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  رئيس انجمن علمي فيزيوتراپي ايران گفت: به دليل اس��تفاده 
بيش از حد از موبايل، كالس ه��اي مجازي و كم تحركي، ۱۵ تا ۲۰ 

درصد دانش آموزان دچار اختالالت اسكلتي و عضالني هستند. 
  رئيس سازمان غذا و دارو گفت: در چهار سال آينده تراز توليد دارو 
و صادرات مثبت مي شود و تا يك ميليارد دالر افزايش مي يابد. اين 

ظرفيت را براي سال آينده تا ۲۰۰ ميليون دالر افزايش مي دهيم. 
  س��رويس دهي خط ۵ مت��رو در محدوده ايس��تگاه هاي كرج تا 
هشتگرد، به علت ادامه عمليات اجرايي پروژه تعميرات اساسي شبكه 

برق باالسري، جمعه اول بهمن ماه سال جاري انجام نمي شود. 
  مدير كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران 
از صدور 4 هزار و 38۱ مورد پروانه ساختماني طي 9 ماهه نخست 
امسال خبرداد. اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲ 

درصد كاهش پيدا كرده است. 
  معاون امور اسناد سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور گفت: هر 
سردفتري كه كوچك ترين خطايي در معاونت، مشاركت و مبحث 
شوم زمين خواري يا جعل سند رسمي داشته باشد، قطعاً مشمول 
ماده 4۲ قانون دفاتر اسناد رسمي مي ش��ود و سلب امتياز خواهد 

شد. 
  رئيس سازمان حج و زيارت گفت: براي حج تمتع ۱4۰۱ منتظر 
تصميم عربستان هس��تيم، اما آمادگي كامل براي امور اجرايي در 

سازمان حج و زيارت وجود دارد. 
  معاون پيشگيري و حفاظت حريق س��ازمان آتش نشاني گفت: 
94۷ برج ناايمن باالي ۱۲ طبقه در تهران داريم و ۱۵۰ بيمارستان 

نيز در شرايط ناايمن به سر مي برند. 
  معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با بيان اينكه 
يكي از موارد جلوگيري از بروز جعل و زمين خواري كاداستر اراضي 
ملي است، گفت: در مجموع ۱۶4 ميليون هكتار اراضي در كل كشور 
وجود دارد كه هم اكنون ۱۲۷ ميليون هكتار از اراضي منابع طبيعي 
تثبيت و كاداستر شده اند و سند مالكيت براي آنها صادر شده است. 
  بر اس��اس آخرين آمارها، بالغ ب��ر ۱4 ميليون نف��ر از جمعيت 
كشور به عنوان بيمه ش��ده اصلي و بيش از 4 ميليون نفر به عنوان 
مستمري بگير بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان از تعهدات 

بلندمدت و كوتاه مدت بيمه اي و درمان بهره مند مي شوند. 

زورگيري كميسيون ماده 100 لواسان
به گفته يكي از متهمان، كميسيون ماده 100 آنها را 

مجبور به پرداخت رشوه مي كرد
در چهارمين جلسه دادگاه مديران ش�هري سابق لواسان، متهمان 
اعتراف هاي خود را در خصوص رشوه پس گرفتند. يكي مدعي بود 
پدر و م�ادرش مريض بودند، ح�ال روحي خوبي نداش�ت و اعتراف 
به دريافت رش�وه كرده بود. يكي ديگر گفت ك�ه حق الزحمه اش را 
گرفته! يكي ديگر از متهمان هم رش�وه به مديران شهري را كمك 
به ش�هر دانس�ت. در اين ميان يك�ي از متهمان هم افش�ا كرد كه 
كميس�يون ماده 100 ش�هرداري به زور از آنها طلب رش�وه مي كرد. 
چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده شهرداري لواسان، روز گذشته 

به رياست قاضي بابايي در دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. 
  دريافت 100 ربع سكه براي يك كار!

در ابتداي دادگاه، حجت االس��الم بابايي از مته��م رديف پنجم، عليرضا 
حسني )متهم به معاونت در تشكيل شبكه ارتشا و تحصيل مال نامشروع( 
خواست در جايگاه قرار بگيرد. اين متهم در پاسخ به سؤال قاضي مبني 
بر اينكه با كدام مسئول شهري در ارتباط مس��تقيم بوده و بده و بستان 
مالي داشته است، پاسخ داد: هر چه دريافت كرده ام بر اساس حق الزحمه 
كار هاي خودم بوده است. اگر كمكي هم به كسي كرده ام، از پول هاي خودم 
بوده است. اين متهم با بيان اينكه در قبال يكي از كارهايم ۱۰۰ ربع سكه 
دريافت كرده ام، مدعي شد: چون با برادر و پدرم شريك هستيم مي خواستم 
مسائل مالي ام با آنها يكي نباشد و اين دريافت سكه ها از اين بابت بوده است! 
قاضي بابايي اقارير متهم را به وي يادآور شد و از او خواست درباره اقاريرش 
توضيحاتي ارائه كند. متهم با بيان اينكه اگر پولي به ش��هرداري داده ام 
صرفاً براي كمك به شهر بوده است، مدعي شد در شرايط نامناسب روحي 
اقرار هايي داشته ام. متهم در اين بخش از دادگاه از قاضي بابايي تقاضاي 
تخفيف مجازات داشت. قاضي بابايي نيز بار ديگر به وي و ديگر متهمان اين 

