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معرفی دستگاه های تعلل کننده 
در اجرای آیین نامه کولبری به 

دستگاه قضایی
معاون وزیر کشور 
از معرفی دستگاه هایی 
کــه دررونــد اجرایی 
شــدن آیین نامــه 
ساماندهی مبادله کاال 

در بازارچه های موقت مرکــزی )کولبری( تعلل 
می کنند به دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش ایسنا، دین پرست اظهار کرد: آیین نامه 
مربوط به ســاماندهی مبادله کاال در بازارچه های 
موقت مرزی حدود سه ســال است که به تصویب 
هیئت وزیران رســیده اما بر اســاس گزارش های  
اجرایی شدن آن در استان های مرزی با مشکالتی 
مواجه بوده است. برهمین اساس در جلسه دیروز 
مقرر شد که هر دستگاهی که در اجرای این آیین نامه 
تعلل کند به دستگاه قضایی معرفی شود. دین پرست 
تأکید کرد: اما این آیین نامه در سطح استان ها در اجرا 
با مشکل مواجه است. برهمین اساس مصوب شد 
استانداران سه استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و 
کردستان براجرای فرآیند این آیین نامه نظارت کنند 
و مقرر شد هر دستگاهی که در فرآیند اجرا تعلل کند 

به دستگاه قضایی معرفی شود.
    

تکذیب صدور شناسنامه برای 
فرزندان حاصل از رابطه نامشروع

سخنگوی سازمان 
ثبت احــوال خبــر 
صــدور شناســنامه 
برای فرزندان حاصل 
از رابطه نامشــروع از 

سوی ثبت احوال را تکذیب کرد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، ســیف اهلل ابوترابــی بیان کرد: 
اینکه سازمان ثبت احوال به فرزندان حاصل از رابطه 
نامشروع شناسنامه می دهد، صحت و امکان ندارد 
و فرزندان نامشروع درصورتی که دادگاه تائید کند 
و حکم دهد می توانند شناسنامه دریافت کنند. او 
با اشاره به اینکه نام پدر فرزندان نامشروع نامعلوم 
است، گفت: آماری در دسترس نیست که تاکنون 

چند شناسنامه برای این افراد صادرشده است.
    

انجمن زبان و ادبیات فارسی ضمن اعتراض 
به اقدام عجیب وزارت آموزش وپرورش :

دانش آموختگان حوزه حائز شرایط 
دبیری ادبیات فارسی نیستند 

انجمن ]استادان[
زبان و ادبیات فارسی 
در محکومیــت اقدام 
وزارت آمــوزش و 
پــرورش در خصوص 

احراز شرایط نامتعارف برای تصدی دبیری زبان و 
ادبیات فارسی بیانیه  صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: »در آستانه بزرگداشت 
روز شعر و ادب فارسی و در اقدامی ناباورانه و نسنجیده 
در دفترچه آزمون استخدامی کشوری متنی منتشر 
شــد که نگرانی و اعتراض جمع زیادی از استادان، 
معلمــان، دانش آموختگان و دانشــجویان زبان و 

ادبیات فارسی را موجب شد.
بر اســاس دفترچــه راهنمای ایــن آزمون، 
برای احراز شــغل دبیری رشــته زبــان و ادبیات 
فارســی، دارندگان مدارک ســطح ۲و ۳حوزه با 
دانش آموختگان کارشناســی و کارشناسی ارشد 
زبان و ادبیات فارسی ازنظر تخصص در حوزه زبان 

و ادبیات فارسی برابر دانسته شده اند.
متولیان کاردان، برخالف تأکیدات و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت زبان و ادبیات 
فارسی و ضرورت توجه به آن و بی اعتنا به مندرجات 
اسناد باالدســتی نظام ) نقشه جامع علمی کشور، 
سند تحول راهبردی علم و فناوری و برنامه پنجم 
توسعه( درباره آموزش و گسترش زبان فارسی، با 
اقداماتی ازاین دست، به قلع وقمع آموزش روشمند 

