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واکنش های مجازی به مصادیق مجاز و غیرمجاز 
دستورالعمل پوشش دانشجویان دانشگاه آزاد

مصادیق مجاز و غیرمجاز دستورالعمل پوشش دانشجویان دانشگاه آزاد 
براساس آیین نامه ابالغی رئیس این دانشگاه اعالم شد.

به گزارش فارس دیروز در خبری دستورالعمل ضوابط مورد توجه در تعیین 
که  کرد  منتشر  را  آزاد  و ظاهرآرایی دانشگاه  پوشش  غیرمجاز  و  مجاز  مصادیق 
بخش هایی از آن از همان ساعت های ابتدایی باعث واکنش های مجازی بسیاری 
شد. در حالی که پوشش عمومی دانشجویان دختر و پسر در محیط های دانشگاهی 
و آزمایشگاهی همچون ابالغیه های پیشین است، پوشش های تعیین شده برای 
محیط های خوابگاهی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این خبر پوشش محیط 
خوابگاه نیز باید متعارف با اماکن خوابگاهی باشد. پوشیدن لباس راحتی به ویژه بانوان 
در هر شرایطی در فضای عمومی خوابگاه ممنوع است.  براساس این دستورالعمل،  
در گام اول به دانشجویان متخلف تذکر محترمانه و صریح داده می شود، در گام دوم، 
در صورت عدم توجه به تذکر شفاهی، راهنمایی به معاونت فرهنگی و دانشجویی 
برای مشاوره توسط کارشناس فرهنگی )ترجیحا همجنس( همراه با اخذ تعهد 
کتبی، در گام سوم، اطالع به خانواده دانشجو با حضور نمایندگان معاونت فرهنگی و 
دانشجویی و حراست دانشگاه به صورت حضوری یا تلفنی و در گام چهارم ارجاع به 
کمیته انضباطی همراه با کپی تعهدنامه کتبی و کپی کارت دانشجویی در دستور کار 
خواهد بود. از دیگر نکات جالب توجه این دستورالعمل این که براساس آن، کانال های 
خبررسانی، سایت های اینترنتی و هرگونه امکان دسترسی در فضای مجازی که 
توسط اساتید یا دانشجو ویژه کالس های آموزشی ایجاد می شود نیز مشمول این 

دستورالعمل هستند.

افزایش نگرانی ها نسبت به خشونت های قومی در هند
پس از به قتل رسیدن یک دختر نوجوان ۱۳ ساله بر سر اختالف طبقاتی در 
یکی از ایالت های جنوبی هند، پلیس این کشور از افزایش نگرانی ها نسبت 

به خشونت های مربوط به طبقات مختلف اجتماعی خبر داد.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته مردی از ایالتی در هند که مدعی است طبقه 
اجتماعی باالتری دارد پس از آن که دختر نوجوانی از قبول این برتری های اجتماعی 

سرباز زد، او را گردن زد.
پلیس هند با اذعان به این که قتل این دختر به شدت وحشیانه صورت گرفته، 
اعالم کرد متهم دستگیر شده و تحقیقات الزم در حال انجام است. خشونت های 

اجتماعی از سال ۱۹۸۹ میالدی تاکنون در هند رواج دارد.
در نظام اجتماعی پیچیده هند افراد بر اساس کاست ها یا طبقات مختلف اجتماعی 
طبقه بندی شده و کاست های پایین تر که به عنوان دالیت شناخته می شوند از 
محروم ترین طبقات اجتماعی در هند به شمار می روند. دالیت ها در جامعه هند 
اغلب به دلیل تبعیض و سوءاستفاده های نظام مند حق تحصیل و اشتغال خود را 

از دست می دهند.
کارشناسان می گویند به رغم قوانین متعدد و احکام دادگاهی که سعی در فراهم 
آوردن شرایط یکسان برای این افراد داشته، تعصبات عمیق و ریشه دار در جوامع 

هند بارها مانع پیشرفت آنان شده است.
طبق آمارهای اداره ملی جرم هند، تعداد کل جرایم علیه طبقات اجتماعی پایین 
تر در سال ۲۰۱۶ میالدی بیش از ۴۷ هزار مورد بوده است. به گفته یک محقق 
جنایات علیه زنان در خشونت های طبقات اجتماعی در بسیاری موارد این اقدامات 
به عنوان جرایم معمولی گزارش می شوند و تنها ۵ تا ۸ درصد از این جرایم به عنوان 

جرایم مربوط به اختالف طبقات اجتماعی مطرح می گردد.

