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10اجتماعی

واکسن های مناسب 
دانش آموزان شناسایی شد

رئیس  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
وزارت  وزارتی  حوزه  هماهنگی  مرکز 
واکسن های  گفت:  پرورش  و  آموزش 
شناسایی  دانش آموزان  برای  مناسب 
را  تایید  و  آزمایش  مراحل  و  شده 

گذرانده اند.
مســئولیت  افــزود:  باقــرزاده  علــی 
واکسیناســیون دانش آموزان با وزارت بهداشــت اســت 
و تصمیــم گیری در این مورد و نحوه دریافت واکســن را 

این وزارتخانه اعالم می کند.
وی افــزود: تزریق دز دوم واکســن معلمــان در حال 
اتمام اســت، برنامه ریزی انجام شــده، در ایــن زمینه به 

خوبی پیش رفته است،
او در پاسخ به سوالی درباره اجباری یا اختیاری بودن 
واکســن دانش آمــوزان خاطرنشــان کــرد: این ســوال را 

وزارت بهداشت باید پاسخ دهد.
رئیــس مرکــز هماهنگــی حــوزه وزارتــی آمــوزش و 
شــاد  شــبکه  جدیــد  نســخه  در  داد:  ادامــه  پــرورش 
امــکان تعامــل همزمــان معلــم و دانش آمــوز فراهم 

شده است.
باقــرزاده ادامه داد: در مــورد دانش آموزان وزیر 
بهداشــت اعــالم کرده کــه مطالعاتی انجام شــده که 
واکســن مناســب گروه های ســنی شناســایی شده و 
به تدریج واکسیناســیون از ســنین باال آغاز می شود 
و بــه ســنین پایین تــر می رســد، البتــه هنــوز برنامــه 
مشــخصی در اختیــار آمــوزش و پرورش قــرار نگرفته 

است.
وی درباره بازگشــایی مدارس افــزود: از اول مهر ماه 
مــدارس در مناطــق روســتایی و عشــایری کــه جمعیت 
دانش آمــوزی کم اســت و امــکان فاصله گــذاری کامل و 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی وجــود دارد، بازگشــایی 

حضوری دارند.
باقــرزاده خاطرنشــان کرد: پــس از اطمینان از حضور 
حفــظ ســالمت دانش آمــوزان و خانواده هــا، آمــوزش 
حضــوری گســترش می یابــد و از اول آبان مــاه آموزش 
ترکیبــی در دســتور کار قــرار می گیــرد. اختیــار ایــن نــوع 
آموزش هم مانند ســال های گذشته به شورای مدرسه 

داده شده است.
وی یادآورشــد: شورای مدرســه متناسب با وضعیت 
ســالمت، سن، جمعیت و شــرایط جغرافیایی به صورت 
نوبــت بندی زمان حضور دانش آموزان را مهیا می کنند. 
هر دانش آموز هفته ای یک بار در مدرسه حضور داشته 
باشــد، جنبــه آمــوزش و ســالمت روان دانش آمــوز در 

بازگشایی مدارس اهمیت بسیاری دارد.

تشدید آسیب های روانِی 
نوجوانان با استفاده بیشتر از 

فضای مجازی
بر  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
اساس داده های یک مطالعه در آمریکا، 
رسانه های  از  بی وقفه  تقریبًا  استفاده 
منجر  اینستاگرام،  ویژه  به  اجتماعی 
کاهش  جسمی،  مشکالت  افزایش  به 
عزت نفس و بروز مشکالت روانی دیگر 

برای نوجوانان شده است.
بر اســاس مطالعه انجام شــده توسط وال استریت 
ژورنــال، 40 درصــد از نوجوانــان اظهــار کردند کــه تنها 
هدف آنها از ارســال پست در رســانه های اجتماعی این 
اســت کــه از نظر دیگــران بهتر بــه نظر برســند و این در 
حالی اســت که 32 درصد از دختران نوجوان احساس 
می کردنــد که اینســتاگرام فقــط امنیت فیزیکــی آنها را 

تهدید می کند.
بــا افزایــش اســتفاده از اینســتاگرام، نوجوانــان در 
معرض خطر آسیب هایی مانند آزار و اذیت های مجازی، 

افسردگی و عدم خواب کافی قرار می گیرند.
در جدیدتریــن مطالعــه EClinical Medicine کــه 
توسط مجله مشهور پزشکی The Lancet منتشر شد، 
کودکان متولد شــده در 19 هزار و 244 خانواده که بین 
ســپتامبر 2000 تا ژانویه 2002 به دنیا آمده بودند، مورد 

مطالعه قرار گرفتند.
در ایــن مطالعــه پســران و دختــران 14 ســاله مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه و مشــخص شــد کــه 78 درصــد از 
دختران در این تحقیق به دلیل اســتفاده از رســانه های 

اجتماعی از وزن خود ناراضی هستند.
اینستاگرام بعد از شرکت اصلی خود یعنی فیسبوک، 
اجتماعــی  رســانه های  در  پرکاربــرد  پلتفــرم  دومیــن 

محسوب می شود.
از  اســتفاده  درحالی کــه  فاکس نیــوز،  گــزارش  بــه 
رســانه های اجتماعی مضرات و مشکالت سالمت روان 
را در بیــن نوجوانان افزایــش داده، برخی از نوجوانان 
نیز اقدامات پیشگیرانه ای را برای مقابله با این خطرات 
انجــام داده اند. بر اســاس گزارش ها از هــر 10 نوجوان 
چهــار نفــر گفته انــد کــه بــه دلیــل قلــدری و اقدامــات 
سوءاســتفاده گرایانه از جانــب برخــی از کاربــراِن ایــن 

رســانه اجتماعی، این کاربران را دنبال نکرده اند.

خبر

متاسفانه در دوره  
فعلی کاهش قدرت 

خرید به نیازهای 
وری خانوار رسیده  ضر

یعنی آنها از خورد و 
خوراک خود می زنند؛ 
وز  در آماری که چند ر

پیش منتشر شد شاهد 
کاهش 35 درصدی 

وری  مصرف اقالم ضر
خانوار بودیم شاید 

یک فرد برای گذراندن 
زندگی استاندارد یک 

مقداری از خوراکی ها را 
مصرف کند اما به خاطر 

نداشتن پول به سراغ 
کاالهای کم ارزش تر 

ود و این موضوع  می ر
کامال واضح و مشهود 

است.

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
تیتر  مهم ترین  معیشت«  »سبد 
زندگی کارگران است که وضعیت 
همین  است  بهتر  و  ندارد  خوبی 
سال  دوم  نیمه  آغاز  در  حاال 

رسیدگی شود.
چیزی به مهر ماه نمانده و خبر 
رسیدن سبد معیشت به مرز 11 میلیون تومان یا 
اگــر بخواهیم دقیق تر بگوییــم 10 میلیون و 580 
هــزار تومــان همه جــا را پر کرده اســت، خبری که 
شــاید بتوان گفــت برای تمــام مردم کشــور و به 
ویــژه جامعــه بــزرگ و پر تــالش کارگــران دردناک 
اســت چراکه شــرایط گذرانــدن زندگــی را بیش از 

پیش برای آن ها سخت و طاقت فرسا می کند.
بــا نگاهــی به حــال ناخــوش مردم در ســطح 
شــهر به راحتــی می توان ســنگینی بار مشــکالت 
اقتصــادی و گرانی ها را بر دوش آن ها مشــاهده 
کــرد. خانواده هــای کارگــری بــا درآمــد 4 میلیون 
تومانــی دیگــر نمی داننــد چطــور بــرای گذراندن 
یک مــاه برنامه ریزی کنند به اجــاره ای که باید به 
صاحبخانه بپردازند فکر کنند یا به هزینه خوراک، 
پوشــاک و قســط و وام که در کنار هم مبلغ قابل 
توجهی هم می شود برسند و از پس آن بر بیایند.
دراین شرایط که چند سالی است برای کارگران 
پیــش آمــده و کــم کــم بــه بحــران تبدیل شــده 
اســت دیگــر یکــی از دغدغه هــای کارگــران یعنی 
پــس انداز بــرای روز مبادا از یاد رفتــه و به آرزویی 
محال تبدیل شــده و کارگران همیــن که بتوانند 
اساســی ترین نیازهای خود و خانواده هایشان را 

برطرف کنند راضی هستند.

کارگر و خط فقر 7   شکاف بین دستمزد 
میلیون تومان است

رئیس ســابق کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگــران دربــاره افزایش دســتمزد کارگــران برای 
برگردانــدن قــدرت پــس انــداز بــه آن هــا گفــت: 
دســتمزد کارگــر حداقــل بایــد برابــر بــا خــط فقر 
اعالمــی مرکــز پژوهش های مجلس باشــد که در 
حال حاضر از 10 میلیون تومان هم بیش تراست 
اما دستمزد کارگر با همه ی مزایا 4 میلیون و 200 
هزار تومان اســت و چند میلیــون پایین تر از خط 

فقر است.
ناصــر چمنی بیان کــرد: اختالف 6 یا 7 میلیون 
تومانــی که دســتمزد کارگر با خط فقــر دارد را به 
هیــچ عنوان نمی توان یکباره افزایش داد و باید 

برنامه ریزی دقیقی برای این کار صورت گیرد.
همــه  در  کار  وزیــر  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
دارد  تاکیــد  قانــون  اجــرای  بــه  برنامه هایــش 
تصریــح کــرد: آقــای عبدالملکــی در صحبت های 
خــود بزرگ ترین دلیل مشــکالت به وجــود آمده 
در کشــور را عدم اجرای قانــون خواندند و تعهد 
دادنــد کــه قانــون را اجــرا کننــد البته مــا چندین 
سال است که می گوییم عدم اجرای قانون باعث 
همه ی مشــکالت است اما کســی آن را اجرا نمی 

کند.

