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زالی با تأکید بر ضرورت کنترل مرزها:
 هیچ نمونه ای از ویروس المبدا 

در کشور گزارش نشده است 
فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا در کالن شهر تهران، 
وجود ســویه المبــدا در 
تهران و ایــران را تکذیب 
کرد و گفت: تاکنون هیچ 

نمونه ای از ویروس جهش یافته المبدا در کشــور 
شناسایی نشده است. به گزارش مهر، علیرضا زالی 
اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه شواهد آزمایشگاهی، 
بالینی و بیمارستانی از کشــف ویروس المبدا در 
تهران و سایر استان های کشور گزارش نشده است. او 
تأکید کرد: کنترل مرزها و ترددها مهم ترین موضوع 
در پیشگیری از ورود این سویه جدید است. بنابراین 
اعمال محدودیت های جدی تر در مرزهای کشور 
و به خصوص انجام قرنطینه هوشــمند در مبادی 
ورودی مرزهای زمینی و هوایی بسیار اهمیت دارد.

    
آتش سوزی مجتمع تجاری-

مسکونی ۱۷ طبقه در خیابان آزادی
سخنگوی ســازمان 
آتش نشــانی شــهرداری 
تهران جزییات آتش سوزی 
در یک مجتمع مسکونی- 
تجاری در خیابان آزادی را 

تشریح کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جالل 
ملکی گفت: یک مورد آتش سوزی در یک مجتمع 
تجاری-مسکونی در خیابان آزادی، بلوار شهیدان 
به آتش نشانی اطالع داده می شود که ۵ ایستگاه به 
محل اعزام شدند. او افزود: تعداد زیادی از شهروندان 
داخل ساختمان محبوس شــده بودند و تعدادی از 
ساکنان به تراس ها و کنار پنجره آمده بودند و تقاضای 
کمک داشتند که آتش نشان ها توانستند حدود 80 

نفر از ساکنان را به سالمت از ساختمان خارج کنند.
    

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
آموزش حضوری تنها با 

واکسیناسیون امکان پذیر است
سخنگوی کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس، گفــت : تــا 
واکسیناسیون دانشجویان 
و دانش آمــوزان تکمیل 

نشــود نمی توان به آموزش حضوری اندیشــید، 
چراکه موضوع سالمت جامعه باید در اولویت باشد.  
به گزارش میزان، رضا حاجی پور بیان کرد: تا زمانی 
که دانش آموزان و دانشــجویان نیز نتوانند از دو دز 
واکسیناسیون بهره مند شوند به شخصه معتقدم 

که امکان برگزاری آموزش حضوری وجود ندارد.
    

رئیس پلیس پایتخت خبر داد:
پلمب ۴۸ مرکز قماربازی در تهران

رئیس پلیس پایتخت 
از پلمــب قمارخانه های 
تهران خبر داد. به گزارش 
ایلنــا، ســردار حســین 
رحیمی بیان کرد: ۴8 مرکز 

قماربازی که حســاب مالی شــان میلیاردی بوده 
شناسایی و پلمب شــد و ۶۲ واحد صنفی مرتبط 
با تردد و فعالیت اراذل و اوباش اعم از ســفره خانه، 

قهوه خانه و باشگاه های بدن سازی نیز پلمب شد.
    

شیب افزایش موارد ابتال به کرونا 
در خوزستان کند شده است

رئیس مرکــز بهداشــت خوزســتان گفت: 
خوشبختانه در ۲ هفته اخیر شیب افزایش موارد 
بیماری مقداری آهسته شده ولی به این معنا نیست 
که موارد بیماری کم شده بلکه همچنان افزایشی 
است. به گزارش اعتمادآنالین،  سیدمحمد علوی به 
امنیت مراکز واکسیناسیون و حمل ونقل واکسن به 
شهرستان ها اشاره کرد و گفت: با هماهنگی صورت 
گرفته با نیروی انتظامی اســتان، بحث حفاظت از 
مراکز واکسیناسیون و حمل خودروی واکسن به 

شهرستان ها انجام می شود. 
    

