خودکشی دانش آموز بوشهری به خاطر
نداشتن گوشی ،واقعی نیست

رویکرد “ایمنی جمعی” در مورد کرونا،
غیراخالقی است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجموعه بزرگ آموزش و پرورش
نیازمند افکار نو و خالق و تدابیر راهگشاست گفت :ماموریت آموزش
و پرورش بسیار خطیر و پیچیده است و نیازمند اندیشه های خالق
و پویای نیروهای جوان است .ما در جست وجوی این سرمایه های
ارزشمند هستیم.محسن حاجی میرزایی در مراسم اختتامیه ...

تدروس آدهانوم ،دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ( )WHOرویکرد
“ایمنی جمعی” (مصونیت گلهای) را برای مقابله با همهگیری کرونا
مردود دانست .ایمنی جمعی زمانی اتفاق میافتد که بخش بزرگی از
جمعیت پس از ابتال به بیماری عفونی یا با زدن واکسن ،به یک عامل
عفونی مصونیت پیدا میکند .بعضی کارشناسان این بحث را ...
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کودکان قربانیان خاموش
همه گیری کرونا
رییس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
با اشاره به آسیب جدی بر آموزش کودکان در
دوران همه گیری کرونا اظهار کرد :حدود ۱۸۸
کشور در این دوران دچار اختالل در آموزش و
حدود  ۹۰درصد کودکان جهان دچار اختالل
آموزش شدهاند .این در حالی است که تنها ۳۰
درصد از کشورهای فقیر بستر آموزش از راه دور
را فراهم کردند.
وامقی در وبینار کرونا و کودکان که در موسسه
عالی پژوهش برگزار شد ،با بیان اینکه کودکان
به طور مستقیم و غیر مستقیم از شرایط کرونا
آسیب میبینند و قربانیان خاموش شرایط
همهگیری کرونا هستند اظهار کرد :در ایام همه
گیری کرونا ،تنها برا یک سوم از نوجوانان جهان
امکان دسترسی به ابزار دیجیتال آموزشی فراهم
شد ،همچنین در این میان در برخی کشورها
نابرابری جنسیتی نیز مطرح است به گونهای که
اگر امکان استفاده از ابزار آموزشی فراهم شود
دختران در مقایسه با پسران در اولویتهای
بعدی قرار دارند.
رییس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
ادامه داد :ابتالی کودکان به کرونا در تمام
مناطق جهان یکسان نیست و این ابتال به
چگونگی بستر زندگی آنها بستگی دارد ،درواقع
این ابتال کامال تحت تاثیر شرایط اجتماعی و
اقتصادی متفاوت ،بروز می کند.
به گفته وامقی ،شیوع کرونا در جهان با توقف
بسیاری از مشاغل و کاهش درآمد خانوادهها
و کاهش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی
و درمانی منجر شد ،از طرفی خانوادههایی که
از پیش در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی به
سر میبردند در این دوران شرایط سختتری را
تجربه کردند و کودکان نیز به عنوان عضوی از
این خانواده ها دچار درگیری بیشتر و مشکالت
بیشتری شدند .وی معتقد است که این وضعیت
بد اقتصادی منجر به ایجاد نابرابری و آسیب
دیدگی دراز مدت بیشتر در زمینه بهداشت و
درمان کودکان شد ،به گونهای که...

نگرانی های
کشاورزان استان
در فصل کشت

محکومیت  18نفر از
کادر درمانی استان

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
از صدور رای محکومیت  ۱۸نفر از کادر درمان در
پرونده های قصور پزشکی بررسی شده در کمیسیون
پزشکی قانونی طی  ۶ماهه نخست امسال خبر داد.
کامروز امینی در نشست با خبرنگاران ،افزود۳۳ :
پرونده شکایت از کادر درمان در کمیسیون پزشکی
بررسی شده که  ۱۸پرونده منجر به رای محکومیت
کادر درمان و  ۱۵پرونده نیز منجر بهرای برائت شد.
وی اظهارکرد :بیشترین رأی محکومیتها به ترتیب
مربوط به پزشکان عمومی با  ۶مورد ،پرستاران...
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سرویسهای رسانهای و جاسوسی دولتهای بیگانه
ماموریتهای مختلفی برای تحقق اهداف شوم
دشمنان نظام انجام داده است.
پیشتر یک مقام دولت انگلیس برای اولین بار به
موضوع بدهی این کشور به ایران اعتراف کرد« .بن
واالس» وزیر دفاع انگلیس در نامه ای خطاب به
گروهی از وکال نوشته است  «:دولت انگلیس اذعان
دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی
راههای قانونی پرداخت این بدهی ادامه میدهد».
او که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس
و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران
بوده ،نوشته که به حل سریع این پرونده معتقد است.
به گزارش ایرنا ،بدهی انگلیس به ایران مربوط به
خرید تانکهای چیفتن بین وزارت دفاع انگلیس و
حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک
هزار و  ۵۰۰دستگاه تانک و خودروهای زرهی به ایران
تحویل شود.
به نوشته روزنامه گاردین این قرارداد را «شاهپور
ریپورتر» چهره سیاسی مرموز رژیم شاه ترتیب می
دهد و محمدرضا پهلوی را ترغیب می کند که به
جای خرید تانکهای المانی از انگلیس تانک چیفتن
خریداری کند.
بنا بر این گزارش ،ریپورتر عامل سازمان جاسوسی
انگلیس بود که با انعقاد این قرار داد توانست به
اقتصاد دچار رکود ان زمان انگلیس جانی تازه بخشد.

به نوشته گاردین ،شاهپور ریپورتر در سال ۱۹۷۳
میالدی به پاس کمک به منافع انگلیس در ایران از
ملکه انگلیس مقام شوالیه دریافت می کند.
پس از انقالب اسالمی این قرار داد لغو شد و با توجه
به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود،
خواستار بازپسگیری پول خود شده است.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه دیروز
(دوشنبه) در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران
درباره ارتباطی که برخی از رسانهها بین این پرونده
و پرونده نازنین زاغری برقرار میکنند ،گفت :بدهی
انگلیس به ایران یک بدهی قطعی است و به قول
دوستان با توجه به تاخیر انگلیس در بازپرداخت آن
بر روی این بدهی کنترات میافتد.
وی افزود :انگلیس باید این بدهی را بپردازد و این
موضع ربطی به موضوعات دیگر از جمله مساله زندانی
ها ندارد .خانم زاغری حکم دادگاه را دارد .قوه قضائیه
در ایران کامال مستقل است .او بر اساس حکم قضایی
دوران محکومیت خود را طی میکند .هر چند اکنون
در مرخصی است
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :این پرونده
مسیر قضایی خاص خود را دارد و فقط یک امر
سیاسی نیست و باید مراحل قضایی خود را طی کند
و پس از طی شدن مراحل قضایی هر چیزی ممکن
است .وزارت خارجه در کنار سایر قوا از جمله قوه
قضائیه قرار دارد تا امور را تسهیل کند.

جاده لنده به پاتاوه  -دهدشت

شناسی در بافت تاریخی دهدشت
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تعلل انگلیس برای پرداخت طلب قدیمی ایران

 ۱۸میلیارد ریال برای تکمیل

آغاز فصل جدید کاوش باستان

معاون میراث فرهنگی ،اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه
و بویراحمد از آغاز فصل جدید کاوش باستان
شناسی در بافت تاریخی دهدشت خبر داد“ .رحیم
دادی نژاد” افزود :هدف از کاوش در بافت تاریخی
دهدشت پیگردی و خواناسازی باروی تاریخی ارگ
حکومتی معروف به محمد خان حاکم شهر در
دوره صفوی است .وی تصریح کرد :با کاوش این
محوطه عرصه و حریم تاریخی ارگ مشخص و راه
برای شناسایی و مرمت بخش های ازبین رفته ارگ
تاریخی هموار خواهد شد .معاون میراث فرهنگی،
اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و ...
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کشدار شدن موضوع بدهی  ۴۰۰میلیون دالری
انگلیس به ایران در کنار جوسازیهای رسانه ای برای
ارتباط این پرونده با آزادی متهمان دو تابعیتی ،نه
تنها تاثیر مثبتی بر روابط میان دو کشور ندارد که
به افزایش سود ناشی از عدم پرداخت این بدهی و
مطالبه ایران منجر میشود.
انگلیس  ۲۰میلیون پوند بابت تاخیر در پرداخت این
بدهی که به پرونده قدیمی فروش تانکهای چیفتن
توسط این کشور به ایران در سال  ۱۳۵۰مربوط
میشود ،بدهکار است.
انگلیس با استناد به تحریمها علیه ایران مدعیست که
در طول این سالها قادر به پرداخت بدهی یادشده
نبوده اما کارشناسان معتقدند که لندن با استفاده از
بلوکه کردن طلب ایران طی بیش از  ۴دهه گذشته
سود قابل توجهی را کسب کرده است.
دولت ایران نیز با طرح استداللهای حقوقی این ادعا
را به چالش کشیده و پس از کش و قوسهای فراوان
قرار بود که رای نهایی دادگاه در این باره اسفند ماه
گذشته صادر شود.
با توجه به شیوع ویروس کرونا صدور حکم به تعویق
افتاد و رای نهایی قرار است یک روز پس از برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر شود.
به رغم اینکه دولتهای ایران و انگلیس بارها اعالم
کردهاند که پرونده طلب تهران از لندن ارتباطی به
پرونده اتباع دو تابعیتی ندارد ،اما هرگاه نسیمی از
پیشرفت در این پرونده میوزد ،ریچارد رتکلیف همسر
نازنین زاغری ،متهم پروژههای رسانهای و سایبری
انگلیس با موضوع براندازی نرم نظام جمهوری
اسالمی ،شال و کاله کرده و به طلب سهمخواهی
در این تحول سیاسی روانه بنگاههای خبری میشود.
او از چهار سال پیش تبلیغات گستردهای را با چاشنی
طرح اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسالمی ایران
به راه انداخته و بر احساسات افکار عمومی مردم
انگلیس موج سواری میکند.
رتکلیف بهمن ماه گذشته در جریان جلسه استماع
دادگاه پرونده بدهی ایران راهی دفتر نخست وزیری
شد تا در دیدار با بوریس جانسون ،بار دیگر مطالبه
سهمش را از این پرونده یادآوری کند.
اما همسر او «نازنین زاغری» تبعه ایرانی– انگلیسی
که اکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود است
از سال  ۱۳۹۵به جرم فعالیتهای تبلیغی علیه نظام
بازداشت شد.
او بر اساس بیانیه سپاه ثاراهلل کرمان از سرشبکههای
اصلی موسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت

مدیر کل پزشکی قانوین کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

 ۲۲درصد از آزمایش
های کرونا در باشت
مثبت است

اختصاص یافت
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باتالق شیشه ای؛
نه گفتن را به فرزندان
خود بیاموزیم
3
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امور اراضی با پدیده تغییر کاربری زمین های زراعی
برخورد کند

معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
گفت :انتظار می رود که ادارات کل امور اراضی در
برخورد با پدیده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
فعاالنه ورود کرده و در این حوزه ساماندهی انجام دهند.
مهرداد عارضی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی
بررسی چالش ها و راهکارهای پیشگیری از تغییرات
غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی در کرمان افزود:
براساس قانون تکالیف دستگاه های مختلف برای اجرای
قانون جلوگیری از تغییر کابری اراضی کشاورزی و باغی
دیده شده است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
وی اظهارداشت :ادارات کل امور اراضی در برخی
شهرستان های استان کرمان باید در راستای اجرای
قانون جلوگیری از تغییر کابری اراضی کشاورزی و باغی
فعال شوند و منتظر اقدام دادستان های شهرستان
نباشند زیرا براساس قانون ،این اقدامات در حوزه
وظایف آنها است.
معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
خاطرنشان کرد :بر مبنای درخواست امور اراضی می
توان همکاری های الزم برای اجرای اجرای قانون
جلوگیری از تغییر کابری اراضی کشاورزی و باغی را در
شوراهای تامین نیز پیگیری کرد .
رییس اداره دفتر حقوقی و قضایی معاونت پیشگیری از
وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست گفت :براساس

فرمایشات ریاست قوه قضاییه ،اولین وظیفه همه
دستگاه های اجرایی و اداری در حوزه پیشگیری است
و ایشان همواره تاکید می کنند که هزینه کردن در
پیشگیری بهتر از هزینه کردن در برخوردهای قضایی
است که این موضوعات در استان کرمان به خوبی
اجرایی شده است.
امید غالمی افزود :پیشگیری از اولویت های کاری
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری

دبیر و سخنگوی شورای عالی بورس اعالم کرد :امروز
در جلسه شورایعالی بورس در خصوص فرآیند داد و
ستد سهام عدالت و تاسیس شرکت های تامین سرمایه
تصمیم گیری شد.
حسن قالیباف اصل با بیان اینکه تا به حال  ۲۷شرکت
آماده پذیرش در بورس شدهاند ،به آخرین وضعیت
سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی اشاره
کرد و افزود :در جلسه امروز آخرین وضعیت شرکت
های سرمایه گذاری استانی و سهام عدالت بررسی و
گزارشی در این خصوص به شورایعالی بورس ارائه شد.
وی ادامه داد :بر اساس آیین نامه ابالغ شده در مرداد
ماه ،شرکت های سرمایه گذاری استانی موظف بودند
سهامداران خود را شناسایی و اسامی آنها را در سامانه
ثبت کنند.
سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد :دو ماه از ابالغ
آیین نامه سپری شده و اکنون شرکت های سرمایه
گذاری باید به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره

سهامداران را برای حضور در مجمع دعوت کنند.
وی گفت :شرکت های سرمایه پذیر هم باید سود
سهامدارانی که روش مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب
کرده اند مطابق سایر سهامداران پرداخت کنند .به این
ترتیب سود سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب
کرده اند به حساب شخصی آنها واریز و سود افرادی که
روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به حساب شرکت
های سرمایه گذاری استانی واریز می شود.
قالیباف به ضرورت اصالحات مصوبه سال  ۹۱شورایعالی
بورس در خصوص شرکت های تامین سرمایه نیز اشاره
کرد و افزود :با توجه به مصوبات شورا در سال ۹۱
تاسیس شرکت های سرمایه گذاری موسسین می
توانستند حداکثر  ۳۵درصد یک شرکت تامین سرمایه
را داشته باشند .اما امروز با اصالحاتی که در این مصوبه
صورت گرفت موسسین شرکت هایی که سهام عام
تشکیل می دهند ،فارغ از این که یک گروه یا چند
گروه باشند ،می توانند حداکثر ۶۰درصد یک شرکت

استان کرمان است و در این زمینه اقدامات خوبی اجرا
شده است.
وی خاطرنشان کرد :استان کرمان در تمامی مسائل
پیشرو است و از استان های بسیار مطلوب در اجرای
موضوعات به ویژه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به
شمار می رود.

