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توافق ایران و عراق برای 
برگزاری مراسم اربعين مجازي 

در گفتگوی وزرای 
بهداشت ایران و عراق بر 
ضرورت برگزاری مراسم 
اربعین امسال از راه دور 
و همچنیــن تقویــت 

همکاری ها برای پایان دادن به بیماری کووید19 
تاکید شد. روز پنجشنبه سخنگوی وزارت بهداشت 
عراق گفته بود که ورود زائران خارجی برای برگزاری 

مراسم اربعین به عراق ممنوع است.
    

اعالم روش توزیع واکسن 
آنفلوآنزا در داروخانه ها

ســازمان غذا و دارو قرار اســت تعداد محدودی 
واکسن آنفلوآنزا را از طریق داروخانه ها به مردم عرضه 
کند و این ســازمان ظاهرا تصمیمی به شناســایی 
گروه های دارای اولویت ندارد و با منطق هر کس زودتر 

به داروخانه رسید، تصمیم به عرضه واکسن ها دارد.
    

عضو ستاد ملی کرونا: 
 روی واکسن کرونای 

توليد داخل حساب نکنيد
دکتر مسعود مردانی، 
عضو کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا در 
پاســخ به این سوال که 
»چقدر می توانیم امیدوار 

باشیم واکسن ایرانی کرونا به زودی به دست ما برسد« 
گفت: یک شرکت داخلی هست که هر سال می گوید 
من مراحل تجربی و... واکسن آنفلوآنزا را طی کرده ام 
و عن قریب آن را در اختیار مردم می گذارم. اگر شما 
این واکسن را دیده اید، من هم دیده ام! بنده به شما 
قول و اطمینان می دهم که این شــرکت نخواهد 
توانست. راحت به شما بگویم که اصال کشورهای 
غربی تکنولوژی آن را به ما نمی دهند. بنابراین روی 

واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید.
    

احيای تاالب هامون با اعتبار 
۱۰ميليون یورویی

احمد  رضا الهیجان زاده، معاون محیط زیست 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 1۰ 
میلیون یورو اعتبار برای پروژه  احیای تاالب هامون 
گفت: این پروژه تحولــی را در اقتصاد مردم بومی و 
محلی حاشیه تاالب به وجود خواهد آورد و بیش از 
2هزار شغل پایدار نیز برای مردم محلی پیش بینی 

شده است.
    

 مهار آتش سوزی ها 
در منطقه حفاظت شده دنا

فرماندار شهرستان 
دنــا از وقــوع دو فقره 
آتش سوزی در منطقه 
حفاظت شــده دنا خبر 
داد و گفــت: یک فقره 

آتش سوزی در ارتفاعات روستای َکَره و آتش سوزی 
دیگر در ارتفاعــات میمند رخ داد. آتش ســوزی 
روستایَکَره در ســاعات اولیه مهار و خاموش شد، 
اما حدود پنج هزار متر جنــگل و مرتع در پی این 
آتش سوزی طعمه حریق شد. پناهی با بیان اینکه 
آتش ســوزی جنگل ها و مراتع منطقه میمند در 
محدوده منطقه حفاظت شده دنا چهارشنبه 19 
شهریور ماه آغاز شد گفت: این آتش سوزی در همان 

روز نوزدهم شهریور مهار شد.
    

صدور مجوز ۷ هزار استخدام 
جدید در وزارت بهداشت

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
وزارت بهداشــت از اخذ مجوز ۷هزار استخدام 
جدید خبر داد و گفت: تالش بر آن اســت تا طی 
دو - سه ماه آینده، معوقات کارانه کارکنان را به 

صفر برسانیم.
    

جنگل ها زغال می شود!
فرمانــده یــگان 
حفاظــت ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیــزداری گفت: در 
۵ ماه گذشته در سطح 

کشور 19۰۰ فقره پرونده در رابطه با قاچاق چوب 
تشکیل شده است. سرهنگ علی عباس نژاد گفت: 
بحث قاچاق چوب هم در استان های زاگرس و هم 
در استان های شمالی مطرح است، به طور مثال 
یکی از مشکالتی که ما در بحث چوب داریم، تولید 
زغال غیرقانونی است. در ۴ ماه اول امسال هفت و 
نیم تن زغال غیرقانونی کشف کردیم و همچنین 

تعداد زیادی انهدام کوره زغال داشته ایم.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

