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دوز سوم کادر درمان با آسترازنکا  
و  پاستوکووک 

رییس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت  خبر داد که 
واکسن های آسترازنکا 
و پاستوکووک برای دوز 

سوم کادر درمان انتخاب شده است. محمدمهدی 
گویا با بیان اینکه کمیته فنی واکسیناسیون کشور 
از برجسته ترین اساتید تشکیل شده است و در مورد 
اینکه چه نوع واکسنی برای کدام گروه سنی استفاده 
شــود، تصمیم گیری می کند، گفت: این تصمیم 
مبتنی بر شواهد علمی و موجودی واکسن در کشور 
اخذ شده و تحت تاثیر هیچ عاملی قرار نمی گیرد. 
همچنین دیروز محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر 
بهداشت و رئیس سازمان غذاودارو نیز گفت:  واکسن 
پاستوکووک )مشترک ایران و کوبا( در حال حاضر 

وارد سبد واکسیناسیون کشور شده است.
    

توصیه زهراآیت اللهی به والدین ؛
از »هوشیار سازی زودهنگام غریزه 
جنسی کودکان« پیشگیری کنید

عضو شورای فرهنگی 
اجتماعی زنــان، گفت: 
کــودکان و نوجوانان در 
آستانه بلوغ حق آگاهی از 
احکام شرعی و فراگیری 

بهداشت جنسی را متناسب با موازین شرعی دارند ولی 
خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم جنسی 
و عفاف از »هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی« 
آنها پیشگیری کنند. به گزارش ایسنا، زهرا آیت اللهی، 
با اشاره به بند هفت ماده شش سند ملی حقوق کودک و 
نوجوان، گفت: بر اساس این سند خانواده و دولت وظیفه 
دارند با رعایت حریم های جنسی و عفاف از »هوشیار 
سازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان« پیشگیری 
کنند، چراکه کودک زیر ســن بلوغ درکی از مسائل 
جنسی ندارد و ممکن است دچار واهمه و ترس در روابط 
اجتماعی شود، از این رو این آموزش ها باید به والدین و 
نه خود کودک داده شود تا والدین بدانند چگونه باید از 

کودک خود در برابر مخاطرات مراقبت کنند.
    

مسئولی به زلزله خوزستان 
رسیدگی نکرد

مــرد روســتایی در 
روستاهای بخش سوسن 
استان خوزستان می گوید: 
در زمین لــرزه روزهای 
گذشته برخی خانه های 

روستاییان تخریب شده و دیگر قابل سکونت نیست  . 
به گزارش عصر جنوب، او می گوید: در این مدت حتی 
کسی برای رسیدگی و یا بررسی هم به روستا نیامده 
است. پیشتر استاندار خوزستان گفته بود با توجه به سرد 
شدن هوا، رسیدگی به خانواده هایی که خانه هایشان 

آسیب دیده، با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.
    

 فالت مرکزی در یک قدمی 
خالی شدن از سکنه  

داریوش مختاری، یک کارشــناس ارشد حوزه 
منابع آبی به ایسنا گفت: ناکارآمدی بخش آب کشور، 
محصول تصمیم های شورای عالی آب بوده و همین 
موضوع فالت مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه 

 شدن قرار داده است.
    

 احتمال بروز پیک ششم کرونا
 در اوایل آبان

دبیرکمیتــه علمی 
کشــوری کرونا گفت: 
بسیاری از مجامع علمی 
در دنیا اعالم کردند که 
ممکن اســت در اواخر 

اکتبر با پیک جدیدی مواجه باشــیم. به گزارش 
ایسنا، حمیدرضا جماعتی ادامه داد:  با این حال همه 
این پیش بینی ها بر اساس اقدامات بهداشتی و رعایت 
جامعه، میزان واکسیناسیون و همچنین اینکه سوش 
جدیدی که نسبت به اقدامات بهداشتی یا واکسن 

مقاوم باشد یا خیر، متغیر است.
    

