کوتاه از قم

انتظار سرایت کمتر آنفلوآنزا در سال کرونایی

سخنگوی قوهقضائیه :حکم پدر رومینا قطعی نیست

جریمه بیرون انداختن ماسک از خودرو

ایسنا :نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره به وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا
در داروخانهها ،گفت :با توجه به استفاده از ماسک ،فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده از مواد
ضدعفونی کننده و ،...انتظار داریم که امســال آنفلوآنزا سرایت کمتری داشته باشد .علی
فاطمی درباره وضعیت توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانهها ،گفت :طبق اطالعاتی که ما
داریم قرار بود که از  ۲۰شهریور به بعد یا در اواخر شهریور ماه توزیع عمومی واکسن آنفلوآنزا
آغاز شود .در حال حاضر هم برخی از شرکتهای پخش در انبارهایشان واکسن آنفلوآنزا را
موجود دارند و از داروخانهها هم سفارش گرفتهاند.

ایرنا :سخنگوی قوهقضائیه گفت :حکم پدر رومینا قطعی نیست و قابل فرجامخواهی در
دیوان عالی کشور است .غالمحسین اســماعیلی افزود :حکم پدر رومینا بعد از رسیدگی
در دیوان عالی کشــور قطعی میشود .رومینا اشــرفی دانشآموز  ۱3ساله تالشی ششم
خردادماه به دلیل اختالفات خانوادگی به دست پدرش در حین خواب به قتل رسیده بود.
هفتم شهریورماه دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گیالن اعالم کرد :بر اساس رأی
دادگاه بدوی ،قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به  9سال حبس و
پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان :بیرون انداختن ماسک از پنجره خودرو تخلف است و راننده آن
جریمه میشود .سرهنگ علی همه خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران گفت :انداختن ماسک و دستکشهای استفاده شده دقیقاً همانند پرت
کردن زباله به بیرون از خودرو اســت که قانونگذار برای این تخلف ،جریمه تعیین کرده
است و ماموران پلیس راهور ،به محض مشاهده اینگونه تخلف با آن طبق قانون برخورد
خواهند کرد .جریمه پرت کردن زباله از خودرو به بیرون  3۰هزار تومان است که در سوابق
وضعیت تخلفات راننده ثبت خواهد شد.

شهری
تشویق فرزند به مصرف
موادمخدر کودکآزاری است

کودکان زبالهگرد در گودها
شرایط سختی دارند

شهر خبر :عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت
از حقوق کودکان از مکانهــای مملو از زباله در
حاشیه شــهرها به نام «گود» خبر داد و گفت:
کودکان زبالهگرد به گودها میروند و در آنجا در
شرایط بسیار سخت و عجیبی زندگی و آنجا هم
زبالهگردی میکنند .مونیکا نادی افزود :اینکه ما
کودکان زبالهگرد را از ســطح شهر جمع کنیم
اما به گودها توجهی نکنیــم و نظارتی بر آنها
نداشته باشیم طبیعتاً نمیتواند نظارت کارآمد بر
کودکان زبالهگرد را به وجود بیاورد .وی ادامه داد:
از سوی دیگر کودکان زبالهگرد از این طریق امرار
معاش میکنند و زندگی آنها تأمین میشود،
پس اگر کار آنها را بگیریــم باید به فکر معاش
کودکان نیز بود.
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وقتیتنهاییغالبشد
 ۱۰ســپتامبر روز جهانی پیشــگیری از
خودکشی نامگذاری شده اســت؛ در این
راســتا انجمن بینالمللی پیشــگیری از
خودکشی ( ،)IASPسازمان بهداشت جهانی
( )WHOو فدراســیون جهانی بهداشــت
روان ( )WFMHبــرای میزبانی روز جهانی
پیشگیری از خودکشی همکاری میکنند و
آگاهی
در سراسر دنیا این ماه (سپتامبر) ،ماه
ِ
ملی و بینالمللی در رابطه با پیشــگیری از
خودکشی است .در حالی که پیشگیری از
خودکشی در تمام سال از اهمیت برخوردار
زمان اختصاصی را برای
است ،اما این ماهِ ،
جمع شدن با شور و اشــتیاق جمعی برای
صحبت پیرامون یک موضوع دشوار فراهم
میکند .چراکــه در این میان همه ســاله
هزاران نفر در اثر خودکشــی جان خود را
از دست میدهند و بسیاری دیگر نیز تحت
تأثیر مرگ آنها قرار میگیرند لذا نمیتوان
از تأثیر پدیده خودکشی چشم پوشید؛ به
گزارش ایسنا فریبرز درتاج ،رئیس انجمن
روانشناسی تربیتی ایران خودکشی را نتیجه
همگرایی عوامل ژنتیکی ،روانشــناختی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سایر عوامل
خطرزا عنوان کرد و گفت :افرادی که جان
خود را میگیرند ،نمایانگر یک گروه ناهمگن
با تأثیرات علیتــی منحصر به فرد ،پیچیده
و چند وجهی هســتند .چنین ناهمگنی،
چالشهایی را برای متخصصان پیشگیری