تسهیل واردات سرم با ورود سازمان 
بازرسی کل کشور

به دنبال بازرسی سرزده بازرس کل امور بهداشت 
و درمــان ســازمان از داروخانه ۱۳ آبــان، یکی از 
مشکالت داروخانه کمبود سرم عنوان شد. به گزارش 
فارس، بر اســاس پیگیری های بازرسی کل امور 
بهداشت و درمان و جلســه ای که بازرس کل امور 
بهداشت و درمان جهت بررسی مشکل کمبود سرم 
با رئیس سازمان غذا و دارو داشت قرار شد با تولید و 
واردات سرم این مشکل تسهیل شود که بر اساس 
اعالم این سازمان هفته گذشته اولین محموله سرم 

به ظرفیت ۵00 هزار وارد کشور شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

از همان زمان که برخی کشــورها 
به نتایج موفقیت آمیــزی در رابطه با 
واکسن کرونا دست یافتند، گروه های 
مخالف واکسن نیز در این کشورها به پا 
خاستند. بااینکه این گروه ها جمعیتی 
اندک را به خود اختصــاص می دادند، 
اقدام آن ها آن قدر تعجب برانگیز بود که 
خبرهایش در تمام دنیا پیچید. هرچند 
بسیاری از کشورهای جهان توانسته اند 
واکسیناسیون را خوب و قابل قبول جلو 
ببرند اما تعدادی از مردم هنوز هم راضی 
به تزریق واکسن نشــده اند و به همین 
دلیل برخی دولت ها برای تشــویق و 
ترغیب آن ها به واکسیناسیون؛ جایزه و 
امتیازهایی در نظر گرفته اند. به موازات 
این کشــورها،  در ایــران هم خبرهای 
زیــادی از مخالفت برخــی از مردم با 

واکسیناسیون شنیده می شود.
چرا برخی واکسن نمی زنند!

ممکن اســت برخی از کسانی که 
درباره تأثیرات واکسن ها شک دارند یا 
نگران اند، با شنیدن نظرات بقیه مردم 
و یا خواندن مطالبی در فضای مجازی 

و یا رســانه های اجتماعــی از دریافت 
واکسن خودداری کنند. اطالعات غلط 
یا اخبار جعلی معموالً توســط افرادی 
منتشر می شوند که احتماالً خودشان 
هم از غلط بودن آنچــه می خوانند و به 
اشتراک می گذارند بی خبر هستند. شما 
هم ممکن است چنین مطالبی را دیده 
باشید که اعضای خانواده و یا دوستانتان 
به اشتراک گذاشته اند. حتی برخی از 
نظرات مخالف واکسن را افراد سرشناس 

و مشهور منتشر کرده اند.
شایعات در خصوص واکسن کرونا 
با اتهامــی عجیب به »بیــل گیتس« 
آغاز شــد، ادعا این بــود: »همه گیری 
ویروس کرونا سرپوشــی بــرای طرح 
کاشت ریزتراشــه های قابل ردگیری 
در بدن انسان هاست، طرحی که گفته 
می شــود آقای گیتس در پس آن قرار 
دارد!« تا امروز هیچ مدرکی وجود ندارد 

که این ادعاها را تایید کند.
چندی بعد یک خبرنگار با انتشــار 
پســتی در صفحــه توئیتر خــود از 
دنبال کنندگانش خواســت مواظب 
واکسن فایزر باشند. او مدعی شده بود که 
این واکسن دی ان ی شما را دست کاری 
می کند. ترس از این که واکسن بتواند به 
نحوی در دی ان ای تغییر ایجاد کند، یکی 

دیگر از شایعاتی  است که به طور گسترده 
منتشر و دردسرســاز شد. دانشمندان 
زیادی بعد از انتشــار این شایعه اعالم 
کردند که تزریق آر ان ای هیچ تأثیری 
روی دی ان ای سلول انسان نمی گذارد. 
سخنگوی شرکت داروسازی فایزر نیز 
تأکید کرده بود که واکسن ساخته شده 
توسط این شــرکت در توالی دی ان ای 
بدن انسان تغییری ایجاد نمی کند. این 
واکسن فقط دستورالعمل ساخت ایمنی 