معصومه ابتکار:

طرح ملی گفتگوی خانواده در خراسان جنوبی اجرا 
می شود

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: طرح ملی گفتگوی 
خانواده در خراسان جنوبی اجرا می شود.

به گزارش ایسنا معصومه ابتکار امروز در جلسه طرح گفت وگوی ملی خانواده در 
خراسان جنوبی اظهار کرد: دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
برنامه ها و سیاست هایی دارد و یکی از مهم ترین برنامه ها نیز موضوع خانواده و توجه 

به آن است.
وی تصریح کرد: خانواده مهم ترین پایگاه و نهاد رشد بشری و یک نهاد حمایتگر و 
الهام بخش برای جوامع بشری است لذا نهاد خانواده اهمیت باالیی دارد و باید این 

نهاد را با توجه به فراز و نشیب هایی که وجود دارد به خوبی مدیریت کرد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: جامعه سالم به خانواده سالم 
بستگی دارد و امروز جامعه ای از لحاظ اقتصادی پویا است که خانواده ای قوی و 

شکوفا داشته باشد.
ابتکار با بیان اینکه مشکالت اقتصادی در کشور را کسی نمی تواند انکار کند، 
تصریح کرد: با توجه به تحریم هایی که از سوی آمریکا انجام شده، اقتصاد کشور در 
دولت دوازدهم با مشکل روبرو شده و آخرین شاخص رشد اقتصادی در اردیبهشت 

امسال ۱۲.۵ درصد و تورم تک رقمی و زیر ۱۰ درصد بوده است.
وی به روستای خراشاد اشاره و اظهارکرد: روستای خراشاد یکی از روستاهایی است 
که در آن با مشارکت مردم و دولت سرمایه گذاری خوبی شده و به قطب گردشگری 

تبدیل شده و صنایع دستی آن مورد حمایت قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: این روستا نشان 
می دهد که جهت گیری ها به خوبی صورت گرفته و از طریق صندوق توسعه ملی 
تسهیالت پایدار برای روستاییان پیش بینی شده که این تسهیالت در بسیاری از 
استان ها پرداخت شده است. ابتکار در ادامه اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور و 
برای مبارزه با تحریم ها بحث همگرایی و همدلی از سوی فعاالن اقتصادی و بخش 

خصوصی در جامعه باید بیشتر باشد.
وی افزود: آمریکا تمام تالش خود را می کند تا تحریم ها را تشدید کند و از دوشنبه 
این هفته نیز تحریم های آمریکا اعمال خواهد شد و هدف آن ها این است که اقتصاد 

و مقاومت مردم ایران اسالمی را زمین بزنند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دولت تالش می کند تا 
معیشت مردم و مایحتاج اولیه مردم تامین شود، گفت: بحث اعتیاد یکی از مهم ترین 

آسیب هایی است که تا حدودی تمام استان ها دچار آن هستند.
ابتکار افزود: یکی از موضوعات مهم در جامعه، اختالل ارتباطی است و درصد 
باالیی از خانواده ها در دنیا و ایران با موضوع اختالل ارتباطی مواجه هستند و این 
اختالل سبب سوء تفاهم، لکنت زبان، دیده نشدن و شنیده نشدن نسل جوانان و 

سالمندان می شود.
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تمدید ۳ماهه قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری برای سه ماه و آموزش و پرورش برای یک ماه قراردادشان را تمدید کرده اند گفت: اگر این دو نهاد بخواهند بیمه تکمیلی خود را صندوقی ادامه دهند فقط ما 

