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جامعهمسئوالن می گویند

واکنش طنز کاربران فضای مجازی به 
عقب کشیدن ساعت رسمی کشور

به لطف وقت گذرانی  برخی از کاربران در فضای 
مجازی، طبیعتا موضوعات غیر جدی هم در این 
فضا همیشه رونــق خــودش را دارد. معموال هر 
اتفاقی که در کشور رخ می دهد عده ای هستند 
که از زاویه متفاوت و طنز به آن نگاه می کنند.  تازه 
ترین واکنش غیرجدی کاربران به ماجرای عقب 
کشیدن ساعت رسمی کشور بود که برخی از این 

شوخی ها را با هم مرور می کنیم:
* به بابام میگم امشب باید ساعت رو یه ساعت 
عقب بکشیم؛ میگه چه کار کنم که مجبورم امشب 
تورو یک ساعت بیشتر از روزای قبلی تحمل کنم.
*ما تو شهرستان ساعت نداریم خروسمون رو یه 

متر بردیم عقب .
*اگه خیابانی بود و حین گزارش ساعت می رفت 
عقب این رو می گفت:االن رفتیم تو بامداد فردا 

ولی نه صبر کنید دوباره رفتیم تو دیروز.
*االن که ساعت ها یک ساعت بر گشت عقب دلم 
واسه اون سربازی می سوزه که سر برجکه، یه 

ساعت بیشتر باید پست بده.
*قاعدتا باید امشب شب یلدا می شد چون یک 

ساعت از یک دقیقه بیشتره.
ــوار تاکسی  ــردا بشه ، س  *مــن فقط منتظرم ف
بشم ببینم تحلیل راننده تاکسی راجع به عقب 
کشیدن ساعت چیه؟!شاید دست هایی پشت 

پرده است.

 آغاز مدرسه ها با هزار و 855 
معلم جدید

ــروز اول مهر ۲۸ هـــزار و ۸۵۵ معلم جدید  امـ
تحویل آموزش و پرورش شدند.  رئیس دانشگاه 
فرهنگیان گفت: دو سوم از ۹۳۰ هــزار معلم تا 
میزان،  بنابرخبر  می شوند.  بازنشسته   ۱۴۰۰
حسین خنیفر با بیان این که از مهر  بیش از ۱۰۰ 
هزار معلم تربیت خواهیم کرد ،گفت:  از شمار این 
معلمان جدید تعداد ۱۷ هزار و ۵۶۰ نفر از طریق 
ماده ۲۸ و ۱۰ هزار و ۲۹۵ نفر دانش آموخته دوره 
رسمی هستند. رئیس دانشگاه فرهنگیان افزود: 
سال آینده ۳۷ هزار معلم وارد دانشگاه فرهنگیان 
می شوند و پیش بینی می کنیم تا سال۱۴۰۱کف 
نیاز معلم را ترمیم کنیم و در سال۱۴۰۴ اولین گام 

را  در جهت کیفیت سازی معلم برداریم.

19درصد پسران متوسطه اول 
دارای رفتارهای پرخطر

مشاوره  و  روان شناسی  نظام  سازمان  معاون 
کشور، با اشاره به تحقیقاتی که درباره وضعیت 
سالمت روان دانــش آمــوزان انجام شده است، 
گفت: براساس ایــن تحقیقات، ۱۹.۷ درصد 
پسران مقطع متوسطه اول دارای رفتارهای 
پرخطر هستند. همچنین طبق پیمایش سالمت 
روان ســال ۹۷، به طــور کلی ۲۳.۶ درصــد از 
افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله ساکن کشور دچار یک یا 
چند اختالل روان پزشکی هستند. به گزارش 
ایسنا، فریبرز درتاج معتقد است: اگرچه حدود 
دوران  در  پزشکی  روان  اخــتــالالت  از  نیمی 
بــزرگ سالی تشخیص داده می شوند، اما این 
اختالالت در دوران کودکی و نوجوانی به تدریج 
موضوع  به  پرداختن  می یابند، بنابراین  بــروز 
سالمت روان در کودکی و نوجوانی و مدیریت 
مناسب مشکالت روان شناختی موجود، در این 

سنین از اهمیت به سزایی برخوردار است.