دو تصمیم مهم شورای عالی بورس

تامین سرمایه را داشته باشند.
وی تصریح کرد که این شرکت ها مجاز هستند که ۴۰
درصد مابقی را پذیره نویسی عمومی کنند .همچنین
اگر گروه یا گروه هایی عضو هیات مدیره و سهامدار
یک شرکت تامین سرمایه باشند نمی توانند در دیگر
شرکت های تامین سرمایه به عنوان عضو هیات مدیره
حضور داشته باشند.
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سیری در استان

برنامه های هفته
تربیت بدنی در
استان با رعایت
نکات بهداشتی
است

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
اجرای برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش امسال

رویداد
 ۱۸میلیارد ریال برای تکمیل جاده لنده
به پاتاوه  -دهدشت اختصاص یافت

فرماندار لنده گفت :با همکاری بنیاد علوی  ۱۸میلیارد
ریال برای تکمیل و احداث جاده لنده -تراب به پاتاوه -
دهدشت اختصاص یافت.
سید خدادوست موسوی اظهار داشت :با توجه به ضرورت
احداث و تسریع در روند اجرایی این میزان اعتبار از  ۱۰به
 ۱۸میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی بیان کرد :با تکمیل پل تراب بر روی رودخانه مارون
و وصل شدن مسیر ارتباطی این شهرستان به جاده پاتاوه
دهدشت  ،لنده از بن بست خارج خواهد شد.
موسوی تصریح کرد :با تخصیص اعتبار بنیاد علوی و تعهد
شبانه روزی پیمانکار پیش بینی می شود در آینده نزدیک
جاده دسترسی به این پل تکمیل شود.
وی اظهار داشت :عملیات ساخت این پل بیش از ۶۵درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
موسوی با اشاره به روند اجرایی خوب این طرح تصریح
کرد :این پل  ۹۱متری شامل سه دهانه به طول  ۵۵متر و
دو دهنه  ۱۸متری است.
فرماندار لنده گفت :این طرح از پروژههای اقتصاد مقاومتی
استان است.
موسوی با اشاره به مسیر  ۱۲کیلومتری لنده به جاده پاتاوه
به دهدشت اضافه کرد/۲ : ۵کیلومتر از این مسیر از سمت
لنده در حال اجرا و ۲کیلومتر و  ۳۰۰متر نیز از سمت
دهدشت خاکبرداری آن انجام شده است.
وی تکمیل و بهره برداری این طرح را اولویت اصلی
مسئوالن استانی و شهرستانی دانست.
موسوی مزیتهای این طرح را حذف نقاط حادثه خیز و پر
پیچ خم و کاهش پنج کیلومتری مسیر لنده به دهدشت
اعالم کرد.
وی اضافه کرد :با بهره برداری از این طرح شهرستان لنده
از جاده استاندارد بهره مند خواهد شد.
طول راههای ارتباطی شهرستان لنده  ۳۱۸کیلومتر است
که از این میزان  ۴۲کیلومتر فرعی و مابقی روستایی
هستند.
طول راههای آسفالته شهرستان  ۲۳هزار نفری لنده با
پنج هزار و  ۵۶۰خانوار ۱۰۶ ،روستا و  ۴۱درصد جمعیت
روستایی و  ۵۹درصد جمعیت شهری نیز یکصد کیلومتر
است.
دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت لنده به جاده ی لنده به
دهدشت از مسیر تراب اشاره و اظهارداشت؛ با توجه به
ضرورت تکمیل این جاده بنیاد در ابتدا  ۱۰میلیارد برای
این جاده لحاظ کرد که با پیگیری های انجام شده این
مبلغ به  ۱۸میلیارد تومان افزایش داده شد و عملیات
اجرایی این مسیر بزودی شروع خواهد شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و
بویراحمد از صدور رای محکومیت  ۱۸نفر
از کادر درمان در پرونده های قصور پزشکی
بررسی شده در کمیسیون پزشکی قانونی طی
 ۶ماهه نخست امسال خبر داد.
کامروز امینی در نشست با خبرنگاران،
افزود ۳۳ :پرونده شکایت از کادر درمان در
کمیسیون پزشکی بررسی شده که  ۱۸پرونده
منجر به رای محکومیت کادر درمان و ۱۵
پرونده نیز منجر بهرای برائت شد.
وی اظهارکرد :بیشترین رأی محکومیتها به
ترتیب مربوط به پزشکان عمومی با  ۶مورد،
پرستاران با  ۴مورد و متخصصان زنان و
زایمان با  ۳مورد بود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه
و بویراحمد خاطرنشان کرد :طی  ۶ماهه
ابتدایی سال جاری ،در بحث افراد با ادعای
نزاع سه هزار و  ۲۸۵مراجعه کننده معاینات
سرپایی داشتیم که افرایش ۱۱.۱درصدی به
نسبت مدت مشابه سال قبل را شاهدیم.
امینی تصریح کرد :بر اساس این آمار ۶۶۴
خانم با ادعای نزاع به پزشکی قانونی استان
مراجعه کردند.در همین راستا استان رتبه
دهم کشور به نسبت جمعیت در بحث نزاع
را داشته است.
افزایش  ۷.۴۲درصدی همسر آزاری
وی با اشاره به موارد همسر آزاری ،ادامه داد:
 ۳۶۲پرونده همسر آزاری در  ۶ماهه نخست
امسال در استان به ثبت رسید که که ۳۶۱
نفر مربوط به خانمها و یک مورد در بخش
آقایان است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و
بویراحمد عنوان کرد :بر اساس این آمارها
شاهد رشد  ۷.۴۲درصد همسر آزاری در شش
ماهه ابتدایی سال جاری در استان بودیم.
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در این استان برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا
همراه با رعایت نکات بهداشتی و حفظ فاصله گذاری
اجتماعی است.
سید محمدتقی علوی اظهار داشت ۲۶ :مهرماه تا دوم
آبان ماه هر سال به عنوان هفته تربیت بدنی و ورزش
نامگذاری شده است.
وی افزود ۱۵۰ :برنامه فرهنگی و ورزشی در هفته
تربیت بدنی و ورزش امسال در نقاط مختلف
کهگیلویه و بویراحمد اجرا خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد بیان
کرد :برخی از این برنامه ها شامل ورزش صبحگاهی
و کوهپیمایی کارکنان دستگاه های اجرایی ،پیاده
روی خانوادگی ،رقابت های ورزشی در رشته های
تنیس روی میز و دارت ،غبارروبی و عطرافشانی گلزار
شهدا و دیدار جمعی از متولیان حوزه ورزش استان با
امام جمعه یاسوج است.

علوی خواستار مشارکت هر چه بیشتر هیأت های
ورزشی استانی و شهرستانی ،ورزشکاران ،کارکنان
دستگاه های اجرایی و قشرهای مختلف مردم
کهگیلویه و بویراحمد در برنامه های هفته تربیت
بدنی و ورزش امسال در این استان شد.
وی عنوان کرد :نشست با جمعی از خبرنگاران
کهگیلویه و بویراحمد و افتتاح پنج طرح ورزشی
شامل سالن چندمنظوره ،خانه جوان و زمین چمن
مصنوعی در شهرستان های بویراحمد ،دنا ،گچساران
و کهگیلویه با اعتباری افزون بر  ۳۷میلیارد ریال از
دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش امسال
در این استان خواهد بود.
تعداد ورزشکاران ساماندهی شده مرد و زن کهگیلویه
و بویراحمد در رشته های مختلف افزون بر  ۵۰هزار
نفر است.

خبر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد

شمار قربانیان کرونای کهگیلویه و
بویراحمد به  ۱۶۰نفر افزایش یافت

نگرانی های کشاورزان استان در فصل کشت
گزارش هایی مبنی بر تاخیر در شروع
بارندگی های پاییزی و افزایش قیمت نهاده
های کشاورزی از دغدغه های این روزهای
بهره برداران کهگیلویه و بویراحمد همزمان
با فصل پاییز و آغاز کشت محصوالت زراعی
است .آمار موجود حکایت از دیم بودن
نیمی از زمین های زراعی استان دارد و
آن طور که بهره برداران بخش کشاورزی
استان می گویند :با توجه به قیمت باالی
نهاده های کشاورزی کشت در این زمین
ها در شرایط کنونی ریسک بزرگی است.
کشاورزانی که هم زمین آبی دارند با
اشاره به افزایش چند برابری قیمت نهاده
های کشاورزی معتقدند که در این شرایط
کشت مقرون به صرفه نیست.
اگرچه دولت با اعالم قیمت خرید تضمینی
گندم به نرخ ۴۰هزار ریال برای سال زراعی
جاری که افزایش چشمگیری نسبت به
سال قبل دارد سعی در تشویق کشاورزان
به کشت دارد اما با یک حساب سرانگشتی
می توان حدس زد که قیمت تمام شده
محصوالت تولیدی افزایش چشمگیری
خواهد یافت .تابستان امسال هر کیلوگرم
گندم معمولی به قیمت ۲۵هزار ریال و هر
کیلوگرم گندم دوروم به نرخ ۲۶هزار ریال
از کشاورزان خرید تضمینی شد.
 ۲۷۰هزار هکتار زمین کشاورزی در
کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که ۱۶۰
هزار هکتار آن زراعی است که این آمار
گویای نقش محصوالت زراعی در درآمد
کشاورزان این استان است.
بهره برداران کهگیلویه و بویراحمد ساالنه
 ۹۱۰هزار تن انواع محصول کشاورزی تولید
می کنند که نیمی از آن محصوالت زراعی
است .مسئوالن بخش کشاورزی معتقدند
باتوجه به اینکه دولت نرخ خرید تضمینی
گندم در سال زراعی جاری را چهار هزار
تومان تعیین کرده است بنابراین بخشی
از هزینههای افزایش قیمت کودشیمیایی
برای کشاورزان جبران میشود.
آنان تاکیدمی کنند :چنانچه متوسط
برداشت گندم در هر هکتار چهار تن
محاسبه شود ،هزینه تولید در هکتار با
احتساب افزایش قیمت کودهای پتاسه و

فسفاته بیشتر خواهد شد.
کارشناسان امور کشاورزی هم می
گویند:کودهای پتاسه و فسفاته وارداتی
هستند و با توجه به اینکه ارز دولتی برای
خرید آنها حذف و با نرخ آزاد دالر محاسبه
می شود در برخی موارد تا هشت برابر نیز
افزایش قیمت داشته اند.
آنان می گویند:نرخ کود اوره نیز که ۸۰
درصد کود مصرفی کشاورزان استان
را تشکیل می دهد و برای کشت پاییزه
استفاده می شود نسبت به سال گذشته
افزایشی نداشته و با قیمت پارسال هرکیسه
 ۵۶هزار تومان به فروش می رسد.
دیدگاه کشاورزان
یک بهره برداری حوزه پاکوه در گچساران
با اشاره به اینکه قیمت شخم هر هکتار
مزرعه ۲۰۰هزار تومان است و برای هر
هکتار زمین چهار کیسه  ۵۰کیلویی
کودسیاه وسفید نیاز است گفت :تولید
محصوالت زراعی در این شرایط مقرون به
صرفه نیست.
هوشنگ عبدالخانی که  ۲۰هکتار زمین
آبی برای کشت دارد،افزود:اختصاص
سوخت به ماشین آالت کشاورزی در فصل
کشت از راهکارهای حمایت از فعاالن تولید
محصوالت زراعی در کهگیلویه و بویراحمد
است.
وی بیان کرد:برای کشت هر هکتار زمین
آبی  ۱۸۰تا  ۲۰۰کیلوگرم بذر در مزارع
آبی نیاز است که این آمار گواهی بر باال
بودن هزینه تمام شده محصوالت زراعی
است.
یک مالک زمین های دیم در شهرستان
باشت با اشاره به اینکه هواشناسی اعالم
کرده میزان بارش پاییزی در کهگیلویه
و بویراحمد کمتر از نرمال است و باران
در پاییز امسال دیرهنگام شروع می شود
گفت :کشت در زمین های دیم با ریسک
زیادی همراه است.
احمد حسینی افزود :سال های گذشته
تجربیات تلخی از نابودشدن محصوالت
زراعی در زمین های دیم به علت تاخیر در
بارندگی ها داشته ایم.
وی با اشاره اینکه شخم هر هکتار زمین