را در اختیار بدن قرار می دهد. 
اما شایعه دیگری که ایران داغ شده 
بود و حتــی مقامات عالیرتبه کشــور 
به آن پرداختند این بــود که صاحبان 
شرکت های تولیدکننده واکسن کرونا 
معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاد است 

و باید ۲0 درصد از جمعیت دنیا کاسته 
شود، این مقامات و مسئولین از اسنادی 
سخن گفته بودند که بر اساس آن ها، این 
مؤسسات خود ویروس را دست کاری و 
آلوده کرده اند؛ گفته بودند در این شرایط 

چگونه می توان به آن ها اعتماد کرد؟ 
حــاال کــه بــه دالیــل شــیوع 
عنان گسیخته کرونا در کشور، دیدگاه ها 
به دالیلی تغییر کرد و شــایعات رنگ و 
بوی دیگری به خود گرفت. با این حال 
گروهی از مردم نمی خواهند باور کنند 
که واکسن های خارجی هیچ خطری 
ندارنــد و دل به واکســن هایی داخلی 
بسته اند که آن ها هم چندان موفق نبوده  

و به تولید انبوه نرسیده اند. 
مخالفان واکسیناسیون کرونا از 

شمال تا جنوب کشور
با این اوصاف درصد قابل توجهی از 
افرادی که واجد شرایط واکسینه شدن 
هستند هنوز به مراکز اعالم شده مراجعه 
نکرده انــد. به گــزارش خبرگزاری ها 
۴ میلیون ســالمند از تزریق واکسن 
گریزان اند. گفته می شود تاکنون گروه 
سنی باالی ۵0 ســال در سراسر کشور 
و برخی گروه های ســنی پایین تر در 
مناطق خاص مثل استان های مرزی یا 
جزایر خلیج فارس برای تزریق واکسن 
فراخوانده شــده اند که بــه گفته وزیر 
بهداشــت، حدود ۲۵ درصــد از باالی 
۵0 ســاله ها برای تزریق واکسن اقدام 

نکرده اند.
جمعیت گروه سنی باالی ۵0 سال 
در کشور مطابق گفته سخنگوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، ۱۵ میلیون  و ۷00 
هزار نفر است که حدود ۳ میلیون  و ۹۲0 
هزار نفر از آن ها واکسن نزده اند. این عدد 
بی تردید با احتســاب گروه های سنی 
پایین تر از ۵0 سال، شامل برخی اقشار و 
مشاغل و همچنین مردم عادی در برخی 
مناطق خاص کشور بیشتر هم می شود.

متأسفانه در چند شهر ایران مردم به 
مخالفت و اعتراض علیه واکسیناسیون 
برخاســته اند.جدیدترین نمونه از این 
دســت مردم بابل بودند که دوشــنبه 
علیه واکسن کرونا تجمع اعتراضی به 

راه انداختند. 
 نگرانی از عدم استقبال قمی ها 

از واکسن کرونا
شــهروندان قم نیز در همین مورد 
مخالف زیادی نشــان داده اند تا جایی 
که ایــن موضــوع تبدیل بــه یکی از 
دل نگرانی ها برای مســئولین و مردم 

شده است.
چند روز پیش معاون اســتاندار و 
رئیس شورای اطالع رسانی قم با بیان 
اینکه واکسن هراسی، واکسیناسیون 
در استان را با چالش مواجه کرده است 
گفت: با وجود ایجاد زیرســاخت ها و 

مراکز تجمیعی مناســب، استقبال 
از تزریق واکســن در قم بسیار پایین 

بوده است.
بیژن سلیمانپور با اشاره به اینکه هم 
اکنون تنها ۳0 درصد از جامعه هدف در 
استان واکســن زده اند، افزود:  تاکنون 
۳۹۶ هزار دز واکسن تزریق شده  است 
که از این تعداد، کمتر از ۱0 درصد هر ۲ 
دوز را دریافت کرده اند که این آمار بسیار 

