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سزارین 33 درصد خطر ابتال به 
اوتیسم را افزایش می دهد

نتایج یک تحقیق نشان می دهد نوزادانی که به 
روش سزارین متولد می شوند ۳۳ درصد بیشتر در 
معرض ابتال به اختالل اوتیسم هستند. به گزارش 
ایسنا، محققان بامطالعه روی اطالعات مربوط به ۲۰ 
میلیون تولد دریافتند که زایمان به روش سزارین 
می تواند خطر ابتال به اختالل اوتیســم را در نوزاد 
حدود ۳۳ درصد افزایش دهد. همچنین یافته های 
به دست آمده که بر اساس بررسی ۶۱ مطالعه از ۱۹ 
کشــور جهان بوده حاکی از آن است که کودکان 
متولدشده به روش سزارین ۱۷ درصد بیشتر احتمال 
دارد به اختالل کم توجهی-بیش فعالی مبتال شوند. 
محققان این مطالعه از موسســه کارولینسکا در 
سوئد و اســترالیا معتقدند: تولد به روش سزارین 
به طور چشمگیری با ابتال به اختالل های اوتیسم و 
کم توجهی-بیش فعالی مرتبط است. هرچند در این 
مطالعه این موضوع تائید نشد که وضع حمل به روش 
سزارین چه به صورت برنامه ریزی شده و چه به شکل 
اضطراری به طور مستقیم بر خطر ابتال به این دو نوع 

اختالل تأثیر دارد.
    

۵۰ درصداختالالت روانی در 
سنین زیر ۱۴ سالگی شروع می شوند

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: ۵۰ 
درصد اختالالت روانی در ســنین زیر ۱۴ سالگی 
شروع می شــوند، ولی مطالعات شیوع شناسی ما 
برای ســنین باالی ۱۵ سال اســت. اگر طرح نماد 
فراگیر شود می تواند کمک کند. به گزارش میزان، 
حبیب اهلل مسعودی فرید، با بیان اینکه جای اقدامات 
پیشــگیرانه برای کودکان و نوجوانان خالی است 
بیان کرد: فراگیری مهارت های اجتماعی و سبک 
زندگی ایرانی اســالمی طوری که منجر به تغییر 
رفتار شود بسیار مهم است. رسانه ها نیز نقش مهمی 
در فرهنگ سازی دارند. معاون اجتماعی سازمان 
بهزیستی با بیان اینکه درس سواد رسانه ای را در پایه 
دهم داریم، اما خوب است که چنین آموزش هایی 
از سنین پایین تر شروع شود گفت: شمار مشاوران 
مدارس نیز باید افزایش یابد. تربیت افراد چندظرفیته 
و ایده مددکار مدرســه را مطــرح کردیم. به گفته 
مسعودی فرید باید بیشترین نیرو و توان را در حوزه 
پیشگیری قرار دهیم. آموزش وپرورش جایی است 
که ۹۵ درصد بچه ها آنجا در دســترس اند و لزوماً 
این طور نیست که بچه ها در مدرسه گرفتار آسیب 
شده باشــند. آموزش وپرورش یک فرصت است و 
همه دستگاه ها باید به آموزش وپرورش کمک کنند.

    
»متادون« از طریق داروخانه ها 

به دست معتادان می رسد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران توضیحاتی را دربــاره توزیع متادون از طریق 
داروخانه ها ارائه کرد. به گــزارش ایلنا، محمدعلی 
اســدی درباره احتمال نشــت متــادون از مراکز 
دی آی سی گفت: همه ما معتقدیم که نشت متادون 
صورت می گیرد، اما مهم این اســت که درصدهای 
نشــت را پیدا کنیم و ببینیم آیا از محلی که متادون 
در کارخانه تولید می شود، متادون نشت می کند یا از 
شرکت پخش یا زمانی که متادون تحویل معاون فنی 
مراکز دی آی سی شده و یا هنگام توزیع در این مراکز 
نشــت صورت می گیرد. او درباره مصوبه اخیر ستاد 
مبارزه با مواد مخدر عرضه متادون از طریق داروخانه ها 
به بیماران ادامه داد: این تصمیم نشــان دهنده این 
موضوع است که حتماً به یک جمع بندی رسیده اند که 
نشت متادون از مراکز دی آی سی صورت می گیرد، 
چراکه اگر مطمئن  می شــدند که نشت از کارخانه  
است حتماً کارخانه را کنترل می کردند.دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران بابیان 
اینکه در حال حاضر داروهایی غیر از متادون مانند 
ترامادول نیز در داروخانه ها توزیع می شــود که ما با 
نشت آن ها نیز مواجه هستیم، ادامه داد: البته باید به 
این موضوع نیز دقت کرد که فرد معتاد برای دریافت 
متادون به داروخانه مراجعه نمی کند، بلکه معاونان 
فنی مراکز دی آی سی سهمیه متادون را از داروخانه ها 