آغاز فصل جدید کاوش باستان شناسی
در بافت تاریخی دهدشت

کشاورزی دیم  ۲۸۰تا  ۳۰۰هزار تومان
برای کشاورز هزینه در بر دارد تاکید کرد:
با توجه به قیمت نهاده های کشاورزی
هزینه مورد نیاز برای کشت نسبت به
پارسال افزایش چشمگیر یافته است.
حسینی با یادآوری مخارج زندگی در این
شرایط سخت اقتصادی واینکه کشاورزی
تنها درآمد آنان استاز مسئوالن خواست
برای رفع این چالش ها چاره اندیشی کنند.
افزایش قیمت نهاده های کشاورزی
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت:
قیمت نهاده های کشاورزی در پاییز امسال
افزایش چشمگیری یافته است به طوری
که نرخ کود تا چند برابر بیشتر شده است.
شهرام عسکری افزود :با توجه به
بنیه ضعیف بهره برداران کهگیلویه و
بویراحمدی ،افزایش قیمت نهاده های
کشاورزی و هزینه های شخم کار برای
کشاورزان سخت شده است.
وی بیان کرد :دولت با افزایش قیمت خرید
تضمینی گندم برای سال آینده سعی کرده
است بخشی از این چالش ها را جبران کند
اما سرمایه کشاورزان کهگیلویه وبویراحمد
برای تامین هزینه های کشت اندک است.
کمبود کود
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیش

محکومیت  ۱۸نفر از کادر درمان کهگیلویه و بویراحمد
بعلت قصور پزشکی

امینی از ثبت  ۷۳پرونده سقط درمانی در
پزشکی قانونی استان با رشد  ۱۷.۷به نسبت
به مدت مشابه سال قبل خبر داد و تاکید کرد:
 ۵۰پرونده از این تعداد با طی مراحل قانونی
مجوز سقط درمانی گرفت.
کاهش  ۲۷درصدی مصدومان ناشی از
حوادث رانندگی
وی با اشاره به تصادفات رانندگی ،گفت :در ۶
ماهه نخست سال  ۹۹دو هزار و  ۱۰۸مصدوم
ناشی از تصادفات داشتیم که کاهش ۲۷
درصدی را به نسبت مدت مشابه سال قبل

شاهدیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه
و بویراحمد با اشاره به  ۹۲فوتی ناشی از
حوادث رانندگی طی  ۶ماهه نخست سال
جاری اظهارکرد :کاهش  ۲۷.۵۶درصدی
فوتی تصادفات رانندگی استان به نسبت
مشابه سال قبل را داشتیم.
امینی با تاکید بر رعایت استاندارد نصب
تجهیزات گرمایشی ،تصریح کرد :در  ۶ماهه
اول سال سه مورد فوتی گازگرفتگی در استان
به ثبت رسید.
وی با اشاره به آمار غرق شدگی از  ۱۳مورد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش شمار قربانیان
کووید ۱۹استان به  ۱۶۰نفر خبر داد.
“دکتر پرویز یزدانپناه” افزود :هم اکنون  ۲۸۲بیمار مشکوک
و قطعی کرونایی در بیمارستان های استان بستری هستند
که از این تعداد ۱۲۸بیمار کرونایی قطعی بوده و  ۲۰بیمار در
بخش های ویژه تحت درمان هستند.
وی تصریح کرد :امروز نیز جواب  ۲۸۱نمونه را از آزمایشگاه
دریافت نمودیم که بیشترین موارد مثبت مربوط به
شهرستانهای بویراحمد  ،۳۳کهگیلویه  ،۲۷گچساران ۱۹
و بهمئی  ۱۸درصد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد :از مجموع
مبتالیان به کرونا در کهگیلویه و بویراحمد ۸۹۶۱نفر بهبود
یافته گزارش شده است.
یزدان پناه اظهار کرد :اگر همراهی مردم و مسئوالن در جدی
گرفتن کرونا ادامه پیدا نکند شاهد افزایش افسار گسیخته
کرونا و خسارت جبرانناپذیری خواهیم شد.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج ،وی تاکید کرد :هرگونه اجتماع شرایط را برای
انتشار بیماری کرونا در استان تسهیل میکند از این نظر قطع
زنجیره انتقال ویروس کرونا با رعایت موارد بهداشتی به ویژه
استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری فیزیکی”حداقل ٢
متر”مورد تأکید است.

غرق شدگی در استان طی این مدت خبر داد
و اظهار کرد ۴۳.۵ :درصد کاهش فوتی غرق
شدگی به نسبت مدت مشابه سال قبل در
استان به ثبت رسید.
۳۲فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و
بویراحمد از فوت  ۳۲مورد با سو مصرف مواد
مخدر در استان خبر داد و گفت :شاهد رشد
 ۱۸.۵درصدی این آمار به نسبت مدت مشابه
سال قبل بودیم.
امینی افزود :پنج نفر از فوتیهای ناشی از

بینی کشت پاییزه گندم آبی و دیم،کلزا
و جو آبی و دیم در  ۱۳۰هزار هکتار از
مزارع استان گفت :بهره برداران با کمبود
کودهای وارداتی مانند فسفات و پتاس روبه
رو هستند.
عیسی راستین نسب ابراز داشت :مسئوالن
در تالش برای تامین کود مورد نیاز بهره
برداران در کشت پاییزه هستند و مشکلی
برای تامین کود اوره در کهگیلویه و
بویراحمد وجود ندارد.
وی در مورد بذر نیز گفت :هشت هزار
و ۴۰۰تن بذر ضدعفونی شده برای انجام
کشت پاییزه محصوالت زراعی در کهگیلویه
و بویراحمد تامین شده است.
راستین نسب ابراز داشت ۱۳۰:هزار هکتار
مزرعه به کشت پاییزه محصوالت زراعی در
کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.
تابستان امسال ۶۸هزار تن گندم در
کهگیلویه و بویراحمد خرید تضمینی شد
که از این میزان هشت هزار و  ۴۰۰تن
گندم بذری بوده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه
پارسال  ۷۳هزار تن گندم بذری و سیلویی
در استان خرید تضمینی شده بود افزود:
نیمه نخست امسال برخی کشاورزان به
دلیل پایین بودن نرخ گندم اقدام به کاشت
محصوالت سبزی و صیفی کردند.
سو مصرف مواد مخدر استان در شش ماهه
نخست امسال مربوط به زنان است.
 ۱۷فوتی با سالح گرم طی  ۶ماهه امسال
وی از ثبت  ۱۷مورد فوت ناشی از سالح گرم
در استان طی شش ماهه ابتدایی سال جاری
خبر داد و بیان کرد ۱۶ :نفر از این فوتیها
را مردان تشکیل میدهند .همچنین دو مورد
فوتی ناشی از سالح سرد در این بازه زمانی
ثبت شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و
بویراحمد با بیان اینکه بر اساس جمع آوری
اطالعات ،طی  ۶ماهه گذشته از فرودین تا
شهریور ماه در حوزه معاینات بالینی  ۱۰هزار
و  ۳۴۶مورد مراجعه داشته که کاهش ۱۲.۷
درصدی را به نسبت سال قبل شاهد بودیم،
گفت :پنج هزار و  ۳۳۵مورد از مراجعات
معاینات بالینی مربوط به شهرستان بویراحمد
بود.
امینی خاطرنشان کرد :همچنین در  ۶ماهه
گذشته  ۳۱۸معاینه جسد انجام و صدور جواز
دفن انجام شد که  ۳.۷کاهش به نسبت مدت
مشابه سال قبل را شاهد بودیم.
وی از ثبت  ۲۵۴مرگ غیر طبیعی در  ۶ماهه
ابتدایی سال جاری در استان خبر داد و عنوان
کرد :استان رتبه ششم مرگهای غیر طبیعی
در کشور را دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه
و بویراحمد با بیان اینکه  ۱۳۷پرونده در
اداره کمیسیونهای پزشکی در  ۶ماهه مورد
بررسی قرار گرفت ،بیان کرد :در مجموع
شاهد کاهش آمار ورودی در چهار حوزه
هدف هستیم.

معاون میراث فرهنگی ،اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز فصل جدید
کاوش باستان شناسی در بافت تاریخی دهدشت خبر داد.
“رحیم دادی نژاد” افزود :هدف از کاوش در بافت تاریخی
دهدشت پیگردی و خواناسازی باروی تاریخی ارگ حکومتی
معروف به محمد خان حاکم شهر در دوره صفوی است.
وی تصریح کرد :با کاوش این محوطه عرصه و حریم تاریخی
ارگ مشخص و راه برای شناسایی و مرمت بخش های ازبین
رفته ارگ تاریخی هموار خواهد شد.
معاون میراث فرهنگی ،اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد ،اظهار کرد :با
ادامه کاوش های باستان شناسی در محدوده بافت تاریخی
دهدشت اطالعات و ظرفیت های تاریخی منطقه برای صیانت
از این بافت ارزشمند استخراج و شناسایی می شود.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی اداره کل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه
و بویراحمد ،بافت تاریخی دهدشت در تاریخ  ۲۷مرداد ۱۳۶۴
با شماره ثبت  ۱۶۸۹به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است.
شهر قدیمی و تاریخی دهدشت ،در استان کهگیلویه و
بویراحمد مربوط به دوره صفوی است.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان خبر داد

مهار آتش سوزی در منطقه “پیروزگ”
شهرستان بویراحمد

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد از آتش سوزی
در منطقه پیروزگ شهرستان بویراحمد و مهار آن خبر داد.
“عباس حسن زاده” در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ،افزود:
ساعت  ۱۴روز سه شنبه  ۲۲مهر ماه آتش سوزی در منطقه
“پیروزگ” شهرستان بویراحمد شروع شد که این آتش سوزی
تا ساعت  ۱۷ادامه داشت.وی تصریح کرد :سرانجام این آتش
سوزی با کمک نیروهای منابع طبیعی شهرستان بویراحمد و
تعدادی از مردم منطقه مهار شد.رئیس اداره منابع طبیعی
شهرستان بویراحمد علت آتشسوزی را خطای انسانی دانسته
و اظهار کرد :میزان خسارات وارده در این آتش سوزی چهار
پنج هکتار بوده است.حسن زاده بیان کرد :مردم باید بیشتر
حافظ طبیعت ،همیار طبیعت و همراه طبیعت باشند زیرا
طبیعت متعلق به خود مردم است و ما هم با متخلفین
برخورد خواهیم کرد ،و اگر عاملین آتشسوزی مشخص شوند
از طریق تشکیل پرونده قضایی به دستگاه قضا معرفی شده و
با آن ها برخورد قانونی می شود.