او بــا اشــاره به ماده 41 قانــون کار ادامه داد: 
بر اســاس این ماده حقوق و دستمزد کارگر باید 
بتوانــد هزینه هــای زندگی او و خانــواده اش را تا 
آخر ماه تامین کند وزیر کار باید این کارها را برای 
وضعیــت معیشــت جامعــه کارگری انجــام دهد 
با این شــرایط هم چند ســالی طول می کشــد که 
کارگر هم توان هزینه کردن داشته باشد و از پس 
مخــارج زندگی بر بیایــد و هم قدرت پس انداز به 

کارگران برگردد.
رئیس ســابق کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران اظهار کرد: در شــرایط فعلی و با توجه به 
وضعیــت اقتصادی و شــکاف چنــد میلیونی بین 
خــط فقــر و دســتمزد کارگر همین که مــا جامعه 
کارگــری بتوانیــم تــا آخــر ماه زنــده بمانیــم کافی 
اســت و امتیــاز محســوب می شــود و برگرداندن 

قدرت پس انداز برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد.
چمنی بیان کرد: بر اساس آماری که بنکداران 
داده اند بیش از 35 درصد خرید نســبت به سال 
گذشــته کمتر شــده یا اتحادیه بلیت فروش ها از 
کاهش خرید بلیت ســفر خبــر داده اند. 60 درصد 
مــردم ایران توان خرید برنج ایرانی را ندارند همه 
این هــا کاهش قــدرت خریــد جامعــه کارگری که 
درصد زیادی از جمعیت کشور را شامل می شوند 
نشان می دهد. جامعه کارگری نمی تواند اقالمی 
که سال قبل برای زندگی و زنده ماندن استفاده 
می کرد و سر سفره می آورد را تهیه و مصرف کند.
او افــزود: کارگــران دیگــر آمــوزش، تفریــح و 
پوشــاک را کنــار گذاشــته اند و حاال بــه مرحله ای 
رســیده اند که متاســفانه دارند از خورد و خوراک 

خود می زنند. این وضعیت موجود ماست.

 جلوی تورم 40 درصدی باید گرفته شود
صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  دبیــرکل 
کارگــران نیز درباره قدرت پس انداز کارگران گفت: 
متاســفانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشــور 
کارگــران از نــرخ تــورم بســیار عقب تــر هســتند و 

قدرت پس انداز ندارند.
هــادی ابوی بیان کرد: خــط فقر یا خط زندگی 
در آخرین جلســه ما به طور حداقلی در حدود 10 

میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است.
وی با اشاره به افزایش نرخ تورم ادامه داد: از 
ابتدای ســال تا به حال چیزی در حدود 40 درصد 
تــورم داشــته ایم و االن واقعیــت امــر این اســت 
کــه کارگران بــا حقــوق 4 میلیون تومانــی واقعا 

نمی توانند زندگی کنند.
او بــا بیــان  اینکه شــکاف بیــن دســتمزد کارگر 
و هزینه کــرد او ســالیانی اســت کــه باقــی مانــده 
تصریــح کــرد: خــالء و شــکاف زیــادی کــه بیــن 
دســتمزد و هزینه ها وجود دارد باید در نقطه ای 
کاری بــرای آن انجــام شــود تا مشــکالت کارگران 

حل شود.
او با اشــاره بــه افزایش قیمت هــا در کاالهای 
اساســی گفت: بــه طور مثــال در حــوزه کاالهای 
مصرفــی خانــوار ماننــد حبوبــات، برنــج، شــکر و 
روغــن کــه بخشــی از آن در انحصار دولــت بوده 

و دولــت در قیمت گــذاری آن نقــش داشــته 35 
درصد افزایش قیمت داشته ایم و با این وضعیت 
نــه تنها خال ءهــا پر نشــده بلکه به خانــه اولمان 

بازگشته ایم.

 دستمزد کارگران چند درصد از هزینه های 
آن ها را پوشش می دهد

کار  عالــی  شــورای  دســتمزد  کمیتــه  رئیــس 
نیــز در ادامــه درباره میــزان پوشــش هزینه های 
کارگــران با دســتمزد کنونــی گفت: اگر یــک کارگر 
تمام مولفه های دســتمزدی خود را دریافت کند 
از قبیــل بن خوار و بار، پایه ســنوات، حق اوالد و 
حق مســکن همه  این ها را بگیــرد تنها 36 درصد 

هزینه های خانوار را پوشش می دهد.
فرامــرز توفیقــی بیــان کــرد: در حــال حاضــر 
موضــوع هزینه هــای خانوار یــک معمای بســیار 
پیچیده شده است و نمی شود گفت کدام مولفه 
بر کدام مولفه برتــری دارد چون االن خانوارهای 
کارگری فقط نفس می کشند و زندگی نمی کنند.

وی دربــاره تغییر مدل تعیین دســتمزد اظهار 
کــرد: مــدل تعییــن دســتمزد اصــال اجــرا نشــده 
کــه بخواهــد تغییــری کنــد مــاده 41 قانــون کار 
متاسفانه از اول سال 1369 تا االن در عالی ترین 
ســال هایی که دارند ادعا می کنند اجرا شــده، در 
حالی که اجرا نشــده. هــر دولتی که آمده مطابق 
ماده 41 رفتار کرده بیاید باهم بنشــینیم صحبت 
کنیم و ببینیم که واقعا این اتفاق نیفتاده است.

چقدر  حاضر  حال  در  زندگی  هزینه های   
است؟

نایــب رئیس کانــون شــورای عالــی کار درباره 
هزینه هــای زندگی کارگران اظهار کرد: بر اســاس 
آخرین برآوردی کــه از هزینه های حداقلی زندگی 
بــرای یــک خانــواده 3 نفــری داشــتیم باید گفت 
هزینه های زندگی بالغ بر 10 میلیون تومان شــده 
یعنــی حدود 10 میلیون و 500 هزار تومان هزینه 

حداقلی برای یک زندگی استاندارد است.
علی خدایی بیان کرد: دســتمزد دریافتی کارگر 
بــا متوســط 3.3 خانــوار یعنــی بــا 1.3 فرزند د ر 

حال حاضر زیر 4 میلیون تومان اســت بر اساس 
ایــن رقــم اگــر بخواهیــم حســاب کنیم دســتمزد 
4 میلیــون تومانی نســبت به 10 میلیــون و 500 
هــزار تومــان هزینه ی زندگــی تنهــا 33 درصد از 

هزینه های خا نوار را پوشش می دهد.
خدایی با اشــاره بــه اینکه این دســتمزد برای 
کارگــری کــه تمام مزایــای قانونــی را دارد تصریح 
کرد: این موضوع شــامل کارگرانی که در مشاغل 
غیــر رســمی کار می کننــد و حداقــل دســتمزد را 
دریافــت می  کننــد نمی شــود و کارگــری کــه تمام 
حقــوق و مزایــا را دریافــت می کنــد می تواند یک 
ســوم یعنــی 10 روز از هزینــه  اســتاندارد حداقلی 

یک خانواده را تامین کند.
او بــا اشــاره بــه تعریــف هزینه هــای حداقلــی 
زندگی ادامه داد: هزینه های حداقلی تعریف دارد 
و به معنای حداقل های مســکن، حداقل های پو 
شاک، حداقلی از خوراکی ها، حداقلی از آموزش، 
همــه ی  و  ســرگرمی ها  و  تفریحــات  از  حداقلــی 

چیزهایی که برای زندگی نیاز است.
خدایــی بیــان کــرد: متاســفانه در دوره  فعلی 
کاهش قــدرت خرید بــه نیازهای ضــروری خانوار 
رسیده یعنی آنها از خورد و خوراک خود می زنند؛ 
در آمــاری که چند روز پیش منتشــر شــد شــاهد 
کاهش 35 درصدی مصرف اقالم ضروری خانوار 
بودیــم شــاید یــک فــرد بــرای گذرانــدن زندگــی 
اســتاندارد یــک مقــداری از خوراکی هــا را مصرف 
کند اما به خاطر نداشــتن پول به ســراغ کاالهای 
کم ارزش تر مــی رود و این موضوع کامال واضح و 

مشهود است.
بــا همه این ها باید گفت حاال که به نیمه دوم 
ســال رســیده ایم بهتر اســت فکــری بــرای ترمیم 
دســتمزد کارگــران کــرد و ایــن کار را بــه روزهــای 
پایانی ســال موکول نکرد تا حقــوق آنها بار دیگر 
افزایــش پیدا کند و آنهــا بتوانند در جدال با غول 
تورم پیروز میدان باشند و شکاف عمیقی که بین 
دســتمزد کارگر و هزینه های زندگی افتاده اســت 

قدم به قدم کمتر شود.