هستیم و با می توانند عقد قرارداد داشته باشند، اما اگر بخواهند وارد امر بیمه گری شوند باید مناقصه انجام شود. به گزارش ایسنا، مهدی ریاحی فر در نشستی خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه آتیه سازان حافظ صد در صد متعلق به سازمان بیمه سالمت 
است و به موجب مصوبه هیئت وزیران در سال ۸2 جزو شرکت های مادرتخصصی بیمه سالمت شناخته شد گفت: طبق ماده ۶ بیمه خدمات همگانی گفته شده همه شرکت های بیمه مجازند در امور بیمه درمانی مکمل و مضاعف مشارکت و مداخله کنند.

وقتی که فوتبال از کار و مدرسه بزرگتر است

شور و حال متفاوِت تماشای دسته جمعی فوتبال
صبح شنبه، ۱2 آبان 97، رنگ و بویی از روزهای خاص 
تکرار  کمتر  است  سالی  چند  شاید  که  داشت  ورزشی 
می شوند. هر چند رقابت های ورزشی همچنان تماشاگران 
حاضر در ورزشگاه، بینندگان پای تلویزیون  و البته این 
و شنوندگان  موبایلی   و  اینترنتی  تلویزیون های  روزها 
که  می آید  پیش  ندرت  به  اما  دارند،  فراوانی  رادیویی 
هنگامه  در  که  کند  پیدا  را  خاصیت  این  مسابقه ای 

برگزاری، این چنین اغلب مردم را درگیر کند.
حافظه تاریخی ایرانی ها از این دست مسابقات را کم در یاد 
ندارد. از مسابقه محمد علی  کاسیوس کلی مسلمان شده و 
جرج فورمن یا کشتی غالمرضا تختی و الکساندر میدوید روس 
در گذشته های دورتر گرفته تا دیدار تاریخی ۸ آذر ۱3۷۶ میان 
ایران و استرالیا در پلی آف جام جهانی ۱۹۹۸ فوتبال، همگی از 
آن دست مسابقاتی است که اغلب مردم روزی که آن را دیده یا 
شنیدند و جایی را که بوده اند را به یاد دارند. در سال های اخیر 
اما هر چند مسابقات مهمی در رشته های مختلف برگزار شده که 
مخاطبان فراوانی هم داشته اند، اما این دربرگیری عام، مختص 

هر مسابقه ای نیست.
اما دیدار دیروز تیم های پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن چرا 
واجد این دربرگیری شد و اصال چه مسابقاتی می توانند چنین 

ویژگی داشته باشند؟
این  در  ارتباطات  جامعه شناسی  پژوهشگر  هاشمیان،  بهار 
باره می گوید: »یکی از ارزش های مهم خبری، مجاورت است؛ 
بدین معنی که هر چه مخاطب با موضوع خبر احساس نزدیکی 
جغرافیایی، فرهنگی، زبانی و مانند آن را داشته باشد، اهمیت 
خبر برایش بیشتر است. در نتیجه می توان گفت که دیدارهای 
ملی یا مسابقاتی که یک یا دو طرف آن برای مخاطبان واجد 
به  تبدیل  برای  بیشتری  قابلیت  باشند،  باال  مجاورت  ارزش 

رویدادی با دربرگیری عام تر دارند«.
فوتبال  تیم  پرطرفدارترین  »پرسپولیس  می دهد:  ادامه  وی 
بار در تاریخش به فینال  اولین  ایران است که برای  باشگاهی 
مسابقات جام قهرمانان باشگاه های آسیا رسیده است. همچنین 
تیم های فوتبال ایرانی چندین و چند سال است که موفق نشده اند 
در رقابت های بین المللی به فینال برسند. طبیعی است که این 
مسابقه، واجد ارزش مجاورت باالیی برای اغلب مردم ایران باشد«.
این پژوهشگر ارتباطات با اشاره به این که عوامل دیگری هم 
برای خاص شدن این مسابقه فوتبال مطرح است، اضافه می کند: 
»یکی از نکات مهم زمان پخش دیدار فینال در ژاپن است که به 
وقت ایران ساعت ۹:3۰ دقیقه صبح برگزار شد. در این ساعت 
محصالن در مدرسه، دانشجویان در دانشگاه و بسیاری بر سر 
مشاغل خود حاضر هستند. طبیعی است که توقف فعالیت های 
روتین جاری برای دیدن مسابقه در صورتی که از حدی بیشتر 