 ۲۲درصد از آزمایش های کرونا در باشت
مثبت است

فرماندار باشت گفت :سه هزارو  ۹۷مورد تست کرونا تاکنون
در این شهرستان از افراد با عالئم مشکوک گرفته شده که
نمونه آزمایشی  ۲۲درصد از این تعداد مثبت بوده است.
سید مسعود حسینی افزود :از این میزان آزمایش های گرفته
شده در زمینه کرونا تاکنون پاسخ  ۲هزارو  ۶۸تست افراد
مشکوک به کرونا در باشت دریافت شده است.
وی ادامه داد :تست  ۴۵۸نفر از افراد مشکوک به کرونا در
این شهرستان تاکنون مثبت بوده است.حسینی ابراز کرد:
هشت نفر از شهروندان باشتی بر اثر کرونا تاکنون جان
خود را از دست داده اند.وی با بیان اینکه به دلیل شیوع
گسترده ویروس کرونا در این شهرستان وضعیت قرمز اعالم
شده گفت :بسیاری از مبتالیان به کرونا در این شهرستان
در مجالس ختم به بیماری مبتال شدند.حسینی تصریح کرد:
با توجه به قرار گرفتن شهرستان در وضعیت قرمز دستگاه
های اجرایی این شهرستان به مراجعه کنندگان بدون ماسک
خدمات ارائه ندهند.وی گفت :براساس جدیدترین تصمیم
های ستاد کرونای باشت ورود و تجمع در آرامستان های
این شهرستان ممنوع شده است.حسینی تصریح کرد :تعطیلی
سالن های ورزشی ،طرح دورکاری خدمت کارکنان دستگاه
های اجرایی ،خودداری از خدمات رسانی به افراد بدون ماسک
و نظارت بر نحوه رعایت دستورالعمل های بهداشتی ویروس
کرونا از مهمترین برنامه های در دست اجرا در این شهرستان
برای پیشگیری از انتشار بیماری ویروس کرونا است.
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فال روز

درمان آن در جامعه
موسیقی درمانی روشی برای سازگاری اجتماعی ،ثبات
عاطفی ،کنترل شخصی ،افزایش تمرکز ،انگیزش،
احساس ارزش شخصیتی و تقویت مهارت های
خودیاری است .تاثیر موسیقی برانسان در موضوعات
مختلف با اهمیت و با ارزش بوده و نقش بسیار مهمی
را ایفا می کند ،از موسیقی میتوان در درمان کسانی
که بیماری و مشکالت جسمی ،عاطفی یا اجتماعی
دارند استفاده کرد ،حتی افراد سالم نیز میتوانند از
آن برای آرامش ،کاهش استرس و بهبود روحیه ،همراه
تمرینهای ورزشی استفاده کنند .موسیقی ،هیچگونه

باتالق شیشه ای؛ نه گفتن را به فرزندان خود بیاموزیم
با وجود مخالفت مادرم درس و مدرسه را برای
همیشه رهاکردم و خود را سپردم به دست
سرنوشت ،سرنوشتی که ای کاش می شد آن
را از سر نوشت!
تک پسر خانواده بودم و پدر و مادرم من را
در پر قو بزرگ کرده بودند ،من در خانواده
تقریبا مرفه بزرگ شدم ،پدرم همیشه آرزو
داشت که در عالی ترین مدارس و دانشگاه
ها درس بخوانم.
همیشه به خاطر درس هایم مرا تحسین
می کرد ،تا اینکه پدرم موقع برگشت از
سفر کاری ،تصادف کرد و چراغ عمرش برای
همیشه به خاموشی مبدل گشت.
مرگ پدر خیلی برای مان گران تمام شد،
حتی آشنایان هم خبری از ما نمی گرفتند.
پدرم که رفت ،برکت خانه هم رفت و
مشکالت مالی زیادی گریبانمان را گرفت ،با
مرگ پدر هیچ انگیزه ای برای ادامه تحصیل
نداشتم ،برای همین با وجود مخالفت مادرم
درس و مدرسه را برای همیشه رهاکردم و
خود را سپردم به دست سرنوشت ،سرنوشتی
که ای کاش می شد آن را از سر نوشت!
بعد از چند ماه مادرم در مغازه ای شروع به
کار کرد ،ولی نگاه اطرافیان بسیار آزارش
می داد .سختی های مادرم را که می دیدم از
درون آتشی به جانم می افتاد و ذره ذره مرا
آب می کرد ،برای همین تصمیم گرفتم باری
از رو دوش زن بیچاره بردارم ،او را راضی کردم
و در یک تعمیرگاه ماشین به عنوان شاگرد
مشغول به کار شدم.
چون با زحمت پول در می آوردم خیلی
خوشحال بودم که توانسته ام باری از روی
دوش مادرم بردارم ،بعد از مدتی احساس
کردم درآمدم کم است ،سعی کردم هر بار
که ماشینی را تعمیر می کنم پول بیشتری
بگیرم.
بعداز آن تصمیم گرفتم قطعه های اصلی
ماشین را با فرعی جابجا کنم و آنها را
جداگانه و بدون اطالع صاحبکارم بفروشم تا
پول بیشتری بدست آورم ،ولی بعد از چندماه

که صاحبکارم متوجه شد به من این موضوع
را گوشزد کرد ولی من زیر بار این حرف نرفتم
و به کارم ادامه دادم تا اینکه بعداز چند بار
تذکر مرا بیرون کرد.
نمی دانستم چطور موضوع را به مادرم بگویم
و بعداز آن هر روز صبح به بهانه سر کار رفتن
از خانه بیرون می رفتم و بعداز یک هفته
احساس کردم ،مادرم متوجه شده است؛ گفتم
می خواهم روی پای خودم بایستم و به مشهد
بروم و تعمیرگاه بزنم .مادرم اولش مخالفت
کرد ولی بعد از چند ماه که خرجی نداشتیم،
اجازه داد که بروم.
حدود دو سال در آنجا زندگی کردم و آخر
هفته ها به مادرم سر می زدم ،زندگی و
تنهایی آن هم در شهر غریب خیلی سخت
بود ،با چند نفری هم سن و سال خودم آشنا
و دوست شدم ،طوریکه خیلی به هم وابستگی
پیدا کرده بودیم و تفاهم زیادی با هم داشتیم.
رفته رفته در اثر همین دوستی های بی پایه
و اساس به سمت سیگار و شیشه گرایش پیدا
کردم ،حاال حدود  8ماه است که به یک معتاد
حرفه ای تبدیل شدم ،از زمانیکه معتاد شدم،
از مادرم خبری نگرفته ام و نمی توانم به
چشمانش نگاه کنم .نمی خواهم او از وضعم با
خبر شود اگر ببیند که من این گونه در باتالق
افتاده ام ،دق می کند ،عزمم را جزم کرده ام
تا در  22سالگی ام از این معظل خانه مان
سوز رهایی یابم تا پشت و پناه مادرم باشم.
نظر کارشناس
اعتیاد و گرایش به سمت مواد مخدر سنتی
و صنعتی بر حسب شرایط و عواملی در فرد
بوجود می آید و او را تحت تاثیر قرار می دهد.
از عوامل گرایش کیس مورد نظر به سمت
اعتیاد می توان به نحوه تربیت در خانواده،
محبت افراطی ،عوامل محیطی ،فرار از
مشکالت ،هیجانات کاذب ،ضعف در مهارت
های زندگی و مقابله ای به ویژه مهارت نه
گفتن در مقابل فشار همساالن و تاثیر پذیری
از گروه دوستان اشاره کرد.

در نمونه مورد نظر فرد در خانوده ای رشد
نموده که همه شرایط ،امکانات و زمینه ها
مهیا و خواسته های فرد در آن تأمین شده
است ،ولی با مرگ ناگهانی پدر انگار همه
آرزوهای خانواده تبدیل به یک رویای دست
نیافتنی شده است ،لذا کنار آمدن فرد با
مشکالت به ویژه در سن حساس نوجوانی
برایش سخت بوده است.
تحمل رنج مادر را نداشته و سعی در جبران
کمبودها قدم برداشته است ،با توجه به تجربه
کم و زندگی خوب گذشته ،به دسترنج خود
قانع نبوده و در خیاالت خود بلند پروازی
کرده است که در نهایت با تقلب و جابجایی
قطعات ماشین ها و فروش آنها به نوعی
مرتکب خیانت و سرقت شده است ،رفتن ره
صدساله و نرسیدن به آن باعث شده که نه
تنها به آرزویش نرسد بلکه به سمت دوستان
ناباب هم کشیده شود و زمانی به خود آید که
در باتالق شیشه ای اعتیاد گرفتار شده است.
راهکارهای پیشگیرانه
آشنایی آحاد مردم با علل و عوامل روی

فروش موتورسیکلت های
سرقتی به قیمت روز

رئیس کالنتری  112ابوسعید از دستگیری
 2برادر سارق و کشف  15فقره سرقت
موتورسیکلت خبر داد وگفت :سارقان با تغییر
اصالت موتورسیکلت های سرقتی ،آنها را به
قیمت واقعی می فروختند .به گزارش خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ “چنگيز ايدون”
اظهار داشت :با وقوع چند فقره سرقت
موتورسیکلت در محدوده محله ابوسعید تیمی
از ماموران کالنتری بررسی موضوع را بر عهده
گرفتند .وی گفت :با بررسی اظهارات مال
باختگان و بررسی صحنه سرقت ها مشخص
شد که سرقت ها سریالی بوده و موتورسیکلت
ها توسط 2سارق با همکاری یکدیگر سرقت
شده اند .این مقام انتظامی با اشاره به اینکه
در تحقیقات میدانی سرنخی از یکی از
سارقان به دست آمد ،افزود :در مرحله بعدی

از تحقیقات پلیسی هویت متهم شناسایی و
مشخص شد وی سابقه دار بوده و به تازگی از
زندان آزاد شده است .رئیس کالنتری ابوسعید
ادامه داد :در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص
شد متهم  32ساله پس از رهایی از زندان
با همکاری برادر  28ساله اش باند  2نفره
تشکیل و به سرقت موتورسیکلت ها در سطح
محله ابوسعید می پرداختند .وی توضیح

داد :ماموران مخفیگاه متهمان را شناسایی
و مراقبت های ویژه پلیسی آغاز و مشخص
شد که آنها پس از سرقت موتورسیکلت ها با
سنگ زنی اصالت موتورسیکلت های سرقتی
را تغییر و به عنوان موتورسیکلت اصیل
با قیمت واقعی به شهروندان می فروشند.
سرهنگ ایدون ابراز داشت :نتیجه تحقیقات
انجام شده به مرجع قضائی ارسال و دستور

آوردن به استعمال مواد مخدر و روانگردان
باالخص عوامل فردی و خصوصی.
بررسی سایر مسائل و مشکالت فردی افرادی
که در معرض سوء مصرف مواد مخدر هستند،
چرا که داشتن مشکالت عدیده ،خود عامل
مهمی در روی آوردن فرد به استعمال مواد
مخدر می باشد.
آموزش و ارتقاء سطح آگاهی نوجوانان و
جوانان نسبت به وقت گذاشتن در ارتقاء و
پیشرفت ابعاد مختلف فردی و اجتماعی در
زندگی و احساس خودکارآمدی توسط افراد
و جلوگیری از رشد تک بعدی.
پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان با
تاسیس امکانات آموزشی ،رفاهی و تفریحی
و اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری قشر جوان.
آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی به
والدین و جوانان از طریق آگاه سازی آنها از
پیامدهای زیان بار مصرف مواد مخدر.
آموزش مهارت های زندگی (حل مسأله،
مهارت نه گفتن) از کودکی و نوجوانی در
مقابل فشار گروه.
دستگیری متهمان و بازرسی از مخفیگاه آنان
اخذ شد .وی عنوان کرد :در ادامه تحقیقات
پلیسی متهمان با هماهنگی های قضائی
در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از
آن مکان  2دستگاه موتورسیکلت تغییر
اصالت یافته کشف و هر دو متهم به سرقت
موتورسیکلت ها در محدوده کالنتری اعتراف
و اظهار داشتند با تغییر اصالت موتورسیکلت
ها قصد فروش آنها را داشتند.
کالنتر محله ابوسعید با بیان اینکه هر دو
برادر سارق در کالنتری به  15فقره سرقت
موتورسیکلت اعتراف کردند ،ادامه داد :هر
دو مال باخته موتورسیکلت های سرقتی
شناسایی و با دستور قضائی موتورسیکلت
ها تحویل آنان شد .این مقام انتظامی با
اشاره به اینکه شناسایی سایر مال باختگان
و کشف جزئیات پرونده در دستور کار پلیس
قرار دارد ،اضافه کرد :هر دو متهم برای اخذ
دستور قضائی روانه دادسرا شدند.