چندی پیش بود که انتشار کلیپی 
از وادار کردن پسر بچه ای ۳ ساله برای 
استعمال مواد مخدر در فضای مجازی 
واکنش هــای فراوانی در پی داشــت. 
درحالی که بســیاری نگران سرنوشت 
کودک این فیلم بودند، برخی از آسانی 
اشــتراک گذاری چنین محتوایی در 
فضای مجــازی ابراز نگرانــی کردند. 
محتوایی کــه می تواند بــه راحتی در 
دسترس نوجوانان و جوانان قرار گیرد 
و آنان را به استعمال مواد مخدر ترغیب 

کند.
روز پنج شنبه ســرهنگ مصطفی 
نوروزی، رئیس مرکز مبــارزه با جرایم 
ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا اعالم 
کرد که عامل انتشار این فیلم دستگیر 
شــده اســت. به گفته نوروزی؛ متهم 
انگیزه اصلی خود را از این اقدام، شوخی و 
سرگرمی در جمع خانوادگی اعالم کرد.

البتــه همیشــه غــرض از چنین 
فیلم هایی شــوخی های عبث نیست. 
پیشــتر افرادی از فضای مجازی برای 
اعمالی چون فروش مواد مخدر، تبلیغ 
مواد آن هم با سواســتفاده از کودکان 
بهره  برده بودند. به طوری که صفحاتی 
در اینستاگرام یا تلگرام نسبت به فروش 
انواع موادمخدر و ابزار آالت استعمال آن 
اقدام کرده و عالوه بر تبلیغ مواد مخدر، 

اقدام به پذیرش سفارش و ارسال آن به 
نقاط مختلف و تحویل به منزل کرده و 
حتی رضایت مشــتریان خود را نیز در 
صفحاتشــان بازتاب و حتی پا را از این 
هم فراتر گذاشــته و از کشت گرفته تا 
بسته بندی و طریقه استفاده از آن را هم در 
صفحات شان آموزش دادند. در این میان 
هر چند بارها پلیس فتا خبر از بازداشت 
گرداندگان و بستن این صفحات داده، 
باز هم صفحه جدیدی از هزار توی این 

دنیای غریب سر بر آورده است.
نگرانی خانواده ها

تبلیغ مــواد مخدر گاهــی اوقات 
در صفحــات مجازی به  قدری آســان 
و بی دغدغه صــورت می گیرد که حتی 
کودکان نیز به آســانی به آن دسترسی 
دارند و این موضوعی اســت که نگرانی 
والدین و خانواده ها را در پی دارد و حتی، 
فروشــندگان آن برای جذب مشتری 
بیشتر از کودکان به عنوان مصرف کننده 
مواد مخدر تصاویری را منتشر می کنند 
که با ایجاد واکنش، افراد بیشــتری را 
وادار به دیدن تبلیغ کرده و در این میان 

مشتری های بیشتری جذب کنند.
به طوری که چندی پیش صفحه ای 
در فضای اینستاگرام دست به دست شد 
که در آن فروشنده مواد مخدر عالوه بر 
تبلیغ انواع ابزار آالت مصرف مواد مخدر، 
تصویر کودکی را منتشر کرد که در حال 

کشیدن تریاک با وافور بود.
صفحــه ایــن شــخص متخلف با 
واکنش های افراد زیادی مواجه شــد 

که در نهایــت این فرد توســط پلیس 
فتــا شناســایی و دســتگیر و صفحه 

اینستاگرامش بسته شد.
فضای حقیقی، فضای مجازی

در حالی کــه برخی ایــن موضوع 
را دســتاویزی برای برخورد بیشــتر با 
صفحات مجازی مــی دانند و معتقدند 
این فضا امکان بیشتری برای تخلفاتی 
از این دست فراهم می کند، برخی دیگر 
بر این باورند دسترســی به مواد مخدر 
در ایران به خصوص در شهرهای بزرگ 
پیش از فراگیری شبکه های مجازی نیز 
چندان سخت نبود؛ به طوری که نگاهی 
به آمارها نشان می دهد در تهران کمتر 
از یک ســاعت می توان به مواد مخدر 

دسترسی پیدا کرد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
دو سال پیش، یعنی در زمانی که فضای 
مجازی هنوز گسترش امروز را نداشت، 
گفته بود که طبق آمارهای به  دست آمده 
از استان های کشــور، زمان دسترسی 
به موادمخدر حداکثر بیــن ۳۰ تا ۴۵ 

دقیقه است.
پرویز افشار با اشاره به اینکه ایران 
بزرگترین کاشف موادمخدر در جهان 
اســت، گفته بود: » همجواری ایران 
با کشــور افغانســتان که بزرگترین 
تولیدکننــده موادمخــدر اســت و 
۷۵ تــا ۸۰ درصد موادمخــدر دنیا را 
تولید می کند، باعث شــده که ایران 
بزرگترین کشــف کننده موادمخدر 

در دنیا باشد«.

