنتيكي با 
HIV بتوانيم، اميدي براي آينده توليد واكس��ن 

HIV داشته باشيم.«
مينو محرز، رئي��س مركز تحقيقات اي��دز ايران 
هم گف��ت: »انتظ��ار مي رود ب��ا اس��تفاده از متد 
جديد شركت فايزر در توليد واكسن كرونا بتوان 
واكسن هاي مؤثري را هم در ارتباط با بيماري هاي 

هپاتيت C و ايدز تهيه كرد.«
به گفته وي واكس��ن دو ش��ركت در ايران پس از 
عبور از تس��ت فاز حيواني در حال ورود به مرحله 
تست انساني اس��ت كه در صورت مؤثر بودن پس 
از دريافت مج��وز، براي خردادم��اه1400 توليد 

خواهد شد. 
   كاهش نسبي كرونا در تهران

به گفته نادر توكلي، معاون درمان س��تاد مقابله 
با كرونای اس��تان تهران، در پايتخت آمارها رو به 
افزايش نيس��ت و تا حدي رو به كاهش است. وي 
با تأكيد بر اينكه براي قضاوت بيشتر در مورد اين 
موضوع هنوز زود است، افزود: »معموالً دو هفته بعد 
از آغاز يك اتفاق مانند محدوديت ها، شاهد تأثيرات 
آن هستيم، البته شايد با گذشت تقريباً يك هفته 
از آغ��از اعمال محدوديت ها بتوان اس��تنادي هم 
به آنها داش��ت. محدوديت ها با كاهش ترددها در 
سطح شهر همراه بوده است كه اين موضوع قطعاً به 

كاهش زنجيره انتقال ويروس كمك مي كند.«
وي با اش��اره به گزارش��ات، تصريح كرد: »اعمال 
محدوديت ه��ا ۳0 ت��ا ۳۵ درص��د حم��ل و نقل 
درون ش��هري را كاه��ش داده اس��ت. از طرف��ي 
مش��اغل غيرضروري تعطيل هستند و همچنين 
مهماني هاي خانوادگي كاهش يافته است. اين در 
حالي است كه افزايش تس��ت ها و شناسايي افراد 
تماس نزديك با فرد مبتال به كرونا، سبب بيماريابي 
قوي تر شده است، بنابراين محدوديت ها به موازات 
طرح غربالگري جديد كمك مي كند طي يك ماه 

آينده شرايط بهتري داشته باشيم.«
انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران هم از سير 
نزولي پذيرش بيماران كرونايي در بيمارستان هاي 

تهران خبر داد. به گفته وي در كش��ور به ازاي هر 
هزارو100 نفر يك خانه بهداش��ت وجود دارد در 
حالي كه در تهران به ازاي هر ۳هزارو۳00 نفر يك 
خانه بهداش��ت وجود دارد. عالوه بر اين در كشور 
به ازاي هر 10 هزار نفر يك مركز بهداشتي درماني 
شهري وجود دارد در حالي كه در تهران به ازاي هر 

۵2 هزار نفر يك مركز وجود دارد. 
   بمب س�اعتي نق�ض قرنطينه از س�وي 

۷3 درصد بيماران كرونايي 
عليرضا زالي، فرمانده عملي��ات مقابله با كرونا در 
كالنشهر تهران، با اشاره به رديابي هوشمند موارد 
كرونا در طرح بسيج محله محور گفت: »در شروع 
هفته گذشته بر اساس رديابي تلفن همراه بيماراني 
كه »كرونا مثبت« بودند نشان داد تنها 20 درصد 
اين افراد قرنطينه را رعايت مي كنند و ۷۳ درصد 
نقض قرنطينه مي كنند. اين ب��ه منزله يك بمب 
س��اعتي در تهران قلمداد مي ش��ود كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد.«
از نگاه اين پزشك در حوزه بيماريابي زودهنگام قطعاً 
نياز به رديابي داريم. وي افزود: »مطالعات ما در تهران 
نشان مي دهد هر فردي كه به بيماري آلوده باشد 
مي تواند هفت نفر را كه اغلب افراد نزديك به فرد در 
منزل يا محل كار هستند، آلوده كند، يعني هفت تا 
10 نفر از اطرافيان فردي كه كرونا مثبت است بايد در 
طرح رديابي شوند. موضوع دوم استفاده از تست هاي 
سريع است كه در هفته آينده توزيع بيشتري از اين 