و تخصصی زبان فارسی در مدارس کمربسته اند.
بدون شک ادامه چنین اقداماتی نه تنها موجب 
کم رنگ شدن زبان و ادبیات فارســی در مدارس 
خواهد شد که انگیزه و اشتیاق جوانان برای تحصیل 
دانشگاهی و کســب تخصص علمی در رشته ای 
که مبنای هویت ملی، زبانــی و فرهنگی ایرانیان 
اســت را بر باد خواهد داد. انجمن ]استادان[ زبان و 
ادبیات فارســی در دفاع از منافع دانش آموختگان 
این رشته، این تصمیم نسنجیده را محکوم کرده، از 
وزارت آموزش وپرورش مصرانه می خواهد با در نظر 
گرفتن مصالح عالی نظام آموزشی و در دفاع از جایگاه 
زبان و ادبیات فارســی، با صدور اطالعیه ای نسبت 
به لغو تصمیم مذکور اقدام کند و از تداوم تبعات و 
اعتراض های بیشتر استادان، معلمان، دانشجویان 
و دوستداران زبان و ادب فارسی به این تصمیم ناروا 

جلوگیری کند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

این روزها سخن گفتن از گرانی های 
فزاینده و عجیب وغریب نه تازه است و نه 
حاصلی دارد. زندگی بسیاری از مردم 
با درآمدها و حقوقی که می گیرند هیچ 
تناســبی ندارد. قیمت ضروری ترین 
اقالم مصرفی و روزمره افزایش می یابد و 
سبد معیشتی قشر متوسط و پایین هر 

روز کوچکتر شود. 
 اضطراب معیشتی 
بالی جان کارگران

تورم و گرانی کاالها، مدت هاست که 
به اصلی ترین دغدغه  مزدبگیران بدل 
شده است؛ مزدبگیران که قاعدتاً اموال 
منقول و غیرمنقول چندانی ندارند تا با 
باال رفتن قیمت ارز، سکه و زمین بتوانند 
جایگاه طبقاتی و موقعیت اقتصادی خود 
را حفظ کنند یا ارتقا ببخشند، با هر موج 
تورمی که از راه می رسد، یک یا چند پله 
سقوط می کنند و در مدارج زیرخط فقر، 

پایین تر می روند.
موج های تورمی اخیــر از ابتدای 
سال ۹۷ و با گرانی ارز آغاز شد اما این 
اواخر کار به  جایی رسیده که نوسان 
روزانه   قیمت ها که البته سمت وسوی 
این نوسان، همیشــه صعود است و با 
سقوط میانه ای ندارد- اجازه نمی دهد 
برای یک ماه یا حتی یک هفته، قدرت 
خرید طبقه  کارگر حفظ شود. در این 
شرایط، با وضعیتی روبرو هستیم که 
می توان آن را »اضطراب معیشــتی« 
نام نهاد. اضطراب معیشتی شرایطی 
است که در آن یک خانواده ی کارگری 

اطمینان ندارد همین میزان خریدی 
که این ماه با دستمزد خود داشته، ماه 
بعد هم داشته باشد یا به عبارت دیگر، 
اگر این ماه توانســته ۳۰ درصد سبد 
معیشت خانوار را با دستمزد دریافتی 
خود پوشــش دهد، این درصد تا ماه 
بعد ثابت بماند و بــه ۲۵ درصد یا ۲۰ 

درصد نرسد!
مؤلفه های به وجــود آورنده  این 
اضطــراب و نگرانی مــدام، همه آن 
چیزهایی هســتند که مزدبگیران در 
زندگی روزمره خود مشاهده می کنند؛ 
کارگــران هر روز که از خــواب بیدار 
می شــوند و برای خرید به ارزان ترین 
و در دسترس ترین مکان های عرضه 
اجناس یعنی میدان های میوه و تره بار 
رجوع می کنند، با گران شدن یک یا 
چند کاالی اساســی روبرو می شوند؛ 
یک روز مرغ گران می شود، روز دیگر 
تخم مرغ؛ یک هفته قیمت گوشــت 
قرمز افزایش می یابد و هفته بعد، خبر 
می رسد که کره و روغن قرار است گران 
و نایاب شود. دالیلی هم که در رسانه ها 
برای ایــن گرانی هــای پیاپی اعالم 
می شود، متفاوت است و گاه متناقض 
نما. یــک روز اعالم می شــود نبودن 
واردات موجب گرانی فالن کاال شده و 
روز دیگر می گویند تمایل به صادرات 
موجب شده که بهمان کاال گران شود.