باشد، بیشتر هم به چشم بیاید«.
وی با اشاره به مثال هایی مثل بازی های آسیایی یا جام جهانی 
فوتبال اخیر یادآور می شود: »جام جهانی فوتبال یک رویداد 

ملی بود که تماشاگران زیادی هم داشت. با این حال شاید چون 
اوال، ایران چندین بار است که در این رقابت ها حاضر می شود، 
تنها شرایطی مثل صعود از مرحله گروهی مقدماتی می توانست 
باعث ایجاد شور ویژه در مردم شود؛ چنان که در بازی آخر با 
توجه به شانس ایران برای صعود، دنبال کنندگان بازی بیشتر 
بودند. دوم این که بازی ها عصر و شب برگزار می شد که ساعت 
فعالیت بیرونی مردم نبود و اغلب مردم در خانه ها یا مکان هایی 
که برای دیدن جمعی بازی تعیین شده بود، بازی ها را می دیدند. 

در نتیجه شاید این دربرگیری کمتر به چشم می آمد«.
آسیایی  بازی های  مثل  موردی  کرد: »در  تصریح  هاشمیان 
اخیر هم هرچند اغلب رقابت ها در ساعات صبح و ظهر برگزار 
می شد، اما شاید کیفیت مسابقات و کاهش اهمیت آن ها، توجه 
به مسابقات را کمتر از گذشته کرده است. در کل باال رفتن 
بر  که می بیند هم می تواند  مسابقاتی  درباره  سلیقه مخاطب 
پیگیری بازی ها موثر باشد. مثال وقتی کسی الکالسیکوی اسپانیا 
را می بیند، در صورتی که کیفیت دربی استقالل و پرسپولیس 
تهران راضی کننده نباشد، هر چقدر هم که با عالقه به یکی از 
این دو تیم، احساس مجاورت باالیی نسبت به پیگیری اخبار آن 

داشته باشد، کمتر از گذشته به آن توجه می کند«.
این که مسابقاتی  واقع  راستا می افزاید: »در  وی در همین 
نظر کمتر شده اند،  به  اخیر  بیشتر در سال های  با دربرگیری 
می تواند عاملی مثل باال رفتن سلیقه مخاطب با دیدن مسابقات 
بیشتر باشد. با آسان شدن دسترسی به پخش زنده انواع رقابت ها 
نسبت به گذشته، به قدری محتوا در دسترس مخاطبان هست 

که حتی نگرانی بابت از دست دادن برخی صحنه ها ندارند و 
زنده  به صورت  بازی  یک  تمام  دیدن  برای  الزامی  نتیجه  در 
توانایی  با  تعداد مسابقات  نمی بینند؛ همین عامل در کاهش 

دربرگیری باال نقش دارد«.
اما وزارت آموزش و پرورش هم در بخشنامه ای خواستار فراهم 
کردن امکان پخش بازی در مدارس برای جلوگیری از تعطیلی 
مدرسه ها شد. این وزارتخانه به تمام مدارس ابالغ کرد که بازی 
پرسپولیس و کاشیما آنتلرز با توجه به امکانات مدارس، به صورت 
زنده و مستقیم پخش شود تا موجب تعطیلی مدارس نشود. اتفاقی 
که باعث شد متعاقب آن موجی از عکس های پخش این مسابقه 
فوتبال در مدارس در فضای مجازی منتشر شود. هاشمیان درباره 
تاثیر این خبر بر فراگیرتر شدن توجه عمومی به فینال لیگ 
قهرمانان باشگاه های فوتبال آسیا، می گوید: »تعداد دانش آموزان در 
ایران بیش از ۱۴ میلیون نفر است. به این تعداد آمار خانواده های 
دانش آموزان و معلمان را هم اضافه کنید. طبیعی است که انتشار 
این خبر و امکان پخش مسابقه فوتبال در مدارس، شانس مورد 

