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مظلوم نمایی
 تابلویی برای قربانی کردن 

مصالح عمومی

ماجــرای برخــورد ماموریــن اجرائیــات با ســاکنین 
ــازل  ــب من ــه تخری ــر ب ــه منج ــدک ک ــهرک ف ش
عــده ای و درگذشــت مرحومــه آســیه پناهــی 
ــورد  ــان م ــون ان همچن ــی پیرام ــد و حواش گردی
توجــه فعالیــن اجتماعــی، رســانه ای و شــبکه های 

ــرار دارد. اجتماعــی اســتان ق
ــات  ــای اجرائی ــودن نیروه ــاکار ب ــد در خط هرچن
ــون  ــط آنهــا در اعمــال قان ــار غل شــهرداری و رفت
شــکی نیســت و برخــورد قضایــی و اداری بــا 
مســببین ایــن حادثــه خواســته بحــق افــکار عمومی 
ــک خطــای  ــد ی ــا نبای ــی باشــد ام ــا م ــانه ه و رس
ــه کلیــت  ــه هجمــه ب ــا فــردی منجــر ب ســازمانی ی
ــن  ــده گرفت ــب نادی ــده و موج ــتم ش ــک سیس ی
ــردد؛  ــن گ ــا متخلفی ــورد ب ــون و برخ ــرای قان اج
موضوعــی کــه متاســفانه در ماجــرای تاســف بــار 

ــاد! ــاق افت ــدک اتف ــهرک ف ش
بــه مجموعــه ی  انتقادهــای فراوانــی  هرچنــد 
و  اســت  وارد  شــهردار  و شــخص  شــهرداری 
نگارنــده خــود از منتقدیــن جــدی دکتــر طلوعــی 
مــی باشــد امــا وقــوع یــک اشــتباه در یک سیســتم 
نبایــد بــه کلیــت آن سیســتم تعمیــم داده شــود. در 
مواجهــه بــا خطاهــای احتمالــی و اجتنــاب ناپذیــر 
ــود  ــا وج ــهرداری ب ــون ش ــی چ ــه بزرگ مجموع
دامنــه وســیع مســئولیت هــا انتقادهــا نبایــد بگونــه 
ای باشــد کــه راه را بــرای متخلفیــن و شــهروندان 
بــرای  نمــوده و کار را  قانــون شــکن همــوار 
مجموعــه ی شــهرداری در برخــورد بــا تخلفــات 
ســخت و دشــوار نمایــد. انچــه کــه مســلم اســت 
ادامــه یافتــن ایــن رویــه و نــگاه سیاســی و جناحــی 
بــه موضوعــات متعــدد حــوزه خدمات شــهری در 
ــا وجــود  کالنشــهر ناقــواره ای چــون کرمانشــاه ب
شــهرک هــای اقمــاری و حاشــیه نشــینی، مظلــوم 
ــردی و  ــع ف ــن مناف ــرای تامی ــی ب ــه تابلوی ــی ب نمای
ــد  ــدل خواه ــی مب ــح عموم ــدن مصال ــی ش قربان

شــد.

یادداشت سردبیر
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مرگ آسیه پناهی بازتاب گسترده ای در فضای 
رسانه ای کشور و حتی خارج از کشور گذشت 
و متاسفانه سهل انگاری یک نیرو سبب شد تا 
انقالب  ضد  و  گران  توطئه  دست  به  سوژه ای 
بیافتد و با استفاده از تمامی توان شروع به تخریب 

نظام نمایند.
نمی توان  و  است  مشخص  انقالب  ضد  تکلیف 
خورده بر آن گرفت چرا که سالها تالش نموده 
است تا چهره نظام و انقالب را در جهان مخدوش 
سازد. اما در این میان برخی افراد از داخل نیز 
بدون توجه به عواقب سخنانشان آب را در آسیاب 

دشمن ریخته و آتش بیاران آن شدند
من از بیگانگان هرگز ننالم...