قیمت ارز و ســکه، بیست و چهارم 
شهریور رکورد زد؛ در سومین روز هفته، 
دالر به کانال ۲۷ هــزار تومانی رفت و 
برگشت؛ سکه از مرز ۱۳ میلیونی عبور 
کرد، ولی در آن باقی نماند. صرافی های 
بانکی بیش از ۳ هزار تومان به قیمت دالر 
اضافه کردنــد. محدودیتی که از لحاظ 

سقف قیمتی در بازار نیما وجود داشت 
برداشته شــد و شــنیده ها حکایت از 
برگشت پرداخت ۲ هزار و ۲۰۰ دالر به 

هر فرد داشت.
 تأثیر باال رفتن ارز

 بر همه وجوه زندگی
باال رفتن قیمت ارز، آثار تورمی بسیار 
بر اغلب کاالهای خانوار دارد؛ برای نمونه، 
بر اساس آمارهای اقتصادی، در یک ماه 
گذشته، قیمت گوشی های هوشمند 
و تبلت تا مرز ۴۰ درصد افزایش قیمت 
داشــته اســت؛ این در حالی است که 
با توجه به مجازی شــدن تحصیل به 
دلیل کرونا، این کاالها یعنی گوشــی 
هوشمند و تبلت، از ضروریات اساسی 
اکثر خانواده های مزدبگیر محســوب 
می شــوند؛ خانواده هایی که این روزها 
به دنبال تجهیــزات الکترونیکی ارزان 
قیمت و باکیفیت در بازار هســتند؛ اما 

پیدا نمی کنند.
در این بین، »مســکن« رکورددار 
افزایش قیمت هاست. بر اساس آخرین 
گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت 
خرید و فروش یــک مترمربع زیربنای 
واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
در مردادماه امسال ۲۳ میلیون و ۱۱۰ 
هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰.۵ 

و ۷۷.۴ درصد افزایش نشان می دهد.
 با توجه به همین موضوع، متوسط 
قیمت هر مترمربع مســکن در تهران 
در اکثر مناطق تهــران که در مردادماه 
پارســال تک رقمی بــود، در مردادماه 
امسال دورقمی یعنی باالی ۱۰ میلیون 
تومان شده است. بر اساس آمارهای بانک 

مرکزی، متوســط قیمت هر مترمربع 
مســکن در اکثر مناطق تهــران )۱۲ 
منطقــه( در مردادمــاه ۹۸ تک رقمی 
بودند. ایــن مناطق عبــارت بودند از: 
مناطق ۹ تا ۱۲ و مناطــق ۱۴ تا ۲۱. بر 
اساس این گزارش، متوسط قیمت هر 
مترمربع مسکن در مناطق مذکور بین ۶ 
میلیون و ۲۶۳ هزار تومان تا ۹ میلیون و 

۷۸۵ هزار تومان بود.
 نقش پررنگ اضطراب 
در تماس های مشاوره ای

تمام ایــن موارد هــر روز اضطراب 
زیادی را بــه اعضای خانــواده به ویژه 
سرپرستان خانوار وارد می کند. در کنار 
تمام این مسائل حاال کرونا هم با خودش 
بیماری های روانی و روحی نظیر وسواس 
و اضطراب آورده است. در ماه های اول 
روانشناسان بارها به این موضوع پرداخته 
و تأکید کرده بودند که با موج وسیعی از 
اختالالت روحی و روانی در دوران کرونا 

و پــس ازآن مواجه خواهیــم بود. این 
نشانه ها به تدریج خود را در رفتار مردم 
نشان داد. ترس از روبه رو شدن با افراد، 
وسواس، حبس کردن خود و فرزندان 
در خانه، تــرس از ابتال به بیماری، همه 
از نتایج شیوع کرونا است. در این میان 
بسیاری نیز با از دســت دادن عزیزان 
خود و عدم برگزاری مراسم  سوگواری 
به مشکالت روحی زیادی دچار شدند. 