توجه قرار گرفتن آن را باالتر می برد«.
سازمان های  و  ادارات  که  می دهد  نشان  میدانی  مشاهدات 
گوناگون هم تحت تاثیر این بازی قرار گرفتند. حتی نقشه های 
ترافیکی تهران در ساعت برگزاری مسابقه پرسپولیس و کاشیما 
آنتلرز، خطوط قرمز حاکی از ترافیک کمتری را به خود می دید. 
با این حال شاید کسانی باشند که بی عالقه به بازی، به همین 
باشند.  برخورده  مشکل  به  خود  کارهای  انجام  برای  دلیل 
هاشمیان در این باره هم تاکید می کند: »به هر حال آدم ها باید 

بپذیرند که سالیق عمومی جامعه الزاما با خواسته ها و سالیق 
اوال، این چنین رویدادهایی  با این حال  آن ها یکسان نیست. 
زیاد  آن ها  دادن  روی  زمان  دوما،  و  نمی آیند  پیش  همیشه 
طوالنی نیست. در نتیجه بهتر است که آدم های بی عالقه به 
چنین رویدادهایی، خود را اذیت نکرده و برنامه ریزی کار هایشان 
را به گونه ای انجام دهند که با چنین شرایطی تالقی نکند. البته 
بهتر است که سازمان ها و شرکت ها هم برای چنین شرایطی 
تمهیدات ویژه ای در نظر بگیرند که کار مردم عقب نیفتد یا عقیم 
نماند و باعث نارضایتی شود زیرا دود این نارضایتی هم به چشم 
خود سازمان ها از نظر روابط عمومی و رضایت عمومی از سازمان 

می رود و هم آثار روانی بعد از آن به جامعه تزریق می شود«.
به هر ترتیب چه خوشمان بیاید، چه خوشمان نیاید، ممکن 
است روزهایی از سال را در ترافیک شادی قهرمانی یک تیم یا 
کارناوال خیابانی تبلیغات انتخاباتی بمانیم. شاید یک روز کارهای 
روتین روزمره به دلیلی از یک مسابقه ورزشی تا یک سخنرانی 
این رویدادها  از  اگر به اطالع  مهم سیاسی دچار خلل شوند. 
عالقمند باشیم، لذت بخش تر کردن آن ها مثل دیدن جمعی یا با 
مناسک جذاب، از نظر روحی ما را شارژ می کند و اگر هم آن را 
دوست نداریم، کافی است کمی تحملمان را در برابر جامعه مان 
باالتر ببریم. فیلمی به نام »روزی که زمین ایستاد« به موضوع از 
بین رفتن تکنولوژی های مدرن انسانی بر اثر اقدام یک موجود 
فضایی برای نجات محیط زیست زمین می پردازد. شاید چنین 
روزهایی، زمانی باشد تا کمی ما هم بایستیم و در کنار جامعه، 

استراحتی کنیم.