پرونده متذكر شد، حقيقت گويي باعث تخفيف در مجازات خواهد بود. 
در ادامه جلسه، هادي غفوري، وكيل عليرضا حسني در جايگاه قرار گرفت 
و با بيان اينكه كيفرخواست ايراداتي دارد گفت: موكل من در ازاي كار هاي 
خاك برداري وجهي را دريافت كرده است. اتهام معاونت شبكه درباره موكل 
من صدق نمي كند و فاقد وجاهت قانوني است. موكل من اعالم كرده است 

كه هيچ مبلغي را به عنوان رشوه پرداخت نكرده است. 
  هر چه گفتم براي رهايي از زندان بود

سپس متهم رديف ششم، محمدرضا موسي پور)متهم به معاونت در تشكيل 
شبكه ارتشا( در جايگاه قرار گرفت و اتهامات خود را رد كرد. 

وي در پاسخ به سؤال قاضي بابايي كه هيچ كدام از اقارير خودتان را قبول 
نداريد، گفت: بله هيچ كدام را قبول ندارم. در آن زمان مادر و پدر من مريض 
بودند و دچار مش��كالت روحي و رواني بودم. متهم رديف هفتم، صادق 
ميربابايي )متهم به مشاركت در اخذ رشوه( هم به جايگاه آمد و اتهامات 
خود را رد كرد. اين متهم در پاسخ به تذكر قاضي بابايي مبني بر اينكه اقارير 
شما با اقارير ديگر متهم اين پرونده يعني مهدي شيخي )متهم رديف سوم( 
مطابقت دارد و شما به آن اقرار كرده ايد، مدعي شد: اين كار را براي نجات 
خود انجام مي دادم. هر چه گفتم براي رهايي از زندان بوده است. وكيل اين 
متهم نيز در جايگاه قرار گرفت و ايراداتي به شكل برگزاري دادگاه وارد كرد 
و گفت: دادگاه بايد بر اساس منطق، استدالل و ادله شكل بگيرد و پخش 

كردن كليپ در دادگاه درست نيست. 
وي با تأكيد بر اينكه گزارش ضابط زماني مورد قبول اس��ت كه بر اساس 
قوانين و مقررات صورت گرفته باشد، گفت: اين موضوع در مورد موكل من 
صدق نمي كند و اظهارات موكل من در چنين شرايطي وجاهت قانوني 
ندارد. اقارير گرفته ش��ده از موكلم غيرقانوني بوده است. بر اساس قانون، 

دادگاه مكلف است تحقيقات را در اين زمينه به عمل بياورد. 
   پول زور نگرفتم، خود طرف مي داد!

در ادامه، متهم رديف هشتم داوود مظفرپور )متهم به مشاركت در تشكيل 
شبكه ارتشا و اخذ رشوه( هم در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام خود 

گفت: اگر چه اتهامات را نمي پذيرم، اما خود را بي گناه نمي دانم. 
وي در پاسخ به سؤال قاضي كه چه مبلغي را دريافت كرده ايد، گفت: من 
پولي را به زور از كس��ي دريافت نكردم و پول را خود فرد مي داده اس��ت! 
نزديك به ۷۰ تا 8۰ ميليون دريافت كرده ام، من بي گناه نيستم و از دادگاه 
محترم تقاضاي عفو دارم. وكيل اين متهم نيز در دفاع از موكل خود اتهام 
مشاركت در تشكيل شبكه ارتشا را فاقد وجاهت قانوني دانست و تأكيد 
كرد كه »موكل من به دليل سطح پايين سواد از درك اين موضوعات عاجز 
است. پيش از آنكه پليس ساختمان باشد، در فضاي سبز شهرداري كار 
مي كرده است و انتساب اتهامات به موكل اينجانب درست نيست. اگر پولي 
هم دريافت كرده، به خاطر مش��كالت معيشتي  و پول هاي دريافتي اش 
هميشه با رضايت طرف مقابل بوده است. هيچ پولي را به زور نگرفته است و 