جدول 2720

حل جدول 2719

جامعه

متولد فروردین :
وقت با ارزشتان را با غیبت کردن و سخنان بیهوده گفتن هدر ندهید،
برای اینکه این نوع مشغلهها میتواند شما را از زندگی با نظم و
ترتیب خارج کند .دوری کردن از سخنان بیاساس و پایان دادن به
یک مکالمه تلفی زیرکانه ولی بیهوده از آنچه که شما فکر میکنید
راحتتر است .فقط در عین حال که دلسوز هستید باید درستکار
نیز باشید.
متولد اردیبهشت :
شما در این روزها کمینگران هستید و نگرانیهایتان بیش از روزهای
قبل میباشد زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی شما رخ داده است به
همین دلیل در قلب تان تشویشهای زیادی را احساس میکنید.
متولد خرداد :
اکنون شما باید از انزوا بیرون بیایید ،برای اینکه نسبت به همیشه
بیشتر می توانید از ابراز وجود کردن قصر در بروید .امکان دارد که
شما هنوز هم به خاطر دو دلی تان استرس داشته باشید ،به خصوص
اگر دیگران برای بازبینی واقعیت به شما تکیه کرده اند.
متولد تیر :
آن کتاب های طالع بینی که میگویند شما بلد نیستید چگونه
تفریح کنید را بیرون بیندازید .با وجود اینکه شما قادرید که در موقع
لزوم شادمانی و تفریح خود را به تعویق بیندازید همچنین میدانید
که کی باید از زندگی تان لذت ببرید.
متولد مرداد :
امروز برایتان آسان نیست که انرژی خود را به حرکت وادارید چرا
که اتصال خورشید -نپتون امروز در نشان شما و در ششمین خانه
از “کار” شما دیده میشود .حتی با وجود مسیرهای روشن سخت
است که دقیقا بدانید مسیری که اکنون در آن قرار دارید به کجا
منتهی میشود .اما االن زمان این نیست که انگیزههای خود را زیر
سئوال ببرید.
متولد شهریور :
امروز پیروی کردن از پیشنهادات یک نفر دیگر مادامی که شما خود
چنین خواستههای بزرگی ندارید که به ناامیدیهایتان پایان دهد،
میتواند حرکت واقعاً عاقالنهای باشد.
متولد مهر :
شما به دلیل خبر یا اتفاقی که برایتان پیش آمده است در یک
شوک به سر میبرید ،نمیدانید راه درست چه راهی است و باید چه
تصمیمی را اتخاذ کنید .بخصوص که از طرف شخصی که برای او
ارزش زیادی قائل بوده اید و او را دوست داشتهاید مورد بی لطفی قرار
گرفته اید .به همین علت از زندگیتان کناره میگیرید.
متولد آبان :
شما خاطرات عجیبی در ذهنتان دوباره متولد شده اند که شما را
از انجام فعالیتهای گذشتهتان باز داشته اند و به نوعی شما را گمراه
کرده اند و نمیدانید باید چه کاری را انجام دهید .البته شما ذاتا
فردی خوش بین هستید و تمام مسائل زندگیتان را با دیدی مثبت
مینگرید به همین دلیل به سادگی میتوانید با این مشکل ذهنیتان
مقابله کنید.
متولد آذر :
شما امروز با یک نفر ارتباطی برقرار کردهاید که تمام حواستان را
برانگیخته کرده ،تمام قواعد معمول و عرفی را در هم شکسته و شما
را کام ً
ال از انزوا خارج کرده است .توانایی خاص به وجود آوردن و خلق
کردن چیزهای جدید و متفاوت ،حتی اگر موضوعاتی غیر واقعی به
نظر برسند ،مسائلی هستند که شما دوست دارید در مورد آنها با زوج
خود صحبت کنید.
متولد دی :
بی ثباتی که این روزها آن را احساس میکنید آنقدر ادامه مییابد
که زندگی شما را به چالش خواهد کشید .شما هنوز زیر فشار شدید
تغییرات هستید ،اما کامال آماده نیستید .حتی اگر امروز دیگران
شما را مجبور میکنند تا مقاصد و اهداف خود را آشکار کنید ،اما
ایده خوبی نیست که بیش از آنچه که میدانید درست است چیزی
بگویید.
متولد بهمن :
امروز برای تان سخت است تاثیری که بر روی اطرافیان تان دارید
را ببینید به هر حال بسیار مهم است که قبل از اینکه کاری انجام
دهید که بعدا پشیمان شوید به عواقب آن خوب بیندیشید .حتی اگر
نیات شما خوب باشد باز هم ممکن است رفتار عجیبی داشته باشید
و آنهایی که از شما حمایت میکنند را آزار دهید .اما اگر این طور به
نظر میرسد که شما خودتان را عقب نگاه داشتهاید احتماال شخصی
به شما مشکوک میشود.
متولد اسفند :
شما امروز ایدههای جدیدی برای اینکه کارهایتان را سریعتر انجام
دهید دارید ،اما چیزی فکر شما را عذاب میدهد و شما نمیدانید که
بین نوآوری و ابتکار و کارهای روزمره همیشگی کدام را برگزینید.
باوجود اینکه شما دوست دارید با چند تن از دوستان خاص خود به
استراحت و تفریح بپردازید ،ولی اکنون وظایف کاریتان در اولویت
قرار دارند .اهمیت دادن به این اولویتها به شما کمک میکند فرد
موفقتری باشید.

تاثیر موسیقی و

عوارض سمی و زیانآوری ندارد برای اینکه از موسیقی
بتوانیم بیشترین بهره را بگیریم ،می بایست با صدای آرام
ومالیم به آن گوش دهیم و این موسیقی می بایست در
شان و منزلت فردی و اجتماعی ما باشد ،موسیقی که
با اعتقادات و باورهای دینی ما یکی بوده و باعث کج
روی روحی و روانی انسان نشود .موسیقی درمانی روشی
برای سازگاری اجتماعی ،ثبات عاطفی ،کنترل شخصی،
افزایش تمرکز ،انگیزش ،احساس ارزش شخصیتی و
تقویت مهارت های خودیاری است .موسیقی با توجه
به بار عاطفی آن به عنوان نوعی وسیله تخلیه روانی
مثمر ثمر بوده و در درمان کسانی که بیماری و مشکالت
جسمی ،عاطفی یا اجتماعی دارند بکار برده می شود.
موسیقی یکی از هنرهای هفت گانه است و انسان اولیه
هرچند که از موسیقی و آوا برای تسخیر روح شکار خود
استفاده می کرده و پس از پیروزی بر جسم حیوانی ،به
شادی با آوا و ادواتش می پرداخته است.
هنری که از دوران پارینه سنگی و میانه سنگی و

نوسنگی به عصر حجر رسید و انسان های نخستین برای
سپری کردن مایحتاج خود و سیر کردن شکم خود و
شادی از آن بهره بردند ،انسان های اولیه با نقاشی کردن
حیوانات در دیوار غارها و به شکل در آمدن خود در نقش
حیوانات با آوا و موسیقی روح حیوان را تسخیر کرده و
صبح به شکار آن می رفتند این رفتار و اعمال نخستین
به جایگاهی رسید که برای اجرای نمایش های تئاتری از
موسیقی با همسریان در یونان ومصر باستان که قدمت
آن به  400سال قبل از میالد مسیح ( ع ) می رسد برای
اخالق گرایی در آثار نمایشی خود استفاده می کردند.
افالطون و ارسطو با نگاه های متفاوت نخستین کسانی
بودند که دیدگاه های خود را به هنر بیان داشتند .بیانی
که افالطون اثری را هنر می دانست که به ربانیت و
به اخالق انسان بپردازد ،و مابقی را تقلید آدمی تصور
می کرد و ارسطویی که ،تقلید را برای رسیدن به تزکیه
نفس انسان مقدس دانسته تا به اخالق برسد را هنر می
پنداشت .موسیقی در ایران و استفاده آن در نمایش های

مذهبی و تعزیه بسیار بااهمیت بوده و تاثیر بسزایی در
روایات و بازی در بازی شبیه ها برعهده داشته است.
ورفته رفته علم پزشگی و هنر و استفاده ای بهینه از آن
رشته های بینارشته ای را به وجود آورد و استفاده از
هنر از جمله موسیقی یک روش درمانی در دستور کار
روانشناسان قرار گرفت.
در حال حاضر پزشکان برای درمان روحی و روانی و
افزایش تمرکز و کنترل شخصیتی و انگیزش بیشتر
بیماران خود از موسیقی بهره می برند .برخی معتقدند
که برای بهبود ارتباطات ،رشد درجات ادبی و تحریک
تواناییها ،همچنین در رفتاردرمانی و کنترل درد ،از
موسیقی می توان کمک گرفت.
پزشکان از موسیقی به عنوان درمان استفاده می کنند
کسانی که دچار افسردگی های حاد می شوند به آنها
توصیه می شود عالوه بر ورزش ( شنا ) از موسیقی های
مالیم و حتی انرژی زا بر ای بهبود و احساس خوشایند
روان خویش بهره ببرند.
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خبر

کشف بیش از دو میلیون
و  720هزار لیتر سوخت قاچاق

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا ،از
اجراي طرح برخورد با باک اضافه و غير استاندارد خودروها و کشف
بیش از دو میلیون و  720هزار لیتر انواع سوخت قاچاق به ارزش 163
میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ “جالل امینی” در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت :در
راستاي اجراي برنامه تدويني سال  99و به منظور شناسايي و انهدام
شبکه هاي قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده هاي نفتي با اولويت
مقابله با قاچاق فرآورده هاي سوختی چهارمین طرح سراسری برخورد
با جاساز و باک اضافه و غير استاندارد خودروها اجرا شد.
وی افزود :کارآگاهان پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز حین کنترل
خودروهای هدف ،از  12هزارو  592دستگاه خودروهاي کنترل شده،
 446خودرو متخلف توقيف 239 ،متهم دستگیر و  197باک اضافه
فک شد.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا با
اشاره به اینکه کارشناسان ارزش فرآورده های نفتی مکشوفه را 163
میلیارد ریال برآورد کردند ،ادامه داد :در این طرح بیش از دو میلیون
و  720هزار لیتر انواع فرآورده نفتي شامل گازوئیل ،بنزین ،نفت سفيد
 ،نفت کوره و  159قطعه کارت سوخت کشف و فرآورده های مکشوفه
به شرکت ملی نفت و متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی
تحویل تعزیرات حکومتی شدند.

کشف  8میلیاردی لوازم خانگی
قاچاق

سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی
تهران از کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش  8ميليارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ “علی علیشاهی” اظهار
داشت :ماموران انتظامی پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی در گشت
زنی های انتظامی و انجام ماموریت در محدوده جنوب تهران موفق
شدند 2دستگاه وانت نیسان حامل لوازم خانگی را شناسایی کنند.
وی با اشاره به اینکه ماموران برای بررسی موضوع دستور توقف خودروها
را اعالم کردند ،گفت :در بررسی از خودروها  100دستگاه لوازم خانگی
شامل آبمیوه گیری و خرد کن فاقد بارنامه و مجوزهای قانونی کشف و
هر دو راننده به قاچاق بودن کاالها معترف شدند.
سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی
تهران افزود :در این رابطه رانندگان هر دو خودرو دستگیر و به همراه
اموال کشف شده به پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی انتقال یافتند.
وی در پایان خاطر نشان کرد :طرح تشدید مبارزه و برخورد قاطع با
پديده شوم قاچاق به عنوان یک اولویت ،در دستور کار این پلیس قرار
دارد و تمام نقاط پایتخت برای اخاللگران اقتصادی ناامن است .
به گفته سرهنگ علیشاهی ،کارشناسان ارزش ریالی کاالهای کشف
شده را  8میلیارد ریال برآورد کرده اند.

دالرهای قاچاق با هوشیاری پلیس
به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف 40هزار دالر قاچاق در
بازرسی از یک اتوبوس در ایست و بازرسی شهید کریمی شهرستان
“سروآباد” خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،سردار”علی آزادی” در تشریح
این خبر اظهار داشت :مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید”کریمی”
شهرستان “سروآباد” هنگام کنترل خودروهای عبوری موفق به
شناسایی اتوبوس حامل دالرهای قاچاق شدند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد :ماموران با هماهنگی مراجع قضائی
خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن  40هزار دالر قاچاق که
فاقد مجوز بود ،کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش دالر
کشف شده را بیش از 10میلیارد ریال برآورد کردند ،تصریح کرد :در
این رابطه خودرو توقیف و  2متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای
سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

خودکشی دانش آموز بوشهری به خاطر
نداشتن گوشی ،واقعی نیست

رویکرد “ایمنی جمعی” در مورد کرونا،
غیراخالقی است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجموعه بزرگ آموزش و پرورش
نیازمند افکار نو و خالق و تدابیر راهگشاست گفت :ماموریت آموزش
و پرورش بسیار خطیر و پیچیده است و نیازمند اندیشه های خالق
و پویای نیروهای جوان است .ما در جست وجوی این سرمایه های
ارزشمند هستیم.محسن حاجی میرزایی در مراسم اختتامیه ...

تدروس آدهانوم ،دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ( )WHOرویکرد
“ایمنی جمعی” (مصونیت گلهای) را برای مقابله با همهگیری کرونا
مردود دانست .ایمنی جمعی زمانی اتفاق میافتد که بخش بزرگی از
جمعیت پس از ابتال به بیماری عفونی یا با زدن واکسن ،به یک عامل
عفونی مصونیت پیدا میکند .بعضی کارشناسان این بحث را ...
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مدیر کل پزشکی قانوین کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

نگرانی های
کشاورزان استان
در فصل کشت

همه گیری کرونا

رییس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
با اشاره به آسیب جدی بر آموزش کودکان در
دوران همه گیری کرونا اظهار کرد :حدود ۱۸۸
کشور در این دوران دچار اختالل در آموزش و
حدود  ۹۰درصد کودکان جهان دچار اختالل
آموزش شدهاند .این در حالی است که تنها ۳۰
درصد از کشورهای فقیر بستر آموزش از راه دور
را فراهم کردند.
وامقی در وبینار کرونا و کودکان که در موسسه
عالی پژوهش برگزار شد ،با بیان اینکه کودکان
به طور مستقیم و غیر مستقیم از شرایط کرونا
آسیب میبینند و قربانیان خاموش شرایط
همهگیری کرونا هستند اظهار کرد :در ایام همه
گیری کرونا ،تنها برا یک سوم از نوجوانان جهان
امکان دسترسی به ابزار دیجیتال آموزشی فراهم
شد ،همچنین در این میان در برخی کشورها
نابرابری جنسیتی نیز مطرح است به گونهای که
اگر امکان استفاده از ابزار آموزشی فراهم شود
دختران در مقایسه با پسران در اولویتهای
بعدی قرار دارند.
رییس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
ادامه داد :ابتالی کودکان به کرونا در تمام
مناطق جهان یکسان نیست و این ابتال به
چگونگی بستر زندگی آنها بستگی دارد ،درواقع
این ابتال کامال تحت تاثیر شرایط اجتماعی و
اقتصادی متفاوت ،بروز می کند.
به گفته وامقی ،شیوع کرونا در جهان با توقف
بسیاری از مشاغل و کاهش درآمد خانوادهها
و کاهش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی
و درمانی منجر شد ،از طرفی خانوادههایی که
از پیش در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی به
سر میبردند در این دوران شرایط سختتری را
تجربه کردند و کودکان نیز به عنوان عضوی از
این خانواده ها دچار درگیری بیشتر و مشکالت
بیشتری شدند .وی معتقد است که این وضعیت
بد اقتصادی منجر به ایجاد نابرابری و آسیب
دیدگی دراز مدت بیشتر در زمینه بهداشت و
درمان کودکان شد ،به گونهای که...