از خودکشی به وجود آورده است.
افکار خودکشی را طبیعی تلقی
نکنید
وی با بیان اینکه رفتار خودکشــی رفتاری
جهانی اســت که هیچ مرزی نمیشناسد،
اظهار کرد :خودکشی ،بدون در نظر گرفتن
سن ،جنس یا پیشینه میتواند افراد همه
ملل ،فرهنگها ،مذاهب و طبقات را تحت
تأثیر قــرار دهد .خودکشــی اغلب نتیجه
روان آســیبدیده و درمان نشده
بهداشت ِ
است؛ افکار خودکشی ،گرچه معمول است،
اما نباید طبیعی تلقی شود و اغلب حاکی از
موارد جدی است.
درتاج با اشاره به آمار جهانی نرخ خودکشی
تصریح کرد :ســازمان بهداشــت جهانی
تخمین میزنــد که هر ســال تقریباً یک
میلیون نفر در اثر خودکشی جان خود را از
دست میدهند که نشان دهنده نرخ مرگ
و میر جهانی  ۱۶نفــر در هر صد هزار نفر یا
یک مرگ در هر  ۴۰ثانیه است و پیشبینی
میشد تا سال  ۲۰۲۰این میزان مرگ و میر
به یک نفر در هر  ۲۰ثانیه افزایش یابد.
خودکشــی یکی از سه عامل
اصلی مرگ  ۱۵تا  ۴۴سالهها
به گفته وی ،ســازمان بهداشــت جهانی
همچنین گزارش میدهد که خودکشــی
تقریباً نیمی از مرگ و میرهای خشونتآمیز
در جهــان را تشــکیل میدهــد و میزان

عکس:ایسنا

ایرنا :رئیس امور آســیب دیدگان ســازمان
بهزیســتی کشــور تشــویق فرزند به مصرف
موادمخــدر را مصداق کودکآزاری دانســت و
گفت :امکان ســلب حضانت از پدری که دختر
خود را به مصرف مواد تشویق میکند ،درصورتی
که قاضی حکم دهد ،وجود دارد .محمود علیگو
افزود :در حال حاضر با همکاری پلیس فتا در حال
پیگیری فیلم منتشر شدهای در فضای مجازی
هستیم که در آن پدری به دختر خردسال خود
طریقه مصرف مواد را یاد میدهد و او را تشویق
به انجام این کار میکند .وی ادامه داد :درصورتی
که این دختربچه شناسایی شــود ،بالفاصله به
مراکز نگهداری کودکان سازمان بهزیستی کشور
منتقل خواهد شــد و در صورت اعتیاد ،کارهای
درمانی نیز برای او صورت خواهد گرفت.
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خودکشــی در سراســر جهان طــی نیم
قرن اخیر ۶۰ ،درصد افزایش یافته اســت.
خودکشــی اکنون در بین سه عامل اصلی
مرگ و میر در بین افراد  ۱5-۴۴ساله (زن
و مرد) قرار دارد.
تفاوتهــای جنســیتی در
خودکشی
وی در ادامه این گفتوگــو به تفاوتهای
جنسیتی در خودکشی اشاره کرد و گفت:
آمارهای رسمی و مطالعات تحقیقاتی نشان
داده که در خودکشــی تفاوت جنســیتی
وجــود دارد .ایــن اختالفات بــه عنوان
جنسیتی خودکشی شناخته
تناقضهای
ِ
میشــود .در حالی که بحث در مورد این
موضوع دشوار اســت ،باید تأکید کرد که
اگر بخواهیم ســاالنه تعداد کشتهشدگان
خودکشی را در سراسر جهان کاهش دهیم،
این دانش مهم است و درک این تفاوتهای