از دادگاه محترم تقاضاي تخفيف در مجازات دارم.«
   رشوه نبود، شيريني بود

متهم بعدي كه در جايگاه قرار گرفت، حسن نعنايي بود. اين متهم با رد 
اتهامات خود گفت: من پنج كالس بيشتر سواد ندارم و نمي دانم شبكه 

چيست! اما حدود 4۰ تا ۵۰ ميليون تومان در اين مدت دريافت كرده ام. 
وكيل اين متهم نيز با اش��اره به اينكه موكلش مبالغي را با رضايت افراد 
دريافت كرده است و اين موضوع را قبول دارد، گفت: مبالغ در قالب شيريني 
و عيدي به متهم داده شده  و رش��وه اي در كار نبوده است. از دادگاه براي 
موكلم تقاضاي بخشش دارم. در نهايت، قاضي بابايي از متهم رديف دهم، 

يونس شادي خواست تا در جايگاه قرار گرفت. 
اين متهم نيز با بيان اينكه اتهامات مطرح شده در كيفرخواست را قبول 
ندارد، عنوان كرد: سه پرونده در كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري داشتم و 
به اجبار و زور براي هر كدام مبالغي ميان ۱۰۰ تا ۱۱۰ ميليون تومان به 
دبير كميسيون پرداخت كردم. مجبور بودم براي كار ها و پرونده هايم در 
كميسيون ۱۰۰ شهرداري پول بپردازم، چون اگر نمي پرداختم، كارهايم 
انجام نمي شد. در پايان اين دادگاه، قاضي بابايي جلسه بعدي را شنبه ۲ 

بهمن ۱4۰۰ اعالم كرد. 

حسین سروقامت

حرفه ها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليت هاي اجتماعي دارند؛ 
بنابراين اگر خلبان هس�تيد و مايليد مس�ئوالنه رفتار كنيد، 

شايسته است:
به مسئوليت خود در قبال حفظ جان مس�افران، كادر پرواز و 

هواپيمايي كه ميليون ها دالر ارزش دارد، توجه كنيد. 
به فعاليت تيمي، دقت و توجه به جزئيات، تمركز باال، مديريت 
بحران، حفظ قوه تعقل و خونسردي )حتي تا دم مرگ( و تحمل 

استرس پرواز به ويژه در شرايط خطر متعهد باشيد. 
بر مديريت زمان به دليل مسائل پيچيده امنيتي و ديسيپلين 
صنعت هوانوردي تأكيد كنيد. اطالعات پروازي را به مسافران 

ارائه كرده، مسئوليت امنيت و آرامش آنان را بپذيريد. 
به حفظ سالمت جس�مي و روحي و انجام دقيق آزمايش هاي 
پزشكي متعهد باشيد. براي بيداري هاي شبانه، دوري از خانواده 

و بي نظمي هاي زندگي شخصي فكري كنيد. 
از آموزش منظم به ويژه در تعهدات شغلي، نقشه خواني و ارتقاي 

درك زبان هاي خارجي غفلت نورزيد. 

500
 رتبه 23 آلودگي هوا 
با ترك فعل 23 دستگاه

 رئيس گروه سالمت هوا وزارت بهداشت: 
سال گذشته به دليل آلودگي هوا 45 هزار سال 

عمر را از دست داديم
 اي�ران در بي�ن 10۶ كش�ور دني�ا رتب�ه ۲3 ش�اخص كيفي�ت 
ه�وا را ب�ه خ�ود اختص�اص داده اس�ت. رئي�س فراكس�يون 
محيط زيس�ت مجل�س ه�م از مح�رز ش�دن ت�رك فع�ل ۲3 
دس�تگاه متولي در حوزه ه�واي پاك خب�ر داد كه قرار اس�ت به 
زودي پرون�ده ت�رك فع�ل  آنه�ا ب�ه قوه قضائيه ارس�ال ش�ود. 
تهران در روز هواي پاك آلوده است. بنابر اعالم شركت كنترل كيفيت 
هواي پايتخت، شاخص آلودگي هواي تهران در ۲9 ديماه با قرار گرفتن 
روي عدد ۱۱3 براي گروه هاي حساس ناسالم شد. البته تكرار آلودگي 

هوا فقط مختص پايتخت نيست. 
سال هاس��ت بحث هاي زيادي از سوي مس��ئوالن مختلف براي رفع 
آلودگي هوا صورت گرفته، اما تاكنون هم اق��دام خاصي براي كاهش 
اين معضل صورت نگرفته اس��ت. طرح ها و قوانين بسياري به صورت 
مقطعي به اجرا درآمده است، ولي به دليل جزيره اي و سليقه اي عمل 
كردن بخش هاي متولي و ناكارآمدي ها، آلودگي هوا تشديد شده است. 
در اين خصوص رئيس گروه سالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت با 
اشاره به اينكه ايران در رتبه ششم آلودگي هواي غرب آسيا است، اعالم 
كرد: ايران در بين ۱۰۶ كشور دنيا رتبه ۲3 شاخص كيفيت هوا را داشته 
 و تهران در ميان س��اير پايتخت هاي جهان رتبه نوزدهم غلظت ذرات 