پایین است.
به گفته او قم جزو معدود استان هایی 
بود که با تالش زیاد توانست گروه سنی 
هدف واکسن را به ۴0 سال کاهش دهد 
ولی باوجود رایگان بودن و افزایش مراکز 
تجمیعی، واکسیناســیون با استقبال 
پایین مواجه شده اســت. سلیمانپور، 
ترس و دلهره، ضعــف اعتماد عمومی، 
واکسن هراسی و ایجاد دوقطبی هایی 
مانند طب سنتی و نوین را دلیل این امر 
دانســت و اظهار کرد: تنها ۵۲ درصد از 
جامعه هدف باالی 80 سال در استان هر 
۲ دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند 
و این در حالی اســت که ۹0 درصد این 
گروه هدف در کشور هر ۲ دز واکسن را 
دریافت کرده اند. این مخالفت ها در حالی 
است که تمامی مشاهدات ثابت کرده که 
واکسیناسیون تأثیر مثبتی در کاهش 
ابتال و فوتی های کرونا داشته است. برای 
نمونه در سیســتان و بلوچستان بعد از 
واکسیناسیون سراســری، فوتی های 
کرونا کاهش یافته و روز ششم شهریور 
فوتی های کرونا در این اســتان به صفر 

رسید.
باید مخالفان را قانع کرد

بسیاری از مردم معتقدند باید برای 
افرادی که حاضر نیستند واکسن بزنند 
کاری انجام داد چراکه باعث می شــود 
امنیت و ســالمت مــردم در معرض 
خطر قرار گیرد. به عقیده کارشناسان، 
مخالفان واکسیناسیون در برابر کرونا باید 
از طریق مراکز مذهبی و مساجد مختلف 
اقناع شود و این کار در دستور کار وزارت 

بهداشت قرار گیرد.
این کارشناسان بر این باورند که از 
طریق مراکز مذهبی و مساجد، فعاالن 
شبکه های مجازی، رادیو و تلویزیون و 
شبکه های فیلم خانگی باید این اقناع 
صورت بگیرد. باید به  طور شفاف و دقیق با 
مردم درباره واکسن های موجود در ایران 
صحبت کرد و شرایط آینده بیماری را 
برای آن ها شرح داد. همچنین اگر کسانی 
هستند که نسبت به برخی واکسن ها 
مقاومت دارند، دولت باید تنوع ســبد 
واکسن را برای آن ها باال ببرد تا آن ها نیز 

سریع تر واکسینه شوند.
همچنین اقناع از طریق چهره های 
معتبر علمی، هنری و ورزشــی یکی از 
راه های راضی کــردن مخالفان یا افراد 

مانده بر سر دوراهی است. گروه بزرگی 
از مردم نسبت به مسئوالن بی اعتماد 
هســتند و حتی صحبت های مدیران 
وزارت بهداشــت بر آن ها اثری ندارد. 
بنابراین بهتر اســت که از چهره های 
شاخص علمی، روحانیت، هنرمندان و 
ورزشکاران خواست که جامعه مخاطب 
خود را تشویق به واکسیناسیون کنند یا از 
طریق ارائه خدمات رایگان در بخش های 
خصوصی و دولتی ماننــد ارائه رایگان 
بلیت متــرو و اتوبوس یا بخشــودگی 
بخشــی از مالیات یا هزینه آب، برق، 
گاز این انگیزه را در افراد ایجاد کرد که 

واکسن بزنند.
به واکسن ها اعتماد کنیم

واکســن یکی از مؤلفه های مهم در 
قطع زنجیره انتقال ویروس اســت. در 
حال حاضر واکسیناســیون بهترین و 
مؤثرترین ابزار کنترل بیماری در دست 
بشر است و تا حدودی می تواند بار ناشی 

از اپیدمی را بکاهد.
افزایش بی ســابقه تعداد مبتالیان 
به بیماری و رکوردزنی هــای پیاپی و 
غم انگیز در تعداد مرگ ومیرها ما را در 
صدر کشورهای آلوده به ویروس کرونا 
قرار داده است؛ امری که ناشی از سرعت 
کم واکسیناســیون و امتناع گروهی از 