امام  سخنان  از  کلیپی  گذشته  روز  چند  در 
جمعه شهرستان سنقروکلیایی در خطبه های 
نماز جمعه این شهرستان منتشر شد که بدون 
توجه به شان و جایگاه حقیقی و حقوقی خود 
راهگشای  توصیه های  و  سخنان  همچنین  و 
مقام معظم رهبری، درست موازی با رسانه های 
ضدانقالب به مسئولین استان توهین نموده و 

آنان را به باد انتقاد گرفته است.
هر  دل  افتاد  پناهی  آسیه  برای  که  اتفاقی 
شنونده ای را آزرده و اولین برخوردها را همین 
مسئولینی که از سوی امام جمعه مورد توهین 

قرار گرفته اند با عوامل اجرایی داشتند.
یکی از وظایف هر مسئولی نظارت است و اگر 
یا کوتاهی  مجموعه عوامل زیر دستش تخلف 
نمایند، می بایستی برابر مقررات قانونی برخورد 
شهردار  و  استاندار  حادثه  وقوع  از  پس  کنند. 
و  داده  نشان  عکس العمل  سریعاً  کرمانشاه 
مسئولین مربوطه را ضمن سلب مسئولیتشان به 

مقامات ذیصالح معرفی کردند.
 آیا بیش از این می توانستند اقدامی کنند؟!

باید  سنقر،  شهرستان  جمعه  امام  دیدگاه  از 
مامورین اجرایی از سوی مقامات استان به اعدام 
محکوم می شدند تا ایشان راضی شود؟! ضمن 
اینکه مراجع قضایی همچنان موضوع را در دست 
بررسی دارند و می طلبید پس از اعالم نظر مراجع 

قضایی ایشان اظهار نظر بفرمایند.
در  گهربار خود  بیانات  در  رهبری  معظم  مقام 
جمع ائمه جماعات کشور سه وظیفه را برای آنان 
برشمردند که آگاهی به مسائل روز و عدم غفلت 

از توطئه های دشمنان از اهم آنان است.
در پی بررسی های به عمل آمده مشخص گردید 
که خانم آسیه پناهی در امر ساخت و ساز  تخلف 
کرده و آگاهانه یا ناآگاهانه با همراهی گروهی 
اقدام به زمین خواری نموده و زمینی را که ایشان 
ارزشی  کارشناسان  نظر  طبق  کردند،  تصاحب 

معادل ۲ میلیارد تومان داشته است.
در  تحقیق  بدون  که  محترم  جمعه  امام  آیا 
خطبه های نماز جمعه شهرستان، مسئولین را 
به باد انتقاد گرفتند و توهین به آنان را سرلوحه 
اقدام،  ابتدایی ترین  در  دادند  قرار  سخنانشان 
تحقیقاتی در این زمینه داشتند؟ قطعا اگر ایشان 
تحقیق می نمود چنین بی محابا سخن نمی گفت 
و اگر تحقیق نکردند، آیا درست است که فردی 
در جایگاه امام جماعت بدون آگاهی توهین کرده 
علیه  اذهان عمومی  باعث تشویش  نوعی  به  و 
مسئوالن نظام گردد و آنان را  در انظار عمومی 

تضعیف نمایند؟!
برابر توصیه دیگر مقام معظم رهبری مبنی بر 
عدم غفلت از توطئه های دشمنان، در شرایطی 
مقدس  نظام  با  معاندین  و  انقالب  ضد  که 
جمهوری اسالمی در تالش هستند تا این اتفاق 
را ابزاری برای تضعیف و خدشه دار نمودن چهره 
و  دهند  قرار  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
همانطور که مشاهده گردید، تمام رسانه هایشان 
را برای همین امر بسیج کردند تا با بزرگنمایی 
و دروغ پردازی و مظلوم نمایی بتوانند به اهداف 
شوم خود دست یابند، چرا امام جمعه شهرستان 
سنقرکلیایی یک گام از آن فراتر رفته و ضمن 
بیان همان سخنان، توهین را هم چاشنی کارشان 