نیمی از ظرفیت رشته های بدون 
کنکور خالی ماند

بر اساس آمار اعالم شده از سوی سازمان سنجش 
آمــوزش نیمی از رشته های بدون کنکور در سال 
تحصیلی جدید خالی ماند. به گزارش مهر، مشاور 
عالی این سازمان گفت: بیش از ۲۷۷ هزار نفر در 
رشته هایی که پذیرش در آن ها بر اساس سوابق 
تحصیلی صورت گرفت، ثبت نام و انتخاب رشته 
کردند. توکلی افزود: ظرفیت پذیرش در رشته هایی 
که پذیرش در آن ها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 
یا معدل کتبی دیپلم دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی است، ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر اعالم شده بود.

خسارت ساالنه 14 میلیونی 
آلودگی هوا به هر خانواده ایرانی

دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان 
محیط زیست با اشاره به این که ایران به لحاظ سرانه 
ــودرو به نسبت جمعیت، در رتبه هفتاد و یکم  خ
دنیا قرار دارد، قیمت باالی خودرو و قیمت پایین 
سوخت را عامل مهم در افزایش ترافیک و آلودگی 
هوا دانست.به گفته بهزاد اشجعی به ایسنا، ایران 
به لحاظ سرانه خودرو به نسبت جمعیت، در رتبه 
هفتاد و یکم دنیا قرار دارد. در تهران نیز حدود 
چهار خودرو به ازای ۱۰ نفر وجود دارد، درحالی 
که این عدد برای شهرهایی مثل توکیو، لس آنجلس، 
وین و ... دو برابر است. آیا این شهرها هم مثل 
تهران مشکل ترافیک و آلودگی هوا دارند؟ خیر. 
البته قطعا ساختار شهری نیز در وضعیت کیفیت 
هوای شهرها موثر است اما مهم تر از آن فرهنگ 
استفاده از خودروست که تاکنون برای اصالح آن 
در ایران اقدام جدی نشده اســت.وی با اشاره به 
خسارت مالی ناشی از آلودگی هوا می گوید: بنا 
به گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا ساالنه ۲/۶ 
میلیارد دالر به تهرانی ها خسارت وارد می کند. 
سرانه ایــن عــدد، حــدود ۳۰۰ دالر بــرای هر نفر 
در سال است. به عبارت ساده تر؛ به یک خانواده 
تهرانی چهار نفره سالی ۱۲۰۰ دالر معادل حدود 
۱۴ میلیون تومان ضرر ناشی از آلودگی هوا وارد 
می شود. این خانواده اگر از ناوگان عمومی استفاده 
و از کاتالیست خودروی خود مراقبت کند، هزینه 
کمتری خواهد پرداخت. پس بهتر است سهم خود 
را در کاهش آلودگی هوا ایفا کنیم تا متوجه ضرر 

ناشی از آلودگی هوا نشویم.

 گروه اجتماعی- از زمانی که خبر واگذاری 
توزیع متادون به داروخانه ها منتشر شده، 
انتقادهای زیادی در این باره مطرح شده که 
البته بعضی منتقدان هم خود ذی نفع بوده اند؛ 
اما در تازه ترین انتقاد، نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت مجلس با تاکید بر این که واگذاری 
توزیع داروهای مخدر به داروخانه ها احتمال 
نشت آن را بیشتر خواهد کرد از شکل گیری 
مافیای پشت پرده این موضوع خبر داده است.