تمــام موضوعاتــی کــه در ایــن 
گزارش بــه آن ها اشــاره کردیم باعث 
شد تا روز گذشــته مدیرکل مشاوره و 
امور روان شناختی سازمان بهزیستی 
کشــور پرده از آمار باالی اضطراب در 
تماس های تلفنی صدای مشــاور این 
سازمان بردارد. به گفته بهزاد وحیدنیا 
۴۷ درصــد از کل تماس هــای حوزه 
اختالالت مربوط به اختالالت اضطرابی 
بود. البتــه این آمار تنهــا بازگوکننده 
مشکالت بخشــی از مردم است که با 
این ســامانه تماس گرفته اند و آماری 
از میزان بــاالی اضطــراب در افرادی 
که به روانشناســان خصوصی مراجعه 
می کنند یا افرادی که اصالً مشکلشان را 
با روانشناسان مطرح نمی کنند در دست 
نیست. به هرروی آنچه مسلم است این 
است که زندگی درصد باالیی از مردم با 

اضطراب گره خورده است. 
مشکالت روحی و روانی مردم آن قدر 
زیاد و جدی شــده که وحیدنیا عنوان 
کرده مشاوره مجازی دولتی پاسخگوی 
نیاز جامعه نیســت و با توجه به اینکه 
در همه استان های کشــور ۳۱ مرکز 
مشاوره تلفنی تحت نظر مستقیم دولت 
به صــورت رایگان فعالیــت دارد اما با 
توجه به بحران کرونا و افزایش تقاضاها، 
این خدمات ســاماندهی جدی تری را  

می طلبد.
کودکان هم به اجبار اضطراب را 

تجربه می کنند
در خانــه ای که اضطــراب وجود 
داشته باشــد، اینکه دامن کودکان و 
فرزندان را هم بگیرد چندان عجیب 
به نظر نمی رســد. بر همین اســاس 
مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی 
سازمان بهزیستی کشور از غربالگری 
اضطراب برای ۵۴ هزار کودک پنج تا 
۶ سال در مهدهای کودک خبر داد و 
گفت: ۲۰ درصد این کودکان مشکوک 
به اختالل اضطراب شناخته شدند و 
نیازمنــد ارزیابی مجــدد و  ارجاع به 

متخصص بود.
وحیدنیا خاطرنشان کرد: از این ۲۰ 
درصد برای ۳۰ درصد اختالل اضطراب 
تشخیص داده شــد و ۷ درصد آنان به 
صورت ویژه مورد مداخالت روانشناسی 

قرار گرفتند. 

پایین آمدن سطح زندگی خانواده ها 
یکی از مشــکالتی اســت کــه باعث 
اضطراب در کودکان می شــود. تجربه 
شخصی نشــان می دهد در روزهایی 
که آموزش هــای مدرســه به صورت 
آنالین شده اســت نداشتن اینترنت یا 
دستگاه های هوشمند برای کودکان به 

معضلی بزرگ تبدیل  شده است. 
بسیاری از کودکان که در محله های 
پایین یا حتی متوســط تهران زندگی 
می کنند توان خرید گوشی هوشمند 
ندارند و مجبورند چندساعتی گوشی 
اعضای خانواده را قــرض بگیرند یا بر 
سر استفاده یک گوشــی در خانه دعوا 
می شود. یکی از دانش آموزان می گفت 
که ساعت کالســش با ساعات کالس 
برادرش تقریباً یکی است و هر بار یکی 
از آن ها مجبور اســت نیمی از کالس 
را از دســت بدهد و همین دلیلی برای 

اضطراب آن ها است. 
 روزگاری که زندگی در آن 

سخت است
روزگار خوبی نیســت و مردم برای 
گذراندن زندگی نه برای بهتر شدنش 
جان می کنند. کارگران و حقوق بگیران 
حتی بازاری ها و افرادی که کار خودشان 
را دارند هم از وضعیــت زندگی گالیه 
می کنند. حقوق ناچیز کفاف گوشت 
کیلویی ۹۰هزار تومان و برنج کیلویی 
۲۵هزار تومان را نمی دهــد و زندگی 
به جای اینکه هر ســال بهتر شود سیر 