تست ها را خواهيم داشت.«
زالي با تأكيد بر اهميت بح��ث قرنطينه بيماران 
در مهار بيم��اري، ادامه داد: »افرادي كه تس��ت 
آنها مثبت ش��ده بايد به قرنطين��ه بروند و در اين 
مس��ير دو بخش وجود دارد؛ نخس��ت افرادي كه 
به لحاظ شرايط اقتصادي و داليل ديگر در منزل 
امكان قرنطين��ه ندارند، لذا نقطه آس��يب پذير ما 
همين جاس��ت كه بايد فضاه��اي مراقبتي را در 

نظر بگيريم.«

دو نگاه حول كودكان كار
قانون كار ايران، به كار گماردن كودكان زير 1۵سال را مطلقاً ممنوع كرده 
است و تبعاً مقرره اي در خصوص شرايط كار كودكان و حقوق آنان در فرض 
اشتغال ندارد. پيش بيني حداقل سن اشتغال، بدون در نظر گرفتن شرايط هر 
شغل و وضعيت اقتصادي هر خانواده با انتقاداتي مواجه است تا جايي كه اخيراً 
تالش ها به منظور حذف كلي كار كودكان، به تالش براي »كار خوب كودك« 
تغيير جهت داده است. در سال 201۵ كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، 
تعهد خود را براي پايان دادن به معضل كودكان كار حداكثر تا پايان س��ال 
202۵ اعالم كردند، با  وجود اين آمارهاي سازمان بين المللي كار حاكي از آن 

است كه اين هدف بلندپروازانه احتماالً تا سال202۵ محقق نخواهد شد. 
كار كودك به رشد و سالمت او آسيب مي رساند و كودك را از دسترسي به 
توانمندي هاي الزم و آمادگي كافي براي ورود به دوران بزرگسالي باز مي دارد. 

آثار اين آسيب ها به صورت جسمي، رواني و اجتماعي قابل درك است. 
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، در ميان كودكاني كه به خدمات 
خانگي مي پردازند، فشارهاي رواني، افسردگي، پيري زودرس، خستگي و 
كمبود اعتماد به نفس از نشانه هاي رايج است. پژوهشي كه در سال1۳۸0 
در تهران در م��ورد وضعيت كودكان كار در خيابان صورت گرفت، نش��ان 
مي دهد اين كودكان در زمينه رشد جسمي، شناختي، رواني و اجتماعي با 
نارسايي هاي بسيار روبه رو بوده اند كه ناشي از پرداختن آنها به كار در سنين 
كودكي بوده است. ش��رايط محيطي ويروس كرونا بر همه جا تأثير منفي 
گذاشته اس��ت. يكي از پديده هاي فاجعه انگيز در اين شرايط، زباله گردي 
كودكان درون سطل هاي زباله، گل فروشي و شيش��ه پاك كني است. اين 
كودكان با توجه به نوع خوراك، استراحت ناكافي و مواجهه با انواع تنش ها، 
استرس ها و فشارهاي جسمي و رواني در مقابل ويروس كرونا آسيب پذيرتر 
مي شوند. اغلب كودكان كار در صورت ابتال به بيماري، به دليل هزينه هاي 
سنگين درماني و مشكالت پذيرش كودكان بدون اوراق هويتي امكان مراجعه 