آغاز ثبت نام دانش آموزان تهرانی برای کاندیداتوری در انتخابات »شهردار مدرسه«
نام دانش  ثبت  آغاز  از  تهران  مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری 
انتخابات  دوره  بیستمین  در  کاندیداتوری  برای  پایتخت  مدارس  آموزان 

»شهردار مدرسه« خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرتضی توکلی با اشاره به رویکرد گسترش مشارکت دانش آموزان 
در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، گفت: این طرح ضمن شخصیت بخشیدن به 
دانش آموزان با تأکید بر اهمیت آنان به عنوان آینده سازان جامعه، آنان را از طریق 
بر عهده گرفتن وظایف مشخص گروهی، نسبت به تمرین مهارت های اجتماعی و 

فعالیت های مشارکت پذیر آماده می سازد.
وی اعالم کرد: بیستمین دوره انتخابات شهردار مدرسه تا پایان آبان ماه جاری در 
۴۴۰ مدرسه مقطع متوسطه دوره اول مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران 

و نواحی ۱ و ۲ شهر ری برگزار می شود.
توکلی، آشنا شدن دانش آموزان با حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندی، 
یادگیری تصمیم گیری جمعی ، آشنایی با مفهوم انتخابات و شرایط انتخاب شوندگان 
و همچنین آشنایی با سرفصل های فعالیت و ماموریت مدیریت شهری را از دیگر 

اهداف طرح شهردار مدرسه برشمرد.

وی مراحل قبل از انتخابات طرح شهردار مدرسه را شامل انعقاد تفاهم نامه بین 
مناطق ۲۲ گانه شهرداری با ادارات آموزش و پرورش مناطق، انعقاد تفاهم نامه با 
مدارس مجری طرح، آگاه سازی دانش آموزان نسبت به جزئیات این طرح، اعالم 
داوطلبان  نام  ثبت  پرورشی،  مربی  توسط  کاندیداتوری  برای  داوطلبین  شرایط 
کاندیداتوری و تبلیغات توسط کاندیداها از یک هفته قبل تا یک روز قبل از انتخابات 

اعالم کرد.
مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به فرآیند تشکیل تیم 
اجرایی و ثبت نام داوطلبان گفت: پس از تشکیل تیم اجرایی انتخابات، ثبت نام 
داوطلبان شهردار مدرسه و معاونین توسط نماینده تیم اجرایی انجام می شود و پس از 
تکمیل فرم های خود ارزیابی توسط دانش آموزان، تیم اجرایی ظرف مدت یک هفته 

پس از اتمام ثبت نام، نسبت به دگر ارزیابی و اعالم نتیجه اقدام می کند.
بر اساس گزارش شهرنوشت، وی خاطرنشان کرد: بر اساس شرایط این دوره از 
انتخابات شهردار مدرسه، آن دانش آموزانی که حدنصاب نمرات ارزیابی ها را کسب 
کرده باشند واجد شرایط احراز برای کاندیداتوری، شناخته شده و دانش اموزان می 

توانند از بین این افراد ، یک نفر را به عنوان شهردار مدرسه انتخاب کنند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر »سن« شروع 
مصرف موادمخد را ۱۵ سالگی اعالم و تاکید کرد: این در 
حالیست که سن سرنوشت ساز اعتیاد ۱۶ تا 2۵ سالگی 
است حال آنکه میانگین سن ابتال را 22 سالگی می دانند. 
همچنین بین سنین ۱۶ تا ۳۴ سالگی نیز بیشترین مصرف 

کنندگان را داریم.
به گزارش ایسنا، عارف وهاب زاده، مدیرکل پیشگیری ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با حضور در برنامه تلویزیونی پرسشگر با اشاره 
به عدم آگاهی والدین در حوزه اعتیاد گفت: بیش از ۵۰ درصد اولیاء 

بعد از سه تا پنج سال از اعتیاد فرزندشان آگاه می شوند.
وی افزود: برخی والدین هم نگرش مثبت نسبت به مصرف سیگار 
و قلیان دارند و مصرف آن را در فرزندانشان جدی تلقی نمی کنند.
وی با بیان اینکه برخی مبتالیان به اعتیاد نیز سابقه مصرف 
مواد در خانواده دارند و خانواده دچار آسیب هایی است گفت: بحث 
سبک زندگی و آگاهی والدین را چقدر جدی می گیریم؟ مدرسه 
مهترین مکان برای پیشگیری است و طیف وسیعی از گروه هدف 