گروه  سپهرغرب، 
است  این  واقعیت  اجتماعی: 
ایران  در  پزشک  سرانه  که 
از  بسیاری  با  مقایسه  در 
حوزه  در  پیشرو  کشورهای 
و  بوده  کم  بسیار  درمان، 
رشته های  ظرفیت  افزایش 
در  ویژه  به  مختلف  بخش های  در  پزشکی 
ناپذیر  اجتناب  ضرورت  یک  تخصص،  حوزه 

است.
معضــل کمبــود پزشــک در ماه هــای اخیــر 
بــه ویــژه در بحران کرونــا آســیب های فراوانی 
از جملــه افزایــش مــرگ و میــر بــه علــت عدم 
دسترســی بــه پزشــک را بــه همراه داشــته که 
عمدتا در مناطق محروم بوده اســت. مســئله 
کمبود نیروهای متخصص در نظام ســالمت و 
تمرکزگرایی پزشــکان در مرکز اســتان ها، سبب 
شــده بی عدالتــی بزرگــی در زمینــه دسترســی 
مردم به خدمات پزشــکی ایجاد شود که منجر 
به تضییــع حقوق مردم مناطق محروم شــده 

است.
در همیــن راســتا رئیــس کمیســیون اصــل 
نود، اظهار کرد: شــرایط کرونایی واقعا نشــان 
داده کــه مــا در ایــن برهــه حســاس، کمبــود 
مناطــق  در  البتــه  داریــم.  متخصــص  پزشــک 
محــروم، وضعیت بــه مراتب بدتر از شــهرهای 
بــزرگ اســت و در ایــن نواحــی، کمبود پزشــک 
بــه ویــژه پزشــک متخصــص بــه راحتــی حــس 
می شــود. بــه همیــن جهت سیاســت گــذار به 
لــزوم تخصیــص 30 درصد از ظرفیت پزشــکان 
متخصــص بــه مناطــق محــروم اشــاره کــرده 
کــه متاســفانه در ســال های گذشــته بــه ایــن 

موضوع، به صورت کامل توجه نشــده است.
حســن شــجاعی علی آبادی افزود: واقعیت 
در  ایــران  در  پزشــک  ســرانه  کــه  اســت  ایــن 

مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای پیشــرو در 
افزایــش  و  بــوده  کــم  بســیار  درمــان،  حــوزه 
بخش هــای  در  پزشــکی  رشــته های  ظرفیــت 
یــک  تخصــص،  حــوزه  در  ویــژه  بــه  مختلــف 
متاســفانه  اســت.  ناپذیــر  اجتنــاب  ضــرورت 
مســئولین وزارت بهداشــت در دولت گذشته، 
ظرفیــت آزمون ها را کاهش دادند که می توان 
به حوزه دستیاری پزشکی اشاره کرد. در واقع 
وزارت بهداشــت علیرغم پیگیری های نهادهای 

مختلــف، این ظرفیت را افزایش نمی داد.
خصــوص،  همیــن  در  کــرد:  تصریــح  وی 
جلســه ای در کمیســیون اصــل نــود بــا حضور 
ریاســت محترم کمیســیون بهداشــت و درمان 
برگــزار  بهداشــت  وزارت  آمــوزش  معــاون  و 
گردیــد کــه در آن به ضــرورت افزایــش ظرفیت 
دســتیاری پزشــکی، بــدون آن که کاهشــی در 

دیگر رشته ها داشــته باشیم، تاکید شد.
رئیــس کمیســیون اصــل نــود بــا اشــاره به 
ضرورت افزایــش ظرفیت پزشــکان متخصص، 
گفــت: در خصــوص پزشــکان متخصــص بنده 
اخیــرا مکاتبــه ای را بــا وزیــر محترم بهداشــت 
داشــتم و تاکید کــردم که ظرفیــت آزمون های 
افزایــش  تصاعــدی  شــکل  بــه  بایــد  پزشــکی 
پیــدا کنــد و وزیــر بهداشــت مکلــف اســت کــه 
از هــم اکنــون، برنامــه ریزی هــای الزم را بــرای 
آزمون های پیش رو در ســال های آینده، انجام 
دهــد. همچنیــن در ایــن نامــه ذکــر شــده که 
 30 ســهمیه  بــه  می بایســت  بهداشــت  وزارت 
درصــدی مناطــق محــروم دقــت کنــد کــه اگــر 
چنیــن نشــود، کمیســیون اصــل نــود، قطعــا 

برخورد خواهد کرد.
شــجاعی علی آبادی ادامه داد: مســئولین 
وزارت بهداشت در دولت گذشته، در پاسخ به 
این ســوال کــه چرا در مقابــل افزایش ظرفیت 
پزشــکان مقاومــت می شــد، توضیحــات قانع 

کننده ای نداشــتند. آن ها ادعا کرده بودند که 
بر ســر راه افزایــش ظرفیت پزشــکان، موانعی 
وجــود دارد کــه با وجــود آن هــا، نمی توان به 

فکر افزایش یــا عدم کاهش ظرفیت افتاد.
بــه  بدبینانــه  بخواهیــم  اگــر  افــزود:  وی 
ایــن موضــوع نــگاه کنیم، بایــد به اظهــار نظر 
می گوینــد،  غالبــا  کــه  بپردازیــم  کارشناســان 
ظرفیــت  افزایــش  بحــث  در  منافــع  تعــارض 
در  کســانی  واقــع  در  دارد.  وجــود  پزشــکان 
تصمیــم  پزشــکان  ظرفیت هــای  موضــوع 
گیرنــده هســتند کــه خــود بــه نوعــی ذینفــع 
آن هســتند؛ بنابرایــن احتمــال اینکــه افرادی 
وجــود داشــته باشــند کــه بــر اســاس منافع 
شــان، در ایــن موضوع انحصــار ایجــاد کنند، 

وجود دارد.
رئیس کمیســیون اصل نود در پایان با ابراز 
امیدواری نســبت به رفع این مشکل در دولت 
ســیزدهم، اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم وزارت 
بهداشــت بــرای اینکــه لکه ننگ ایــن اتهام را از 
دامان خود پــاک کند، باید مطابــق با نیازهای 
افزایــش  هــم  تــا  کنــد  گیــری  تصمیــم  کشــور 
ظرفیت پزشــکان متخصص اجرایی شود و هم 
بــه 30 درصــد ظرفیت مناطق محــروم اهتمام 
ورزیده شــود. انتظار مــی رود در دولت جدید، 
نســبت بــه تکالیفی که کمیســیون اصل نودم 
در ایــن حــوزه بــر وزارت بهداشــت روا داشــته 

است، توجه شود.
مجلــس   92 ســال  آبــان  در  اســت  گفتنــی 
شــورای اسالمی با هدف توزیع عادالنه نیروی 
متخصــص و تامیــن نیــاز مناطــق محــروم بــه 
پزشــک، قانونــی را بــه تصویــب رســاند کــه بر 
اســاس آن وزارت بهداشــت، مکلف شد تا 30 
درصــد از ظرفیــت پذیرش رشــته های پزشــکی 
در مقطع عمومــی و تخصصی را به داوطلبان 

بومــی آن مناطق اختصاص دهد.
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فضای مجازی

شجاعی علی آبادی

پوشش می دهد؟ ینه هایشان را  دستمزد کارگران چقدر از هز

سبد معیشت

دلیل مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی چیست؟

ورت افزایش ظرفیت پزشکان متخصص، گفت:  رئیس کمیســیون اصل نود با اشاره به ضر
در خصوص پزشــکان متخصص بنده اخیرا مکاتبه ای را با وزیر محترم بهداشــت داشــتم 
و تاکیــد کــردم کــه ظرفیت آزمون های پزشــکی باید به شــکل تصاعــدی افزایش پیــدا کند و 
وزیر بهداشت مکلف است که از هم اکنون، برنامه ریزی های الزم را برای آزمون های پیش 
و در ســال های آینــده، انجــام دهــد. همچنیــن در این نامه ذکر شــده که وزارت بهداشــت  ر

وم دقت کند... می بایست به سهمیه 30 درصدی مناطق محر
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ربات ها سالمندان را از راه دور 
ویزیت می کنند

سپهرغرب، گروه اجتماعی: ربات هایی 
ساخته  مصنوعی  هوش  به  مجهز 
می کنند  کمک  پزشکان  به  که  شده اند 
با بیماران ساکن در خانه های  راه دور  از 

سالمندان ارتباط برقرار کنند.
ایــن طــرح آزمایشــی بــا اســتفاده ازز 
فنــاوری انجام می شــود که در دانشــگاه 
هریــوت وات واقــع در ادینبــرا توســعه یافتــه و درآن از 
یادگیــری ماشــینی و هوش مصنوعی اســتفاده شــده 

است.
با کمک طرح مذکور پزشــکان با اســتفاده از اینترنت 
بــا ســاکنان خانه هــای  ارتبــاط  بــرای برقــراری  را  رباتــی 

سالمندان در اسکاتلند استفاده می کند.
پزشــکان می تواننــد از طریق چشــمان ربــات محیط 
را ببیننــد، بــا کمــک ربــات در اتاق یــا بین اتاق هــا حرکت 
کننــد و با بــه کارگیری بازوها و دســتان ربات ارزیابی های 
پیچیده تــری انجــام دهنــد. همچنیــن ایــن ربــات نیمــه 
خــودکار می توانــد 24 ســاعته و در 7 روز هفته فعالیت 

کند.
همچنین محققان در کنار ربات های ارتباط از راه دور، 

از ربات پشتیبانی انسان تویوتا نیز استفاده می کنند.

حمایت بهزیستی 
از خانواده هایی که فرزند 

چند قلو دارند
از  فرید  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
در  خرداد   15 بنیاد  با  تفاهم نامه  انعقاد 
سازمان  حمایتی  برنامه های  راستای 
فرزند  دارای  خانوار های  از  بهزیستی 

چندقلو خبر داد.
ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه اهمیــت 
بســیار زیــاد افزایــش نــرخ جمعیــت کشــور گفــت: ایــن 
موضــوع چندیــن ســال بــه عنــوان موضــوع اصلــی در 
محافــل مختلف مــورد توجه قرار گرفتــه و به ویژه پس 
از سیاســت های ابالغی مقــام معظم رهبری و مصوبات 
مجلس و دولت، اقدامات مختلفی در این زمینه توسط 

نهادهای مختلف کشور صورت گرفته است.
حبیب اهلل مســعودی فرید افزود: سازمان بهزیستی 
بــه عنوان یکــی از دســتگاه های اصلــی حمایت کننده از 
خانواده هــای دارای فرزنــد چندقلــو و با هدف توســعه 
عدالت اجتماعی و تأمین رفاه اجتماعی این خانواده ها 
آنهــا،  بــه  الیــه  چنــد  مســاعدت  و  حمایــت  تســهیل  و 
برنامــه حمایــت از خانواده های دارای فرزنــد چند قلو را 
تدوین کــرده که امیدواریم این برنامه با همکاری ســایر 
دســتگاه ها مســیر خــود را طی کنــد و بتوانیــم خدمات 