نزولی دارد. 
مردان و زنان از کار کردن برای سیر 
کردن شکم و نداشتن پس انداز خسته 
شــده و امید و انگیزه برای ادامه دادن 
زندگی هر روز کم تر و کمتر می شــود. 
افســردگی، اضطراب و ناکامــی را در 
نگاه بیشتر اقشار جامعه دیده می شود 
و ظاهرا فریادرسی برای نجات مردم از 

این شرایط نیست.

 47 درصد تماس ها با صدای مشاور در حوزه اختالالت مربوط به اضطراب است

اضطرابزدگیمضاعفمردمدرپیرشدفزایندهگرانیها

گفت وگوی خبری

هر از چندگاهی ویدئوهای دل خراشی از آزارکودکان توسط 
خانواده یا اطرافیانشان در فضای مجازی منتشر می شود که 
حتی دیدنشــان هم دل می خواهد اما این ویدیوها به سرعت 
دست به دست می چرخند و منتشــر و موجب خشم کاربران 
فضای مجازی می شوند؛ به طور مثال هفته گذشته ویدیویی در 
فضای مجازی بازتاب زیادی داشت که پدری، در حال آموزش 

استعمال مواد مخدر به فرزند خردسالش بود.
 پلیس در این مواقع به سرعت وارد عمل می شود و پدر، مادر و 
یا هر کس دیگری را که عامل آزار و انتشار ویدیوهاست، دستگیر 
می کند تا خشم عمومی مردم را فروبنشاند. آزارگران که اغلب 

نام پدر و مادر را یدک می کشند، انگیزه های متفاوتی دارند.
اما کودکان حاضر در این ویدیوها تنها قربانیان خشونت و 
آزار علیه کودکان نیستند که حتی درصد کوچکی از آنان هم 
محسوب نمی شوند. هرروزه کودکان زیادی در خانواده، جامعه، 
مدرسه و ... در معرض انواع مختلفی از آزارها هستند و به گفته 
کارشناسان در بســیاری از موارد آزار علیه کودکان با مقاصد 

تربیتی انجام می شود.
مصادیق آزار کودکان را بشناسیم

به گفته فاطمه قاسم زاده، فعال حقوق کودک، کودک آزاری 
گستره مختلفی از رفتارها را شامل می شود. هرچند که همه 

رفتارها درنهایت به آزار جسمی و روحی کودک منتهی می شود، 
اما می توان این رفتارها را به سه گروه دسته بندی کرد. رایج ترین 
رفتاری که به عنوان کودک آزاری می شناسیم، آزار فیزیکی و 
مورد ضرب و شتم قرار دادن کودک است که هرچند که آسیب 
عمدتاً به جسم وارد می شود اما کودکی که در معرض کتک یا 
مجروح شدن قرار بگیرد قطعاً از نظر روانی هم آسیب خواهد 
دید. دسته دوم کودک آزاری، آزارهای عاطفی یا روانی است. 
در اینجا دیگر ضرب و شتم فیزیکی مطرح نیست و تنبیهات 
و تحقیر کالمی به  کار برده می شــود. دامنه این کودک آزاری 
وسیع است؛ تبعیض گذاشتن بین فرزندان دختر و پسر نوعی 
از این آزارهاست.  آزارهای عاطفی گاهی حتی ندانسته توسط 
خانواده یا مدرســه به عنوان یک روش تربیتــی به کار گرفته 
می شود. مانند مقایسه کردن بچه ها با یکدیگر و ایجاد رقابت؛ 
درحالی که باید به جای این رقابت، مشارکت وجود داشته باشد.
آخرین نــوع کــودک آزاری، نوع اجتماعی آن اســت که 
آزارهایی است که نه از طرف یک فرد که از طرف ساختارهای 
اجتماعی جامعه برای کودکان ایجاد می شود؛ مثل کودکانی 