دریافت خواهند کرد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

پیاده رو یکی از خیابان های باالی 
شهر است. چشــمانش برق دارد و 
مانتوی کمی گشاد و بلندی پوشیده؛ 
کفش های بازش برای روزهای گرم 
تابســتان انتخاب خوبی است و باد 
که می آیــد موهای رنگ شــده اش 
را به هر ســمتی که دلــش بخواهد 
می برد. کیــف کوچــک زیبایی به 
شــانه اش آویزان اســت و نگاهش 
بی خیال بین دومین انگشت دست 
چپش، کفشش، گل فروشی روبه رو  
و دور و اطرافش می چرخد. انگار تازه 
متوجه این شده که جوان همراهش 
مشغول پارک کردن ماشین مشکی 
گران قیمت است و با صدایی که خیلی 
هم آرام نبود به مــرد گفت:» خب، 
خب، بیشتر عقب نیا. اآلن میری تو 
جوب.« چند ثانیه بعــد، به اندازه ای 
که پسر جوان ماشین را خاموش کند 
و کیف دستی اش را دستش بگیرد، 
کنار هم و خندان وارد گل فروشــی 
می شــوند. مردی که تمام معیارها 
را برای قرار گرفتــن در طبقه افراد 
خوش تیپ دارد بــال فاصله خودش 
را به آن ها می رســاند و به نشســتن 
دعوتشــان می کند. ازآنجاکه سبک 
زندگی این افراد چند سالی می شود 
کــه موردتوجه قرارگرفته اســت با 
کنجکاوی وارد گل فروشی می شوم 
و منتظر همان استقبال گرم از سمت 
یکی از کارکنان هســتم؛ اما تنها با 
شــاگرد مغازه مواجه می شــوم که 

قصد دارد در انتخــاب گل  موردنظر 
کمکم کند. نگاهی به خودم می اندازم 
و نگاهــی به دختــر جــوان، من با 
مانتوی ساده و مقنعه، بدون ماشین 
و آن ها بالباس های روشــن و زیبا و 
ماشین چند صدمیلیونی که جلوی 
مغازه پارک است. از شــاگرد مغازه 
می خواهم اجازه دهد خودم با آرامش 
گل موردنظرم را پیدا کنم و بعد برای 
تزیین از سلیقه اش کمک می گیرم. 
پســرک می رود و من هم خودم را به 
نزدیک ترین قفسه گل ها تا دختر و 

پسر جوان نزدیک می کنم. 
از حرف هایشــان به راحتــی 
می فهمم در تدارک مراســم ازدواج 
هستند و چیزی حدود سه ماه دیگر 
قرار اســت بروند خانه بخت. صاحب 
مغازه وقتی از مصمم بودن زوج جوان 
مطمئن می شود به شــاگرد مغازه 
سفارش نوشیدنی و شیرینی می دهد 
و عروس و داماد را به سمت نمایشگری 
که به دیــوار نصب شــده راهنمایی 
می کند تا نمونه کارها را ببینند، روی 
هر تصویر چند لحظه توقف می کند و 
درباره نوع گل، تزئینات و قیمت های 
حیرت آورش توضیح می دهد و دختر 
با دقت عکس ها را جست وجو می کند 
تا آنچه را که می خواهــد پیدا کند. 
همین موضوع بهانه ای شد تا سری 
بزنم به چند سالن زیبایی، گل فروشی، 
مزون لباس عروس، شرکت خدمات 
فیلم برداری و شــیرینی فروشی تا 
ببینیم یک شب الکچری چه میزان 