محکومیت  18نفر از
کادر درمانی استان

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
از صدور رای محکومیت  ۱۸نفر از کادر درمان در
پرونده های قصور پزشکی بررسی شده در کمیسیون
پزشکی قانونی طی  ۶ماهه نخست امسال خبر داد.
کامروز امینی در نشست با خبرنگاران ،افزود۳۳ :
پرونده شکایت از کادر درمان در کمیسیون پزشکی
بررسی شده که  ۱۸پرونده منجر به رای محکومیت
کادر درمان و  ۱۵پرونده نیز منجر بهرای برائت شد.
وی اظهارکرد :بیشترین رأی محکومیتها به ترتیب
مربوط به پزشکان عمومی با  ۶مورد ،پرستاران...
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آغاز فصل جدید کاوش باستان
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تعلل انگلیس برای پرداخت طلب قدیمی ایران

 ۱۸میلیارد ریال برای تکمیل

جاده لنده به پاتاوه  -دهدشت

شناسی در بافت تاریخی دهدشت

معاون میراث فرهنگی ،اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه
و بویراحمد از آغاز فصل جدید کاوش باستان
شناسی در بافت تاریخی دهدشت خبر داد“ .رحیم
دادی نژاد” افزود :هدف از کاوش در بافت تاریخی
دهدشت پیگردی و خواناسازی باروی تاریخی ارگ
حکومتی معروف به محمد خان حاکم شهر در
دوره صفوی است .وی تصریح کرد :با کاوش این
محوطه عرصه و حریم تاریخی ارگ مشخص و راه
برای شناسایی و مرمت بخش های ازبین رفته ارگ
تاریخی هموار خواهد شد .معاون میراث فرهنگی،
اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و ...

کشدار شدن موضوع بدهی  4۰۰میلیون دالری
انگلیس به ایران در کنار جوسازیهای رسانه ای برای
ارتباط این پرونده با آزادی متهمان دو تابعیتی ،نه
تنها تاثیر مثبتی بر روابط میان دو کشور ندارد که
به افزایش سود ناشی از عدم پرداخت این بدهی و
مطالبه ایران منجر میشود.
انگلیس  ۲۰میلیون پوند بابت تاخیر در پرداخت این
بدهی که به پرونده قدیمی فروش تانکهای چیفتن
توسط این کشور به ایران در سال  ۱۳۵۰مربوط
میشود ،بدهکار است.
انگلیس با استناد به تحریمها علیه ایران مدعیست که
در طول این سالها قادر به پرداخت بدهی یادشده
نبوده اما کارشناسان معتقدند که لندن با استفاده از
بلوکه کردن طلب ایران طی بیش از  4دهه گذشته
سود قابل توجهی را کسب کرده است.
دولت ایران نیز با طرح استداللهای حقوقی این ادعا
را به چالش کشیده و پس از کش و قوسهای فراوان
قرار بود که رای نهایی دادگاه در این باره اسفند ماه
گذشته صادر شود.
با توجه به شیوع ویروس کرونا صدور حکم به تعویق
افتاد و رای نهایی قرار است یک روز پس از برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر شود.
به رغم اینکه دولتهای ایران و انگلیس بارها اعالم
کردهاند که پرونده طلب تهران از لندن ارتباطی به
پرونده اتباع دو تابعیتی ندارد ،اما هرگاه نسیمی از
پیشرفت در این پرونده میوزد ،ریچارد رتکلیف همسر
نازنین زاغری ،متهم پروژههای رسانهای و سایبری
انگلیس با موضوع براندازی نرم نظام جمهوری
اسالمی ،شال و کاله کرده و به طلب سهمخواهی
در این تحول سیاسی روانه بنگاههای خبری میشود.
او از چهار سال پیش تبلیغات گستردهای را با چاشنی
طرح اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسالمی ایران
به راه انداخته و بر احساسات افکار عمومی مردم
انگلیس موج سواری میکند.
رتکلیف بهمن ماه گذشته در جریان جلسه استماع
دادگاه پرونده بدهی ایران راهی دفتر نخست وزیری
شد تا در دیدار با بوریس جانسون ،بار دیگر مطالبه
سهمش را از این پرونده یادآوری کند.
اما همسر او «نازنین زاغری» تبعه ایرانی– انگلیسی
که اکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود است
از سال  ۱۳۹۵به جرم فعالیتهای تبلیغی علیه نظام
بازداشت شد.
او بر اساس بیانیه سپاه ثاراهلل کرمان از سرشبکههای
اصلی موسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت

سردبیر :پیمان فرامرزی
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کودکان قربانیان خاموش

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

 ۲۲درصد از آزمایش
های کرونا در باشت
مثبت است

اختصاص یافت
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سرویسهای رسانهای و جاسوسی دولتهای بیگانه
ماموریتهای مختلفی برای تحقق اهداف شوم
دشمنان نظام انجام داده است.
پیشتر یک مقام دولت انگلیس برای اولین بار به
موضوع بدهی این کشور به ایران اعتراف کرد« .بن
واالس» وزیر دفاع انگلیس در نامه ای خطاب به
گروهی از وکال نوشته است  «:دولت انگلیس اذعان
دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی
راههای قانونی پرداخت این بدهی ادامه میدهد».
او که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس
و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران
بوده ،نوشته که به حل سریع این پرونده معتقد است.
به گزارش ایرنا ،بدهی انگلیس به ایران مربوط به
خرید تانکهای چیفتن بین وزارت دفاع انگلیس و
حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک
هزار و  ۵۰۰دستگاه تانک و خودروهای زرهی به ایران
تحویل شود.
به نوشته روزنامه گاردین این قرارداد را «شاهپور
ریپورتر» چهره سیاسی مرموز رژیم شاه ترتیب می
دهد و محمدرضا پهلوی را ترغیب می کند که به
جای خرید تانکهای المانی از انگلیس تانک چیفتن
خریداری کند.
بنا بر این گزارش ،ریپورتر عامل سازمان جاسوسی
انگلیس بود که با انعقاد این قرار داد توانست به
اقتصاد دچار رکود ان زمان انگلیس جانی تازه بخشد.

website: omidkb.ir

نيكوكارى روزى را زياد مىكند.

Email: kbomid92@gmail.com
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امور اراضی با پدیده تغییر کاربری زمین های زراعی
برخورد کند

معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
گفت :انتظار می رود که ادارات کل امور اراضی در
برخورد با پدیده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
فعاالنه ورود کرده و در این حوزه ساماندهی انجام دهند.
مهرداد عارضی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی
بررسی چالش ها و راهکارهای پیشگیری از تغییرات
غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی در کرمان افزود:
براساس قانون تکالیف دستگاه های مختلف برای اجرای
قانون جلوگیری از تغییر کابری اراضی کشاورزی و باغی
دیده شده است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
وی اظهارداشت :ادارات کل امور اراضی در برخی
شهرستان های استان کرمان باید در راستای اجرای
قانون جلوگیری از تغییر کابری اراضی کشاورزی و باغی
فعال شوند و منتظر اقدام دادستان های شهرستان
نباشند زیرا براساس قانون ،این اقدامات در حوزه
وظایف آنها است.
معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
خاطرنشان کرد :بر مبنای درخواست امور اراضی می
توان همکاری های الزم برای اجرای اجرای قانون
جلوگیری از تغییر کابری اراضی کشاورزی و باغی را در
شوراهای تامین نیز پیگیری کرد .
رییس اداره دفتر حقوقی و قضایی معاونت پیشگیری از
وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست گفت :براساس

فرمایشات ریاست قوه قضاییه ،اولین وظیفه همه
دستگاه های اجرایی و اداری در حوزه پیشگیری است
و ایشان همواره تاکید می کنند که هزینه کردن در
پیشگیری بهتر از هزینه کردن در برخوردهای قضایی
است که این موضوعات در استان کرمان به خوبی
اجرایی شده است.
امید غالمی افزود :پیشگیری از اولویت های کاری
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری

دبیر و سخنگوی شورای عالی بورس اعالم کرد :امروز
در جلسه شورایعالی بورس در خصوص فرآیند داد و
ستد سهام عدالت و تاسیس شرکت های تامین سرمایه
تصمیم گیری شد.
حسن قالیباف اصل با بیان اینکه تا به حال  ۲۷شرکت
آماده پذیرش در بورس شدهاند ،به آخرین وضعیت
سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی اشاره
کرد و افزود :در جلسه امروز آخرین وضعیت شرکت
های سرمایه گذاری استانی و سهام عدالت بررسی و
گزارشی در این خصوص به شورایعالی بورس ارائه شد.
وی ادامه داد :بر اساس آیین نامه ابالغ شده در مرداد
ماه ،شرکت های سرمایه گذاری استانی موظف بودند
سهامداران خود را شناسایی و اسامی آنها را در سامانه
ثبت کنند.
سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد :دو ماه از ابالغ
آیین نامه سپری شده و اکنون شرکت های سرمایه
گذاری باید به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره

سهامداران را برای حضور در مجمع دعوت کنند.
وی گفت :شرکت های سرمایه پذیر هم باید سود
سهامدارانی که روش مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب
کرده اند مطابق سایر سهامداران پرداخت کنند .به این
ترتیب سود سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب
کرده اند به حساب شخصی آنها واریز و سود افرادی که
روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به حساب شرکت
های سرمایه گذاری استانی واریز می شود.
قالیباف به ضرورت اصالحات مصوبه سال  ۹۱شورایعالی
بورس در خصوص شرکت های تامین سرمایه نیز اشاره
کرد و افزود :با توجه به مصوبات شورا در سال ۹۱
تاسیس شرکت های سرمایه گذاری موسسین می
توانستند حداکثر  ۳۵درصد یک شرکت تامین سرمایه
را داشته باشند .اما امروز با اصالحاتی که در این مصوبه
صورت گرفت موسسین شرکت هایی که سهام عام
تشکیل می دهند ،فارغ از این که یک گروه یا چند
گروه باشند ،می توانند حداکثر ۶۰درصد یک شرکت

سالمت
به نوشته گاردین ،شاهپور ریپورتر در سال ۱۹۷۳
میالدی به پاس کمک به منافع انگلیس در ایران از
ملکه انگلیس مقام شوالیه دریافت می کند.
پس از انقالب اسالمی این قرار داد لغو شد و با توجه
به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود،
خواستار بازپسگیری پول خود شده است.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه دیروز
(دوشنبه) در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران
درباره ارتباطی که برخی از رسانهها بین این پرونده
و پرونده نازنین زاغری برقرار میکنند ،گفت :بدهی
انگلیس به ایران یک بدهی قطعی است و به قول
دوستان با توجه به تاخیر انگلیس در بازپرداخت آن
بر روی این بدهی کنترات میافتد.
وی افزود :انگلیس باید این بدهی را بپردازد و این
موضع ربطی به موضوعات دیگر از جمله مساله زندانی
ها ندارد .خانم زاغری حکم دادگاه را دارد .قوه قضائیه
در ایران کامال مستقل است .او بر اساس حکم قضایی
دوران محکومیت خود را طی میکند .هر چند اکنون
در مرخصی است
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :این پرونده
مسیر قضایی خاص خود را دارد و فقط یک امر
سیاسی نیست و باید مراحل قضایی خود را طی کند
و پس از طی شدن مراحل قضایی هر چیزی ممکن
است .وزارت خارجه در کنار سایر قوا از جمله قوه
قضائیه قرار دارد تا امور را تسهیل کند.
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امام صادق سالم اهلل علیه :
الر ْز ِق؛
اَلْبِ ُّر يَ ُ
زيد ِفى ِّ

نگرانی از تشدیدِ
ِ
عفونت کرونا
در ابتالی مجدد

استان کرمان است و در این زمینه اقدامات خوبی اجرا
شده است.
وی خاطرنشان کرد :استان کرمان در تمامی مسائل
پیشرو است و از استان های بسیار مطلوب در اجرای
موضوعات به ویژه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به
شمار می رود.