به مراكز درماني ندارند. 
يونيسف در پاسخ به نيازهاي كودكان آس��يب پذير از جمله كودكان كار و 
خيابان، در دوران همه گيري بيماري كرونا و بنا به درخواست وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، فقط ۵۵هزار و 200 عدد ژل ضدعفوني دست، 4۵هزار و 
۵40 ليتر مايع ضدعفوني دست و ۵هزارو200 عدد صابون مايع شست وشوي 
دس��ت خريداري كرده اس��ت! البته يونيس��ف همچنين 1۵هزار بروشور 
اطالع رساني در خصوص اقدامات پيشگيرانه و توصيه هاي بهداشتي كرونا به 

زبان كودكان براي كودكان در معرض آسيب تهيه و چاپ كرده است. 
معضل كودكان كار را بايد يك معضل همه جانبه اعم از فرهنگي، اجتماعي، 
حقوقي و اقتصادي دانست. مشاهده مي شود كه نزديك 100سال است اكثر 
قوانين حقوق بشري سعي دارند با به كار گماردن كودكان مقابله نمايند. ليكن 
اين معضل در كشورمان و در بسياري ديگر از كشورها كماكان پابرجاست. 
در رابطه با قوانين موجود در مورد كار كودك مي توان دو رويكرد را در بين 
صاحبنظران مشاهده نمود: عده اي معتقد هستند هر نوع مجوز قانوني براي 
كار افراد زير 1۸سال مطلقاً ممنوع و مغاير با قواعد حقوق بشري است، به بيان 
ديگر اين عده معتقد هستند امري مذموم را اصوالً نمي شود قانوني نمود، 
ليكن برخي ديگر از صاحبنظران هم معتقد هستند نپرداختن به مسئله كار 
كودكان در نصوص قانوني، صرفاً باعث مي شود مسئله حمايت حداقلي از 

كودكان كار را هم نتوان فراهم نمود. 
*حقوقدان، پژوهشگر و نويسنده

حسين سروقامت

 نابودي »هوبره« ايراني 
در خوشگذراني  شاهزادگان عربي

قاچاقچيان هوبره طي چندين مرحله س��خت و پيچي��ده، اين پرنده 
كمياب را براي شيوخ و شاهزاده هاي عرب از ايران خارج مي كنند. براي 
زنده گيري هوبره تعداد زيادي از درختچه هاي تاغ كه مخصوص مناطق 
بياباني اس��ت هم از بين مي رود. اگر با اين رويه روند تخريب تاغزارها 
پيش  رود، در آينده بحران گرد و غبار را در مناطق شرق كشور )محل 

شكار و قاچاق هوبره( خواهيم داشت. 
در حالي كه تا دهه هاي قبل، مي ش��د گروه هاي بزرگي از هوبره را در 
مناطق كويري شرق كشور مشاهده  كرد، در حال حاضر محيط بانان به 
 سختي دسته هاي كوچك چند تايي هوبره را در منطقه  تحت حفاظت 

خود به چشم مي بينند. 
هوبره پرنده اي از نوع درناس��انان اس��ت كه ش��هرت بين المللي دارد. 
هوبره ها پرندگاني خش��ك  زي با جثه متوسط تا بسيار بزرگند و پاها و 

گردن بلند و منقار قوي و كوتاه دارند. 
شكار هوبره نه تنها زمينه انقراض اين گونه كمياب را فراهم كرده است 
بلكه شكستن درخت هاي تاغ و گز توسط شكارچيان، ضمن ضربه به 
منابع طبيعي باعث كاهش پوشش گياهي و گسترش گرد و خاك در 

منطقه در بلندمدت مي شود. 
   شبكه  درهم تنيده و چند اليه قاچاق 

ش��كارچيان براي زنده گيري هوب��ره، حدود يك كيلومتر از پوش��ش 
گياهي كوير را تخريب مي كنند و در انتهاي مس��احت تخريب شده، 
توسط درختچه هاي تاغ در هم شكسته شده تله هاي زنده گيري قرار 
مي دهند. در اين بين متأسفانه بسياري از ساير گونه هاي جانوري هم 