قرار داده است؟!
در پایان ضمن درخواست از شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه و نماینده محترم ولی فقیه در استان 
جهت بررسی و برخورد با ایشان چند سوال را 
نیز از امام جمعه محترم شهرستان سنقروکلیایی 
طبق اعتقادی که در مورد حادثه آسیه پناهی 

دارند را مطرح می کنیم.
یکی از مهمترین وظیفه شما ارشاد و راهنمایی 
مردم است تا آنان را به معنویات و کماالت انسانی 

نزدیک نماید
آیا در جریان حادثه تلخ و ناگوار قتل کودک در 
سنقر کلیایی که بازتاب گسترده ای داشت و قلب 
جریحه دار شد،  شما خود را مقصر دانستید و 

استعفا دادید؟! 
شما که مسئولیت خطیر راهنمایی و ارشاد مردم 
را برعهده دارید، با بروز هر اتفاقی در شهرستان 

مقصر شناخته می شوید؟!
زیرمجموعه  نیروهای  از  یکی  از  خطایی  اگر 
شماتت  و  محاکمه  باید  شما  بزند،  سر  شما 
شوید؟! امیدواریم امام جمعه محترم شهرستان 
سنقروکلیایی در سخنان خود تجدیدنظر نمایند 

و شهامت عذرخواهی را نیز داشته باشند.
 نامه جمعی از ایثارگران به امام جمعه سنقر
منبع: پرتال شهرداری کرمانشاه

جلسه مالقات عمومی شهردار منطقه 
دو شهرداری کرمانشاه، در راستای ارج 
نهادن به نهضت پاسخگوئی، با هدف 
جلب رضایتمندی شهروندان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی برگزار شد.
روابط  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
عمومی شهرداری منطقه دو، مهندس 
دو  منطقه  شهردار  سلیمانی  عادل 
شهرداری با اشاره به ضرورت برگزاری 
جلسات مالقات عمومی اظهار داشت: 
و  رجوع  ارباب  تکریم  راستای  در 
شهروندان،  مشکالت  به  رسیدگی 
عمومی  مالقات  جلسات  دوشنبه ها 

برگزار می شود.
تمامی  اتاق های  درب  افزود:  وی 
مدیران و مسئوالن حوزه های مختلف 
شهرداری منطقه دو در همه روزهای 
هفته به روی ارباب رجوعان باز است 
و مدیران واحدها ملزم به پاسخگویی 
مراجعه  مطالبات  و  مشکالت  حل  و 

کنندگان هستند.
پیچیدگی  به  باتوجه  داد:   ادامه  وی 

شهروندان  تمایل  و  مشکالت  برخی 
جهت دیدار با شهردار منطقه، جلسه 
مالقات مردمی با مردم روزهای دوشنبه 

در ساعات اداری برگزار می شود.
شهردار منطقه دو تصریح کرد: تحقق 
خصوص  در  شهري  مدیریت  اهداف 
رفع  گرو  در  آل،  ایده  شهری  ساخت 
نیازهاي زندگي شهروندي است و راه 
رسیدن به این مهم عالوه بر شنیدن 
و آگاهي از مشکالت، برنامه ریزی های 
صحیح و اصولی مدیریتی است که با 
اعمال  و  مردم  جانبه  همه  مشارکت 
شیوه های مدیریتی نوین محقق شده و 
راهکاری اثرگذار جهت عبور از بحران 

های شهری است . 
مشکالت  اینکه  بیان  با  پایان  در  وي 
مردم عموما مرتبط به حوزه شهرسازی 
و  موضوعات  کرد:  عنوان  است، 
درخواست های مردمی در این جلسات 
با  و تالش می  شود  مطرح مي شود 
راستای  در  ویژه،  اهتمام  و  همفکری 
رفع چالش های پیش روی شهروندان 

گام های موثری برداشته شود .