پایدارتر و کامل تری به این خانواده ها ارائه کنیم.
مســعودی فرید بیــان کرد:بهزیســتی در حــال حاضر 
بیــش از 16هــزار خانــواده دارای فرزند چندقلــو را تحت 
پوشــش قرار داده و تمامی خانواده هایی که فرزند سه 
قلو به باال دارند بالفاصله تحت پوشــش بهزیســتی قرار 
می گیرند و از مســتمری ماهانه بــه میزان یک میلیون و 
100 هزار تومان برخوردار می شوند. عالوه بر این از سایر 
خدمات سازمان شــامل کمک های بالعوض و وام های 

کم بهره برای اشتغال نیز بهره مند می شوند.
وی به حمایت بهزیســتی از خانواده های دارای فرزند 
دوقلو اشــاره کــرد و تصریح کرد: در حــال حاضر نزدیک 
بــه 11 هــزار و 500 خانــوار دارای فرزند دوقلو که در ســه 
دهک پایین درآمدی قرار دارند تحت پوشــش ســازمان 
بهزیستی هستند و از مستمری ماهانه 900 هزار تومان 
برخــوردار شــده اند و از ســایر مزایــا و خدمات ســازمان 
نیــز بهره منــد می شــوند. همچنین اگــر دانش آموزی در 
ایــن خانواده ها مشــغول به تحصیل باشــد؛ از خدمات 
ویــژه دانش آمــوزان تحت پوشــش بهزیســتی برخوردار 

می شود.
مسعودی فرید با اشاره به برنامه های آتی بهزیستی 
برای حمایت از خانواده های دارای فرزند چند قلو اظهار 
کــرد: طی تفاهم نامه ای که در ماه های گذشــته با بنیاد 
15 خرداد منعقد کردیم قرار اســت همــکاری فی مابین 
صورت گیرد تا خدمات و حمایت های بیشتر و جامع تری 

به این خانواده ها ارائه شود.

نگاه

اجتماعی

پرنسس های دیزنی در اینستاگرام نماینده 

هوش مصنوعی

حبیب اهلل 
مسعودی فرید

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
دختران  ورود  شاهد  روزها  این 
محجبه با عنوان بالگر در عرصه 
این  اگرچه  هستیم؛  مجازی 
دارند  سالم تری  زیست  افراد 
اما نباید فراموش کرد که میان 
خط  یک  واقعی  حجاب  و  تبرج 

باریک قرار دارد.
در عصــری زندگــی می کنیــم کــه بــه محــض 
تنــوع  خانــه  از  قدم هایتــان  گذاشــتن  بیــرون 
را  زنــان جامعــه توجهتــان  و  مــردان  پوشــش 
جلب می کند؛ روز به روز تنوع پوشــش در دنیای 
امــروزی مــا افزایــش می یابد و صنعــت پیچیده 
مــد و لباس بــه ســرعت در حال تغییــر و تحول 
اســت عصری کــه در آن افــرادی زندگی می کنند 
که بازیگر، نویســنده، خواننده، شاعر، ورزشکار، 
مددکار اجتماعی، روانشــناس و یا غیره نیستند 
اما با انتشار زندگی روزمره و معمولی خودشان 
پشــت یک قــاب به ظاهــر رنگی و الکچــری الیک 
می گیرند و درآمد میلیونی در جیب شان سرازیر 
می شود؛ مصرف کنندگانی که با نام اینفلوئنسر 
و بالگــر بــه بهانــه حمایــت از کســب و کارهــای 
خانگی جیب کارآفرینان را خالی می کنند و آنها را 

در سراب فالوئرهای فیک رها می کنند.
با فراگیر شــدن چنین صفحاتی و متأســفانه 
اســتقبال مخاطــب از همــه جــا بی خبــر از ایــن 
عکس ها زنــان محجبه و به اصطــالح بالگرهای 
حجاب هم شــروع به فعالیــت در فضای مجازی 
کردنــد؛ حــاال دیگــر در کنــار صفحــات تکــراری و 
معمولــی بالگرها افرادی با عنوان مروج حجاب 
و بــا هدف اینکه یــک زن محجبه طرفــدار مرتب 
و شــیک بودن اســت، می تواند با چادر به تمام 
فعالیت هــای اجتماعی خــود بپــردازد و اهداف 

دیگری از این قبیل در حال فعالیت هستند.
تا این جای کار مشــکلی نیســت اینکه یک نفر 
بــا نمایش نوع زیبایی از پوشــش آن هم با چادر 
بتواند اهداف نام برده شده را دنبال کند و فردی 
را به انتخاب حجاب ترغیب کند؛ بسیار زیباست که 
در کنار بالگرهای مضر اینستاگرام اینفلوئنسرهای 

حجاب هم وجود داشته باشند و در جهت تبلیغ 
آن گام بردارند، اما کار از آنجایی با مشکل روبه رو 
می شــود کــه این افراد بــه ظاهر حجاب داشــته 
باشــند و از حجابشــان برای گرفتن الیک و فالوئر 
استفاده کنند به بیان دیگر اگر دقیق تر بالگرهای 
حجاب اینستاگرام را دنبال کنید خواهید دید که 
آنهــا هم بعضــا اســتراتژی بالگرهــای معمولی را 
دنبال می کنند یعنی همان جشــن های الکچری 
ســالگرد و تعییــن جنســیت، خانه هــای مرتب و 
البتــه حجــاب زیبــا و فاخر کــه ملزوماتــش برای 
یــک فرد عادی گران محســوب می شــود؛ به این 
ترتیب صفحات متعددی در اینستاگرام با عنوان 
مــروج حجــاب در حال فعالیت هســتند که البته 

طرفداران و منتقدان زیادی نیز دارند و به اعتقاد 
بســیاری از افــراد جامعه ایــن دختران بــه دنبال 
کسب درآمد و تبلیغ سبک زندگی خود هستند و 
متأســفانه الیک گرفتن و دیده شدن به دختران 

محجبه نیز سرایت کرده است.

 حجاب واقعی چیست؟
و  ســتر  پوشــش،  از  اســت  عبــارت  حجــاب 
حائــل بیــن دو چیز، در مجمــوع آنچه کــه با آن 
زن مســلمان خود را می پوشــاند و این پوشش 
مالک هایی را در بــر می گیرد همچون عدم تبرج 
و جلــوه گری در دین ما؛ چــادر به عنوان حجاب 
برتر شناخته می شود حال اگر همین حجاب برتر 

اســیر مدها، رنگ ها و سلیقه ها شود و در مسیر 
خودنمایــی قرار گیرد خاصیت حجاب بودنش را 
از دست خواهد داد؛ مثل چادرهایی که هر چند 
وقت یکبار در اینســتاگرام مد می شــدند و سر و 
صدای زیادی به پا می کردند البته این مســئله با 

عدم استقبال مخاطب کمرنگ تر شده است.

در  دیزنی  پرنسس های  نماینده   
اینستاگرام

خوشــبختانه در صفحــات بالگرهــای محجبه 
کمتــر شــاهد کمپیــن و جایزه هــای ســاختگی و 
دروغیــن، میــز غذاهــای الکچــری و بهره مندی از 
خدمات متنوع آرایشی هستیم؛ اگرچه در صفحه 
بالگرهــای محجبــه خبــری از ســفره ها و میزهای 
غــذای الکچری نیســت امــا بالگرهــای محجبه با 
تبلیغ زندگی سراســر عاشــقانه تــوأم با همکاری 
و درک متقابــل همسرشــان، خانه های صورتی و 
رنگارنــگ و تنوع در نوع پوشــش که گاها با چادر 
اســت و اکثر مواقــع بدون آن در فضــای مجازی 
فعالیت می کنند و به نحوی به شکل متفاوت تری 
حســرت و ناامیــدی را بــرای مخاطــب بــه همراه 
دارند متأسفانه این روزها بالگرهای محجبه هم 
در مســیر ســوئیت هوم هایی افتاده انــد که قبًال 
از آنهــا برایتان گفتیم؛ اگرچه شــاید مراسمشــان 
بــه آن اندازه الکچری و فاخر نباشــد اما باز هم از 
قافلــه عقب نمی ماننــد و به نحو دیگری ســعی 

می کنند مخاطبان شان را حفظ کنند.
آمــوزش  محجبــه  بالگرهــای  اســتراتژی 
و  شــال  بســتن  بــرای  متفــاوت  مدل هــای 
روســری اســت کــه البتــه گاهــا بــا میکاپ های 
زیــاد مقابــل دوربین قــرار می گیرنــد، آموزش 
کــه  کاری  ســوال و جواب هــای خواســتگاری؛ 
از یــک مشــاور روانشــناس بایــد کمــک گرفتــه 
شــود نــه بالگــری بــا دغدغه هــای روزمرگــی و 
جذب مخاطب و گاهــا تبلیغ لباس و ملزومات 
حجــاب و از ایــن قبیــل تبلیغــات کــه مخاطب 
در کنــار ادامــه حضــور خــود در ایــن صفحات 
کمــی هم تفــاوت را با صفحــات دیگــر بالگرها 

کند. احساس 

عکس  دیدن  با  همسر  ذائقه  تغییر   
بالگرهای محجبه

ســبک پوشــش متفاوت بالگرهــای محجبه، 
همــراه  آرایــش  فاخــر،  چادرهــای  از  اســتفاده 
بــا مدل هــای آموزشــی متفــاوت بــرای بســتن 
روســری که بســیاری شــان برای خانمــی که قرار 
اســت با آن به فعالیت هــای روزانــه اش بپردازد 
نامناســب اســت ســبب تغییر ذائقــه مخاطبان 
ایــن صفحات هم شــده اســت برای مثــال یکی 
از مخاطبــان گزارش های ما می گوید: »همســر 
مــن فــردی بــا اعتقــادات مذهبی اســت و پس 
از دیــدن عکس هــای ایــن بالگرها مــدام از من 
می خواهد که مانند آنها لباس بپوشم و حجابم 
را بــه آن شــکل تغییر دهم در حالی که بســیاری 
از آن مدل هــا بــه درد خانم هایــی می خــورد که 
بخواهند با ماشــین شــخصی خود به محل کار 
برونــد و بــه قــول معروف بــدو بدویی نداشــته 