در دام مي افتند و معموالً تلف مي شوند. 
بر اساس بررس��ي هاي صورت گرفته، خريداري هوبره توسط شيوخ و 
شاهزاده هاي عرب حاشيه خليج فارس براي كاربردهاي شرط بندي و 
شكار ساير گونه هاي جانوري همچون عقاب و شاهين صورت مي گيرد، 

يعني گوشت آن هيچ استفاده اي در اين كشورها ندارد. 
قاچاق اين پرنده به صورت شبكه اي درهم تنيده، چند اليه و به  صورت 
هرمي انجام مي شود و حداقل دس��ت چهار گروه در قاچاق آن به خارج 
از مرز تا رسيدن به  دست مصرف كننده در كار است. صياداني كه از افراد 
محلي هستند؛ واسطه هايي كه پرنده را از صيادان در روستا جمع آوري 
و در مخفيگاهي تا مدتي  كه به حد نصاب رس��يدند، نگهداري مي كنند. 
واسطه هاي دوم، پرنده هاي جمع آوري شده را در مركز شهرستان از دالالن 
يا همان واسطه هاي اول از تمامي روستاهاي اطراف زيستگاه، خريداري 
و در مخفيگاه هايي بسيار حرفه اي، جمع آوري، نگهداري و آماده حمل 
به خارج از استان مي كنند و »جاده صاف كن«هايي كه مسير قاچاق را با 
خودروهايشان طي مي كنند. در نهايت دسته چهارم يا همان قاچاقچي های 
بزرگ كه به طور كاماًل حرفه اي، هوبره ها را از عوامل استاني، دريافت و با 

قيمت هاي كالني به خارج از كشور منتقل مي كنند. 
   فقدان طرح هاي اصولي مرتع داري

در حال  حاضر وضعي��ت هوبره در زيس��تگاه هاي اصل��ي خود يعني 
خراسان جنوبي بسيار بحراني است كه تخريب زيستگاه يكي از عوامل 
ايجاد اين وضعيت است. ظرفيت بيش از حد مجاز دام در زيستگاه باعث 
از بين رفتن پوشش گياهي به  خصوص گياهان علفي شده و اين عامل 

باعث كاهش طعمه هوبره مي شود. 
غذاي هوبره ها، حشرات و بعضي خزندگاني هستند كه چرخه زندگي آنها 
هم وابسته به گياهان است. از طرفي ديگر هوبره ها براي به  دست آوردن 
غذاي گياهي از قبيل علف هاي ترد و آبدار و بذر هاي گياهي با مشكل روبه رو 
مي شوند. در واقع نبود طرح هاي اصولي مرتع داري همچون كاشته نشدن 
گونه هاي گياهي متنوع و كاشت تاغ به  صورت يكدست در دشت ها، باعث 

برهم زدن اكوسيستم زيستگاه اين پرندگان شده است. 
از س��وي ديگر حفر چاه ه��اي زياد كش��اورزي و به  تبع آن ب��ر هم زدن 
اكوسيستم طبيعي منطقه و در نتيجه فرود نيامدن پرنده هاي مهاجر در 
شرق كشور به  دليل اش��غال زيستگاه، از ديگر مشكالت زيست محيطي 

سكونتگاه هوبره است. 
در همي��ن رابطه مديركل حفاظت محيط زيس��ت خراس��ان جنوبي به 
ايس��نا گفت: »هوبره از پرندگان كمياب و در معرض خطر انقراض است 
و اكنون با كاهش شديد جمعيت اين گونه در ايران و كشورهاي همسايه 

مواجهيم.«
حسن اكبري با بيان اينكه وسيع ترين ايستگاه هاي هوبره در خراسان جنوبي 
است و تقريباً در تمام شهرس��تان ها هوبره داريم، افزود: »برخي مكان ها 
جمعيت كم و برخي مكان ها جمعيت بيشتري دارند و بيشترين تمركز در 