مالقاتعمومیشهردارمنطقهدو
باشهروندان

) به مناسبت هفته جهانی سالمت 
مردان (

 اعالم وضعیت »قرمز« کرونا 
در کرمانشاه

ضرورت ایجاد یک مرکز درمانی ویژه جانبازان
 در کرمانشاه
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خسارت کرونا 
به بخش 
فرهنگ

بهسازی بیش از ۳9 کیلومتر 
از راه های کرمانشاه

 در قالب طرح ابرار 

افزودن دو فضای 
فرهنگی جدید به 

مجموعه فرهنگی شهرداری 
بهداشتخوابكودكانونوجوانانکرمانشاه 

تغذیه مناسب درپیشگیری و 
درمان بیماری کرونا

از توطئه دشمنان
 تا همراهی خودی ها



خبر2 یکشنبه 1 تیرماه 1399
 سال پنجم .شماره  51

خرید تضمینی 61 هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاهی :

 ۹۰ درصد مطالبات کشاورزان گندمکار استان کرمانشاه 
پرداخت شده است

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
کرمانشــاه ؛ ماشــااله ارویســی گفــت : ۶۱ هزار تــن از گندمهای برداشــت 
ــا  شــده از مــزارع گرمســیری اســتان کرمانشــاه بصــورت تضمینــی و ب
ــد روز  ــا چن ــده اســت و ت ــداری ش ــاورزان خری ــت مصــوب از کش قیم
آینــده خریــد تضمینــی در مناطــق معتــدل اســتان نیــز آغاز می شــود .
مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمانشــاه ارزش محمولــه 
هــای ثبــت شــده در سیســتم بانــک را بیــش از ۱۴۹ میلیــارد تومــان 
دانســت و افــزود : بــا پیگیــری هــای مجدانــه اســتاندار محتــرم بیــش از 
۹۰ درصــد مطالبــات کشــاورزان یعنــی رقمــی معــادل ۱۳۵ میلیــارد و 
۱۸۵ میلیــون تومــان در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه حســاب آنــان 

واریــز شــده اســت .
ــه تمامــی فعــاالن حــوزه کشــاورزی  ــا تبریــک ب ارویســی همچنیــن ب
ــاد  ــه جه ــیدن هفت ــبت فرارس ــه مناس ــدر ب ــاورزان گرانق ــژه کش بوی
ــی  ــد تضمین ــزان خری ــن می ــر ای ــالوه ب ــود : ع ــد نم کشــاورزی ، تاکی
گنــدم از کشــاورزان بیــش از ۳۸ هــزار و ۷۱۲ تــن گنــدم نیــز بصــورت 
توافقــی توســط کارخانــه هــای تولیــد ماکارونــی کشــور خریداری شــده 
اســت و بــا احتســاب ایــن میــزان خریــد توافقــی ، وزن کل گندمهــای 
تحویــل گرفتــه شــده از کشــاورزان بــه حــدود ۱۰۰ هــزار تــن رســیده 
اســت کــه ایــن میــزان خریــد بــرای مناطــق گرمســیری اســتان یــک 
ــان ســاختن  ــر نمای ــر عــالوه ب ــن ام رکــورد محســوب مــی شــود و ای

تــالش کشــاورزان در راه خودکفایــی در تامیــن گنــدم مــورد نیاز کشــور 
بــه عنــوان یــک محصــول اســتراتژیک و کاالی اساســی ، می توانــد نویــد 
بخــش افزایــش میــزان خریــد تضمینــی در سراســر اســتان بــه نســبت 

ســالیان گذشــته باشــد .

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه از قرارگیــری اســتان در وضعیــت 
»قرمــز« کرونــا خبــر داد.