در دسترس است.
وهاب زاده افزود: یک مشکل ما در مدرسه این است که پیوند 
مشاهده  کمتر  را  مدرسه  و  اجتماع  خانواده،  با  کودک  مثبت 
می کنیم. باید فرصت مشارکت دانش آموز را در جامعه و خانواده با 
همسال خودش بدهیم. چقدر نشاط در مدارس وجود دارد و چرا 
بچه ها عالقه زیادی به مدرسه ندارند؟ آیا ناشی از فشار تحصیلی 

است یا مشکالت خود معلمان است؟.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اکنون 
پررنگ ترین و اولویت اول آسیب های اجتماعی، اعتیاد است اظهار 
کرد: استانداردهای جدید نشان می دهد حتی از دوره بارداری باید 
فرزند پروری جدی گرفته شود. از سه تاپنج سال باید برای بچه ها 
برنامه داشته باشیم. البته اگر این برنامه ها مستمر نباشند هیچ 

فایده ای نخواهد داشت. در دو سه سال اخیر برنامه های خوبی با 
آموزش و پرورش در حیطه توانمندسازی داشته ایم.

وی ادامه داد: تحقیقات نشان می دهد از ۱۵ سالگی که سن 
شروع مواد است باید برنامه های توانمندسازی را در مدارس داشته 
باشیم. در همین راستا در آموزش و پرورش آموزش مهارتهای 
خودمراقبتی و تاب آوری مدنظر است و برنامه هایی شروع شده 
است. اما برنامه های پیشگیری دیر بازده است. باید از سنین پایین 

شروع کنیم و حتما آموزش ها مستمر باشد.
وهاب زاده با اشاره به اینکه موفق شدیم محتوای درسی را بعد از 
۲۱ سال از مصوبه ستاد ایجاد کنیم و در پایه هشتم بحث آسیب 
البته  اعتیاد را در کتب درسی گنجانده ایم گفت:  ها بخصوص 

محتواهایی از این دست در سایر پایه ها مشاهده نمی شود.
وی ادامه داد: از دو سال قبل برای آموزش معلمان برنامه هایی 
را شروع کرده ایم و کادر متخصصی را آموزش داده ایم که به سایر 
معلمان آموزش دهند. ۲۷۰۰ نفر کادر متخصص اند که تعدادشان 

اندک است و متاسفانه آمار باالیی نیست.
وهاب زاده با بیان اینکه سن شروع مصرف مواد ۱۵ سالگی است 
تاکید کرد: اما سن سرنوشت ساز اعتیاد ۱۶ تا ۲۵ سال است این 
در حالیست که میانگین سن ابتال را ۲۲ سالگی می دانند. همچنین 
بین سنین ۱۶ تا 3۴ سالگی نیز بیشترین مصرف کنندگان را داریم.

وی در پاسخ به اینکه آیا باید واقعیات را به مردم بازگو کرد؟ 
گفت: خانواده ها باید بدانند و آگاهی داشته باشند.در برخی جاها 

شاید نیازی نباشد اما درباره مدارس باید حساسیت ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، همچنین حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی در این برنامه که با موضوع آسیب های 
اجتماعی به روی آنتن رفت درباره اینکه آیا باید در برابر واقعیت 
های اجتماعی سکوت کرد یا باید آن را بازگو کنیم؟ گفت: همه 
موافق اعالم واقعیات هستند، اما در فضای رسانه اگر آگاهی دهی 

با هدف باشد می تواند موثر باشد اما اگر صرف اطالع رسانی مدنظر 
باشد فقط باعث نگرانی می شود.