جنســیتی میتوانــد به متخصصــان در
طراحی و توسعه استراتژیهای پیشگیری
و مداخله کمک کند .به گفته رئیس انجمن
روانشناسی تربیتی ایران و طبق مطالعات
آماری انجام شده توسط مراکز سالمت روان
در سراسر دنیا ،احتمال خودکشی در مردان
چهار برابر بیشتر از زنان است .با این حال،
زنان بیشتر از مردان در معرض خودکشی
قرار دارنــد .میزان اقدام به خودکشــی در
زنان دو تا سه برابر بیشــتر از مردان است،
همچنین زنان احتماالً افکار خودکشــی
بیشتری را تجربه میکنند.
دالیــل تفــاوت در انتخاب
روشهای خودکشی بین زنان و
مردان
درتاج با اشــاره به اینکه یکی از مهمترین
دالیل تفــاوت بین اقدام به خودکشــی و
خودکشــیهای موفق بین زنان و مردان

روشهــای خودکشــی مورد اســتفاده
اســت ،توضیح داد :مردان بیشــتر تمایل
دارند روشهای خودکشــی خشونتآمیز
(کشندهتر) از قبیل سالح گرم و حلقآویز
شــدن را انتخاب کنند ،در حالی که زنان
بیشــتر از روشهای غیرکشــندهتر مثل
مصرف بیش از حد دارو یا ســم ،استفاده
میکنند .رئیس انجمن روانشناسی تربیتی
ایران با بیان اینکه فراتر از عامل جنسیت،
در تفاوت انتخاب روشهای خودکشــی،
عوامل و شــرایط دیگری هم در این تفاوت
دخیل هستند ،افزود :مطالعهای نشان داد
مردانی که متأهل بودند بیشــتر از اسلحه
گرم اســتفاده کردند ،در حالی که مردانی
که ازدواج نکــرده بودند ،بــا حلقآویزان
شــدن جان خود را از دســت دادند و زنان
مجرد کمتر از زنان متأهل خود را حلقآویز
میکردند.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید؛

شور عاطفهها در قم
برگزار میشود

محمــد توکلی /گــروه جامعه :شــور
عاطفهها با هدف تأمیــن مایحتاج تحصیلی
دانشآمــوزان نیازمند با اولویــت ملزومات
آموزش غیرحضوری برگزار میشــود .اکبر
میرشــکار ،مدیرکل کمیته امداد استان قم
ضمن قدردانی از مردم نیکوکار اســتان برای
مشارکت در مرحله اول رزمایش ایران همدل
گفت :مرحله دوم ایــن رزمایش از عید قربان
شــروع و هماکنون با شــور عاطفهها مقارن
شده است.
وی با بیان اینکه امسال به دلیل شیوع ویروس
کرونا فضای آموزشی کشــور از حضوری به
غیرحضوری تغییر کرده است ،گفت :با توجه
تورم و شــرایط اقتصــادی جامعه یکی از
به ّ
مشــکالت دانشآموزان مناطــق محروم و
کمبرخوردار شهری و روستایی ،کمبود وسایل
آموزشی از راه دور برای ادامه تحصیل به شمار
میرود .میرشکار با اشاره به اینکه در استان،
 ۴53۲دانشآمــوز تحت حمایــت این نهاد
هستند ،گفت :بســیاری از این دانشآموزان
از ابــزار الزم آمــوزش از راه دور بیبهــره
هستند.
وی افزود :امســال شــور عاطفههــا ،از ۲۲
شــهریورماه لغایت یازدهم مهرماه با شــعار
«همدل میشویم برای مهربانی در مهر» برای
تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان محروم
با اولویــت ملزومات آمــوزش غیرحضوری و
لوازمالتحریر در اســتان قم نیــز همزمان با
سراسر کشور برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان قم با اشاره به
اینکه ادارات پنجگانــه و پایگاههای این نهاد
در ســطح شــهر و مراکز نیکوکاری استان
آمــاده دریافت کمکهای مردمی هســتند،
اظهار کرد :مردم و خیــران گرامی میتوانند
وجوه نقدی خود را نیز از طریق شماره کارت
 ۶۰379979۰۰۰۰۱۱۲5و کد دســتوری
 *8877*۰۲5#پرداخت کنند.

