قهرمان تکواندو در گفت وگو با «ایران» از رمز موفقیت
تیم ملی زنان در مسابقات قهرمانی قاره صحبت کرد

پس از ساخت پنجاهمین فیلم
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وودی آلن ،کارگردان فیلم «امتیاز نهایی»
از تصمیم خود برای خداحافظی با دنیای
کارگردانی خبر داده است.او تأیید کرده که پاییز
امسال یک فیلم جدید در پاریس میسازد و
بعد از این حرفه کناره خواهد گرفت.

ناهید کیانی :از طالی آسیا غول نساختیم
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اگر همه توانم
را بگذارم ،در
المپیکپاریسهم
موفقمیشوم
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وزیر بهداشت تأکید کرد

مردم سالی
یک بار واکسن
کرونا را تزریق کنند

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران:

استفاده از طرحهای
سالمسازی دریا رایگان است

با دستور رئیسجمهور استفاده از دریا رایگان است و
هرگونه اخذ وجه برای ورودی پارکینگها ممنوع است.

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی گفت :توصیه میشــود ســالی یک بار
واکسیناســیون کرونــا انجام شــود و با توجه به اینکه هنوز خطــر کرونا در دنیا از بین
نرفته اســت ،توصیه میکنیم کســانی که شــش ماه از تزریق آخرشان گذشته ،یک
نوبت تزریق انجام دهند .بیماری کرونا به طور کلی از بین نمیرود و مثل آنفلوانزا
میشــود .بعــد از مرحلــه همهگیــری به مرحلــه آندمــی و تکگیری میرســد  .در
ســالهای بعد با توجه به شــرایط بینالمللی این واکســن را در اختیار داروخانهها
قرار میدهیم.
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صفحه  22را بخوانید

گزارش «ایران» ازآسیبهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی «اعتیاد» به کشور

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد

 170هزار میلیارد تومان در سال ضرر اقتصادی اعتیاد به کشور

ایران رتبه اول اهدای عضو در منطقه
تا کنون 65هزار بیمار در ایران پیوند عضو شدند

ابالغ مجوز فروش زندانهای رجایی شهر و قزلحصار

زندان زدایی از استان البرز

بــا موافقت وزیــران عضو کمیســیون حقوقی و قضایــی ،مجوز فــروش زندانهای
قزلحصار و رجایی شــهر توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
صادر شــد تا این زندانها که بواســطه ســرعت و توســعه ساخت و ســازها در مرکز
کــرج و مجــاورت با شــهرکهای مســکونی قــرار گرفتهانــد ،از بافت شــهری خارج
شــوند.کرج ،تنها شهرســتان کشــور اســت که چهار زندان بزرگ دارد و یکی از علل
شــکلگیری حاشــیه نشــینی در ایــن اســتان ،مهاجرتهــای ناخواســته در اطراف
زندانها است.
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ضعف آموزشهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس کشور وجود دارد

22

با وجود معرفی شهر ورزنه اصفهان بهعنوان شهر تاالبی جهانی

حقابه به تاالب «گاوخونی» نرسید

شــهر ورزنه استان اصفهان از شهرهایی است که همانند بندرخمیر جزو شهرهای
انتخابی کنوانسیون رامسر برای انتخاب شهر تاالبی بوده است .این شهر با داشتن
بیــش از 2هزار ســال ســابقه تاریخــی و پایداری فرهنگ ،آداب و رســوم ســنتی و از
جمله زبان و پوشش مردم منطقه و نیز قرار داشتن در مجاورت تاالب بینالمللی
گاوخونی ،توانســته شــرایط الزم را برای قرار گرفتن در فهرســت شــهرهای تاالبی
جهان کسب کند و به تازگی نیز به طور رسمی برای یک دوره 3ساله بهعنوان شهر
تاالبی معرفی شود.
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گزارش «ایران» از لزوم پیگیری پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش وبا در کشور

جالل چراغپور ،کارشناس فوتبال ایران:

همزمان با افزایش تعداد افراد مبتال به بیماری وبا در استان سلیمانیه عراق و اعالم وضعیت
اضطرار در این منطقه و فوتی یک مورد وبا در عراق ،مســئوالن وزارت بهداشــت ایران نیز از
افزایش قطعی کسانی که در ایران به این بیماری مبتال شدهاند ،خبر میدهند .وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی نیز روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره شیوع وبا در کشور
اعــام کــرد « :در مورد بیماری وبا هنوز آمار قابل توجهی نداریم و  40مورد گزارش شــده و در
توشوی
مناطق مرزی این خطر وجود دارد و سعی داریم کنترل کنیم ،اما مهم است که شس 
خوب سبزیجات را مدنظر قرار دهیم چون وبا از این راه منتقل میشود.».
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اختصــاص مبالــغ نامتعــارف در فصل نقل و انتقــاالت و صحبت درخصــوص اجرای
قانون سقف قرارداد بازیکنان فوتبال با واکنش پیشکسوتان این رشته همراه بود .جالل
چراغپور ،کارشناس فوتبال ایران درباره این موضوع بیان کرد« :این قانون تازگی ندارد و
چند سال پیش آن را اجرا کردند اما دیدیم که نتیجهای نداشت .این موضوع را میتوان
از چند منظر بررسی کرد؛ در وهله اول باید این را در نظر بگیریم که در فوتبال ما بشدت
بازیکن ،کم تولید میشود .یعنی در هر فصل فقط دو ،سه یا حداکثر  5بازیکن ،بیشتر به
لیگ تزریق نمیشود .در نتیجه چون خیلی تولید کم است ،قیمت باال میرود20 .