وی افزود: مردم باید بدانند که ممکن است در سنین پایین هم 
کودک دچار آسیب شود، اما بمباران اطالعاتی صرف استرس را 
باال می برد. خانواده ها باید همانقدر که به فیزیک و شیمی اهمیت 
می دهند به آموزش سبک زندگی در مدرسه فرزندشان هم توجه 
کنند. باید والدین به موضوع فرزندپروری و سبک زندگی حساس 

شوند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه 
آموزش و پرورش راهبردی ترین و استراتژیک ترین نهاد است گفت: 
باید به آموزش و پرورش کمک کنیم تا جایگاه آن ارتقاء یابد. شکل 

گیری شخصیت و هویت کودکان از سنین پایین شروع می شود.
مسعودی فرید افزود: سهم آموزش برای کودکان زیر هشت سال 
از GDP حدود چهار درصد است در حالی که در کشورهای دیگر 

باالتر از این رقم است.
وی به طرح نماد اشاره کرد و گفت: ما پیشنهاد دادیم مددکار 
اجتماعی در تمام مدارس داشته باشیم که فاز اولیه آن در نظرآباد 
تهران انجام شد. همه پذیرفته اند باید مددکار در مدارس داشته 
باشیم. قصد داریم افرادی با چندظرفیت تربیت کنیم که آموزش 
تخصصی ببینند تا هم مشاوره بدهند، هم مددکار باشند و هم 
مربی بهداشت باشند و در یک نظام سطح بندی و ارجاع قرار 
بگیرند. این امر مصوبه شورای اجتماعی کشور را دارد که باید تا 

پایان سال اجرایی شود.
اجتماعی مجلس شورای  عزیزی، عضو کمیسیون  عبدالرضا 
اسالمی نیز در این برنامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا باید 
واقعیات آسیب های اجتماعی را به جامعه اعالم کرد یا خیر؟ گفت: 
همواره اعالم کرده ام سکوت فرهنگی از ایرادات جامعه ماست. اگر 

واقعیات را بازگو نکنیم به دنبال رفع ایرادات نمی رویم.

وی افزود: البته برخی مواقع می گویند سکوت خوب است مثال 
روزنامه های دوبی صفحه حوادث ندارند، البته کشور کوچکی است 
که به اندازه یک شهر جمعیت دارد. اما در ایران نمی توان اینگونه 
سیاستی پیش گرفت. حتی بسیاری مواقع خود مردم می خواهند 

که واقعیات گفته شود.
عزیزی با بیان اینکه اگر مطلع باشیم و مبارزه با آسیب ها را 
مردمی و اجتماعی کنیم و عالج پیشگیری قبل از وقوع را داشته 
باشیم بهترین کار را انجام داده ایم گفت: اعتیاد، خشونت و... جزو 

مواردی هستند که در کتب درسی به آنها اشاره نشده است.
وی افزود: از سوی دیگر خود معلمان آسیب دیده هستند و 
نمی توانند هزینه زندگی و معیشت شان را تامین کنند، چطور 
می توانند سبک زندگی خوب را آموزش دهند؟ البته ایراد از خود 
ماست، باید از آن دسته از مردم که در معرض آسیب هستند در 

شرایط اقتصادی موجود حمایت شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
اگر خانواده ها آگاه شوند که مسائل اجتماعی اگر بیشتر از دروس 
تخصصی اهمیت نداشته باشد کمتر ندارد گفت: اگر کودکی مهارت 
نه گفتن را نداند در نوجوانی ممکن است به یک آسیب اجتماعی 
مبتال شود، در اینجا دیگر هرچقدر هم فیزیک و ریاضی بداند به 

دردش نمی خورد.
وی ادامه داد: با سوادترین معلم ها را باید در این بخش بکار 
بگیرند. باید بهترین معلمان مدارس، مددکاران اجتماعی مدارس 
باشند. ما زیاد حرف می زنیم اما آموزش و پرورش را جدی نمی 

گیریم.
عزیزی با تاکید بر اینکه باید به آموزش و پرورش توجه شود و 
به بهترین مکان تبدیل شود گفت: معلم ابتدایی باید فوق لیسانس 
و دکترا داشته باشد و بهترین مزایا را داشته باشد در حالی که 

برعکس است. در کشورهای دیگر از پایه شروع می کنند.

۱۶ تا 2۵ سالگی

سن سرنوشت ساز »اعتیاد«