فروش مواد در فضای مجازی
با این حال نمی توان از فروش این مواد 
در فضای تازه گسترش یافته جدید به 
آسانی عبور کرد هر چند به اعتقاد برخی 
از کارشناسان پلیس، فروش مواد مخدر 
در این فضا گرچه کار تبلیغ آن را راحت تر 
و آن را به نوعی در دســترس تر کرده، 
اما کار را برای پلیس برای شناســایی 
باندهای توزیع را نیز آسان تر کرده است.

  فضای مجازی 
جوالنگاه عرضه مواد

در این میان مدیــرکل فرهنگی و 
پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه فضای مجازی جوالنگاه عرضه 
مواد مخدر شده، به ایرنا گفت: »نظارت 
و پیشــگیری از افتادن فرزندان در دام 
سودجویان مواد مخدر باید از خانه شروع 
شود و الزمه این نظارت، ارتقای اطالعات 
والدین است تا نگذاریم بازار سوداگران 

مرگ در فضای مجازی داغ شود«.

محمد مهدی اســماعیلی گفت: » 
خوشبختانه پلیس فتا با رصدهای خوبی 
که همیشه داشته و دارد، تعداد زیادی 
از این کانال ها را مســدود کرده است. 
ضمن اینکــه در این مســیر، آموزش 
مراقبت و نظارت والدین از فرزندان هم 
مدنظر قرار گرفته است.اما عالوه بر جمع 
شدن حواس والدین به رفتارها و میزان 
اســتفاده فرزندان از فضــای مجازی، 
دستگاه های حاکمیتی هم باید بتوانند 
متناسب با سن کاربر، خوراک مورد نیاز 

مخاطبان مختلف را فراهم کنند«.
تیغ دو لبه کارکرد فضای مجازی 

گسترش روز افزون فضای مجازی 
و دسترسی آسان به این فضا در شرایط 
کنونی، هم به عنوان یک فرصت و هم به 
عنوان یک تهدید می تواند تلقی شود، به 
ویژه در حوزه مواد مخدر که می تواند یک 
تیغ دولبه در خصوص تبلیغ یا پیشگیری 

از مواد خانمانسوز باشد.
با گسترش استفاده از فضای مجازی 
در بیــن گروه های ســنی مختلف به 
خصوص دانش آموزان و جوانان، ممکن 
است عده ای با سوء استفاده از این فضا، 
به دنبال تبلیغ یا عرضــه موادمخدر به 

جوانان و نوجوانان باشند.
برخی از سوء استفاده کننده در این 
فضا، بــه دنبال القا تاثیــر مصرف مواد 
مخدر در بین دانش آموزان و دانشجویان 
هســتند به گونه ای که با ارائه اطالعات 
نادرســت از این شــیوه، برای ترغیب 
جوانان به مصــرف موادمخدر در فصل 

امتحانات بهره بگیرند.
گاهی تبلیغات بی اساس و بی سر و 
ته در خصوص موادمخدر، چه شوخی 
و چه جدی تاثیرات منفی بر روی ذهن 
و روان جوانــان و نوجوانان دارد، به طور 
مثال در زمان شیوع ویروس کرونا عده ای 
در اینســتاگرام با هشــتگ» معتادها 
نمی گیرند« که بیشتر نیز جنبه شوخی 
با مصاحبه کوتاهی با یــک فرد معتاد 
داشت که در فضای مجاز منتشر شده 
بود، عاملی شــدند برای ســو برداشت 
و روی آوردن عــده  ای به مــواد مخدر. 
البته در عیــن حال از این فضــا، که در 
آن دسترســی به شبکه های اجتماعی 
برای جوانان و نوجوانان آســان است، 
می توان راهکارهای پیشــگیرانه را نیز 
ارائــه داد و خانواده هــا را در این زمینه 
هوشیار و حســاس کرد. در همین باره 
زهرا کریمی، کارشــناس حوزه فضای 
مجازی و آی تی)IT(  و استاد دانشگاه 
می گوید: »در دوران کرونا شاهدف کوچ 