ــرداد امسال  ــر مـ ــان، اواخـ ــراس ــزارش خ بــه گـ
اسکندر مومنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر در نشست خبری خود درباره طرح توزیع 
متادون در داروخانه ها گفت: قرار شد وزارت 
بهداشت به صورت آزمایشی توزیع متادون را در 
داروخانه های برخی مناطق اجرا کند و نتیجه 
آن اعالم و در جلسه بعدی ستاد تصمیم گیری 
نهایی انجام شود. عضو اصلی ستاد و مرجع 
تشخیص این موضوع وزارت بهداشت است 
و سازمان غذا و دارو از طرف وزارت بهداشت 
این پیشنهاد را ارائه کرده است.سعید برومند، 
رئیس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو 
نیز پیش از این گفته بود: ستاد مبارزه با مواد 
مخدر تصمیم گرفته است که متادون از طریق 
داروخانه ها توزیع شــود تا به وضعیت توزیع 
داروی متادون سر و سامان بدهیم و با نشتی 
این دارو در بازار مواجه نشویم.همچنین مجتبی 
غالبی، سرپرست کانون سراسری انجمن های 

صنفی کارفرمایی مراکز سرپایی درمان اعتیاد 
کشور با ابراز نگرانی از این مصوبه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر طی نامه ای به اسکندر مومنی، 
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشت: به 
تازگی تصویب طرح غیر کارشناسی و سرشار از 
ایراد توزیع دارو های آگونیست، توسط داروخانه 
هــا، بــدون طی مراحل قانونی، به ویــژه طرح 
نشدن در کمیته درمــان ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، موجب تعجب و نگرانی کارشناسان و 
درمانگران اعتیاد در سراسر کشور شده است. 
ظاهرا وجود دارو های مخدر غیرمجاز در بازار 
غیرقانونی، بهانه این طرح بیان شده است.حاال 
محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
ــاره به تصمیم اخیر ستاد  با خانه ملت، با اش
مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت مبنی بر 
توزیع متادون در داروخانه های معین، گفت: 
توزیع متادون در داروخانه ها به هیچ عنوان 

تصمیم کارشناسی و اصولی نبوده و بی تردید 
مافیایی در پس این موضوع قرار دارد که باعث 
نگرانی قشر عظیمی از درمانگران و پزشکان و 
نیروهای مراکز درمان نگه دارنده سوء مصرف 

مواد )MMT( شده است. 

درخواست از رئیس جمهور 	 
وی افزود: با توجه به غیراصولی بودن توزیع 
متادون در داروخانه ها طی نامه ای از رئیس 
جمهور درخواست کردم اجرای این مصوبه 
متوقف و با همکاری کارشناسان، کمیسیون 
تخصصی بهداشت مجلس، مسئوالن وزارت 
بهداشت و دستگاه های مربوط روش علمی 
و اصولی تهیه شود.نایب رئیس کمیسیون 
ــذاری  بهداشت مجلس، با بیان این که واگ
توزیع داروهای مخدر به داروخانه ها احتمال 
نشت آن را بیشتر خواهد کرد، ادامه داد: توزیع 
متادون از طریق داروخانه ها احتمال نشتی از 

کارخانه های تولید کننده را که بدون نظارت 
در بازار عرضه می شود، افزایش خواهد داد، از 
طرفی واگذاری توزیع متادون به داروخانه ها 
عواقب سنگینی در پی خواهد داشت چراکه 
این موضوع نه تنها به تعطیلی بیش از هشت 
ــزار مرکز درمـــان اعتیاد در کشور منجر  ه
می شود، بلکه بیکاری ۴۰ هزار روان شناس، 

مددکار و پرستار را به دنبال دارد.