اقشار جامعه از تزریق آن است.
خوب می دانیم که زدن واکسن بهتر 
از نزدن آن است و حاال این دست ما است 
که با یک تصمیم نادرســت جان خود 
و سایر هم وطنان را به خطر نیندازیم، 
موضوعی که دیگر نمی شود به خاطر آن 

مسئوالن را مقصر دانست.
با توجه به تغییــر ماهیت ویروس 
کرونا و مقاومت هایی کــه پیداکرده، 
برآورد پزشــکان این است که حداقل 
باید ۹0 درصد افراد جامعه در گروه های 
پرخطر واکســن بزنند تا مرگ ومیر و 
بســتری کاهش و ایمنی افزایش یابد. 
ضمن اینکه تا پایان واکسیناســیون 
همگانی باید پروتکل ها رعایت شــود. 
پس برای رسیدن به زندگی عادی باید با 
ترس ها و باورهای غلط در مورد واکسن 

کرونا روبه رو شد. 

»واکسن گریزی« در کشور رو به گسترش و در قم نگران کننده است

ضرورت معکوس کردن یک تلقی وارونه

خبر

عضو تیم تخصصی کودک و نوجــوان در انجمن ازدواج و 
خانواده کشور با اشاره به استفاده از الفاظ زشت توسط نوجوانان 
۱۳ تا ۱۶ ساله، درباره چگونگی واکنش والدین در برابر نوجوانان 
بددهن، گفت: والدین باید قاطعانه به نوجوان بگویند که حق 
به کار بردن الفاظ زشت در جمع خانواده و محیط خانوادگی 
را ندارد اما نسبت به اســتفاده نوجوان از الفاظ و کلمات بد در 
محیط دوستانه و با دوستان خود خیلی کنکاش نکنند و اجازه 
دهند این رفتــار خودبه خود از بین بــرود چراکه به طورکلی 
هرچه واکنش والدین نســبت به رفتارهای ناپسند نوجوان 
غیرمستقیم بوده و از برخوردهای تند خودداری کنند، نتیجه 

بهتری می گیرند.
 تصور محبوب بودن 

در جمع دوستان با بددهنی
به گزارش ایسنا، دکتر آسیه اناری با بیان اینکه اغلب در 
اوایل و اواسط نوجوانی یعنی از ۱۳ تا ۱۶ سالگی، نوجوانان در 
معرض به کار بردن الفاظ بد و »بددهنی« قرار دارند، اظهار 
کرد: نوجوان ها تصور می کنند هرچه از الفاظ بدتری استفاده 
کنند در بین هم ســاالن خود محبوب تر هســتند و درواقع 
استفاده از الفاظ بد و زشت را نشان دهنده بزرگ شدن و قدرت 

خود می دانند که هرچه نوجوان بزرگ تر شود متوجه می شود 
که باید از ادبیات بهتری استفاده کند و این امر به مرورزمان 

از بین می رود.
 الگوبرداری از فضای مجازی 

و گروه های همساالن
به گفته این روانشناس کودک و نوجوان، ازجمله علل دیگر به 
کار بردن الفاظ زشت توسط نوجوانان به فیلم، انیمیشن، بازی های 
رایانه ای آنالین و سریالی هایی بازمی گردد که آن ها می بینند. 
درواقع نوجوانان الفاظ رکیک را از این فضاها می آموزند در گروه 
هم ساالن به کار می برند، مورد تائید هم ساالن قرار می گیرند و 

همین امر به مرورزمان منجر به عادت نوجوان و رفتار او می شود.
او درعین حال یادآور شــد که امروزه به دلیل پاندمی کووید 
۱۹ و حضور بیشتر نوجوانان در منزل با خطر بزرگ تری مواجهیم 
و آن دور شدن بچه ها از »محیط اجتماعی« و افزایش فعالیت 
و حضور آن ها در »محیط اجتماعی مجازی« اســت که اغلب 
نوجوانانی که از الفاظ بد استفاده می کنند این الفاظ را از فضای 