کردن فعالیت های مختلف به این فضا از 
جمله کسب و کارهای مختلف ،آموزش 
و پرورش، فعالیت آموزشی دانشگاه ها، 
موسسات آموزشی هســتیم و از سوی 
دیگر باید شاهد رونق کسب و کارهایی 
غیر مجازی چون فروش مواد مخدر هم 

در این فضا باشیم«. 
کریمی، با اشــاره به برخی ترس ها، 
کاستی ها و ناآگاهی در خصوص برخی 
فعالیت ها، جرایــم و تخلفات اینترنتی 
که باعث نگرانی از اســتفاده از این فضا 
می شود، گفت: »با توسعه سواد رسانه ای 
می توان از این فضا به خوبی استفاده کرد. 
ضمن اینکه پیشگیری از بروز آسیب های 
اجتماعی با تزریق محتــوا به فضاهای 
مجازی امکانپذیر است«. همچنین به 
گفته او با توسعه دولت الکترونیک، برخی 
از جرائم و تخلفات اینترنتی کاهش پیدا 

می کند.
 هشدار رئیس پلیس به والدین

در همین راستا پلیس هم عالوه بر 
رصد فراوان گروه های متخلف در فضای 
مجازی معتقد اســت، از آنجایی که هر 
لحظه گروه های متخلــف جدیدی در 
فضاهای مجازی و حقیقی سر بر می آورند 
الزم است که والدین در این خصوص آگاه 
بوده تا فرزندان شان در دام مواد مخدر 
صنعتی که با شکل های جدید و جذاب 

وارد بازار می شود، گرفتار نشوند.
سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس 
مرکز مبــارزه با جرائم ملی و ســازمان 
یافته پلیس فتا ناجا به تمامی کاربران 
فضای مجازی توصیه کرد: »از ارتکاب 
به اقدامات مشــابه به دالیل مختلف از 
جمله جمع آوری فالور و بازدید کننده 
خودداری کرده و در صورت مشــاهده 
موارد مشــکوک، آن را از طریق سایت 
www. رسمی پلیس فتا به نشــانی
cybre police.ir قسمت گزارشات 

مردمی منعکس کنند«.

دسترسی آسان به مواد مخدر در فضای مجازی  نگران کننده است

سوءمصرف از کوچه و خیابان تا صفحات مجازی

خبر

در روزهای اخیر انتشار تصاویری از مقایسه 
جلد کتاب های ریاضی ســوم ابتدایی امسال 
و سال گذشته خبرساز شد. این عکس نشان 
می دهد تصویر دختر بچه هایــی روی جلد 
کتاب، در چاپ جدید حذف شــده است. این 
تصویر عالوه بر واکنش هــا و انتقادات فراوان 
در فضای مجازی، واکنش هایی را نیز از سوی 

مسئوالن امر در پی داشت.
یکی از کاربران در انتقاد به این اقدام نوشته 
است: »برجسته ترین چهره ریاضی قرن اخیر 
ایران یک زن به نام مریم میرزاخانی بوده و حاال 
عکس دخترهــا را از روی جلد کتاب ریاضی 

دبستان حذف کردید؟«.
برخی از کاربران اینترنــت این اقدام را در 
راستای سیاست کم رنگ کردن حضور زنان در 
جامعه می دانند و گروهی با تصویر سازی هایی 
در مورد این اتفاق، این موضوع را از منظر طنز 
مورد انتقاد قرار دادند و برخی با اضافه کردن 
تصویر مریم میرزاخانی، ریاضیدان برجسته 
جهانی به جلد این کتاب آن را در شبکه های 
اجتماعی بازنشــر و به این حرکت آموزش و 
پرورش اعتراض کردند. حتــی کارزاری در 
اعتراض و درخواســت توضیح درباره حذف 
تصویر دختــران از روی جلد کتاب درســی 
نیز در فضــای مجازی راه اندازی شــده که تا 

دیروز بیش از 9 هزار نفــر از آن را امضا کردند. 
در بخشــی از این نامه خطاب وزیر آموزش و 
پرورش آمده است: »حذف دختران )حتی با 
پوشش و حجاب مورد تایید(، به عنوان اتفاقی 
نمادین، عالوه بر نادیــده گرفتن حقوق برابر 
زنان و مردان در کسب علم و دانش، به شدت 
باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شده. چرا 
که این امر نه تنها در کودکان دختر این حس را 
ایجاد می کند که نقشی در کسب علم و آینده 
این کشور ندارند بلکه به کودکان پسر جامعه 
هم به طور علنی نظام اشــتباه مردســاالری 
و نابرابــری و پذیرفتن تبعیــض ناعادالنه را 