شهرستان هاي زيركوه و حاشيه كوه است.«
   حل مشكل با ۴۰ميليون

اكبري با بيان اينكه بررس��ي ها نش��ان مي دهد، قاچاقچيان اصلي غالباً 
غيربومي و اهل استان نيستند اما بخش��ي از جوامع محلي نيز اين افراد 
را همياري مي كنند، تصريح كرد: »همكاري تعدادي از جوامع محلي با 
قاچاق به حدي است كه نرخ زنده گيري را افزايش داده است. هوبره عمدتاً 
با تله يا دام زنده گيري مي شود و براي اين كار تعداد زيادي از درختچه هاي 
تاغ از بين مي رود، بنابراي��ن عالوه بر اينكه پرنده را از دس��ت مي دهيم، 
گونه هايي چون گربه شني و روباه شني نيز در اين تله ها گير مي افتند يا 

آسيب مي بينند.«
به گفته اين مقام محيط زيستي، تنها در يك روز با عمليات يگان حفاظت، 
 هزار تله جمع آوري شد. تله ها رها هستند و راه شناسايي تله گذاران سخت 
است. محيط زيست فعالً راه حل را در فرهنگ سازي ديده و براي اين منظور 
هم 40ميليون تومان بودجه اختصاص داده است! حال آنكه اگر دولت اجازه 
مي داد، مردم بومي از پتانسيل هاي استان خود به خوبي استفاده كنند، 

نيازي به اين راه حل ها و بودجه ها نبود. 

ميخي افتاد... 
به خاطر ميخ، نعلي افتاد. در پي نعل، اسبي افتاد و سپس سواري 

افتاد
به خاطر افتادن سوار، جنگي شكست خورد و با شكست جنگ، 

مملكتي نابود شد. 
... و اينها همه به خاطر شخصي بود كه ميخ را درست نكوبيده بود!

پيش تر درباره اثر پروانه اي سخن گفتيم، همان بال زدن پروانه در 
برزيل و ايجاد تندباد در تگزاس!

رخدادهاي كوچكي كه آثار شگرف به بار مي آورند و نقشي كه ما در 
رقم زدن آن اتفاقات كوچك داريم. 

در انتخابات يك رأي ناچيز، در رانندگي يك سبقت غيرمجاز، در 
مجلس يك طرح كارشناسي نشده، در مصاحبه مطبوعاتي يك 
سخن نسنجيده، در خانواده يك بدقولي ساده، در ارائه آمار يك 
عدد و رقم پيش پا افتاده، در صف يك بي نوبتي كوچك، در اداره 

يك كم كاري مختصر و... 
اينها جزءهايي هستند كه كل را مي سازند، به كارهاي كوچك خود 

بيشتر بينديشيم. 
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  اعضاي شوراي ش��هر تهران با ارائه طرح دو فوريتي، خيابان صنايع 
در منطقه يك جنب وزارت دفاع را به نام ش��هيد محس��ن فخري زاده 

دانشمند هسته اي و دفاعي كشورمان نامگذاري كردند. 
  عضو شوراي شهر تهران گفت: از حسن روحاني درخواست داريم به 
شكرانه سرنگوني ترامپ، دولت در خريد اتوبوس و مترو براي پايتخت 

مشاركت كند!
  مدير كل زندان هاي اس��تان تهران گفت: در تفاهمنامه اي كه بين 
سازمان بسيج و سازمان زندان ها منعقد شده، قرار است بسيج در زمينه 
آزادي زندانيان نيازمند وارد عمل ش��ده و در مرحله اول زمينه آزادي 

يك هزار نفر را فراهم كند. 
  از اين پس، شرط اش��تغال به حرفه معلمي در تمام مدارس اعم از 

دولتي و غير دولتي دارا بودن »گواهينامه صالحيت معلمي« است. 
  سه  سال است كه در فصل سرد سال بوي نامطبوع در تهران استشمام 
مي شود و علت اصلي آن مشخص نيس��ت، اما مدير كل محيط زيست 
شهر تهران مي گويد: انباش��ت زه آب در اليه هاي زير سطحي پس از 
بارش باران، افزايش بار فاضالب در شبكه زير سطحي، آلودگي ناشي از 