وضعیت اضطراری وبا در همسایگی ایران معیاریبرایقیمتگذاریبازیکنانوجودندارد

لزوم توجه به جلوگیری از تراژدی مرگ کودکان محبوس داخل خودرو

گرما با کودکان بیرحمتر است
مریم طالشی

گزارشنویس

عکس تزئینی است

هیچ کــس فکــر نمیکند بــرای خودش
اتفاق بیفتد .همیشــه آنقــدر حادثه را از
خودمــان دور میبینیم که بــه خیالمان
نمیرسد در کمتر از چند ساعت ممکن
اســت جــان عزیــزی براحتــی از دســت
برود؛ جان عزیز کودکی دلبند.
خبر فوت سایدای  4ساله که به تازگی
اتفــاق افتــاد همــه را اندوهگیــن کــرد.
ســایدا کــودک رامهرمزی که در ماشــین
خــواب بــود ،جان خــود را (بنابــر گواهی
پزشــکی قانونــی) بهعلــت گرمازدگــی،
اســترس و کمبود اکســیژن از دست داد.
پدر و مادر او سوگوار از دست دادن خاله
ســایدا بودنــد اما داغ دیگری بر دلشــان
نشســت .چند ســاعت رها کردن کودک
در ماشــین کافی بود تا جــان او را بگیرد
آن هم در دمای باالی خوزستان.
مرگ دلخراش ســایدا یــادآور مرگ
بنیتــای  8ماهه بود کــه داخل خودروی
پــدرش همــراه بــا خــودرو ربــوده شــده
بــود؛ آخر تیرمــاه  ،1396یکی از روزهای
گرم تابســتان ،کــودک بهدلیل محبوس
مانــدن در خــودروی رها شــده از ســوی
ســارقان ،بهدلیل شــدت گرما جان خود
را از دســت داده بود .ابعــاد این فاجعه
افکار عمومی را بشــدت جریحهدار کرد.
حتــی مجــازات ســارقان هم نتوانســت
جــای خالــی دختــر کوچــک را پــر کند و
بنیتــا بــا آن لبخنــد شــیرین همیشــه در
ذهنها حک شــد تا آنجا که مرگ سایدا
بالفاصلــه آن خاطره تلــخ را برای همه
تداعی کرد.
شــاید خیلیهــا تصــور کننــد ایــن دو
حادثه تنها حوادثی از این دســت اســت
اما با جســت و جــو در اخبار پی میبریم
اینطــور نیســت و ایــن حــوادث چندان
هم کمسابقه نیستند.
مــرداد مــاه  1395یعنی حــدود یک
سال قبل از مرگ بنیتا ،یک دختربچه ۲
ساله در خودروی پدرش به علت خفگی
جــان باخت .ایــن اتفــاق در شهرســتان
ســیریک ،از جملــه شــهرهای هرمــزگان
رخ داد .دختــر کوچــک بهدلیــل قطــع
شــدن برق خانه ،همــراه دو برادرش به
کولر ماشین پدر پناه برده بود.
بــرادران  6و  7ســاله او بعد از مدتی
کولر را خاموش کردند و از ماشین خارج