معلقPM ۲/۵ را به خود اختصاص داده است. 
عباس شاهسوني با اشاره به اينكه در سال 99 مجموع تعداد سال هاي 
عمر از دس��ت رفته در شهر تهران، 4۵ هزار س��ال بوده است،  افزود: از 
اين ميان ۲8 هزار و 9۰۰ سال تعداد سال هاي عمر مولدهاي از دست 
رفته بر اساس آلودگي هوا بوده است. در مجموع، تعداد كل مرگ هاي 
منتسب به ذرات معلق كمتر از ۲/۵ ميكرون در سال هاي 9۵ تا 98 روند 
كاهشي و در سال 99 روند افزايشي داشته است. همچنين ۱۰ درصد 

مرگ نوزادان زير يك سال هم منتسب به آلودگي هوا است. 
   محرز شدن ترك فعل ۲3 دستگاه دولتي در اجراي 

»قانون هواي پاك«
قانون هواي پاك حدوداً چهارسال است تصويب شده، اما در گرد و غبار 
هوا خاك خورده است. وظايف دستگاه ها و بخش هاي متولي آلودگي هوا 
در اين قانون مشخص و معين شده است، ولي به داليل مختلف بسياري 
از دس��تگاه هاي متولي فقط بودجه اين قانون را دريافت كرده  و اقدام 
خاصي در كاهش آلودگي هوا انج��ام نداده اند. در اين خصوص،رئيس 
فراكسيون محيط زيست مجلس با اشاره به اينكه با بررسي هاي صورت 
گرفته مشخص شد هر ۲3 دس��تگاه متولي در حوزه هواي پاك ترك 
فعل داشته اند، اعالم كرد: به زودي پرونده ترك فعل ها به قوه قضائيه 

ارسال مي شود. 
سميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسالمي 
افزود: اعمال ماده ۲34 قانون با ۷۰ امضا  در دستور كار مجلس است و 
اين هفته با موافقت كميسيون مربوطه جهت قرائت به صحن مي رود. 

با سرمايه گذاري در استفاده از انرژي هاي نو و پاك در كنار بهره گيري 
از تكنولوژي هاي روز دنيا و حمايت از فع��االن دانش بنيان مي توان به 

كاهش آلودگي هوا كمي اميدوار بود. 

دندانپزشك نيكوكار دندان ايتام را 
رايگان ترميم مي كند

يك دندانپزش�ك خير بيش از 10 س�ال اس�ت كه با كميته امداد 
همكاري دارد و در همين زمينه ايتام و خانواده هاي نيازمند معرفي 
شده از سوي اين نهاد را به صورت رايگان ويزيت و درمان مي كند. 
برخي از پزشكان در قالب انجام كارهاي خيريه اي طي اين سال ها، همكاري 
نزديكي با كميته امداد با هدف ويزيت و درمان مددجويان اين نهاد داشته اند. 
در همين راستا نيز برخي از پزشكان با درمان رايگان مددجويان كميته امداد 

گام هاي مؤثري را در بحث بهداشت اين افراد بر مي دارند. 
سميرا شيخي، جراح و دندانپزشك نيكوكاري است كه از ۱۰ سال پيش 
همكاري خود را با كميته امداد آغاز كرده اس��ت؛ در همين ارتباط نيز 
ايتام و خانواده هايشان را به  صورت رايگان ويزيت و بدون دريافت ريالي، 

دندان هاي آن را ترميم مي كند. 
ش��يخي درباره ويزيت و درمان رايگان اين افراد گفت: از اين كار لذت 
مي برم و رضايت كامل دارم و به همكاران ديگر هم توصيه مي كنم اين 

كار را انجام دهند. 