آموزش ترم جاری دانشگاه ها فعال 
مجازی است

علی خاکی صدیق، 
معاون آموزشی وزارت 
علوم با تاکیــد بر اینکه 
نمی توان زمانی قطعی 
بــرای آغــاز آموزش 

حضوری اعــالم کرد، گفتــه بنای ما این اســت 
دانشجویان این ترم آموزش مجازی داشته باشند، 
به همین جهت لیست دانشــجویان برای دریافت 
اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات ارسال شده است. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

اینکه بگوییم »تهران، شاد نیست 
و مردمانش خوشحال نیستند«؛ شاید 
حکایت همان»ازکرامات شیخ ما این 
است/ شــیره را خورد و گفت شیرین 
است«، باشــد!  برای ساکنان تهران که 
اغلب نه خود شاد هســتند و نه شادی 
چندانی در اطرافیان و در جریان زندگی 
عمومی مشاهده می کنند، این خبر یک 
واقعیت ملموس است که آن را هر روز 
با گوشت و پوستشان حس می کنند. 
با این حال این اشــاره تنها یک حدس 
و گمان برگرفته از مشاهدات عمومی 
نیست؛ بلکه ارزیابی های جهانی امسال 
هم هاکی از آن اســت که شهر تهران با 
کســب امتیاز ۴.۷ از ۱۰ در رتبه ۱۵۵ 
در میان ۱۸۶ شــهر بزرگ و در ردیف 
غیرخوشحال ترین شــهر های جهان 

قرار گرفته است. 
 بررسی  شاخص های 

خوشحالی شهرها
گــزارش جهانــی خوشــحالی 
شهروندان، یکی از راه حل های توسعه 
پایدار ســازمان ملل است که ۱۰ سال 
قبل و در ژوییۀ 2۰۱۱ به موجب قطعنامۀ 
»رضایت؛ به ســوی تعریف جامعی از 
توسعه« تصویب شد و هدف این بود که 
در ارزیابی توسعه، تنها به شاخص های 
کمی و عدد و رقم بسنده نشود. به همین 
دلیل از کشورهای عضو خواسته شد تا 
میزان رضایت مردم خود را در حوزه های 

مختلف بسنجند. این ارزیابی که بر پایه 
محاسبه میانگین شاخص های امنیت، 
دسترسی به امکانات رفاهی، دسترسی 
معلوالن به امکانات شــهری، آلودگی 
هوا، قیمت مســکن، ترافیک، هزینه 
زندگی، امکانات بهداشتی، قدرت خرید، 
اوضاع جوی و موارد دیگری انجام شده 
نشان می دهد؛ زندگی برای  شهروندان 

پایتخت چندان رضایت بخش نیست.
اما به اعتقاد کارشناســان، تهران با 
جمعیتی قریب به ۱۴ میلیون نفر و مملو 
از مهاجران سایر شــهرها و روستاهای 
مختلف کشور، تنها یک شهر نیست، 
بلکه فشــرده ای از کل ایران اســت و 
می توان میزان خوشحالی آن را نه خاص 
این منطقه جغرافیایی، که برآیند کل 

کشور ارزیابی کرد. 
 حس خوشحالی و شادکامی 

در شهر
شهرها به خودی خود خوشحال و 
غیرخوشحال نیستند، بلکه این حِس 
انسانی برگرفته از تجربه های خوشایند 
و ناخوشایندی است که شهروندان  در 
آن از ســر می گذرانند. هرچند در همه 
فرهنگ ها، مالک هایی از خوبی و بدی 
وجود دارد که افراد جامعــه بر پایه آن 
مالک ها، خوشایندی یا ناخوشایندی 
زندگی خویــش را ارزیابــی و داوری 
می کنند، اما این همه ماجرا نیســت و 
بافت اجتماعی و اقتصادی و شــهری و 
روستایی که در آن زندگی می کنیم هم 
بر احساس شــادکامی افراد تاثیرگذار 
استو سیاستگذاران شهری می توانند 
با توجه بیشتر به ســرمایه اجتماعی، 
کار و پیشه، تندرستی و سالمت روان، 

جنســیت، وضعیت تأهل، خشنودی 
کاری، وضعیت و امنیــت اجتماعی، 
فضاهای خصوصی و همگانی، امید به 
آینده و ... حس خوشحالی شهروندان 

را افزایش دهند.
در مقابل وقتی آدمــی در برآورده 
شدن نیازهایش کامیاب نیست یا بخشی 
از جامعه شهروندی از فرصت های ویژه 
برخــوردار و بخش زیــادی از جامعه 
نابرخوردار است، شــکاف اجتماعی و 
رانت احساس شود و از سوی دیگر مبهم 
بودن آینده و نبود امنیــت روانی برای 
اداره کردن زندگی و مدیریت های یک 
بام و دو هوا که هر روز سیاست خاصی 
را در شــهرها پیاده می کند ســبب به 
هــم ریختگی و حس ناخوشــایند در 
شهروندان می شود. این در حالی است 
که به اعتقاد کارشناسان حوزه شهری 
فضاها، رویدادهــا و خدمات همگانی 
در شــهرها می تواند این شــکاف ها را 
کمتر کند و مدیریت مشــارکتی امور 
شهری، شــیوه ای اســت که می تواند 
مردم را در مســئولیت های شهروندی 
خود توانمندتر، فعال تر، خودکارآمدتر 