شــدند و یادشان رفت خواهر کوچکشان
را همــراه خــود ببرنــد .باقــی ماجــرای
غمانگیــز هــم کــه دیگــر معلوم اســت؛
مرگ در اثر گرما و نبود اکســیژن .خرداد
مــاه  ۱۳۹۹هــم دو کــودک  3و  4ســاله
هرســینی بهدلیل محبوسشدن داخل
خودرو و خفگی بــر اثر گرما جان خود را
از دست دادند.
دلنیای  3ســاله و حســین  4ســاله که
دخترخالــه و پســرخاله بودنــد ،پــس از
غفلت والدین خود ســوار خودروی یکی
از اعضای خانواده شــده و آنجا مشغول
بازی بودند اما وقتی خواستند از ماشین
خارج شــوند نتوانســتند در را بــاز کنند و
بر اثر شــدت گرما جان دادند .متأسفانه
خانوادههــا دو ســاعت بعــد از غیبــت
کودکان مطلع شــدند که دیگــر کار از کار
گذشته بود.
مــرداد مــاه  ۱۴۰۰هــم دو کــودک
در سیســتان و بلوچســتان بــه نامهــای
بنیامین و امجد که اهل روستای کشاری
از توابــع شهرســتان راســک بودنــد در
داخــل خــودرو جــان خــود را از دســت
دادنــد .تــراژدی مــرگ ایــن دو کــودک
مثــل دیگر اتفاقات مشــابه رقــم خورد.
آنها مشــغول بازی در ماشــین بودند که
درهای خودرو قفل شــد و شیشــهها هم
بــاال بــود و بچهها که از صبح تــا ظهر در
داخــل خــودرو بودنــد ،بهدلیــل گرمــا و
خفگی جان خود را از دست دادند.
همانطور کــه مالحظه میکنید تمام
ایــن اتفاقــات تلــخ در فصول گــرم روی
دادهانــد و البتــه این دلیل نمیشــود که
کــودکان را در فصــول ســرد بیمحابــا
در ماشــین رهــا کرد چــرا که طبــق گفته
کارشناســان محبوس ماندن کودکان در
خــودرو همــواره خطرناک اســت و جان
آنها را تهدید میکند.
قصدمــان این نبود که بــا روایت این
اتفاقــات تلــخ ،شــما را اندوهگین کنیم
اما گاهی الزم اســت بیشتر نگران شویم
و اینگونــه اتفاقات را از خــود دور نبینیم
تــا بتوانیــم پیــش از وقوع جلــوی آنها را
بگیریم.
تنهــا گذاشــتن کــودکان در اتومبیــل
کاری اســت کــه حتــی برای چنــد دقیقه
هــم ممکــن اســت اتفاقــات تلخــی را
رقــم بزند حاال فرض کنیــد والدین چند
ســاعت از حــال کــودک خــود بیخبــر

باشند .اینکه تصور کنیم کودک هروقت
الزم شــد میتوانــد فریــاد بکشــد و ما را
صدا کند ،تصوری نادرست است چراکه
گاهــی چنیــن فرصتــی پیدا نمیشــود و
قبــل از آنکه به خودمــان بیاییم فاجعه
رخ داده است.
«کودکان تا ســنین  6سالگی معموالً
شــناخت کافــی از پیرامون خــود ندارند
مثــاً اینکــه فــان محیط پرخطر اســت
و نبایــد آنجــا بــازی کننــد ».مرجــان
محمدی ،کارشناس حقوق کودکان این
را میگوید و ادامه میدهد« :کودکان در
این ســنین معموالً پدر و مادر و یا مربی
مهدکــودک را بهعنوان محافظ و مدافع
خــود میدانند و حضور آنهــا مثل دیوار
دفاعی است که خیال کودکان را از بابت
خطرهــای احتمالــی راحــت میکنــد.
خیلــی مهــم اســت کــه اعتمــاد بــه این
دیــوار دفاعی شکســته نشــود و والدینی
کــه در همه حال مراقبتهــای الزم را از
کــودکان خود بــه عمــل میآورند حس
اعتماد به آنهادهند.
کــودکان بهدلیل احســاس اعتماد به
حفاظت والدین اســت که خیلی راحت
در محیــط ،بــازی میکننــد و میشــود
گفــت تــرس بــرای آنهــا در ایــن ســنین
معنــای خاصی نــدارد .خصوصــاً وقتی
پدر و مادر در نزدیکیشــان باشــند .این
بیترســی آنها را مشــغول بازی میکند
درحالی که ممکن است والدین چندان
متوجــه کــودکان نباشــند .کــودک وقتی
داخــل مــــاشـــــین مــیرود و مشــغول
بــازی میشــود در واقع درک درســتی از
خطــری کــه او را تهدید میکنــد ندارد و
پیــش خــودش هــم خیــال میکنــد پدر
و مــادرش نزدیــک او هســتند .همیــن
مســأله هم سبب میشــود خطر خفگی
در ماشــین او را تهدیــد کنــد .در مــوارد
بسیاری والــــدین مشغول کاری شدهاند
و فرامــوش کردهانــد کودکانشــان در
اتومبیل تنها ماندهانــد .حتی حضور دو
یا ســه کــودک بــا هــم در اتومبیل کمک
خاصــی نمیکنــد و نبایــد تصــور کــرد
حــاال کــه بچهها با هــم هســتند خطری
متوجهشان نیست.
کــودکان بهدلیــل حساســیت بیشــتر
دســتگاه تنفســی خیلی زودتر و ســادهتر
از بزرگســاالن دچار خفگــی و گرمازدگی
میشــوند .بهتــر اســت بدانیــد کــه بدن
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تاکنون 5کودک در ایاالت
متحدهبهدلیلمحبوس
شدندرداخلاتومبیل
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دادهاند و گرما علت مرگ
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کودک تا  5برابر ســریعتر از بزرگســاالن
گــرم میشــود و بــه همیــن دلیــل آنهــا
بیشتر در معرض گرمازدگی قرار دارند.
بــاال بــودن شیشــهها و قفــل شــدن در
خودرو بالفاصله داخل فضای اتومبیل
را بــا کمبــود اکســیژن مواجــه میکنــد و
دمــای هــوا در این حالــت بســیار باالتر
از دمــای بیــرون مــیرود .یعنــی حتــی
اگــر دمــای بیرون زیــر  30درجه باشــد،
دمــــای داخل اتومبیل در صورت بسته
بــودن درهــا و پنجرههــا براحتــی به 50
درجــه میرســد .کــودک در ایــن حالت
حتــی اگر به لحاظ جســمی هم آســیب
نبینــد دچــار ترس و اضطراب میشــود
چــون خود را بیدفــاع میبیند و همین
ترس ممــــــکن اســت تــا ســـــالها با او
باقــی بمانــد .البتــه ذکــر ایــن نکته هم
ضروری است که حتی اگر پنجرهها هم
اندکی باز گذاشــته شــوند ،بازهم دمای
داخل خــودرو میتوانــد در عرض چند
دقیقه به باالی  ۴۰درجه برسد.
توصیــه مــن بــه والدیــن این اســت
کــه بــه هیــچ عنــوان کــودک خــود را در
اتومبیــل تنها نگذارنــد ،حتی برای چند
دقیقــه .بــه این نکتــه هم توجه داشــته
باشــند کــه اصــوالً کــودکان خصوصــاً