دکتــر محمــود رضــا مــرادی در جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا، بــا 
اشــاره به اســتمرار شــیب صعــودی مبتالیــان کرونــا در اســتان، اظهــار کرد: 
در حــال حاضــر بطــور متوســط روزانــه ۸۰ تــا ۹۰ مــورد بســتری جدیــد 

کرونــا داریــم.
وی افــزود: مــدت بســتری هــر بیمــار پنــج تــا شــش روز اســت و اگــر ایــن 
آمــار روزانــه افزایــش پیــدا کنــد، بــا افزایش مــوارد بســتری مواجــه خواهیم 

. شد
ــار رســمی وزارت بهداشــت،  ــاس آم ــر اس ــرد: ب ــح ک ــرادی تصری ــر م دکت
ــر  ــزار نف ــر ۱۰۰ ه ــه ازای ه ــا ب ــر بســتری کرون در حــال حاضــر ۳.۳۷ نف
جمعیــت در اســتان داریــم کــه بــاال رفتــن ایــن شــاخص از عــدد ســه بــه 

ــا اســت. معنــای قرارگیــری در وضعیــت »قرمــز« کرون
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه با اشــاره بــه اشــغال ۱۰۰ درصدی 
تخــت هــای در نظــر گرفته شــده برای بیمــاران کرونایــی در دو بیمارســتان 
ــه ایــن بیمــاران ۴۰  ــه منظــور پاســخگویی ب ــی و گلســتان، گفــت: ب فاراب

تخــت نیــز در بیمارســتان امام حســین)ع( و ۱۲ تخت ICU در بیمارســتان 
طالقانــی جهــت بســتری بیمــاران کرونایــی آماده شــده اســت.

وی افــزود: همچنیــن بخش هایــی در بیمارســتانهای شــهدا، ۵۲۰ ارتــش و 
نیــروی انتظامــی بــرای بســتری بیمــاران کرونایــی در حــال آمــاده ســازی 

اســت.
دکتــر مــرادی از افزایــش جــذب نیــرو جهــت تقویــت کادر درمــان اســتان 
خبــر داد و افــزود: در حــال حاضــر ۱۵۰ پرســتار بــا گزینــش مشــروط وارد 
سیســتم شــده انــد و فراخــوان ویــژه جهــت جــذب پزشــک عمومــی داده 

شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه از نیروهــای مســلح هم خواســت 
تــا بخــش درمــان آنهــا جهت جــذب متخصــص داخلــی، بیهوشــی و عفونی 

همــکاری کــرده و از اســتانهای دیگــر جــذب نیرو داشــته باشــند.
ــا در اســتان  دکتــر مــرادی در ادامــه از افزایــش تعــداد تســت هــای کرون
خبــر داد و افــزود: قــرار اســت تعــداد تســت ها تــا ۱۲۰۰ نمونــه در روز هــم 

افزایــش یابــد.

ــد  ــاه، باتاکی ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ مع
ــت: نظــارت  ــازار گف ــاز ب ــالم بهداشــتی موردنی ــن اق ــت تامی براهمی
بــر بــازار بــه منظــور شناســایی و برخــورد احتــکار اقــالم بهداشــتی 

تشــدید می شــود.
دکتــر قبــاد محمــدی در کارگــروه اســتانی مبــارزه با قاچــاق کاالهای 
ســالمت محــور کــه در معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــای  ــکاری ارگانه ــزار شــد، اظهارداشــت: تشــدید هم کرمانشــاه برگ
عضــو کارگــروه مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای ســالمت محــور در بحــث 
مقابلــه بــا احتــکار اقــالم حفاظتــی ویــژه کرونــا در دســتور کار قــرار 

گرفتــه اســت.
وی افــزود: ارگان هــای عضــو کارگــروه مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای 
ســالمت محــور همــکاری گســترده ای در مقابلــه بــا احتــکار اقــالم 