و شادترسازد.
ساالنه 250 هزار نفر به جمعیت 
استان تهران افزوده می شود 

در این میان وضعیت تهران وضعیت 
ویژه ای اســت. طبق آخرین بررسی ها 
سالی 2۰۰ تا 2۵۰ هزار نفر به جمعیت 
اســتان از طریق مهاجــرت می کنند 
و همین موضوع کیفیــت زندگی در 
پایتخــت را بدتر از قبــل می کند. چرا 
که زیر ســاخت های زندگی شــهری 
ظرفیت  گســترش ندارد و این موضوع 

بر همه جنبه های زندگی در پایتخت 
اثرگذار است. مســعود شفیعی رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران چندی پیش با اشاره به مخاطرات 
جمعیتی اســتان تهران گفت : »طبق 
آخرین بررسی ها جمعیت استان تهران 
حدود ۱۴ میلیون نفر اســت و به نظر 
می رسد سالی 2۰۰ تا 2۵۰ هزار نفر به 
جمعیت استان اضافه می شود و عمدتا 
این جمعیت از طریق مهاجرت است. 
چراکه نرخ زاد و ولد در اســتان تهران 
پایین اســت و عمــده مهاجرت ها نیز 
در شهرهای پیرامونی اســتان اتفاق 

می افتد«.
شفیعی با اشاره به اینکه شهرهای 
پیرامونی اســتان تهران مشــکالت 
زیرساختی زیادی دارند، افزود: »عمدتا 
مهاجرت ها از شهرهای دیگر به استان 
تهران، در شهرهای پیرامونی است. از 
آنجا که هزینه های باالی شــهر تهران 
مردم به شهرهای پیرامونی سوق داده 
می شوند و در برخی از شهرهای پیرامونی 
اســتان تهران نرخ افزایش جمعیت به 
رقم ۸ درصد در سال رســیده که رقم 

باالیی است«. این موضوع سبب شده 
اســت بســیاری از امکانات آموزشی، 
بهداشتی ، رفاهی و حمل و نقل در شهرها 
بین افراد بیشتری تقســیم و شرایط 

زیست را سخت تر کند.
 ناشادی شهروندان به عوامل 

متعدد وابسته است
سیدحسن موسوی چلک، رئیس 
انجمن مــددکاری ایران امــا در این 
خصوص معتقد اســت: »عوامل عدم 
وجود شادی و نشاط متعدد است. یک 
بخش مربوط به فضای فیزیکی است که 
می بینیم و در اطراف وجود دارد. آلودگی 
صوتی، عدم شادی و نشاط اجتماعی، 
آلودگی هوا که بــر روی اخالق مردم 
تاثیر می گذارد. بخش دیگر، علت های 
فرهنگی است،که بر سالمت اجتماعی 
اثــر می گــذارد. مانند:تصمیم های 
سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی که بر 

شادی و نشاط مردم اثر می گذارد«.
این مددکار اجتماعی تاکید می کند: 
»زمانی می توانیم شــهر شادی داشته 
باشیم که مردم شادی داشته باشیم و 
همه تصمیم هــا در روندی بگنجد که 
انسان سالم و شاد در جامعه پویا به  وجود 
بیاید. بدانیم باید تصمیمات انسان محور 

و شادی محور باشد«.
سیدحسن موســوی چلک،تاکید 
می کند: »افسردگی در ایران آمار باالیی 
دارد.آمــار باالی مصرف مــواد مخدر 
شادی آفرین و مشــروبات الکلی زنگ 

خطری برای این مسئله است«.
 شهر سرزنده، نشانه  ای بارز 

در رشد و پویایی اجتماع
امــروزه می توان ســرزنده بودن و 
شاد بودن را از نشــانه های بارز رشد و 
پویایی یک اجتماع در ســطح جامعه 
دانست، هر شــهر و جامعه ای که شاد و 
سرزنده باشــد دارای مولفه هایی است 
که در طی سالیان متمادی بر روی آن 

سرمایه گذاری و کار شده است.
در شــرایط حال حاضر و با توجه به 
بحران و مشکالت اقتصادی که در کشور 
به وجود آمده است و همچنین فشارهای 
مضاعفی که بر مردم وارد شــده است، 
نمی توان ادعا کرد که شادی و سرزندگی 
در داخل در شهری مثل تهران به عنوان 
دستچینی از مشــکالت کشور حکم 
فرماست و می توان گفت با یک جامعه 
خاکستری روبرو هستیم که به سمت 
افسردگی و آسیب های ناشی از آن سوق 