صفح�ات را يكي يكي مي بين�د و عكس هاي 
س�لبريتي ها را اليك مي كن�د. از اين صفحه 
به آن صفحه مي رود و وقت�ش را براي دنبال 
كردن بالگرهاي اينستاگرامي هدر مي دهد. 
آنقدر محو فضاي مجازي ش�ده كه گذر زمان 
را حس نمي كند و حتي صداي اطرافيانش را 
هم نمي شود. ديدن عكس و فيلم سلبريتي ها 
نه تنها هيچ سودي براي زندگي او ندارد، بلكه 
حتي وقتش را ني�ز هدر مي ده�د، اما عالقه 
زي�ادي به دنبال ك�ردن اين صفحات نش�ان 
مي دهد! طي يك تحقيق علمي مشخص شده 
اف�رادي كه عالقه ش�ديدي به س�لبريتي ها 
دارند، از ه�وش كمتري برخوردار هس�تند. 
yBMC Ps  نتيجه يك تحقيق كه در نش��ريه
chology منتشر شده، نش��ان مي دهد ارتباط 
مس��تقيم و ش��ديدي بين عالقه مفرط افراد به 
س��لبريتي ها و عملكرد ذهن��ي ضعيف تر آنها بر 
اساس آزمون هاي ش��ناختي وجود دارد. مطابق 
نتايج تحقيقات اين نش��ريه، افرادي كه طرفدار 
سلبريتي ها و اينفلوئنسرها در شبكه هاي مجازي 
هستند و از آنها پيروي مي كنند، از هوش كمتري 

برخوردارند. 
دكتر مهدي اسماعيل تبار، روانشناس در رابطه با 
هوش طرفداران افراطي اينفلوئنسرها به خبرنگار 
»ج��وان« مي گويد:  »اينك��ه دنبال كنن��دگان 
دوآتيشه س��لبريتي ها و اينفلوئنس��رها هوش 
كمي دارند، نيازي به تحقيق خاصي ندارد. كاماًل 
مش��خص اس��ت افرادي كه از عزت نفس كافي 
برخوردار نيستند، سلبريتي ها را فالو مي كنند و 
آنها را الگويي براي سبك زندگي خود مي دانند، 
زيرا كه خودشان بي هويت هستند و راه و رسمي 

براي زندگي مناسب ندارند. «
  دن�ده معكوس صداوس�يما ب�راي ارائه 

سبك زندگي مناسب
اس��ماعيل تبار به نب��ود برنامه هاي پرورش��ي 
مناسب در صدا و سيما اش��اره مي كند و اظهار 
مي دارد: »تبليغات فراواني مث��اًل براي موفقيت 
در كنكور و امثال آن در تلويزيون وجود دارد و در 
مقابل هيچ دغدغه اي براي پرورش و ارائه الگوي 
سبك زندگي مناس��ب به افراد ديده نمي شود. 
در چنين فضايي بالگرهاي اينس��تاگرام تبديل 
به الگوي زندگي مردم مي شوند و سبك زندگي 
عجيب خودشان را به دنبال كنندگان صفحاتشان 

آموزش مي دهند. «
او ادامه مي دهد: »وقتي صنعت كنكور 4۰ هزار 
ميليارد تومان گردش مالي دارد، واضح است كه 
تبليغات برنامه هاي پرورشي نمي تواند با آن مقابله 
كند! متأسفانه تا زماني كه مسئوالن ما ضرورت 
آموزش مهارت هاي زندگي و تربيت نفس را درك 
نكنند، ديگراني پيدا مي ش��وند كه براي فضاي 
ذهني افراد وقت بگذارن��د و با ارزش گذاري هاي 

بيهوده، رشد خودشان را ادامه دهند. «

اين روانش��ناس با اش��اره ب��ه حضور نداش��تن 
كارشناس��ان مناس��ب در برنامه هاي تلويزيوني 
مي گويد: »متأسفانه ش��اهد آن هستيم كه اكثر 
كارشناسان برنامه هاي تلويزيوني پول مي دهند 
تا جلوي دوربين بروند و اين يعني آنها از س��واد 
كافي برخوردار نيستند. در چنين شرايطي يك 
نفر با فوق ديپلم فني، 48 برنامه را در شبكه يك 
تلويزيون به عنوان روانشناس برنامه اجرا كرد و با 
اينكه جلوي فعاليت غيرقانوني اين شخص گرفته 
شده است، اما تهيه كننده و مديرگروه آن برنامه 
هنوز به كار خود ادامه مي دهند. اينها فاجعه است 
و آن وقت ما به دنبال اين هستيم كه چرا دنبال 
كردن صفحات س��لبريتي ها براي مردم جذاب 

شده است!«
او ادامه مي دهد: »متأس��فانه رويكرد تلويزيون 
براي جذب مخاطب و پ��رورش افراد، قابل دفاع 
نيس��ت و در كنار آن »فن��اوري« جذابيت هاي 
خودش را دارد. ب��ه همين دليل اف��راد ترجيح 
مي دهند به جاي اينكه پاي تلويزيون بنشينند 
وارد »اينستاگرام« شوند و س��بك زندگي را از 
آنجا آم��وزش ببينند. البته اين رويكرد اش��تباه 