پســربچهها عالقــه زیــادی بــه بــازی در
اتومبیل دارند و زمانی که متوجه غیبت
آنهــا میشــویم باید احتمــال دهیم که
ممکن است داخل اتومبیل گرفتار شده
باشــند .موردی را ســراغ دارم که کودک
بــا اســتفاده از غفلــت والدیــن ســوئیچ
اتومبیــل را برمیداشــت و داخــل آن
میرفــت تا بــه خیال خــودش رانندگی
کنــد .خوشــبختانه بــا اطــاع والدین به
خیر گذشت اما اینگونه اتفاقات همواره
کودکان را تهدید میکند».
مرگ کودکان داخل خودرو البته فقط
مختص ایران نیست و گرمای هوا در سایر
کشورها هم از کودکان قربانی میگیرد .از
ابتــدای ســال  2022تا کنــون  5کودک در
ایــاالت متحــده بهدلیل محبوس شــدن
در داخــل اتومبیل جان خود را از دســت
دادهانــد و گرما علت مرگ آنها دانســته
شده است .به گزارش یورونیوز ،ساالنه به
طور متوسط  ۳۸کودک در ایاالت متحده
امریکا در اتومبیلهای داغ جان خود را از
دست میدهند.
دکتــر محمــد یعقوبــی ،متخصــص
کودکان نیز درباره گرمازدگی در کودکان
صحبتهــای قابــل توجهــی دارد .او
میگویــد« :گرمازدگــی در کــودکان

خیلــی ســریعتر از بزرگســاالن اتفــاق
میافتــد و زمانــی کــه شــما احســاس
گرمــا میکنید بایــد بدانید کــه کودکتان
بــه مراتــب گرمــای بیشــتری را تجربــه
میکنــد .زمانــی کــه دمای محیـــــط باال
میرود و تهویه هوا صــــورت نمیگیرد،
سیســــتم تنظیم درجه حرارت بدن در
هیپوتاالمــوس از کار میافتــد و جریــان
خــون بــه ســمت پوســت افزایــش پیدا
میکند و دلیل ســرخ شــدن پوست هم
همین اســت .عروق ســطحی هم گشاد
میشــوند و تعریق صــورت میگیرد که
مکانیســم دفاعــی بدن بــرای مقابله با
گرماســت اما اگــر دمای هــوا خیلی باال
بــرود ،بدن قادر به خنک کردن پوســت
از طریــق تعریــق نخواهــد بــود .در این
حالت حجم خون کم میشــود و درجه
حــرارت بــدن افزایــش پیــدا میکنــد.
هرچــه وزن افــراد کمتــر و حجــم مایــع
موجود در خونشــان کمتر باشــد ،بیشتر
در معــرض گرمازدگــی قــرار میگیرنــد
و به همین علت شــیرخواران بیشــتر از
کودکان و کودکان بیشتر از بزرگساالن در
معرض خطر گرمازدگی هســتند و باید
از ایــن جهت بیشــتر از آنهــا مراقبت به
عمل آورد».