باشند.«
بالگرهــای  زیســت  شــد  گفتــه  همانطورکــه 
محجبه در فضای اینســتاگرام به مراتب سالم تر 
از بالگرهــای معمولی اســت اما خــط باریک بین 
رعایت درست حجاب و دوری از تبرج بسیار مهم 
اســت؛ مخاطبی که ایــن افراد را دنبــال می کند 
از درک بســیار باالیــی برخــوردار باشــد و  بایــد 
بدانــد که هیــچ گاه یک بالگر حجــاب نمی تواند 
جای مشــاور مناسب برای ازدواج را بگیرد؛ کاری 
کــه بســیاری از بالگرهــای محجبــه و مذهبی در 
اینســتاگرام می کننــد؛ مخاطــب بایــد بدانــد که 
دنبال کردن زندگی یک فرد با عنوان اینفلوئنسر 
برای او دســتاوردی بــه همراه دارد یــا برای فرد 
مقابــل درآمــد؟ آیــا دیــدن چالش های سراســر 
کپی شــده غربی توســط بالگرها چــه محجبه و 
چه معمولی به مخاطب چیزی را اضافه می کند 
یا مدام می خواهد بگوید خوش به حال این زن 
و شــوهر آنقدر وقت اضافــه و متفرقه دارند که 
بــه دنبــال بهانه های کوچک برای خوشــبختی و 
شــادی هستند اما من و همسرم باید به دنبال 
کار و تــالش و کســب درآمــد باشــیم؛ قضاوت با 

مخاطب است!

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
شیوع ویروس کرونا سبب بروز 
بسیاری از مشکالت اقتصادی و 
آنچه  اما  است؛  شده  اجتماعی 
مشکالت  بروز  دارد  اهمیت  که 
این  با  مواجهه  از  ناشی  روانی 
تکنیک های  آموزش  و  ویروس 

برخورد با آن است.
بــا شــیوع پاندمی کرونــا در ایــران پیامدهای 
غیرمنتظــره ناشــی از گســترش این ویــروس به 
تدریج در حال رخ نمایی است؛ در کنار مشکالت 
اقتصــادی، ارتباطات اجتماعی و آمــوزش از راه 
دور، حــاال مســئله جدی تــری مطرح اســت و آن 
هــم ســالمت روان اعضــای یــک جامعه اســت؛ 
از ابتــدای شــیوع کرونــا بــا آغــاز قرنطینه هــای 
نــه چنــدان کارآمــد و قــرار گرفتــن خانواده ها و 
فرزندان آن هم به مدت طوالنی در کنار یکدیگر، 
رکود بســیاری از کسب و کارها و افزایش نگرانی 
طوالنــی  خانواده هــا،  در  روانــی  فشــارهای  و 
شــدن شــیوع ویــروس کرونــا، مرگ هــای پی در 
پی، ســوگ های ناتمام و همچنیــن دور بودن از 
روابط اجتماعی؛ صدمه های بســیار ســنگینی را 

به روان افراد یک جامعه وارد کرد.
متأســفانه شــیوع بیمــاری کرونــا در جهــان 
بــرای  خانه هــا  در  مــردم  اجبــاری  مانــدن  و 
قطــع کــردن زنجیــره انتقــال ویــروس منجــر به 
افزایــش پدیده هــای اجتماعــی ماننــد افزایش 
خشــونت های خانگی مثــل آزار کــودکان، زنان، 
خانواده هــا  برخــی  در  معلــوالن  ســالمندان، 
شــده اســت، اگرچه در ابتدای امر تصور می شد 
کــه خانواده ها بــا گذراندن زمان بیشــتر در کنار 
یکدیگــر بتواننــد بــه بهبــود روابــط خانوادگــی 
میــان خود و ســایر اعضای خانــواده بپردازند و 
قرنطینه فرصتی برای ترمیــم فاصله هایی که در 
عصــر جدید ای جاده شــده اســت باشــد اما به 

مرور زمان شــواهد چیز دیگــری را در بین برخی 
خانواده ها نشان داد که حاکی از بروز اختالفات 

و تنش ها بین اعضای یک خانواده بود.
اختالفــات خانوادگــی در خصــوص مســائل 
تفــاوت  بهداشــتی،  اصــول  جملــه  از  متعــدد 
ســلیقه ها، برنامه های ســرگرمی مشترک، تغییر 
ساعت وعده های غذایی و خوابیدن، روش های 
تربیــت فرزنــدان؛ همگــی از جملــه تنش هایــی 
اســت کــه در بیــن اعضــای خانــواده در دوران 

قرنطینه مانند یک زخم سر باز کردند.
و  روانشناســان  حاضــر  حــال  در  متأســفانه 
پزشــکان معتقدند که آســیب هایی که در دوران 
پســاکرونا نمود پیدا خواهد کرد زنگ خطر بسیار 
جــدی تــری را به صــدا در خواهنــد آورد؛ افزایش 
مشــکالتی ناشــی از وســواس، اضطــراب، ترس، 
اختــالالت روانــی و افســردگی، همگــی از جملــه 
مواردی هستند که جامعه ما در دوران پساکرونا 

به شدت با آنها باید دست و پنجه نرم کند.

پاندمی  با  مواجهه  از  ناشی  آسیب های   
کرونا

روانشــناس در خصــوص آســیب های روحی 
و روانــی ناشــی از دســت و پنجــه نــرم کــردن با 
پاندمــی کرونا اظهار کرد: در حــال حاضر ما باید 
بــه این موضوع توجــه کنیم که در جنگ بســیار 
بزرگی هســتیم که مانند شرایط یک جنگ عادی 
نیســت، در ایــن جنــگ خبــری از اســلحه و تانک 
نیســت و گلوله ای شــلیک نمی شــود بلکه ما در 
یک جنگ ناپیدا و عجیب زیســتی هستیم که یک 
ویــروس اختالالت جــدی و بزرگــی را پدید آورده 

است.
محسن ایمانی افزود: مسائل اجتماعی تنها 
محدود بــه روابط اجتماعی، مســائل اقتصادی 
و کســب و کار و تعامالت اجتماعی نیســت بلکه 
به تمام این مســائل و خانواده، ساختار روانی و 

اجتماعی جامعه مربوط است.
وی بیــان کــرد: در جنگ هــای عــادی پــس از 
شنیده شدن صدای آژیر خطر مردم به پناهگاه 
می رفتند اما در حال حاضر پناهگاه افراد جامعه 
محیطــی جــز جایــی کــه در آن زندگــی می کنند 
نیســت؛ شــرایط کرونا به دلیــل محدودیت ها و 
ناتوانی هایــی که ایجاد کرده اســت همچنین به 
دلیل مشــکالت اقتصــادی، اجتماعــی تعامالت 
خانوادگــی و روابــط مــردم با یکدیگــر را کاهش 
داده اســت؛ همه این محدودیت ها سبب شده 
اســت که افراد احساس ناتوانی کرده و هیجان 

و خشم بروز پیدا کند.
بــروز  بــه اینکــه  بــا اشــاره  ایــن روانشــناس 
اســتداللی  و  منطــق  بــه  افــراد  در  احساســات 
غالــب نیســت و کامــًال یــک مســئله احساســی 
اســت عنوان کرد: بروز احساســات یک مســئله 
وابسته به منطق نیست و به همین دلیل است 
که پــس از بروز هریک از ایــن رفتارها افراد تحت 
تأثیر واکنش های عصبی قــرار گرفته و تعامالت 
اجتماعــی و خانوادگــی شــان از چارچوب خارج 
می شــود؛ چنین مســائلی در ضمیــر ناخودآگاه 
رخ می دهد و همین مســئله سبب می شود که 
در یک بحث و درگیری ســاده مسائلی مثل قتل 

بروز پیدا کند.
ایمانــی تصریــح کــرد: مهــار ایــن مشــکالت 
بــه سیســتم تربیتــی درون خانواده هــا، نظــام 
آموزشــی، جامعــه و رســانه بــر می گــردد؛ برای 
مثال ما چقدر خانواده هایمان را آماده پذیرش 
موضوعــات کرده ایــم؟ آیــا آگاهــی از مواجهه با 
این موضوعات دارند؟ آیا می دانند که به هنگام 
بــروز درگیــری فکــری و هیجانــی کــه بــه صورت 
ناخودآگاه تجربه می کنند نباید وارد بحث هایی 
شــوند که در آن احتمال درگیری و ســوءتفاهم 
وجــود دارد که می تواند منجر به تضاد، تعارض 

و افسردگی شود.