هزینه برای داماد و خانواده اش دارد.
خاص بودن خرج دارد

برای پیدا کردن هزینه دسته گل 

و ماشــین عــروس باید بــه همان 
گل فروشی که پیشــتر در موردش 
نوشــتم  تماس می گرفتــم. بعد از 
تماس گرفتن با گل فروشی متوجه 
شــدم قیمت پایه برای دســته گل 
عــروس 8۰۰ هــزار تومان اســت. 
درصورتی که بخواهیــم ازگل های 
بهتر و کمیاب تر اســتفاده کنیم این 
مبلغ به چهار میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان هم می رســد. برای تزئینات 
ماشــین عروس هم مبلــغ پایه یک 
میلیون تومان اســت کــه از قاعده 
دسته گل مستثنا نیســت. به قولی 
هرچه پول بیشــتر بدهیــد همان 
اندازه آش می خوریــد. از گل فروش 
پرسیدم:» برای داشتن یک دسته گل 
و ماشین عروس تک و بی نظیر باید چه 
میزان هزینه پرداخت کرد؟« بعد از 
کمی فکر کردن گفتند:» برای اینکه 
دسته گل و ماشین عروس شبیه هیچ 
نمونه ای نباشد، باید ازگل های خاص 
استفاده کرد و ماشــین و دسته گل 
درکل چیزی حدود ۶ میلیون تومان 
می شود.« البته این مبلغ بدون درنظر 
گرفتــن گل های دســت همراهان 

عروس)ساقدوش( محاسبه شده.
 درآمد میلیاردی 
سالن های زیبایی

اولین چیزی که در مورد عروسی 
به ذهن خطور می کند، سالن آرایش 
عروس اســت. زیبا بودن در بهترین 
شــب زندگی شــاید از دغدغه های 
اصلی یک دختر باشــد. برای همین 
سالن های عروســی از این طریق به 
درآمد خوبی دســت پیداکرده اند. 
رفتــن به آرایشــگاه مختــص روز 

عروسی نیســت و باید حداقل یک 
ماه قبل از عروسی از میکاپ آرتیست 
خودتان وقت گرفته باشــید و هفته 
قبل از مراسم جهت رنگ کردن مو، 
تست گریم، ماســاژ صورت و تست 
آرایــش روی صورت در آرایشــگاه 
حضورداشته باشید که همین رنگ 
کردن مو و تست های گریم و آرایش 
در صورت تمایل شما مبلغی معادل 
یک میلیون تومان خرج روی دست 
آقای داماد می گذارد. تازه هنوز شب 

عروســی هم نشــده. اما برای گریم 
و آرایش اصلی در شــب مراسم، در 
برخی سالن ها تا ۱۵ میلیون تومان 
هم قیمت داده شده است. اگر خانواده 
عروس و داماد رسم به برگزاری مراسم 
پاتختی هم داشته باشند، می توانند 
مبلغ یک میلیون تومــان هم برای 
مراســم فردا کنار بگذارند اما بیشتر 
ســالن ها برای پاتختی پــول اضافه 

دریافت نمی کنند.
لباس گران انتخاب کنید

ستاره مجلس بودن اولین خواسته 
عروس خانم است و در کنار گل دست 
و آرایــش جذاب، لبــاس عروس هم 
بی تأثیر نیســت. یکــی از مزون های 
معروف در شــمال غرب تهران چند 
ســالی می شــود که فقط برای قشر 
خاصی از افراد طراحی و دوخت لباس 
عروس را انجام می دهد. برای وارد شدن 
به مزون باید وقت قبلی داشته باشید و 
در صورت توافق چنــد روز بعد برای 
اندازه گیری و طراحی با عروس خانم 
تماس می گیرند. قیمت شــروع برای 
طراحی و دوخت یــک لباس عروس 
۱۰ میلیون تومان اســت. قیمت های 
بیشتر به مدل و نوع پارچه بستگی دارد 
اما چیزی که مشخص است لباس زیر 
۱۰ میلیون تومان در این مزون دوخته 
نمی شود. نکته جالب برای ورود به این 

مزون داشتن تنها یک همراه است.
کیک های بزرگ باکالس

کیک عروســی احتمــاالً یکی از 
موارد خوشمزه و دوست داشتنی برای 
مهمان ها است. » هرچه کیک بزرگ تر 
باشد نشان دهنده شکوه بیشتر مراسم 
است. بیشتر زوج های جوانی که به ما 
مراجعه می کنند کیک های بزرگ و 
چندطبقه می خواهند چون میگویند 
هرچه کیک بلندتر باشد بیشتر توجه 
مهمان هــا را جلب می کنــد.« این 
صحبت های صاحب کیک فروشــی 
موردنظر است. کیک-های این مغازه 
از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان شــروع 
می شــود و طبق گفته های خودش 
برای هر نفــر ۱۰۰ گرم کیک در نظر 
گرفته شــده. برای حسابی الکچری 
شدن کیک در صورت تمایل عروس 
و داماد، کیک با ورقه های طال تزئین 
می شود که قیمت آن بستگی به کیک 
دارد. انگار این روزها دختران و پسران 
جوان به رویه طال عالقه زیادی دارند 
چون مواردی که کیک با رویه طالیی 

سفارش دادند کم نبوده.