دو تصمیم مهم شورای عالی بورس

پزشکان گزارش دادهاند در آمریکا مردی برای
دومین بار به کرونا مبتال شد و عفونتِ با ِر دوم ،بسیار
خطرناکتر از نوبتِ اول بود.
این جوان  ۲۵ساله پس از آنکه ریههایش قادر نبودند
اکسیژن کافی را وارد بدن کنند به ناچار در بیمارستان
بستری شد.
این مرد که در نوادا زندگی میکند هیچ مشکل
شناخته شده بهداشتی یا نقص ایمنی که به طور خاص
او را در معرض آسیب کووید -۱۹قرار دهد ،نداشت.
هرچند این بیمار اکنون بهبودیافته و ابتالی مجدد به
عفونت نیز نادر است اما مطالعات درباره بیماریهای
بسیار عفونی ،پرسشهایی را درباره میزان و نحوه
ایمنی بدن در برابر این ویروس ایجاد کرده است.
دانشمندان میگویند در مورد اخیر به جای اینکه
عفونتِ اصلی در بیمار فروکش کند و سپس دوباره
عود کند ،او ویروس کرونا را دو بار گرفته است.
مقایسه کدهای ژنتیکی ویروس در هر دوره از بروز
عالئم نشان داد که آنها بیش از حد متمایز هستند و
نمیتوانند در اثر عفونتِ مشابه ایجاد شوند.
“مارک پاندوری” از دانشگاه نوادا میگوید :یافتههای
جدید نشان میدهد که ابتالی قبلی به کرونا ممکن
است لزوما بیمار را در برابر عفونت آینده محافظت
نکند.
او میگوید :احتمال عفونت مجدد می تواند پیامدهای
قابل توجهی در درک ما از ایمنی در برابر ویروس
کرونا ایجاد کند.
این متخصص بیماریهای عفونی تاکید میکند :حتی
افرادی که بهبود یافتهاند باید به رعایت نکاتی درباره
فاصله اجتماعی ،ماسک صورت و شستن دست ادامه
دهند.
آیا واکسن ،انواع کشندهت ِر ویروس کرونا را مهار
میکند؟
پزشکان همچنان با مسئله ایمنی در برابر ویروس
کرونا درگیر هستند.
به گزارش بیبیسی ،اکنون متخصصان با پرسشهایی
مواجهاند از جمله اینکه آیا همه انسانها در برابر
عفونت ایمن میشوند؟ حتی کسانی که کرونا را با
عالئم بسیار ضعیف تجربه میکنند؟ یا اینکه ایمنی
و محافظت در برابر کرونا چقدر به طول میانجامد.
این پرسشها برای درک چگونگی تاثیر ویروس کرونا
در طوالنی مدت مهم است و میتواند تا حدی به
مطالعات درباره “ایمنی جمعی” و کشف واکسن کمک
کند.
نحوه عملکرد واکسنها به این گونه است که سیستم
ایمنی بدن را به طور طبیعی تحریک میکنند تا به
انواع خاصی از عوامل بیماری زا واکنش نشان دهد
و بدن را به آنتی بادی هایی مجهز کند که بتوانند
با موجهای بعدی عفونت مقابله نمایند اما در مورد
کرونا نکته نگرانکننده اینجاست که هنوز به هیچ وجه
مشخص نیست آنتیبادی های مرتبط با کووید  ۱۹تا
چه مدت در بدن باقی میمانند و میتوانند از آن در
برابر عفونتهای آینده محافظت کنند؟
تنها با یافتن پاسخ این سواالت و شماری از
پرسشهای دیگر درباره این ویروس میتوان به تولید
واکسن موثری برای حفاظت از افراد و دستیابی به
ایمنی جمعی امیدوار بود.

کودکان قربانیان خاموش همه گیری کرونا

تامین سرمایه را داشته باشند.
وی تصریح کرد که این شرکت ها مجاز هستند که 4۰
درصد مابقی را پذیره نویسی عمومی کنند .همچنین
اگر گروه یا گروه هایی عضو هیات مدیره و سهامدار
یک شرکت تامین سرمایه باشند نمی توانند در دیگر
شرکت های تامین سرمایه به عنوان عضو هیات مدیره
حضور داشته باشند.

کنترل کرونا باید به شکل فعال باشد /
کادر درمان خسته است

رییس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر لزوم تدبیر
جهت پیشگیری از بیماری کرونا و با بیان اینکه کادر
درمان خسته شده است ،گفت :علت مرگ و میر ناشی
از کرونا باید به صورت علمی کنترل شود و روشهای
فعال برای کنترل بیماری در نظر گرفته شود.
دکتر محمد رضا ظفرقندی در نشست روز جهانی
بیهوشی ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان گفت :از
گذشتههای دور تاکنون اگر همکاران متخصص بیهوشی
نبودند بسیاری از کارهای تیمی پیش نمیرفت .بنده
شاهد خدمات ارزشمند این کادر از گذشتههای دور
بودم .در روزهای دفاع مقدس همکاران بیهوشی ما با
تعداد کمی دهها اتاق عمل را اداره میکردند .آن چه
که دست شهدای مدافع سالمت را میگیرد ،خدمت
آنها به بیماران است.
وی افزود :مسووالن باید قدردان زحمات پزشکان
باشند .اما هنوز مظلومیت و از خودگذشتگی آنها به
شکلی که باید دیده نشده است .از لحظه اول شروع
بیماری کرونا در بیمارستانها متخصصان بیهوشی
در بخش های آی سی یو فعال بودند .من به عنوان
نماینده جامعه پزشکی وظیفه دارم این زحمات را ذکر
کرده و از آنها قدردانی کنم .درمان کرونا مقابله با آن
به شکل پیشگیری است.
وی با اشاره به این که بیماری کرونا یک بیماری
جهانی است ،گفت :اما آمار مرگ و میر در میان مردم
و کادر درمان در کشور قابل قبول نیست و این موضوع
باید از پیش چاره اندیشی میشد .تذکرات کافی داده
شد اما توجهی به آنها نشد .ابای از گفتن این موضوع
نداریم که کنترل بیماری باید به شکل فعال باشد که
اگر انجام نشود مرگ و میرها بیش از این افزایش
خواهد داشت.

رییس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
با اشاره به آسیب جدی بر آموزش کودکان در
دوران همه گیری کرونا اظهار کرد :حدود ۱۸۸
کشور در این دوران دچار اختالل در آموزش و
حدود  ۹۰درصد کودکان جهان دچار اختالل
آموزش شدهاند .این در حالی است که تنها ۳۰
درصد از کشورهای فقیر بستر آموزش از راه دور
را فراهم کردند.
وامقی در وبینار کرونا و کودکان که در موسسه
عالی پژوهش برگزار شد ،با بیان اینکه کودکان
به طور مستقیم و غیر مستقیم از شرایط کرونا
آسیب میبینند و قربانیان خاموش شرایط
همهگیری کرونا هستند اظهار کرد :در ایام همه
گیری کرونا ،تنها برا یک سوم از نوجوانان جهان
امکان دسترسی به ابزار دیجیتال آموزشی فراهم
شد ،همچنین در این میان در برخی کشورها
نابرابری جنسیتی نیز مطرح است به گونهای که
اگر امکان استفاده از ابزار آموزشی فراهم شود
دختران در مقایسه با پسران در اولویتهای
بعدی قرار دارند.
رییس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
ادامه داد :ابتالی کودکان به کرونا در تمام مناطق
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجموعه
بزرگ آموزش و پرورش نیازمند افکار نو و خالق
و تدابیر راهگشاست گفت :ماموریت آموزش و
پرورش بسیار خطیر و پیچیده است و نیازمند
اندیشه های خالق و پویای نیروهای جوان است.
ما در جست وجوی این سرمایه های ارزشمند
هستیم.
محسن حاجی میرزایی در مراسم اختتامیه
نهمین دوره مجلس دانش آموزی با بیان اینکه
عالقه مند بودیم این جلسه همانند سال گذشته
در یک اجتماع حضوری تشکیل شود که این
توفیق حاصل نشد گفت :امیدوارم هرچه زودتر
این ویروس منحوس رخت بربندد و جامعه به
شرایط قبلی بازگردد.
وی افزود :این جلسه نیمه حضوری با این توفیق
همراه شده است که جمعیت وسیعتری از طریق
فضای مجازی در جریان این جلسه قرار بگیرند.
از مجموعه فعالیت های مجلس دانش آموزی در
دوره نهم قدردانی می کنم .گزارشات کمیسیون
ها در اختیار مراجع ذیربط قرار می گیرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سند آماده
شده در این دوره مجلس پیرامون سالمت روان
گفت :پیش نیاز اصلی موفقیت سالمت جسمی و
روانی است و اگر سالمت افراد به مخاطره بیفتد
نقش آفرینی های دیگرشان با اختالل مواجه می
شود .سیر تحوالت و تغییرات در جامعه پرشتاب
است و دائما جابجایی هایی صورت می گیرد و با
ساحت های متنوعی روبرو می شویم.
حاجی میرزایی افزود :کرونا نیز پدیده غیرمنتظره
ای بود که تعادل جامعه را به هم زد .این سند را
به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع می دهم
و در خواست می کنم آن را به عنوان یک پروژه
ملی مورد توجه قرار دهند البته این موضوع جزو
دغدغه های وزارت آموزش و پرورش نیز هست و
کمک می کند کار با جدیت بیشتری پیش برود.
وی تاکید کرد :مجموعه بزرگ آموزش و پرورش
نیازمند افکار نو و خالق و تدابیر راهگشاست .نه
از باب تعریف و تمجید و خوشامد دوستان عرض
می کنم؛ ماموریت آموزش و پرورش بسیار خطیر
و پیچیده است و نیازمند اندیشه های خالق و
پویای نیروهای جوان است .ما در جست وجوی
این سرمایه های ارزشمند هستیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هر

جهان یکسان نیست و این ابتال به چگونگی بستر
زندگی آنها بستگی دارد ،درواقع این ابتال کامال
تحت تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی متفاوت،
بروز می کند.
به گفته وامقی ،شیوع کرونا در جهان با توقف
بسیاری از مشاغل و کاهش درآمد خانوادهها
و کاهش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی
و درمانی منجر شد ،از طرفی خانوادههایی که
از پیش در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی به
سر میبردند در این دوران شرایط سختتری را
تجربه کردند و کودکان نیز به عنوان عضوی از
این خانواده ها دچار درگیری بیشتر و مشکالت
بیشتری شدند.
وی معتقد است که این وضعیت بد اقتصادی
منجر به ایجاد نابرابری و آسیب دیدگی دراز
مدت بیشتر در زمینه بهداشت و درمان کودکان
شد ،به گونهای که پیش بینی میشود پس از
این دوران نیز تا سالها این خانوادهه با مشکالت
عدیده بهداشتی و درمانی و اجتماعی دست و
پنجه نرم کنند.
رییس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
با اشاره به آموزش کودکلن در ایام همهگیری

کرونا افزود :کاهش وضعیت درآمدی منجر به
دشواری دسترسی کودکان به آموزش شد چراکه
مهم ترین راهکار برای آموزش کودکان پس از
همه گیری ،آموزش از راه دور بود و در جوامعی
که شرایط بد اقتصادی داشتند عدم دسترسی به
آموزش نیز شدیدتر شد.
وامقی ادامه داد :در خانواده های کم درآمد که
با حمایت ارگان ها و سازمانهای غیر دولتی در
گذشته دسترسی به آموزش کودکان داشتند،
اکنون به دلیل افت درآمدها  ،امکان دسترسی
به حداقل امکانات نیز کاهش یافته و بسیاری
از کودکان مجبور میشوند خودخواسته برای
تامین معاش خانواده اقدام کنند ،همچنین این
اقدام در شرایطی که سرپرستی بر اثر کرونا و یا
غیره فوت کند ،تشدید میشود.
وی معتقد است که به دلیل عدم دسترسی
کودکان به امکانات آموزش از راه دور و حتی
ضعف در ارائه این خدمات ،به راحتی شاهد
خروج کودکان از سیستم آموزش هستیم و ورود
آنها به چرخه اشتعال به گونهای که ممکن
است این پیامدها دراز مدت باشند و کودکان
هرگز به چرخه آموزش باز نگردند .همچنین در

خودکشی دانش آموز
بوشهری به خاطر نداشتن
گوشی ،واقعی نیست

جامعه باید ظرفیت های خود را برای مواجهه
هوشمندانه مقابله با مسائل به ویژه در نسل
جوان افزایش دهد اظهار کرد :اگر دانش آموزان
ما در مجلس دانش آموزی برای حل مسائل
جامعه به میدان می آیند و به ما راه حل می
دهند در حال ارتقای توانمندی و ظرفیت های
خودشان هستند و هرچه قدر توانمندتر باشند
بهتر می توانند نقش آفرینی کنند.
حاجی میرزایی افزود :ما یک تشکل هستیم و
در کشور هیچ تشکلی به اندازه آموزش و پرورش
دایره گسترده و الیه های متعدد ندارد .از ستاد
تا روستاها یک ارتباط تشکیالتی خوب برقرار
است؛ چقدر از این ظرفیت استفاده کرده ایم؟
یکی از راه های استفاده از این ظرفیت ،مجلس
دانش آموزی است.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس دانش آموزی
مسئول این هستند که نظرات جمع وسیعی از
افرادی که آنها را نمایندگی می کنند جمع آوری
کرده و در اختیار قرار دهند گفت :نقش مجلس
دانش آموزی در درجه اول تقویت مهارت های
اجتماعی است .آن چیزی که جامعه ما برای
آینده نیاز دارد بیش از فیزیک و ریاضی ،توسعه
مهارت های جمعی ،افزایش بلوغ اجتماعی و
افزایش توانایی حل مسئله است .وزیر آموزش
و پرورش ادامه داد :ما به شما نمایندگان برای
کمک نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری
آموزش و پرورش نیاز داریم .معتقدم در کل
کشور اگر همه کارها را از حیث پیچیدگی و
دشواری تا ساده ترین کارها مرتب کنند؛ آموزش
و پرورش در راس پیچیده ترین نهادهایی است
که سخت ترین ماموریت های جامعه را برعهده
دارد .حاجی میرزایی با بیان اینکه با آدم ها که
مجموعه خواسته ها و آرزوها ،توانمندی ها و