 اهمیت آموزش تکنیک های خودکنترلی 
در مواجهه با مشکالت اجتماعی

سیســتم  اهمیــت  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
خودکنترلی افراد در زمانی که نســبت به شرایط 
اطرافشــان آگاهی داشــته باشــند نشــان داده 
می شــود؛ برای مثــال افــراد باید بداننــد که اگر 
عصبانی شدند الزم نیست واکنش نشان دهند 
و می توانند آن محیط را ترک کنند یا در خصوص 
مســائل خانوادگــی افــراد بایــد بداننــد کــه چه 
چیــزی را در چــه زمانــی و بــه چه شــخصی باید 
بگویند، متأســفانه بســیاری از مشــکالت درون 
خانواده هــا ناشــی از عــدم آگاهــی اعضــای یک 
خانــواده در خصوص بیان مســائل بــه یکدیگر 

رخ می دهد.
این روانشــناس تاکید کرد: در زمانی که افراد 
نسبت به بیان موضوعات، شرایط اطرافشان و 
ســاختارهای روانی خود آگاهــی ندارند در بیان 
مسائل با ضعف رو به رو هستند و به این ترتیب 
آســتانه روانــی فــرد مقابــل را برهــم می زننــد و 
همین مســئله سبب می شود که فرد مقابل در 
جهــت ارتقا خشــم و عصبانیت خــود حرکت کند 
و به این ترتیب مســائلی از قبیل نزاع، خشــونت 
و قتل و در ســاختار خانواده ها بــا کودک آزاری، 

همسر آزاری بروز کند.
یادگیــری  اهمیــت  خصــوص  در  ایمانــی 
مهارت هــای ده گانــه در مواجهــه بــا مشــکالت 
اجتماعــی اظهــار کــرد: افــراد یــک جامعــه باید 
نســبت بــه مهارت های ده گانــه از جمله مهارت 
خــود کنترلی، همدلــی، کنترل خشــم و هیجان، 

مهارت یکدلی و غیره آگاهی داشته باشند.
وی افــزود: آمــوزش ایــن مســائل از اهمیت 
بســیار جــدی برخــوردار اســت کــه ایــن وظیفه 
نهادهــای  و  بــر دوش رســانه، خانــواده  مهــم 
اجتماعی است که باید به صورت یک مسئولیت 
بــزرگ اجتماعــی ایــن مــوارد را در نظــر گرفته و 

آمــوزش داد؛ مراجعه به روانشناســان هم یکی 
دیگــر از راه حل ها اســت که متأســفانه به دلیل 
مشــکالت کرونا و مســائل اقتصــادی برای همه 
امکان پذیر نیســت، بنابراین مراجعه به مشــاور 
ســخت اســت امــا رســانه ها می تواننــد در ایــن 

شرایط بسیار کمک کننده باشد.
این روانشــناس در آخر تاکید کرد: متأسفانه 
ما در شــرایطی قــرار داریم کــه افــراد عزیزترین 
اعضــای خانــواده شــأن را کــه بــا آنهــا خاطــره 
از  ایــن شــکل  از دســت می دهنــد؛  داشــته اند 
مسائل و مشــکالت در حال حاضر شاید خود را 
بــه آرامی نشــان دهد اما در آینــده در خصوص 
ایــن معضالت بحــران جــدی داریم چــرا که این 
افــراد فرصــت بــروز غــم و انــدوه، ســوگواری و 
تنهایــی،  احســاس  و  نداشــته اند  را  همدلــی 
خشــم و ناراحتــی عمیق دارند این افراد گوشــه 
گیر می شــوند و روابــط اجتماعی کمتــری دارند 
بنابرایــن بازپــروری و بازســازی سیســتم روانــی 
مردم کار بســیار سنگینی است که باید سیستم 
رســانه ای مــا به صــورت آگاهانــه در ایــن زمینه 
حرکــت کند؛ وارد ابعاد آموزشــی شــود و نکات 
بســیاری را به مردم گوشــزد کنند چراکه در حال 
حاضر جامعه رها شــده اســت و باید به شرایط 
قبــل برگــردد تا مردم بــه چرخه طبیعــی زندگی 

خود باز گردند.

تبرج یا حجاب؟
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حجاب عبارت اســت از پوشــش، ســتر و حائل بین دو چیز، در مجموع آنچه که با آن زن 
مســلمان خــود را می پوشــاند و ایــن پوشــش مالک هایــی را در بــر می گیــرد همچون عدم 
تبــرج و جلــوه گــری در دیــن مــا؛ چادر بــه عنوان حجاب برتر شــناخته می شــود حــال اگر 
همین حجاب برتر اســیر مدها، رنگ ها و ســلیقه ها شــود و در مســیر خودنمایی قرار گیرد 
خاصیــت حجاب بودنش را از دســت خواهد داد؛ مثل چادرهایــی که هر چند وقت یکبار 

در اینستاگرام مد می شدند و سر و صدای زیادی به پا می کردند...

آن روی دیگر معضالت 
اجتماعی پاندمی کرونا

متأسفانه در حال حاضر 
وانشناسان و پزشکان  ر
معتقدند که آسیب هایی 
ونا نمود  که در دوران پساکر
پیدا خواهد کرد زنگ خطر 
بسیار جدی تری را به صدا 
در خواهند آورد؛ افزایش 
مشکالتی ناشی از وسواس، 
اضطراب، ترس، اختالالت 
وانی و افسردگی، همگی  ر
از جمله مواردی هستند که 
جامعه ما در دوران...
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کنید مرا اسکن 

یکی از مسئوالن 
سازمان هواپیمایی 
وز  کشوری عصر دیر

در پاسخ به تماس ها 
و پیگیری های متعدد 

بصورت غیررسمی 
وش بلیت  گفت: فر

5 میلیون تومانی 
در دفاتر مرکزی دو 

ایرالین آغاز شده 
وش یکی از  و فر
ایرالین ها هم تا 

ساعاتی دیگر آغاز 
می شود.  خبرنگار 

مهر بالفاصله با دفتر 
وش مرکزی یکی  فر

از ایرالین های مذکور 
تماس گرفت و اپراتور 
وش بلیت 5  گفت: فر
وع  میلیونی هنوز شر

نشده است.

12

رئیسیاسالمی

پرواز اربعین

انحـــرافی در برنامه 
هسته ای نداریم

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ایران گفت:  انرژی اتمی  رئیس سازمان 
هسته ای  برنامه  در  انحرافی  هیچ 
فنی  و  حرفه ای  رفتار  با  باید  و  نداریم 
روابط  سیاسی،  نفوذهای  از  دور  به  و 
و  قوانین  بر  مبتنی  آژانس  و  ایران 

مقررات تسهیل و تسریع شود.
رئیــس  و  رئیس جمهــور  معــاون  اســالمی،  محمــد 
ســازمان انرژی اتمی ایران با »رافائل گروســی« مدیرکل 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی و »الکســی لیخاچیوف« 
رئیس شــرکت دولتی روس اتــم به طور جداگانه دیدار و 

گفتگو کرد.
اســالمی درباره دیدار با مدیــر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، گفت: مالقات با مدیرکل آژانس در امتداد و 

پیرو بازدید او و مذاکرات و گفتگوهای تهران بود.
رئیس ســازمان انرژی اتمی تاکیــد کرد: هیچ انحرافی 
در برنامه هسته ای نداریم و باید با رفتار حرفه ای و فنی 
و بــه دور از نفوذهــای سیاســی، روابــط ایــران و آژانس 

مبتنی بر قوانین و مقررات تسهیل و تسریع شود.
معــاون رئیس جمهــور در ادامــه دیدارهــای خود در 
ویــن بــا هیئت روســی بــه ریاســت الکســی لیخاچیوف، 
رئیس شــرکت دولتی روس اتــم دیدار کرد و گفت: دیدار 
بــا رئیــس شــرکت دولتــی روس اتــم خــوب، ســازنده و 

دوستانه بود.
اســالمی بــا بیــان اینکــه تولیــد بــرق هســته ای برای 
جمهوری اسالمی ایران بسیار مهم و حائز اهمیت است، 
اظهــار کــرد: در ســفری کــه در آینده به مســکو خواهیم 
داشــت در خصــوص نحوه تعامل و ســرعت بخشــیدن 
در پیشــرفت واحدهــای جدیــد نیروگاه بوشــهر صحبت 

خواهیم کرد و هماهنگی الزم انجام می شود.

تحقیق و پاسخگویی کامل 
درباره حمله آمریکا در کابل 

ضروری است

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تحقیقات  خواستار  بین الملل  عفو 
کامل، شفاف و بی طرفانه درباره حمله 
پهپادی آمریکا به کابل شد که در نتیجه 
کودک   7 جمله  از  غیرنظامی   10 آن 

کشته شده بودند.
»برایان کستنر« مشاور ارشد بحران 
برنامــه واکنش به بحران عفــو بین الملل پس از اعتراف 
دیرهنگام آمریکا به کشتن 10 غیرنظامی افغان از جمله 
7 کــودک در حملــه پهپــادی در کابل گفت: ایــن اعتراف 
گامــی در جهــت پاســخگویی در مــورد کشــتار در کابــل 

است، اما هنوز باید اقدامات بیشتری انجام شود.
وی افــزود: اکنــون آمریکا باید بــرای تحقیقات کامل، 
شــفاف و بی طرفانــه در مورد این حادثه متعهد شــود. 
هــر کســی که مظنــون به مســئولیت کیفری اســت باید 
در یــک محاکمــه عادالنه تحت پیگرد قانونــی قرار گیرد. 
بازماندگان و خانواده قربانیان باید در جریان پیشــرفت 
تحقیقــات قــرار گیرنــد و غرامت کامــل به آنهــا پرداخت 

شود.
کســتنر ادامه داد: الزم به ذکر است که ارتش آمریکا 
تنهــا به دلیل بررســی جهانی فعلی در مورد افغانســتان 
مجبــور بــه اعتــراف بــه شکســت خــود در ایــن حملــه 
شــد. بســیاری از حمــالت مشــابه در ســوریه، عــراق و 
ســومالی دور از انظــار اتفاق افتاده اســت و درحالی که 
خانواده هــای قربانیان در ســکوت رنج می برنــد، آمریکا 

همچنان مسئولیت خود را رد می کند.
وی تصریــح کــرد: آمریــکا باید به حمــالت غیرقانونی 
آســیب  بــر  مبنــی  گزارش هــای  همــه  دهــد،  خاتمــه 
غیرنظامیان در حمالت را به طور مداوم و کامل بررســی 

و یافته های خود را به طور علنی اعالم کند.
گفتنــی اســت که تا 3 هفتــه مقامات نظامــی آمریکا 
همــواره ایــن حملــه را مشــروع دانســتند امــا در پــی 
تشــدید فشــار رســانه ها و انتشــار مــدارک و شــواهد 
بســیار در راســتای رد این ادعا، سنتکام هدف قراردادن 
غیرنظامیــان را در ایــن حملــه پذیرفــت و تنها بــه اظهار 

عذرخواهی بسنده کرد.