مجازی آموخته اند.
عضو هیئت رئیسه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، 
تصریح کرد: درواقع خطر آموختن الفاظ زشت در نوجوانی بیشتر 

از طریق فیلم، سریال، فضای مجازی و گروه هم ساالن است اما در 
کودکی بچه ها کاماًل از والدین الگو گرفته و ازاین رو والدین باید 
مراقب الفاظی که به ویژه در هنگام رانندگی و عصبانیت به کار 
می برند باشند. بچه ها آینه آنچه هستند که ما هستیم پس اگر 
ما از الفاظ زشت استفاده می کنیم فرزندانمان چندین برابر آن را 
استفاده خواهند کرد و از بدو تولد نسبت به این مسئله باید هوشیار 

باشیم چراکه آموزش از بدو تولد آغاز می شود.
 لزوم حریم گذاری در خانواده

و آموزش آن به کودکان
این عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 
سازمان نظام روانشناسی بابیان اینکه اگر والدین در بدو تولد از 
کلمات نادرست اســتفاده و حریم گذاری را به بچه یاد ندهند، 
درواقع به فرزند این مجــوز را می دهند که چندین برابر آن ها از 
الفاظ رکیک استفاده کند، ادامه داد: بسیاری از والدین مطرح 
می کنند که علیرغم عدم به کاربردن آن ها از الفاظ زشــت در 
محیط خانه اما فرزندان از الفاظ رکیک اســتفاده می کنند. در 
این شــرایط والدین باید توجه کنند که برخورد تند آن ها با هر 
موضوعی ازجمله همین مســئله در دوران نوجوانی منجر به 
تشدید آن مسئله و پنهان کاری بیشتر نوجوان می شود و برخورد 
فیزیکی و تند و ناگهانی می تواند رفتار نوجوان را شدیدتر کند 
چراکه رگه های لجبازی در نوجوانی بسیار شدید است. بنابراین 
هرچه به صورت غیرمســتقیم عواقب رفتار نوجوان را گوشزد 

کنند بهتر است.

 داشتن برنامه 
برای ساعات خالی نوجوانان

اناری در پایان سخنان خود با اشــاره به پاندمی کووید ۱۹، 
تأکید کرد: مشغول کردن نوجوان در این ایام که اغلب ساعات در 
منزل حضور دارد، بسیار سخت شده است.  باید توجه کنیم در 
همین شرایط هم می توان با حفظ دستورالعمل های بهداشتی 
برای فعالیت های ســاده ای نظیر پیاده روی برنامه ریزی کرد و 
نوجوان را از خانه بیرون برد. متأســفانه والدین اغلب فراموش 
می کنند وقت نوجوان را باید پر کنند و اگر نوجوان وقت خالی 
زیادی داشته باشد با رفتارهای منفی آن را پر خواهد کرد. والدین 
باید بدون امرونهی با نوجوان رابطه مثبت داشته باشند و قوانین 
مهمی نظیر ساعت خواب و ساعت استفاده از گوشی همراه را برای 
نوجوان مشخص کنند. فراموش نکنیم هرچقدر نوجوان کمتر در 
فضای مجازی بگردد و ما وقتش را با فعالیت های مناسب پرکنیم 

برای او بهتر است.

یک روانپزشک کودک و نوجوان پاسخ گفت:

والدین در برابر »بد دهنی« نوجوانان چه کنند؟

رئیس شورای اطالع رسانی 
قم: واکسن هراسی، 
واکسیناسیون را در 

استان قم با چالش مواجه 
کرده است و با وجود ایجاد 

زیرساخت ها و مراکز 
تجمیعی مناسب، استقبال 
از تزریق واکسن در استان 

بسیار پایین است

معاون استاندار قم،  ترس 
و دلهره، ضعف اعتماد 

عمومی، واکسن هراسی و 
ایجاد دوقطبی هایی مانند 

طب سنتی و نوین را از 
دالیل بی رغبتی و مقاومت 

مردم استان در مقابل 
واکسیناسیون دانست 
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