ــا  ــذا و دارو داشــتند و م ــت غ ــا معاون ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــی مب حفاظت
ــات در  ــا تخلف ــن همــکاری و تشــدید برخــورد ب ــه ای خواســتار ادام

ایــن زمینــه هســتیم.
معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه تاکیــد کــرد: 
ــود برخــی از  ــا در اســتان و کمب ــد بیمــاری کرون ــه رون ــا توجــه ب ب
اقــالم، هنــوز شــاهد ســوء اســتفاده هایــی در عرضــه تعــدادی از ایــن 
اقــالم بخصــوص ماســک هســتیم کــه مقابلــه بــا این مــوارد مســتلزم 

ــط اســت. ــر دســتگاه های ذی رب همــکاری گســترده ت
ــا  ــی ب ــای قانون ــه برخورده ــن زمین ــزود: در ای ــدی اف ــر محم دکت
ــه هــا صــورت گرفتــه  متخلفیــن صنــوف مختلــف و حتــی داروخان

ــت. اس

ــن   ــا ۲۱ ژوئ ــردان از ۱۵ ت ــت م ــال م ــی  س ــه جهان هفت
ــاه دربســیاری  ــر م ــی یکــم تی ــا ۲۶ خــرداد ال ــق ب مطاب
ازکشــورها برگــزار مــی شــود و در ســال جــاری بــا توجــه 
ــرگ  ــال و م ــا و شــدت ابت ــد ۱۹ در دنی ــه شــیوع کووی ب
ــده  ــبب ش ــان س ــه زن ــبت ب ــردان نس ــتر م ــر بیش و می
اســت کــه ایــن موضــوع در صــدر مســایل مطــرح شــده 
در هفتــه فــوق قــرار گیــرد. گرچــه همــه افــراد جامعــه 
ــر  ــرض خط ــرد در مع ــزرگ و زن و م ــا ب ــک ت از کوچ
کرونــا ویــروس هســتند، امــا ســن و جنــس به عنــوان دو 
فاکتــور مهــم ، در ابتــال یــا شــدت عالیــم تاثیــر گذارنــد. 
ابتــال و ســن افــرادی کــه عالئــم شــدید تــری پیــدا مــی 
کننــد یــا ابتــال بــه کرونــا در آنهــا منجــر بــه مــرگ مــی 
ــالمندی  ــی میانســالی و دوره س ــالهای پایان ــود، در س ش
بیشــتر اســت. همچنیــن تاکنــون مــوارد آلودگی و شــدت 
ــوده  ــان ب ــتر از زن ــردان بیش ــر در م ــرگ و می ــال و م ابت
و ایــن افــراد نیازمنــد مراقبــت و توجــه بیشــتر هســتند. 
مهمتریــن عواملــی کــه در ابتــال و شــدت بیشــتر عوارض 
کوویــد ۱۹ در مــردان نقــش دارد و در مطالعــات مختلــف 
در نقــاط مختلــف دنیــا مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه انــد، 

عبارتنــد از:
 1- ویژگیهای بیولوژیک مردان:

ــای  ــی ویژگیه ــه برخ ــت ک ــی از آن اس ــات حاک  مطالع
بیولوژیــک مــردان آنــان را نســبت بــه ابتــال بــه کوویــد 
۱۹ آســیب پذیــر تــر از زنــان مــی ســازد . از جملــه اینکه 
وجــود انزیــم َ  ACE۲ در مــردان بیشــتر از زنــان اســت 
ــود.  ــی ش ــداد م ــت قلم ــاد عفون ــرای ایج ــی ب ــه عامل ک
همچنیــن عامــل ژنتیــک مربــوط بــه کرومــوزوم اضافــی 
در زنــان  ، عامــل ایمنــی بهتــر در زنــان اســت . از طــرف 
دیگــر در برخــی مطالعــات وجــود هورمــون اســتروژن در 
زنــان را عاملــی بــرای بهبــودی ســریعتر و کاهــش شــدت 
ابتــال در زنــان دانســته انــد. بــه هــر حــال شــواهد، حاکی 
ــل  ــری بیولوژیــک بیشــتر مــردان در مقاب از آســیب پذی