ایران و جهان

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
ریزی های  برنامه  درحالی که 
برگزاری  برای  هواپیمایی  سازمان 
شهریور   28 از  اربعین  پروازهای 
بیشتر  همچنان  اما  بود،  امسال 
فروش  از  هواپیمایی  شرکت های 
بلیت به زائران خودداری می کنند.
بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده قرار 
بــود پروازهــای اربعین با نرخ مشــخص بلیت )5 
میلیــون تومان برای پروازهــای دو طرفه تهران-
نجــف و 3.2 میلیــون تومان بــرای پروازهای یک 
طرفه( در بازه زمانی 28 شــهریور تا 10 مهر برگزار 
شــود که به دلیــل ناهماهنگی برخــی ایرالین ها، 
این برنامه نه در بخــش رعایت زمان آغاز فروش 
بلیت و نه در بخش رعایت نرخ ها، یا اجرایی نشد 
یــا با حداقــل الزامات مقرر در مصوبات ســازمان 
هواپیمایی کشوری از سوی تعدادی از ایرالین ها 

روبه رو شد.
در حال حاضر هیچیک از مقامات مســئول در 
سازمان هواپیمایی کشوری حاضر به پاسخگویی 
بیشــتر  آنکــه  حــال  نیســتند؛  رســمی  بصــورت 
مســافران و زائــران در بالتکلیفی به ســر می برند 
و منتظرنــد تا رســانه ها اخبار مرتبط بــا پروازهای 
ولــی دســتگاه  اطــالع رســانی کننــد؛  را  اربعیــن 
سیاســت گذار صنعت هوانوردی از پاســخگویی 
رســمی در خصوص آخرین تصمیمات پروازهای 
اربعیــن و مشــکالتی که زائــران بــرای خرید بلیت 

دارند طفره می رود.

در  شب  از  پاسی  تا  زائران  سرگردانی   
آژانس ها

برخی زائران گفتند که دیشــب تا پاسی از شب 
در برخــی آژانس هــای مســافرتی ســاعتها منتظر 

مانده اند اما دست خالی به خانه بازگشته اند.
هنــوز هیــچ مرجعــی تعــداد نهایــی پروازهای 
عادی و فوق العاده اربعین را اعالم نکرده است. 
در ســال های  عــراق  و  ایــران  توافق هــای  طبــق 
اخیــر، تعــداد پروازهای هفتگی ایــران و عراق 120 
پــرواز در نظــر گرفتــه شــده اســت از آنجایــی کــه 
بــرای اجرای مراســم اربعین حســینی )ع( نیاز به 
تعداد پروازهای بیشــتری وجــود دارد، ایرالین ها 
بایــد عوارضی با عنوان رویالیتــی به ازای هر پرواز 
2 هــزار دالر را به دولت عــراق پرداخت کنند که با 
نــرخ هر دالر 25 هزار تومــان بیش از 50 میلیون 
تومان می شــود و عمًال رقم نسبتا قابل توجهی 

به قیمت هر بلیت افزوده خواهد شد.
حــذف عــوارض رویالیتــی منــوط بــه مذاکــره 
ســازمان های هواپیمایی کشــوری ایــران و عراق 
و پیگیری وزارت امور خارجه اســت که مشــخص 

نیســت این مذاکــرات به نتیجه رســیده اســت یا 
خیر.

 از نظارت میدانی خبری نیست؟
رستم قاســمی وزیر راه و شهرســازی نیز شب 
گذشــته در توییتــی از نظــارت بــر فــروش بلیــت 
پروازهای اربعین از سوی شرکت های هواپیمایی 
و اســتقرار ناظــر ایــن پروازهــا در فــرودگاه امــام 

خمینی )ره( و دفاتر فروش بلیت خبر داد.
نظارتی که بنظر می رسد باید به مرحله فروش 
بلیت تعمیم داده شــود چراکه هم اکنون مشکل 
اصلــی در مرحله خرید بلیت اســت و انجام نظارت 
در فــرودگاه امــام خمینــی )ره( گــره ای از مشــکل 

جدی زائران برای خرید بلیت باز نخواهد کرد.
یکی از مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری 
عصر دیروز در پاســخ به تماس هــا و پیگیری های 
متعدد بصورت غیررســمی گفت: فروش بلیت 5 
میلیــون تومانی در دفاتر مرکــزی دو ایرالین آغاز 
شــده و فروش یکــی از ایرالین ها هم تا ســاعاتی 
دیگر آغاز می شود.  خبرنگار مهر بالفاصله با دفتر 
فروش مرکزی یکــی از ایرالین های مذکور تماس 
گرفــت و اپراتــور گفت: فــروش بلیــت 5 میلیونی 

هنوز شروع نشده است.
یک مقام مســئول در ایرالین دوم هم به صورت 
غیررسمی گفت: همه سهمیه ما بصورت چارتری به 
فــروش رفته و در حال حاضر بدنبال دریافت مجوز 
برای برقراری پرواز فوق العاده هســتیم و در صورت 

صدور مجوز، باز هم بلیت عرضه خواهیم کرد!
بنظــر می رســد نظــارت میدانــی بــر عملکــرد 
ایرالین هــا در ایــن زمینه وجود نــدارد و اظهارات 
رســمی مســئوالن بر مبنای وعده هایی است که 

ایرالین ها در جلسات مطرح می کنند.

اربعین/    رفت  پروازهای  بلیت  قیمت   
تهران-نجف

در حــال حاضــر برای پرواز فردا چهارشــنبه 31 
شــهریور تهران-نجف صرفا ایــران ایرتور یک نفر 
صندلــی آن هــم در کالس بیزینــس یــک طرفه با 
قیمــت 6.5 میلیــون تومــان بــرای فــروش دارد. 
فــالی دوبی نیز پرواز 31 شــهریور تهران-نجف را 

15 میلیون تومان عرضه کرده است.
پنج شــنبه 1 مهــر نیز ایــران ایرتــور بلیت 3.3 
میلیــون   14.5 ایــر  ترکیــش  و  تومانــی  میلیــون 

تومانی در حال عرضه دارند.
جمعه 2 مهر فالی دوبی بلیت تهران-نجف را 

20 میلیون تومان می فروشد.
بــرای  پــرواز  دو  ایــر  قشــم  مهــر   2 یکشــنبه 
ساعت های 10 صبح و 23 به قیمت 3.2 میلیون 

تومان دارد.

دوشــنبه 5 مهــر )روز اربعیــن حســینی )ع(( 
کیــش ایر بــرای 7 صبح پــرواز تهران-نجــف را 3 
میلیون و 150 هزار تومان بلیت سیستمی عرضه 

کرده است.
وارش برای ســاعت 5 صبــح، 10:30 صبح و 16 
بلیت سیستمی پرواز تهران-نجف به قیمت 3.2 

میلیون تومان دارد.
قشــم ایــر نیــز بــرای ســاعات 5 و 10:15 صبح 
بلیــت چارتــری 3.2 میلیــون تومانــی بــه فروش 

می رساند.
 6.3 بیزینیــس  چارتــری  بلیــت  هــم  معــراج 
میلیــون تومانی بــرای پــرواز 18:15 تهران-نجف 

عرضه می کند.
ســه شــنبه 6 مهــر )یــک روز بعــد از اربعیــن 
حســینی )ع(( قشــم ایر 3 پــرواز تهران-نجف به 
نــرخ 2.2 میلیــون تومان و با یــک میلیون تومان 
هواپیمایــی  ســازمان  مصــوب  نــرخ  از  پایین تــر 

کشوری دارد.
معراج نیز 3 پــرواز به نرخ 3.1 میلیون تومان 
و کیــش ایر یک پرواز با قیمت 3.1 میلیون تومان 

برای تهران-نجف در همین روز )6 مهر( دارند.
چهارشــنبه 7 مهر قشــم ایر یک پــرواز تهران-
نجــف به قیمــت 1.99 میلیــون تومــان و معراج 
یــک پــرواز بیزینس با بلیــت چارتری بــا قیمت 6.2 

میلیون تومان دارند.
پنجشــنبه 8 مهــر نیــز قشــم ایــر دو پــرواز بــا 
قیمت هــای 2 میلیــون تومانــی و کیش ایــر پرواز 
 2 قیمــت  بــه  را  تهران-نجــف  صبــح   7 ســاعت 
میلیــون تومان و ســاعت 13:30 را بــه قیمت 3 

میلیون و 150 هزار تومان می فروشد.
معــراج هــم بــرای همــان روز )8 مهــر( بلیــت 
چارتــری کالس بیزینــس ســاعت 18:15 تهــران-
نجــف را 6 میلیون و 250 هــزار تومان به فروش 

می رساند.

 پروازهای برگشت نجف به تهران
بــرای پروازهــای نجــف بــه تهــران نیــز در روز 
پنجشــنبه 1 مهر، قشم ایر دو پرواز به قیمت های 

690 و 710 هزار تومان دارد.
کیــش ایر نیز یــک پرواز با نرخ بلیــت 725 هزار 
تومــان و معراج دو پرواز بــه قیمت های 833 و 

857 هزار تومان دارند.
در همــان روز )1 مهــر( آســمان بلیــت چارتــری 
کالس بیزینــس نجف-تهــران را 1 میلیون و 985 

هزار تومان عرضه کرده است.
کیش ایر هم بلیت بیزینس نجف-تهران 1 مهر 
را به صورت سیســتمی و بــه قیمت 3.2 میلیون 

تومان می فروشد.
جمعه 2 مهر قشم ایر بلیت پرواز نجف-تهران 
را 1.2 تــا 1و4 میلیون تومان به مســافران عرضه 
می کند اما معراج بلیت کالس بیزینس را چارتری 
و بــه قیمت 3 میلیون و 176 هــزار تومان عرضه 

کرده است.
کیــش ایــر نیــز بلیــت پــرواز کالس اکونومی را 
بــه صورت سیســتمی و بــه قیمــت 3.2 میلیون 

تومان می فروشد.
شــنبه 3 مهــر نیز بلیت نجف-تهران از ســوی 
ایــران ایرتور به قیمــت 2.2 میلیون تومان عرضه 

شده است.
یکشــنبه 4 مهر آســمان بلیت نجف-تهران را 
3.2 میلیون تومان و معراج بلیت کالس بیزینس 

را چارتری و 5.8 میلیون تومان می فروشند.
دوشــنبه 5 مهــر )روز اربعیــن( وارش و ایرتور 
بلیــت نجف-تهــران را سیســتمی و 3.2 میلیون 

تومان عرضه کرده اند.
برای روزهــای 6 تا 10 مهر نیز که روز پایانی بازه 
پروازهای اربعین اســت، بلیت های برگشــت نجف 
به تهران در دامنه قیمتی 3.2 میلیون تومان در 

حال فروش هستند.