بهترین منو لطفًا
 برای داشــتن یک شب بی نظیر 
ســالن عروســی هم نقش مهمی را 
بر عهده دارد. در تهران ســالن های 
زیادی بــرای برگــزاری مجالس و 
مهمانی هــا وجــود دارد اما ترجیح 
دادم یکی از سالن های معروف را که 
عموماً انتخاب چهره های سرشناس 
و مطرح اســت را بررسی کنم. بعد از 
تماسی که با این سالن معروف داشتم 
متوجه شدم که دو منو پذیرایی دارد. 
منو ارزان تر شامل ۲۴ نوع غذا، هر نفر 
۲۷۵ هزار تومان و منو شماره دو که 
گران تر اســت با ۳۲ نوع غذا، هر نفر 
۴۹۷ هزار تومان. قیمت ها فقط برای 

منو غذاست. 
یعنی اگر شما از اتاق عقد و خدمات 
ویژه مثل گل آرایی اســتفاده کنید 
به صورت جداگانه محاسبه می شود. 
البته بعد از نگارش این گزارش متوجه 
شدم باغ تاالرهایی که خارج از تهران 
هستند بیشتر از این مبلغ برای هر نفر 

طلب می کنند.
لوکیشن های خارجی

و درنهایــت برای ثبــت کردن 
تمام این لحظات شــیک و الکچری 
نیازمند به یک گــروه فیلم برداری 
فوق حرفه ای تمام و کمال هستید. 
برای تصویربرداری و عکاسی مراسم 
با تمام امکانــات مثل تصویربرداری 
هوایی، پرده نمایش کلیپ در سالن 
و موارد مشــابه باید چیــزی حدود 
۱۵ میلیون تومان هزینــه کنید تا 
ماندنی ترین شــب زندگی تان ثبت 
شود. اینجا باید بگویم این مبلغ بدون 
ورودی باغ کــه در بعضی موارد فقط 
مبلغ ورودیه باغ هــای عمارت دار، تا 
یک میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان هم 
می رسد. اگر عروس و داماد بخواهند 
عکس هایشان بیشــتر خاص و تک 
باشد، بعضی از مراکز در خارج از کشور 
هم اقدام به عکــس و فیلم برداری از 
زوج جوان می کنند. اگر شما هم از آن 
دسته افرادی هستید که عالقه دارید 
در کشور ترکیه یا قبرس عکس های 
اســپرت خود را بگیرید، باید بگویم 
هزینه گروه فیلم بــرداری به عهده 
خودتان است و حساب وکتابش هم 
از دست ما خارج اســت و بستگی به 

فصل موردنظر شما دارد.
تمام این امکانات و هزینه ها برای 
این است که شما یک مراسم الکچری 

داشته باشید.

نگاهی به هزینه های مرسوم و نامرسوم جشن های عروسی این روزها؛

همه ترجیح می دهند الکچری باشند

یادداشت

سیامک زند رضوی، جامعه شناس

هر کودکی کــه زاده می شــود با ســه ویژگی خاص 
پا بــه جهان می گــذارد. »تشــخیص«، »کنجکاوی« و 
»خالقیــت«، در طول تاریــخ خانواده، خویشــاوندان 
اجتماع محلــی و جامعه پیرامــون بر این ســه ویژگی 
اثر مثبت و یا منفی می گذاشــته اند، بســته بــه اینکه 
کــودکان در چه برهــه ای از تاریــخ و چه ســرزمینی 
 زاده شــده اســت. این ویژگی هــا پررنــگ و کمرنگ 

می شده است.
حداقل از اواخر قرن بیســتم، دانش بشر این امکان را 
فراهم کرده است که سه ویژگی مذکور بتواند رشد کرده و 

در هر کودکی شکوفا شود.