که از تحصیل بازمانده اند درحالی که آموزش حق آن هاست.
برخورد قانون گذار با کودک آزاری 

قاسم زاده در رابطه با مجازات کودک آزار گفت: در آیین نامه 

حمایــت از حقوق کودکان ذکر شــده اســت کــه مجازات 
کودک آزاری با توجه به آسیبی که به کودک وارد شده است، 
متفاوت است. مثاًل آسیب ناشی از نقص عضو با مجازات ضرب و 
شتمی که حتی سرخی هم روی بدن کودک به جا نگذارد، فرق 

دارد و مجازات با توجه به میزان آسیب تعیین می شود.
به عقیده او اما مسئله اینجاست که خود همین قانون هم 
مشکالتی دارد؛ مثاًل اگر پدری فرزندش را به قتل برساند )که 
در نمونه رومینا شاهد آن بودیم و پدر به ۹ سال زندان محکوم 
شد( مجازات او حداکثر ۱۰ ســال زندان است و این در حالی 
است که اگر مادری فرزندش را به قتل برساند، جرمش قصاص 

خواهد بود.
افزایش کودک آزاری در کشور

اخیراً خبری منتشــر شــد که کــودک آزاری در یکی از 
استان های کشور سه و نیم برابر شده اســت؛ این فعال حوزه 
کودکان دراین باره اظهار کرد: واقعیت این اســت که کرونا به 
یک سری از مشکالت دامن زد و این مختص کشور ما نیست و 
آمارها نشان داده که بحران کرونا باعث باال رفتن خشونت در 

خانواده ها شده است.
در وضعیت فعلی که بچه ها در خانه  مانده اند و فضای خانه 
محدود است و برای ســرگرمی  مردم امکانات خاصی وجود 

ندارد، آمار خشونت علیه کودکان باالتر رفته است. باال رفتن 
این آمار نسبت به قبل از کرونا را هم خود اورژانس اعالم می کند 

و هم پژوهش هایی که در این زمینه انجام  شده است.
کودک آزاری را گزارش کنیم

یکی از موضوعاتی که بسیاری از ما تجربه مواجهه با آن را 
داشته ایم کودک آزاری بوده است. ممکن است در ساختمان 
محل زندگی، در بین دوستان و اقوام یا حتی خیابان افرادی را 
بشناسیم یا ببینیم که در حال انجام یک یا چند مورد از مصادیق 
کودک آزاری هستند. در چنین زمان هایی باید به جای منفعل 
بودن موضــوع را به مراجــع ذیصالح گــزارش کنیم چراکه 

کودک آزاری یک جرم عمومی است. 
در این مواقع با شماره اورژانس اجتماعی یعنی ۱۲۳ تماس 
بگیرید و کودک آزاری را گزارش بدهید. نیروهای اورژانس از 
شــما آدرس می گیرند و به محل مراجعه می کنند؛ در اغلب 

مواقع نیز پیگیری می کنند و عملکرد خوبی دارند.

فاطمه قاسم زاده، فعال حقوق کودک:

کودک آزاری جرم عمومی است، حتما به 123 گزارش دهید

مدیرکل مشاوره و امور 
روان شناختی سازمان 

بهزیستی: 47 درصد 
از کل تماس های تلفنی 
صدای مشاور در حوزه 

اختالالت اضطرابی است 
و این آمار تنها بازگوکننده 
مشکالت بخشی از مردم 

است که با این سامانه تماس 
گرفته اند؛ آمار افرادی که 
به روانشناسان خصوصی 

مراجعه می کنند یا اصاًل 
به روانشناسان مراجعه 

نمی کنند، در دست نیست

اضطراب معیشتی شرایطی 
است که در آن یک خانواده 

اطمینان ندارد همین 
میزان خریدی که این ماه 

با دستمزد خود داشته، 
ماه بعد هم داشته باشد. 
به عبارت دیگر، اگر این 
ماه توانسته ۳۰ درصد 

سبد معیشت خانوار را با 
دستمزد دریافتی خود 

پوشش دهد، ماه بعد هم 
می تواند یا خیر؟
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