آموزش می دهد«.
تصویر شلوغ بود

در این میان اما مسئوالن آموزش و پرورش 
در توجیه این کار، توضیحات دیگری دادند. 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش در پاســخ بــه این موضوع 
اطالعیه ای را صادر کــرد و گفت: »از آنجا که 
تصویر قبلی بسیار شلوغ بود و تعداد مفاهیم 
ریاضی مطرح شده درآن تصویر بسیار زیاد بود، 
پیشنهاد دوســتانی که از منظرهای هنری، 
زیباشناسی و روانشناسی بخش های مختلف 
کتاب را بررسی می کنند بر این بوده است که 

تصویر خلوت تر شود«.

در ایــن اطالعیه آمده اســت: »از حدف 
تصویــر دو دانش آمــوز دختر کــه برخی 
شــکل های هندسی در دســتان آنهاست؛ 
برداشــت هایی از قبیــل حذف دســتوری 
تصاویر دختران شــده اســت. با بررســی 
صفحــات دیگــر کتــاب و نیز جلد ســایر 
کتاب های ریاضی مشــاهده می شــود که 
تصاویر متعددی از دختــران دانش آموز در 
کتاب های ریاضی اســتفاده شــده است و 
بنابرایــن موضوع حذف دســتوری تصاویر 

دختران نمی تواند مد نظر باشد«.
چرا پسران حذف نشدند

در واکنش به این موضوع نســیم بهاری، 
طراح جلد کتاب ریاضی ســوم دبســتان در 
اینستاگرامش نوشت: »برام باور نکردنی ست 
که انقدر راحت دست در طرح ببرند و دخترها 
رو حذف کنند! طــرح قبلی هم کلی ممیزی 
خورد و اجازه ندادنــد تا یکی از دخترها باالی 
درخت باشــد!«. او در پاســخ به توضیحات 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی 
وزارت آموزش و پــرورش هم افــزود: »اگر 
واقعا راست می گویید دو تا از پسرها رو حذف 
می کردید! اصال نه! یک دختر و یک پسر حذف 
را می کردید، فقط حضور دخترها شــلوغش 

می کرد و زیبا نبود؟«.

وزیر دستور بررسی داد
محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و 
پرورش ایران در واکنش به اعترضات به حذف 
تصویر دخترهــا از طرح جلد کتــاب ریاضی 
سوم دبســتان اعالم کرد که به رییس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ماموریت داده تا 
تغییرات در شکل  و محتوای کتاب های درسی را 
با  حساسیت کامل رصد، اصالح و گزارش کند. او 
در توییتی نوشت: »به دغدغه های مردم اهمیت 

می دهم . دختران میهن شایسته احترامند«.
واکنش ابتکار 

همچنین معاون رئیس جمهوری ایران در 

امور زنان در توییتی از وزیر آموزش و پرورش 
خواست تا عدالت جنســیتی را دربررسی و 
اصالح کتاب های درسی در دستور کار قرار 
دهد. معصومه ابتکار حساســیت مردم را به 
جا خواند و تاکید کرد که دختران را نمی توان 

نادیده گرفت..
ابتــکار، تصویــری از روی جلــد کتاب 
علوم ســوم دبســتان را کــه در آن تصویر 
دختــران اســتفاده شــده را نیز منتشــر 
کــرد و نوشــت: »دو جلد کتــاب ریاضی و 
 علوم ســال تحصیلــی جدید را بایــد کنار 

هم دید«.

حذف واکنش برانگيز تصویر  دختران از کتاب ریاضی سوم ابتدایی

سخنگوی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، دو سال پیش، 

یعنی در زمانی که فضای 
مجازی هنوز گسترش 
امروز را نداشت، گفته 

بود که طبق آمارهای به  
دست آمده از استان های 
کشور، زمان دسترسی به 

موادمخدر حداکثر بین 30 
تا 45 دقیقه است

تبلیغ مواد مخدر گاهی 
اوقات در صفحات مجازی 

به  قدری آسان و بی دغدغه 
صورت می گیرد که حتی 
کودکان نیز به آسانی به 

آن دسترسی دارند و این 
موضوعی است که نگرانی 

والدین و خانواده ها را در 
پی دارد
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