دست های پشت پرده ؟	 
این نماینده مــردم در مجلس دهــم، با تاکید 
بر این که اگر واگذاری توزیع داروهای مخدر 
به داروخانه ها منفعتی داشت از آن حمایت 
می کردیم، اظهار کرد: معتقدم توزیع متادون 
از داروخانه ها نتایج مفیدی به همراه نخواهد 
داشت و همچنین تاکید می کنم که این کار 
غیراصولی و غیرکارشناسی است و قطعًا در 
پشت پرده آن مافیایی وجود دارد.وی افزود: 
برای جلوگیری از توزیع متادون در جامعه، 
باید تیمی قوی  را به منظور جلوگیری از نشت 
آن، مامور نظارت بر توزیع این دارو کنیم؛ در غیر 
این صورت باید شاهد فروش آن در بازارهای 
غیررسمی و ناصرخسرو باشیم. امیدوارم که 
رئیس جمهور دستور توقف این مصوبه را بدهد 
تا کار کارشناسی برای سامان دهی نحوه توزیع 
متادون با همکاری کمیسیون های تخصصی و 

کارشناسان و مسئوالن مربوط انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مدعی شد:

دست های پشت پرده توزیع متادون در داروخانه ها

 اختصاص 100 یورو به زائران اربعین 
با نرخ بازار ثانویه

محمد جواد رنجبر- پس از اظهارنظرهای 
مختلف دربــاره اختصاص ارز برای زائران 
اربعین، سرانجام بانک مرکزی روز گذشته 
ــران اربعین  از اختصاص ۱۰۰ یــورو به زائ
ــه گــزارش  بــه نــرخ بـــازار ثانویه خبر داد.بـ
خــراســان، روابـــط عمومی بانک مرکزی 
ــروز در اطالعیه ای اعــالم کرد با هدف  دی
تسهیل شرایط سفر زائران عتبات عالیات 
در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه 
به هماهنگی های به عمل آمده با بانک های 
منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات،  
پارسیان و نیز صرافی های مجاز، زائــران 
در صورت نیاز می توانند قبل از عزیمت به 
کشور عراق و در شهر خود به خرید حداکثر 
مبلغ ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر اسعار 
به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک های منتخب 

و صرافی های مجاز به منظور پوشش برخی 
از هزینه های این سفر معنوی اقدام کنند.
ــاره چگونگی اختصاص این  جزئیاتی درب
ارز به زائران اعالم نشده و ظاهرا تا دیروز نیز 
دستورالعملی در این باره به بانک های عامل 
ابالغ نشده است.بر اساس گزارش سایت 
میانگین موزون سنا، نرخ فروش هر یورو در 
بازار ثانویه طی روز کاری قبل از روز گذشته 
)۱۳۹۸.۰۶.۳۰(، ۱۲ هزار و ۲۳۲ تومان 
ــازار حــدود ۴۵۰  بــوده که اختالف آن با ب
تومان بوده است.اختصاص ۱۰۰ یورو به 
هر زائــر اربعین در حالی اســت که اکنون 
مسافران کشورهای نزدیک می توانند ۵۰۰ 
یورو و مسافران کشورهای دورتر هزار یورو 
به عنوان ارز مسافرتی با قیمتی نزدیک به 

قیمت بازار دریافت کنند.

مهر دوباره به پشت درهای مدارس رسیده و 
امروز ۱۴.۶ میلیون دانش آموز به استقبالش 
رفتند؛ هرچند گرانی لوازم تحریر و پوشاک 
بسیاری از خانواده ها را آزار داد و مشکالت 
آموزشی مناطق محروم همچنان به قوت خود 
باقیست؛ با وجود همه سختی ها، آموزش و 
پرورش آماده بازگشایی مدارس شد و روز اول 
مهر همچنان برای همه ما روز خاطره انگیزی 

است.این خبرحاکی است، آن طور که حاجی 
میرزایی وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد، 
آخرین آمــارهــای ثبت نامی حاکی از آغاز 
سال تحصیلی با ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار 
دانش آموز است که افزایش حدود ۵۰۰ هزار 
نفری را نسبت به سال گذشته نشان می دهد 
و از این تعداد، هشت میلیون و ۱۹۶ هزار نفر 

در دوره ابتدایی ثبت نام کرده اند.

 14.6 میلیون دانش آموز به استقبال مهر رفتند