تنها مربوط به صدا و سيما نمي شود، »فيليمو«، 
»نماوا« و شبكه خانگي نيز اشكاالت بسيار زيادي 
دارد و وقتي ما از آنها مي پرسيم، چرا اين محتوا را 
براي مخاطبان خودتان انتخاب كرده ايد، پاسخ 
مي دهند كه مردم اين محتوا را دوست دارند! اين 
يك پرسش جدي است كه ما با مردم چه كرديم 

با كه ذائقه شان اين شده است؟!«
 تربيت نفسي كه نيست

اس��ماعيل تبار مي گويد: »در ش��رايطي هستيم 
كه پ��در، مادر، مدرس��ه، دانش��گاه، روحانيت و 
برنامه هاي��ي مانن��د »س��مت خ��دا« ب��ه رغم 
موفقيت هايي كه داش��ته اند، نتوانس��ته سبك 
زندگي را ياد بدهند، اما يك سلبريتي عجق وجق 
توانسته افراد را تحت تأثير خود قرار دهد. اگر از 
من بپرسيد اصلي ترين مشكل چيست؟ مي گويم 

مشكل نبود تربيت نفس است. «
اس��ماعيل تبار با بيان »اهميت پرورش در هفت 
سال اول و همچنين هفت س��ال دوم زندگي« 
مي گويد: »تربيت نفس از دو س��ال اول زندگي 
ش��يرخواران ش��روع مي ش��ود. بعد از آن هفت 
س��ال اول زندگي مهم اس��ت كه باي��د به نحوه 

پرورش كودك توجه شود و پس از آن دوره هفت 
س��ال دوم كه وارد مدرسه مي ش��ود. متأسفانه 
روندي كه آموزش و پرورش ب��راي فرزند ما در 
نظر گرفته اس��ت، روندي بي ثبات است و همين 
مسائل منجر به نبود عزت نفس در ميان فرزندان 
م��ا و روي آوردن آنها به س��مت دنب��ال كردن 

سلبريتي ها مي شود. «
اين روانشناس اظهار مي دارد: »وقتي كه آموزش و 
پرورش دغدغه اي براي پرورش دختران و پسران 
ما به عنوان پ��دران و مادران موف��ق در جامعه 
نداشته باشد، سبك زندگي اشتباه، نسل به نسل 
منتقل مي ش��ود و تا زماني كه ريش��ه اي به اين 

مسئله نگاه نشود، كاري نمي توان كرد. «
  ارائه الگوهاي رفتاري مناسب، اصلي ترين 

حركت منطقي براي رشد نسل ها
در همين رابط��ه مجيد ابهري، رفتارش��ناس و 
آسيب شناس اجتماعي هم به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: »گسترش فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماع��ي همراه با محاس��ن و امتي��ازات خود 
عوارض و آسيب هايي را وارد جامعه كرده كه يكي 
از مهم ترين و اصلي ترين آنه��ا انتقال اطالعات 
نادرست، بزرگ نما شده و بعضاً جعلي بوده است. 
در همين راستا يكي از محورهاي انساني و رفتاري 
در فضاي مجازي اينفلوئنسرها و بالگرها هستند. 
البته چهره هاي حوزه هاي ورزش��ي، اجتماعي، 
فرهنگي و هنري ني��ز يكي ديگ��ر از گروه هاي 
الگوي رفتاري در جامعه هستند كه حركات آنها 
مورد تقليد بس��ياري از نوجوانان و جوانان قرار 

گرفته است. «
ابهري ادامه مي دهد: » وضع لب��اس و مدل مو تا 
ش��كل حرف زدن اينفلوئنسرها و سلبريتي ها از 
فضاي مجازي به جامعه حقيقي وارد مي ش��ود 
و متأس��فانه در كنار اين افراد گاه��ي برخي از 
ش��خصيت هاي فيك و تقلبي نيز به نوجوانان و 

جوانان معرفي شده است. « 
او به معرفي نشدن الگوي رفتاري مناسب از سوي 
مسئوالن آموزشي و فرهنگي اش��اره مي كند و 
مي گويد: »متأس��فانه الگوهاي رفتاري مناسب 
به درستي در جامعه ما معرفي نشده و اين مسئله 
موجب جل��ب توج��ه نماده��اي غيرمنطقي و 

غيرواقعي براي نوجوانان و جوانان شده است. «
اين رفتارشناس در پايان تأكيد مي كند: »دوران 
نوجواني و جواني از نظر رفتارشناسي دوران نياز 
به الگو و جست وجو و انتخاب آن است؛ بنابراين 
اگر والدين يا نهادهاي متولي آموزشي و فرهنگي 
اين الگوها را به موقع به نوجوانان و جوانان ارائه 
نكنند، آنها به س��مت الگوهايي غلط كش��يده 
مي شوند و با انتخاب اين نمادهاي اشتباه از مسير 
عقلي و منطقي منحرف خواهند ش��د. بنابراين 
ارائه الگوهاي رفتاري به قش��رهاي يادش��ده و 
آموزش مهارت الگوگزين��ي اصلي ترين حركت 