داده می شود.
در ایــن رابطــه حســین ایمانی 
جاجرمی، جامعه شــناس، دانشیار 
دانشــگاه و پژوهشــگر حوزه جامعه 
شناسی شــهری به برنا گفته است: 

»در این خصوص معیارها و نشانه های 
فراوانی وجــود دارد که از اصلی ترین 
معیار هــا در این رابطــه  می توان به 
وجود فضاهای عمومــی نظیر پارک 
و بوســتان و فضاهای ورزشی اشاره 
داشت . با بسترســازی های مناسب ؛ 
می توان فعالیت هــای مدنی مردم را 
افزایــش داد. فعالیت های اجتماعی 
دسته جمعی با حال و هوای شاد ،خلق 
خوش را  به مردم بازگــردد که یکی 
از نشانه های شــهر شاد داشتن مردم 

خوش خلق است«.
وی افزود: »برای مثال در خصوص 
احداث مکان های عمومی ورزشــی 
که به آن اشاره شــد، طی تحقیقات 
و پژوهش هایــی که در ایــن رابطه 
در کشــور انگلســتان صورت گرفته 
اســت نتایج تحقیقات نشان دهنده 
اثرگذاری مســتقیم حوزه ورزش بر 
روی موضوع ســرزندگی و شاد بودن 
مردم اســت که در آمارهای منتشر 
شــده میزان اثر گذاری آن بیشتر از 
حضور و شــرکت فرد در فعالیت های 
اجتماعی و مدنی بوده است، در نتیجه 
حــوزه ســالمت و ورزش را می توان 
اثرگذارترین حوزه دانست که شاد و 
بودن و سرزندگی مردم را در پی دارد، 
پس بهتر است سازمان ها و ارگان هایی 
که متولی امر ورزش هســتند بیشتر 
از هر زمانی بــر روی این موضوع کار 
کنند و اقدامات الزم را انجام دهند تا 
بتوانند همراهی و همیاری را در زمینه 
افزایش سرزندگی و شاد بودن جامعه 

و مردم داشته باشند«.
هرچنــد در این میان تهــران را 
نمی توان از سایر شهرها و روستاهای 
کشور جدا کرد، اما نباید فراموش کرد 
که الگوی توسعه تهران و برنامه ریزی 
شــهری در این شــهر می تواند برای 
سایر شــهرهای کشــور هم تسری 
یابد. به طوری که برنامه ریزی دقیق 
و توجه ویژه برای افزایش شــاخص 
خوشــحالی مردمان پایتخت؛ سبب 
افزایش کیفیت زندگی سایر مناطق 

کشور نیز خواهد شد.

امسال تهران باردیگر در ردیف غیرخوشحال ترین شهر های جهان قرار گرفت؛

پایتخت نشینان همچنان غمگینند

بررسی

»بزرگترهای ما عقاید ثابتی دارند. آنها ما را 
دوست دارند چون بچه هایشــان هستیم اما آیا 
آنها می دانند که چه دنیایی را بــرای ما بوجود 
می آورند. اگر کمترین اشــتباهی در ماشــین 
هسته ای آنها رخ دهد ما هرگز شانسی برای رشد 
نخواهیم یافت. ما امکانی برای رشــد و پرورش 

می خواهیم«.
این بخشی از نامه ای است که در سال ۱۹۸۶ 
در چنیــن روزی 2 تن ازدانش آموزان ۹ ســاله 
مدرسه آتاتوری در نیویورک خطاب به کودکان 
جهان نوشتند و از همه بچه های دنیا خواستند 

که با هم روزی را به صلح اختصاص دهند.
حال سالهاست که در ایران و سایر کشورهای 
جهان این روزها فرصتــی برای یادآوری حقوق 

کودکان و نوجوانان است. 
کــودکان در روز جهانی کودک می خواهند 
این تضاد را یادآور شوند، که در حالی که ساالنه 
هزینه های غیرقابل تصــوری صرف تولید انواع 
سالح های هســته ای و غیر هسته ای می شود، 
کودکان بســیاری از گرســنگی، عدم امکانات 
بهداشتی، سوءتغذیه، حقوق نابرابر، کار اجباری، 