وازهای اربعین پر یت  نمره مردودی مدیر

آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس؛

ی نسل جوان است تجلیل از شهدا، مصون ساز
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
حرکت  این  گفت:  جمهور  رئیس 
و  شهیدان  از  تجلیل  در  عظیم 
جهت  در  اقدامی  شهدا  خانواده 
مصون سازی نسل جوان است و 
امروز  راه صیانت بخشی به نسل 
و آینده، معرفی عاشورا و امتداد 

دادن به آن است.
در  رئیســی  ابراهیــم  ســید  االســالم  حجــت 
خانــواده  از  سراســری  تکریــم  و  تجلیــل  آییــن 
معظم شــهدا و ایثارگران و پیشکســوتان دفاع 
مقدس، اظهار کرد: رمز ماندگاری نام شــهیدان 
و ایثارگــران مــا در دفاع مقدس، دفــاع از حریم 
و حــرم و دفــاع از مبانی انقالب اســالمی در این 
اســت کــه ایــن عزیــزان خودشــان نیــز قدســی 
شــدند و ایــن مانــدگاری برای اخــالص در عمل 

آنها است.
رئیــس جمهــور افــزود: این حرکــت عظیم در 
تجلیــل از شــهیدان و خانــواده شــهدا اقدامــی 
در جهت مصون ســازی نســل جوان است و راه 
صیانت بخشــی به نســل امروز و آینــده، معرفی 

عاشورا و امتداد دادن به آن است.
رئیســی در ادامه ســخنان خود با بیان اینکه 
جنگ هــا و نبردهای زیــادی در طــول تاریخ و در 
نقاط مختلــف جهان اتفاق افتــاده اما باید دید 
کدامیــک از آنهــا مقــدس بــوده اســت، اظهــار 
داشــت: نظامات حکومتی متعددی نیز در دنیا 
برقرار هستند اما کدامیک از آنها مقدس است؟ 
ســوال مهم تر این اســت که چه چیزی نظام ما، 

دفاع ما و بسیج ما را تقدس بخشیده است؟
رئیــس جمهور بــا بیــان اینکــه در عالم فقط 
خداســت کــه قــدوس اســت و هر چــه بخواهد 
مقــدس باشــد بایــد بــا قــدوس مرتبط باشــد، 
اظهارداشــت: نظام جمهوری اسالمی از آنجا که 
مبتنــی بر دیــن، آموزه های دین، کتاب و ســنت 

است، مقدس شده است.
رئیســی ادامه داد: در این نظام همه امور با 
دیــن تنظیــم شــده و در راس آن نیز فــردی قرار 
دارد که نایب امام عصر)عج( اســت که قدسیت 

خــود را از جانشــینی رســول خــدا)ص( گرفته و 
همین نیابت از حجت خدا باعث قدســیت نظام 
و همه مراتب دیگر تحت امر او شــده اســت. در 
این نظام هیچ قانون و مصوبه ای بدون تطبیق 

ع و موازین شرعی، اعتبار ندارد. با شر
رئیســی خاطرنشــان کرد: عالوه بــر این، باید 
عمــل همه افــراد و بخش هــا هم در ایــن نظام 
قدسی باشــد و لذا هرکس در جایگاه خود باید 
با اخــالص خدمت کنــد تا عمل او نیز قدســیت 
داشــته باشــد و این رمــز ماندگاری شــهدای ما 
در دفــاع مقدس، دفاع از حــرم و دفاع از مبانی 
انقالب اسالمی اســت که اخالصشان عمل آنها 

را قدسی کرده بود.
رئیس جمهــور گفــت: ماندگاری شــهدای ما 
ناشــی از آن بود که از همه چیز خودشــان برای 
خــدا گذشــتند و از همین رو بود کــه امام راحل 
مــا بــا آن شــخصیت عظیم وقتــی در برابــر آنان 
قــرار می گرفــت، می گفت من احســاس حقارت 
می کنــم و بــه جایــگاه شــما غبطــه می خــورد. 
این ســخن امــام)ره( بــرای آن بــود کــه جایگاه 
رزمندگان جبهه حق و مدافعین ارزشها و شهدا 

را به ما نشان دهد.
رئیســی تجلیل از ایــن خط نورانــی را توفیقی 
برای همه عصرها و دوران ها دانســت و گفت: هر 
آنچه که قدسی شود جاودانه می شود و لذا راه، 
پیام و روش شــهدا برای همیشــه تاریخ جاودانه 
شــده اســت. در این بین فرماندهان و پیشتازان 

این شهدا جایگاه خاص و رفیعی دارند.
رئیس جمهور تصریح کرد: همه این سرداران 
و پیشــتازان بــزرگ فرمانده بزرگــی دارند که هم 
در دوران جنــگ و هــم در دوران پــس از جنــگ 
نزدیک تریــن یار و همراه امام بــود و همواره در 
صفــوف مقــدم حضــور داشــت؛ شــخصیتی که 
این نمایشــگاه توانسته برخی جلوه های زندگی 
او را بــه نمایــش بگــذارد. البتــه مناســب اســت 
کــه مجاهدت هــای ایشــان در ســالهای پیش از 
پیــروزی انقالب اســالمی نیز بــه بخش های این 

نمایشگاه اضافه شود.
رئیســی اضافه کرد: باید برای جامعه روشــن 

شود که این کشور توسط فقیه جامع الشرایطی 
اداره می شود که به مردم نمی گوید بروید بلکه 
خــود بــه مقصد رســیده و دیگــران را به ســوی 
مقصــد فرامی خواند. این نمایشــگاه گویای آن 
اســت که رهبر و فرمانده ما جایگاه پیشکسوتی 
همــه پیشکســوتان مخلــص را در ایــن میــدان 

دارد.
رئیــس جمهور با تشــکر دوبــاره از این حرکت 
ارزشــمند و مانــدگار، بــه تاکیــد مقــام معظــم 
رهبری برای گرامیداشــت یاد و نام شــهدا اشاره 
کرد و اظهار داشــت: دلیل تاکید بر گرامیداشــت 

یاد شــهدا این اســت که هــر جا نام شــهدا برده 
گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  آنــان  مــرام  و  شــود 

جهل زدایی می کند.
رئیســی تصریح کرد: امروز با جاهلیت مدرنی 
مواجــه هســتیم کــه به علــم، فناوری، ســالح و 
قــدرت مالــی فــراوان مجهــز اســت و می توانــد 
زشــت ترین کارهــا را به عنــوان ارزش به جامعه 
تحمیــل کند و در واقع نداشــته  هــای خود را به 
دنیا تحمیل می کند که تجلیل از شهدا می تواند 

نقاب از چهره این جهل مدرن بردارد.
رئیســی تجلیــل از شــهدا را تبییــن راه و مرام 
عاشــوراییان توصیف و خاطرنشــان کرد: اگرچه 
پایــان  تــالش کردنــد عاشــورا  دشــمنان دیــن 
عاشوراییان باشد اما عاشورا تبدیل به روز تولد 
عاشــوراییان شــد. مــردان نامــدار دو روز تولــد 
دارند؛ یکی روز تولد شــخص آنهاســت و دیگری 

روز تولد شخصیت آنهاست.
رئیــس جمهورگفت: به همه خانواده شــهدا 
تبریــک می گویــم چــرا کــه روز شــهادت فرزندان 

آنهاســت  شــخصیت  تولــد  روز  عزیزانشــان  و 
شخصیت هایی که تا همیشــه تاریخ در آسمان 

می درخشند و از عالم، جهل زدایی می کنند.
رئیســی مــوج بیــداری در منطقه را بــه برکت 
خــون شــهدا دانســت و اظهار داشــت: درســت 
اســت کــه باطــل هــر ازگاهــی جوالنــی در عالم 
می دهــد اما قــرار حقیقــی عالم حــق و حقیقت 
یافتــه اســت و  تبلــور  راه شــهدا  کــه در  اســت 
امیدوارم روح شــهدا برای موفقیت ما در انجام 
مســئولیت خطیــری کــه در راه رفــع مشــکالت 

کشور بر عهده داریم دعا کنند.
رئیسی در این مراسم از خانواده معظم چند 
شــهید دفاع مقدس و انقالب اسالمی از جمله 
خانــواده شــهید فخــری زاده و خانــواده ســردار 
حجــازی و نیز چند تــن از جانبازان دفاع مقدس 

تجلیل کرد.
همچنیــن در پایــان ایــن مراســم از تندیــس 
مــرزداران و نیز 324 عنوان کتاب در دوره دفاع 

مقدس رونمایی شد.

ماندگاری شهدای ما ناشی 
از آن بود که از همه چیز 
خودشان برای خدا گذشتند 
و بود که امام  و از همین ر
راحل ما با آن شخصیت 
عظیم وقتی در برابر آنان 
قرار می گرفت، می گفت من 
احساس حقارت می کنم 
و به جایگاه شما غبطه 
می خورد. این سخن 
امام)ره( برای آن بود که 
جایگاه رزمندگان...

عفو بین الملل