سوخت فسيلي و تغييرات SO2 در انتشار اين بو بي تأثير نيست. 
  معاون شهردار تهران گفت: در حال حاضر 400 دستگاه واگن مترو 
از مجموع هزارو۵0۷ دستگاه واگن مترو تهران نيازمند اورهال كردن 
است كه در تالشيم از منابعي كه براي اورهال كردن اتوبوس ها در نظر 

گرفته ايم، قطارهاي مترو را نيز اورهال كنيم. 
  مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح تأكيد كرد: 
به منظور توسعه خدمات و عدم نياز بيمه ش��دگان از خريد بيمه هاي 
تكميلي تجاري، در نخستين گام از بازنگري بسته تعهدات بيمه مكمل 
اين سازمان، از ۹ آذرماه كاهش فرانشيز داروها در داروخانه هاي طرف 

قرارداد از ۳0 به 1۵ درصد، اجرايي مي شود. 
  مدير كل بحران استان تهران گفت: با اليروبي هايي كه انجام شده 

امسال تضمين مي كنيم شاهد آبگرفتگي كانال ها نخواهيم بود. 
  سرپرست معاونت برنامه ريزي و فناوري اطالعات دادگستري تهران 
از توقف اعزام زندانيان به واحد هاي قضايي با راه اندازي فاز اول ارتباط 
ويدئوكنفرانسي واحد هاي قضايي با زندان هاي استان تهران خبر داد. 

  رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
پس از گذشت ۵2۷ روز از پايان مهلت قانوني اقدام براي برنامه پنج ساله 

توسعه، شاهد اجراي تكاليف ياد شده از سوي شهرداري تهران نبوده ايم. 

عليرضا سزاوار

شيدا آريايي پور*

حضور همراهان بيمار در تمامي 
بخش هاي بيمارستاني ممنوع شد

مع�اون درم�ان وزارت بهداش�ت در نامه اي ب�ه معاون�ان درمان 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كش�ور بر جلوگيري از حضور 
همراه�ان بيمار در تمام�ي بخش ه�اي بيمارس�تاني تأكيد كرد. 
معاون درمان وزارت بهداش��ت طي نامه اي ضمن تأكيد بر جلوگيري 
از حضور همراهان بيمار در تمامي بخش هاي بيمارس��تاني به منظور 
پوش��ش خدمات رفاهي و ش��خصي بيماران، بر اس��تفاده از ظرفيت 
نيروهاي بهياري، پرستاري و همچنين نيروهاي داوطلب كمك بهيار يا 
خدماتي در امر تغذيه، مراقبت و انتقال نمونه هاي گرفته شده از بيمار به 

آزمايشگاه، تصويربرداري و ساير امور مرتبط تأكيد كرد. 
در نامه قاس��م جان بابايي خطاب به معاونان درمان دانشگاه هاي علوم 
پزشكي آمده است: »در خصوص حضور همراه در كنار بيماران مبتال به 
كوويد1۹ جهت پوشش خدمات رفاهي و شخصي به بيماران با عنايت 
به اينكه حضور همراه در كنار بيمار، خطر انتقال بيماري به فرد همراه، 
خانواده و جامعه را بسيار باال مي برد، انتظار مي رود طبق تأكيدات قبلي 
از حضور همراهان در تمامي بخش هاي بيمارستاني جلوگيري شود. 
هرگونه خدمات مورد نياز بيماران عزيز در امر تغذيه، مراقبت و انتقال 
نمونه هاي گرفته شده از بيمار به آزمايشگاه، تصويربرداري و ساير امور 
مرتبط هم تنها توسط نيروهاي بهياري و پرستاري انجام شود. بديهي 
است در صورت امكان مي توان از طريق نيروهاي داوطلب كمك بهيار يا 
خدماتي نظير داوطلبان هالل احمر، نيروهاي داوطلب جهادگر بسيجي 

و... استفاده نمود.«

مهسا گربندي
  گزارش  یک