ازدواج اجبــاری، فقر و ... می میرند. یونیســف 
اعالم داشــته، که تنها با اختصاص ۵ دالر برای 
هر کودک می توان جان ۹۰ درصد از کودکانی 
را که ساالنه می میرند نجات داد و برای بهبودی 
چشــمگیر زندگی کودکان جهان ســوم کافی 
است که همان مبلغ در یک ســال خرج شود و 
این مبلغ تنها معادل بودجه ۶ هفته تسلیحاتی 

جهان است.
پیمان نامه جهانی حقوق کودک

کنوانســیون حقوق کــودک در 2۰ نوامبر 
۱۹۸۹ به همین منظور نوشــته و مورد پذیرش 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و 
از 2 سپتامبر ۱۹۹۰ الزم االجرا شد. تاکنون ۱۹۳ 

کشور این سند را امضا کرده اند.
در این پیمان نامه که براساس آن هر انسان 
کمتر از ۱۸ ســال، کودک تلقی می شود، آمده 
اســت: هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد، 
زمانی که در رابطه با کــودکان تصمیم گیری 
می شــود، باید منافع عالیه آنــان در راس قرار 
گیرد، کودکان حق حیات داشــته و باید رشد 
کنند، کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات 

خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری 
که به آنها مربوط می شــود، بایــد مورد توجه 

قرار گیرد.
با این حال برخی از کشــورهایی که به این 
کنوانسیون پیوســته اند چندان در اجرای آن 

کوشا نیستند.
شرط و شروط ایران برای پیوستن به 

پیمان نامه
دولت جمهوری اســالمی ایران نیز در سال 
۱۳۷2 به این پیمان نامه پیوســت، البته با این 
شــرط که هر گاه مفاد پیمان نامه در هر مورد و 
در هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین شرع 
تعارض پیدا کند، دولت ایــران ملزم به رعایت 

آن نباشد.
چالش های کودکان در ایران

خشــونت علیه کودکان یکی از پدیده هایی 
است که در ایران رواج دارد و با پیمان نامه  حقوق 
کودک مغایر است. با این که قوانین ایران تنبیه 
بدنی در مدارس را ممنوع کرده اند، ولی مدارس 
از کانون های اصلی بروز خشونت علیه کودکان 
هستند. این خشونت ها هم دارای ابعاد فیزیکی 

هستند و هم ابعاد روحی و کالمی.
یکی دیگر از حقوقی که در پیمان نامه  سازمان 
ملل برای کودکان درنظر گرفته شد، حق آموزش 
است. طبق آمارهای رسمی، ایران در حال حاضر 
دارای بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز است. ولی 

از گسترش فضاهای آموزشــی متناسب با این 
افزایش کمی خبری نیست. 

یکی دیگــر از معضالت بــزرگ کودکان در 
ایران، پدیده ی »کودکان خیابانی« است. به گفته  
کارشناسان امور آموزشی، با توجه به آمارهای 
رســمی حدود چهار میلیون کودک در فضای 

آموزشی نیستند.
ازدواج کودکان هم در ســنت و هم در قانون 
ایران وجود دارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران 
می گوید »عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 
۱۳ سال تمام شمسی و پســر قبل از رسیدن به 
سن ۱۵ سال تمام شمســی منوط است به اذن 

ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح«. 
نگاهی به آمار نشــان می دهد ساالنه چند هزار 
کودک زیر ۱۸ سال با اســتاد به همین قانون و 
اغلب به دلیل مشــکالت اقتصادی و فرهنگی 

ازدواج می کنند.
همچنیــن مجازات اعــدام یکــی دیگر از 
تهدیدات کودکان است. در قوانین ایران »سن 
مسئولیت کیفری« تعریف نشده  است و قاضی 
با برداشت خود از فقه و ماده ۱2۱۰ قانون مدنی، 
دختران باالی ۹ ســال قمری و پســران باالی 
۱۵ سال قمری را بالغ دانســته و برایشان مانند 

بزرگساالن حکم صادر می کنند. 

یک بررسی، به بهانه روز جهانی کودک  

مخاطرات حقوق کودکان در ایران 

طبق آخرین بررسی ها 
سالی 200 تا 250 هزار 
نفر به جمعیت استان 

تهران افزوده می شود 
و همین موضوع کیفیت 

زندگی را در پایتخت بدتر 
و ناخوشایندتر از قبل 

می کند 

ارزیابی های جهانی 
می گوید که شهر تهران 

با کسب امتیاز ۴.۷ از 
۱0 در رتبه ۱55 در میان 

۱۸۶ شهر بزرگ و در 
ردیف غیرخوشحال ترین 

شهر های جهان قرار گرفته 
است 
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