اما این امر به معنی تحقق این رؤیا برای همه کودکان 
نیست موانعی جدی بر سر راه آن وجود دارد:

مانع اول - عدم آشــنایی کاربردی بــا پیمان نامه 
حقوق کودک اســت حتی بسیاری از کشــورهایی که 
این پیمان نامه را پذیرفته اند ازجمله جمهوری اســالمی 
ایران در آموزش آن بــه کودکان و بزرگ ســاالن گامی 
برنمی دارد، درنتیجــه مطالبه گری در مقیاس اجتماعی 

شکل نمی گیرد.
مانع دوم- عدم ســرمایه گذاری اجتماعی )دولت- 
بازار( برای ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و شکوفایی 
کودکان در مقیاس اجتماعی است درنتیجه به عنوان مثال 
در ایران امروز تنها در حــدود ۱۰-۱۱ درصد کودکان به 

آموزش پیش از دبستان دسترسی دارند.

مانع سوم- ساختار غیر منعطف متولیان امر کودک 
در دســتگاه های گوناگون اداری ازجمله بهزیســتی و 
آموزش وپرورش اســت که انحصار صــدور مجوز و تهیه 
برنامه بــرای آموزش کودکان در سراســر کشــور را در 
رقابت با یکدیگــر برعهده  دارند کــه در جهت محدود و 
محصور کردن »تشخیص«، »کنجکاوی« و »خالقیت« 
کودکان تالش می کنند و می کوشــند کــه از کودکان 
 طوطی های ســخن گو، در یک باریکه تنگ ایدئولوژیک

 تولید کنند.
مانع چهارم - فقر عمومی اســت که گریبان بیش از 
۶۰درصد خانواده ها را گرفته اســت کــه ناتوان از تأمین 

هزینه، مراکز آموزش پیش دبستان هستند.
راه های گوناگون وضعیت فعلی به کرات قابل بررســی 

است:
اول- انبوهی از جوانان مناســب باعالقه و رشته خود 
مدت زمانی را برای کار عملی با کودکان پیش دبســتان 
اختصاص دهند که حداقل سود آن برایشان این خواهد بود 

که در آینده پدر و مادرهای بهتری خواهند شد.
دوم- انبوهی از مادران و پدران شــاغل که نگهداری 
فرزند خردسالشان در ســاعات طوالنی کار روزانه شان 
دغدغه خاطرشان است و برای نگهداری کودکان خود به 
خویشاوندان و همسایگان گرفتار خود متوسل می شوند.

ســوم- انبوهی از مادران خانه دار که برای ساعتی 
فراغت از کار خانه و فرزنــدداری و پرداختن به آرامش و 

آموزش خود در آرزوی کمکی درمانده می شوند.
چهارم- انبوهی بودجه های ســرگردان در سازوکار 
کارآفرینی، که عاقبت مانند سایر اعتبارات دولتی سر از 

بازار زمین و مسکن و اتومبیل درمی آورند.
ایده هر جوان عالقه مند یک دیدبان و نگهداری کودک، 
هر خانه یک محیط بازی، شادی، آموزش برای چند کودک 
نوپا که تشخیص، کنجکاوی و خالقیت شان محور اصلی 

فعالیت های آنان است.
 انجمن های دوســتدار کودک، در هر شــهر و روستا، 

طراحان و مجریان آن خواهند بود.

آموزش کودکان؛ نیازها و مانع ها

چند سالی می شود که خیلی چیزها شبیه قبل نیست. از نحوه پوشش تا خوردوخوراک. از مدرسه رفتن تا انتخاب 
دوست. این روزها انگار عالقه ها هم فرق کرده است و همه ترجیح می دهند به اصطالح الکچری باشند. لطفاً زود قضاوت 

نکنید؛ خوب یا بد، هدف من تائید یا تکذیب این نوع سبک زندگی نیست فقط قصد دارم گوشه ای از این سبک زندگی 
پرطرفدار را با شما در میان بگذارم.

اگر شما هم از آن دسته 
افرادی هستید که عالقه 
دارید در کشور ترکیه یا 

قبرس عکس های اسپرت 
خود را بگیرید، باید بگویم 

هزینه گروه فیلم برداری 
به عهده خودتان است 
و حساب وکتابش هم از 

دست ما خارج است

» هرچه کیک بزرگ تر 
باشد نشان دهنده شکوه 

بیشتر مراسم است. بیشتر 
زوج های جوانی که به ما 

مراجعه می کنند کیک های 
بزرگ و چندطبقه 

می خواهند چون می گویند 
هر چه کیک بلندتر باشد 
بیشتر توجه مهمان ها را 

جلب می کند.«
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