منطقي براي رشد نسل ها در جامعه است. « 

 كم هوش ها اينفلوئنسرها را دنبال مي كنند!
نتايج يك تحقيقات نشان مي دهد ارتباط مستقيمي بين كندي ذهن و عالقه به سلبريتي ها وجود دارد

مهسا گربندي
  گزارش یک

بیژن سورانی

علیرضا سزاوار

آژير قرمز اوميكرون با رشد 43 درصدي ابتالها
معاون درمان ستاد مقابله با كروناي استان تهران: اوميكرون در تهران هم به سمت غالب شدن مي رود

آژير قرمز غلبه و فراگير شدن سويه اوميكرون 
به صدا در آمده است. بر خالف تصورات ابتدايي 
درباره س�ويه اوميك�رون و صحبت هايي كه در 
رابطه با احتم�ال پايان همه گيري كرون�ا با اين 
سويه مطرح مي شد، حاال دبير كل سازمان جهاني 
بهداش�ت )WHO( به س�ران جهان هش�دار 
داده اس�ت كه همه گيري كرونا »اص�اًل به نقطه 
پايان نزديك نيست.« سويه اوميكرون در اروپا 
و امريكا در حال يكه تازي است و حاال در كشور 
ما هم مي رود تا حالت انفج�اري به خود بگيرد. 
به گونه اي كه در يك ماهي كه از ورود اوميكرون 
به اي�ران مي گذرد، در هفته اول نس�بت ابتال به 
اوميكرون به ۸ درصد، در هفته دوم اين نسبت 
به 1۸ درصد، در هفته س�وم ح�دود 33 درصد 
شد و هفته گذشته نسبت ابتال به اوميكرون به 
43 درصد رسيده اس�ت. آمار مراجعان سرپايي 
در پايتخت هم 30 تا 40 درصد افزايش داش�ته 
و آنطور كه معاون درمان ستاد مقابله با كروناي 
استان تهران خبر داده اوميكرون در تهران هم 
به سمت غالب شدن مي رود و طبق الگو، نزديك 
به 45 تا 50 درصد موارد ابتال در تهران اوميكرون 
است. در ساير مناطق كش�ور نيز اوميكرون به 
س�مت س�ويه غالب ش�دن حرك�ت مي كن�د. 
بر اساس آمارهاي رسمي، امريكا همچنان با بيش 
از ۶8/۷ ميليون مبتال و بيش از 8۷۷ هزار قرباني در 
صدر فهرست كشورهاي درگير با بيماري كوويد  ۱9 
قرار دارد. هند نيز با آمار بيش از 3۷/9 ميليون مبتال 
پس از امريكا در رتب��ه دوم جهاني به لحاظ ميزان 
ابتال قرار دارد. سويه اوميكرون در اروپا و امريكا به 
سويه غالب تبديل ش��ده و روند افزايش آمار ابتال 
به بيماري كوويد  ۱9 كه تاكنون در ۲۲۲ كشور و 
منطقه در جهان شيوع يافته  ادامه دارد و اين بيماري 

همچنان در دنيا قرباني مي گيرد. 
  هشدار س�ازمان جهاني بهداشت درباره 

خطر اوميكرون
ب��ر خ��الف برخ��ي نظ��رات اولي��ه كه س��ويه 
اوميك��رون را خفيف تر ي��ا پايان كرون��ا و تبديل 
اين ويروس به ويروس��ي فصلي همچون آنفلوآنزا 

مي دانستند،»تدروس آدهانوم گبريسوس« دبير 
كل سازمان جهاني بهداشت معتقد است: » جهان 
بايد در اين فرض كه سويه جديد كرونا موسوم به 
اوميكرون به طور قابل توجهي ماليم تر است و خطر 
ناشي از ويروس را رفع مي كند، محتاط باشد. « اين 
هشدار در حالي صادر مي شود كه كشورهاي اروپايي 
ركورد تازه اي را از نظر آمار ابت��ال ثبت كرده اند. از 
جمله فرانسه كه از تقريباً نيم ميليون مورد جديد در 

روز سه شنبه خبر داد. 
به گفته آدهانوم س��ويه اوميك��رون در يك هفته 
گذشته به ۱8 ميليون مورد جديد ابتال در جهان 
منجر شده است. وي يادآور شد: »درحالي كه ممكن 
است اين سويه در مجموع كم خطرتر باشد، اما اين 
روايت كه باعث بيماري ماليم مي شود، گمراه كننده 
است. اشتباه نكنيد، اوميكرون باعث بستري شدن در 
بيمارستان و مرگ مي شود و حتي در موارد خفيف تر 

هم مثل سيل مراكز درماني را غرق كرده است. «
دبير كل سازمان جهاني بهداشت به خصوص براي 
كشورهايي كه آمار واكسيناس��يون در آنها پايين 
اس��ت، ابراز نگراني كرد، چراكه خط��ر بيماري و 
مرگ در كساني كه واكسينه نش��ده اند، چندين 

برابر است. 