ضعف ها هستند را در مسیر اهداف نظام تعلیم و
تربیت همسو کنیم گفت :این کار نیازمند نگرش
های خالقانه و عالمانه است.
وی افزود :نمایندگان مجلس دانش آموزی با
بدنه بزرگ اموزش و پرورش در تعامل هستند و
باید بتوانند نظارت و ارزیابی کنند .مفهوم نظارت
در دوران کرونا برای ما عمیق تر و گسترده تر
از سال های گذشته شده و اکنون بسیار حیاتی
تر و دشوارتر است.به یک نظارت هوشمندانه،
پیگیر و گسترده در تمام سطوح نیاز داریم .وزیر
آموزش و پرورش با اشاره به مواجهه با بیماری
کرونا گفت :آیا ما نسبت به عدالت اجتماعی و
ترک تحصیل دانش آموزان بی توجه هستیم؟
سیاست آموزش و پرورش این است که خودش
را مسئول می داند به همه دانش آموزان با هر
امکانات و شرایطی آموزش دهد .در این جلسه
گفته شد “آموزش و پرورش در مواجهه با کرونا
ناتوان ظاهر شد” درخواست می کنم راهبردها و
برنامه های کشورهای دیگر را هم بررسی کنید.
 67درصد ملعمان دنیا برای اولین بار آموزش
الکترونیکی را تجربه می کنند .دسترسی به
اینترنت و ابزار هوشمند در هیچ کشوری صد
در صدی نیست .حاجی میرزایی افزود :ما نیز
از همه روش هایی که اکنون در دنیا ارائه می
شود استفاده می کنیم .تاکید کردیم که اصل
بر آموزش حضوری است .ارتباطات و تعامالت
و پیوند همساالن با یکدیگر کارکرد مهم مدرسه
است .ما مرجع تعیین پروتکل های بهداشتی
نیستیم ،ولی باید آن را رعایت کنیم .با این
حال به نگرانی خانواده ها احترام گذاشتیم و
امکان آموزش غیرحضوری از طریق شبکه شاد
فراهم شد .وی با اشاره به اینکه گروه های فنی
دائما در حال رصد اشکاالت و رفع آن هستند

این ایام شاهد افزایش ورود کودکان به مشاغلی
همچون زباله گردی نیز بودیم.
وامقی در ادامه ازدواج زود هنگام کودکان دختر
را از جمله پیامدهای مشکالت اقتصادی و خروج
کودکان از چرخه تحصیل دانست و گفت :از
دیگر مشکالت میتوان به بحث ایمنی کودکان
اشاره کرد که در این ایام به دلیل در خانه ماندن
کودکان شاهد خشونت بیشتر والدین با یکدیگر
و خشونت علیه خودشان بودهاند ،همچنین این
خشونت در کشورها و خانوادههایی که دچار
مشکالت اقتصادی بودهاند و یا سابقه خشونت
خانگی داشتهاند ،بیشتر بوده است به طوری که
مطابق با آمار اولیه منتشر شده در ابتدای شیوع
کرونا از هر  ۱۰کودک در جهان  ۸کودک مورد
خشونت واقع شده بودند.
رییس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
ادامه داد :در ایام همه گیری کرونا ،تعامالت
اجتماعی کودکان به دلیل دوری از هم ساالن،
نیز دچار مشکالت جدی شد ،همچنین از جمله
پیامدهای بد آن از دست دادن مراقبان اصلی
کودکان در دوران همه گیری و مجبور شدن
کودکان به زندگی در موسسات بود که امنیت
آنها را به خطر میانداخت.
وی معتقد است که در دوران شیوع کرونا،
کودکان ساکن در حاشیه شهرها ،کودکان
مهاجر و پناهنده ،کودکان دارای معلولیت به
دلیل دسترسی کمتر به امکانات ،خدمات و
اطالعات و آموزش از راه دور در معرض مشکالت
بیشتری قرار گرفتند.
وامقی در بخش دیگری از سخنانش به کودکانی
که در مراکزی همچون زندانها و کانونهای
اصالح و تربیت نگهداری می شوند اشاره کرد
و گفت :در این اماکن به دلیل تجمع کودکان
و مناسب نبودن محیط بهداشتی آسیب پذیری
کودکان افزایش مییابد و با کاهش مالقات آنها
میتوان افزایش آسیب های روحی را نیز برایشان
متصور بود.
وی در انتها اظهار کرد :در این شرایط که ممکن
است جمع آوری داده با سختی مواجه باشد،
نیازمند یک برنامه ریزی ،مدیریت و جمع آوری
اطالعات توسط چندین نهاد و بخش از جمله
آموزش و پرورش ،وزارت رفاه و ...هستیم چراکه
ممکن است با یک خروج از تحصیل جدی در
دانشجویان و دانش آموزان مواجه شویم و باید
در این زمینه برنامه ریزی دقیقی انجام دهیم.
گفت :شبکه شاد تنها پاسخ ملی ما به یک نیاز
حیاتی و ضرورتی است .طی دوهفته گذشته هر
روز نسبت به روز قبل میزان ترافیک و برگزاری
کالس های زنده در شاد افزایش یافته و به 550
هزار ارتباط زنده در روز و  295گیگابایت بر ثانیه
سرعت در روز رسیده ایم و رکورد اپلیکیشن
های خارجی دیگر را شکسته ایم .ضمن اینکه
این بستر آموزشی ایمن است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ منطقه
و استانی حق ندارد دانش آموزی را به علت
نداشتن ابزار هوشمند تحت فشار قرار دهد تا
حتما آن را تهیه کند گفت :روش های دیگر هم
وجود دارد و یکی از آنها مدرسه تلویزیونی است.
حاجی میرزایی افزود :عالوه بر اینها بسته های
خودآموز آموزشی تهیه کردیم .مدیران مدارس
ما در سراسر کشور مسئول هستند که اجازه
ندهند حتی یک دانش آموز از آموزش محروم
شود .در تمام پایه های تحصیلی رشد ثبت نامی
داشتیم و جز پیش دبستانی که برای آن برنامه
غیرحضوری داریم مابقی دوره ها رشد ثبت نام
داشته اند .وی با اشاره به اینکه با کمک ،همکاری
و ایثار معلمان ،عملکرد خوبی در جریان کرونا
نشان دادیم گفت :با پدیده ای مواجه شدیم که
تعادل ها را به هم زده است و این راه حل ها را
برای آن پیدا کردیم .اگر شخصی راهکار دیگری
دارد ارائه کند ،ما با آغوش باز استقبال می کنیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره بیانیه گام دوم
انقالب اسالمی نیز گفت :مفهوم جوانان بیش از
 40بار در بیانیه گام دوم تکرار شده و نشان می
دهد نقطه امید رهبری برای ساختن آینده ایران
و شکل دادن به تمدن جدید به نسل جوان متکی
است و این نسل جوان بار بزرگی بر دوشش قرار
گرفته و باید بیش از هرچیز دیگری توانمندی
های خودش را ارتقا دهد .در معاونت پرورشی
اقداماتی در حال انجام است و از پیشنهادات و
برنامه های جدید هم استقبال می کنم.
وی با بیان اینکه سندتحول میثاق مشترک و
نقطه اتصال وحدت بخش فرهنگیان است گفت:
هیچ برنامه ای بدون اتصال با سندتحول امکان
ارائه و اجرایی شدن را ندارد .سندتحول به دنبال
معلم باکیفیت ،محتوای موثر ،نظام سنجش
کارامد و افزایش توانمندی های دانش آموزان
است.
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جامعه
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت:

رویکرد “ایمنی جمعی” در مورد کرونا،
غیراخالقی است

تدروس آدهانوم ،دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ( )WHOرویکرد
“ایمنی جمعی” (مصونیت گلهای) را برای مقابله با همهگیری کرونا
مردود دانست .ایمنی جمعی زمانی اتفاق میافتد که بخش بزرگی
از جمعیت پس از ابتال به بیماری عفونی یا با زدن واکسن ،به یک
عامل عفونی مصونیت پیدا میکند .بعضی کارشناسان این بحث را
مطرح کردهاند که در نبود واکسن کرونا ،باید اجازه داد ویروس در
جمعیت شیوع طبیعی پیدا کند .اما دبیرکل سازمان جهانی بهداشت
چنین رویکردی را “هم از نظر علمی هم از نظر اخالقی مشکلساز”
دانست .تاکنون ابتالی بیش از  ۳۸میلیون نفر در دنیا به کرونا تایید
شده است و بیش از یک میلیون نفر هم جانشان را از دست دادهاند.
با اینکه ساخت صدها نوع واکسن در جریان است و چند واکسن هم
در مراحل پیشرفته کارآزمایی هستند ،هیچ یک در سطح بینالمللی
تایید نشدهاند.
آدهانوم روز گذشته (دوشنبه) در یک کنفرانس خبری گفت تاثیر
درازمدت کرونا بر سیستم ایمنی و همینطور قدرت و دوام پاسخ
آن ،هنوز نامعلوم است.
وی افزود :مصونیت گلهای با محافظت مردم از ویروس حاصل میشود
نه از راه قرار دادن جمعیت در معرض ویروس .در تاریخ بهداشت
عمومی ،هیچگاه مصونیت گلهای بعنوان راهکار مقابله با شیوع یک
بیماری عفونی استفاده نشده چه رسد برای یک همهگیری جهانی.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت اضافه کرد که بررسی شیوع کرونا
بر اساس وجود پادتن در خون جمعیت نشان داده است که در بیشتر
کشورها فقط  ۱۰درصد مردم در معرض ویروس کرونا قرار گرفتهاند.
به گزارش بیبیسی ،او گفت :اینکه بگذاریم کرونا بدون هیچ کنترلی
در جمعیت شیوع پیدا کند ،در واقع اجازه دادهایم که ابتال و رنج و
مرگ غیرضروری بیشتر شود.

نگرانی از افزایش فقر بین کودکان
با اپیدمی شدن کرونا

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به آسیبهای
کودکان در دوران کرونا ،اظهار کرد :نیازمند تدوین یک برنامه
سیاست گذاری اجتماعی هستیم و از نظر من متولی اصلی آن وزارت
رفاه است .همچنین این وزارتخانه باید از منظر انسجام اجتماعی
به موضوع نگاه کند و نه صرفا از منظر پزشکی ،چراکه در غیر این
صورت شاهد آسیب های جدی تری خواهیم بود.
فرشید یزدانی در وبینار کرونا و کودکان که در موسسه عالی
پژوهش برگزار شد ،با اشاره به سردرگمی خانوادهها در شروع سال
تحصیلی اظهار کرد :در ابتدای سال تحصیلی شاهد بیبرنامگی در
ارگانهای مختلف و بال تکلیفی خانوادهها برای حضور کودکان در
مدارس بودیم و همین امر نشان دهنده عدم برنامه ریزی درست در
حوزه آموزش دانش آموزان است.
مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه آموزش
و پرورش قبل از بازگشایی مدارس با در اختیار داشتن آمار میزان
دسترسی و عدم دسترسی دانش آموزان به ابزارهای آموزش از راه
دور امکان برنامه ریزی دقیق در این حوزه را داشت ،اظهار کرد :طبق
آمار حدود سه و نیم میلیون نفر از دانش آموزان امکان دسترسی
به آموزش را نداشتند و حدود یک و نیم میلیون نفر از آنها خارج
از چرخه تحصیل بودند و درنتیجه حدود  ۳۰درصد از کودکان از
امکانات آموزشی محروم بودند که این ارقام زیبنده نیست.
وی با اشاره به کودک کرد زبانی که برای تهیه امکانات حداقلی
به کولبری مشغول بود و یا کودکی یازده سالهای که روز گذشته
خودکشی کرد ،گفت :در سال  ۹۸حدود  ۳۰درصد جمعیت کشور
زیر خط فقر بودند و حدود  ۱۵درصد نیز مصرف گوشت نداشتند،
در نتیجه اکنون مطمئنا با توجه به شرایط بی کاری و وضعیت
اقتصادی این آمار افزایش یافته است چراکه حدود  ۷۰۰هزار نفر
در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند.
یزدانی در ادامه به مشکالت کودکان معلول در دسترسی به امکانات
آموزشی در دوران کرونا اشاره کرد و گفت :حدود یک و نیم میلیون
نفر کودک معلول در کشور داریم که قشری آسیب پدیر محسوب
میشوند و از طرفی امکانات بهزیستی برای خدمت رسانی به آنها
بسیار حداقلی است .وی همچنین به مشکالت تحصیلی حدود ۵۰۰
هزار کودک مهاجر رسمی و غیر رسمی ،افزایش آمار خشونت خانگی
کودکان ،کار و ازدواج کودکان اشاره کرد و افزود :مدیریت کرونا در
کشور آنگونه که باید نبود در نتیجه فشار بیشتری بر کودکان وارد
شد که شاهد گسترش فقر و نابرابری خواهیم بود.