   افزايش 40 درصدي مراجعات سرپايي
نادر توكلي، معاون درمان س��تاد مقابله با كروناي 
استان تهران با بيان اينكه اوميكرون در تهران هم به 
سمت غالب شدن مي رود، مي گويد: »طبق الگويي 
كه بررس��ي كرده ايم، نزديك به 4۵ تا ۵۰ درصد 
موارد ابتال در تهران اوميكرون است. در عين حال 
طبق الگوي هر ساله كه در اين فصل افزايش تعداد 
بيماران تنفسي و عفونت هاي ويروسي را داشتيم، 
امس��ال هم به همين صورت اس��ت. در عين حال 
افزايش آماري هم كه در كودكان به ويژه كودكان 
زير ۱۰ سال داريم، همين موضوع را نشان مي دهد. 
در كودكان هم ابتال به آنفلوآنزا و اوميكرون تقريباً 
برابر است. البته ما از نظر صرفه اقتصادي نمي توانيم 
براي همه تست انجام دهيم و بر اين اساس نمي توان 

آمار دقيقي داد.«
توكلي با بيان اينكه قطعاً بيشتر افزايش ابتال به كرونا 
در حوزه سرپايي خواهد بود، ادامه مي دهد: »بيماران 
عمدتاً بدحال نيستند. منتها نكته اي كه وجود دارد 
و منج��ر به اميدواري ش��ده، اين اس��ت كه باالي 
8۰ درصد جمعيت مان واكس��ينه شدند. در عين 
حال آنچه واكسيناس��يون را براي مقابله با سوش 
اوميكرون تقويت مي كند، انجام واكسيناسيون دوز 

بوستر يا دوز سوم است.«
به گفته وي در حال حاض��ر وضعيت مان بحراني 
نيست و افزايشي هم كه وجود دارد، عمدتاً در بخش 
سرپايي است كه ش��امل اوميكرون و آنفلوآنزاي 
 A فصلي اس��ت كه عمدتاً آنفلوآنزاي فصلي نوع
اس��ت كه البته عالئم شان هم مش��ابه هم بوده و 

تفاوتي ندارد. 
توكلي درب��اره افزاي��ش آمار مراجعات س��رپايي 
مي گويد: »در كل مراجعات سرپايي نسبت به دو 
تا سه هفته گذش��ته بين 3۰ تا 4۰ درصد افزايش 
يافته است، اما آمار بس��تري مان كماكان زير هزار 
مورد اس��ت. بيماران بدحال هم بسيار كم است و 
ميزان بستري آي س��ي يو در تهران كمي بيش از 

۲۰ نفر است. «
از نگاه وي بروز پيك شش��م با اوميكرون با توجه 
به واكسيناس��يون و در صورت همراهي مردم در 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي، خفيف و سرپايي 

خواهد بود. 
   غلبه صد در صدي اوميك�رون در برخي 

استان ها
مس��عود يونس��يان، دبير كميته اپيدميولوژي و 
پژوهش كميته علمي كشوري كوويد ۱9  با عنوان 
اين مطلب كه سويه اوميكرون احتماالً اين هفته 
سويه غالب در كش��ور خواهد شد، مي گويد: » اين 
هفته ميزان غالب بودن اين سويه در برخي استان ها 

به صد در صد نزديك خواهد شد.«
 وي در ادام��ه با اش��اره به اين موض��وع كه وزارت 
بهداشت درصدي از موارد مثبت ابتال  به اوميكرون 
را ب��راي تعيين ن��وع س��ويه آزماي��ش مي كند، 
مي افزايد: » بررس��ي موارد آزمايش ش��ده نش��ان 
مي دهد از چهار هفته پيش كه نخستين موارد ابتال  
به اوميكرون در كشور شناسايي شد، هر هفته به 
طور متوسط ۱۰ درصد به نسبت ابتال  به اوميكرون 
در برابر ابتال  به دلتا افزوده شده است. در هفته اول 
نسبت ابتال  به اوميكرون به 8 درصد رسيد، در هفته 
دوم اين نسبت به ۱8 درصد رسيد، در هفته سوم 
حدود 33 درصد شد و هفته گذشته نسبت ابتال  به 

اوميكرون به 43 درصد رسيده است.«

زهرا چيذري
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