بیمــاری کوویــد ۱۹ مــی باشــد. 
2- پروفایــل اجتماعــی و مســئولیت شــغلی 

ــردان: م
شــاغل بــودن اکثریــت مــردان بــه عنــوان نــان آور خانواده 
ســبب مــی شــود کــه تماســهای آنــان بــا محیــط خــارج 
از خانــه بیشــتر از ســایر افــراد خانــواده بــوده و در معــرض 
ــر آن  ــا را ب ــد بن ــا بای ــد. آنه ــرار گیرن خطــر بیشــتری ق
بگذارنــد کــه اطرافیــان آنهــا از فامیل و همســایه و همکار 
و دوســت و آشــنا تــا پزشــک و معلــم و مغــازه دار و راننده 
و ... آلــوده هســتند. تنهــا بــا پذیــرش ایــن اصــل اســت 
ــه حفاظــت شــخصی خــود توجــه خواهنــد کــرد  کــه ب
و حــد اکثــر اصــول بهداشــتی و احتیاطــات همــه جانبــه 
را رعایــت خواهنــد کــرد. رعایــت اصــول حفاظــت فــردی 
در محیــط کار از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. اغلــب 
شــغلهای در معــرض خطــر ، یــا مردانــه هســتند یــا حتی 
اگــر مــردان و زنــان هــر دو بــه آن اشــتغال دارنــد ، مردان 
بیشــتری مبتــال شــده و بــا عالیــم شــدید تــری مواجــه 
شــده انــد. شــدت ابتــال و مــرگ و میــر در مــردان کادر 

بهداشــت و درمــان نیــز بیشــتر از زنــان بــوده اســت. 
اقدامــات پیشــگیرانه و کنترلــی بــرای محافظــت از 
ــال  ــا و ابت ــروس کرون ــا وی ــه ب ــر مواجه ــران در براب کارگ
ــک  ــده و ریس ــام ش ــوع کار انج ــه ن ــتگی ب ــه آن ، بس ب
مواجهــه بــا آن از جملــه پتانســیل ارتبــاط بــا افــراد آلوده 
و آلودگــی محیــط کار دارد.کارفرمایــان باید اســتراتژیهای 
ــک  ــی ریس ــک ارزیاب ــاس ی ــر اس ــت را ب ــرل عفون کنت
ــا اســتفاده از تلفیــق مناســبی از کنتــرل هــای  دقیــق ب
مهندســی و مدیریتــی، شــیوه هــای کار ایمــن  و وســایل 
ــا از مواجهــه کارگــران  حفاظــت فــردی  اتخــاذ کننــد ت
ــغلی  ــه ش ــری از مواجه ــرای جلوگی ــود. ب پیشــگیری ش
ــه  ــه ب ــزم هســتند ک ــان مل ــا کارفرمای ــروس کرون ــا وی ب
کارگــران در زمینــه اجــزای پیشــگیری از ابتــال  از جملــه 
وســایل حفاظــت فــردی آمــوزش دهنــد. همچنیــن الزم 
اســت مــردان در محیــط کار اصــول پیشــگیری از بیماری 

ــد. ــد ۱۹ را جــدی بگیرن کووی
ــد  ــرای خری ــردان ب ــی م ــئولیت خانوادگ 3- مس

ــواده: ــاز خان اقــام مــورد نی
ــالم ضــروری  ــد اق ــت میانســاالن مســئولیت خری  اکثری
ــر  ــرض خط ــد و در مع ــده دارن ــه عه ــز ب ــواده را نی خان

ــد  ــت بای ــن جه ــه همی ــد. ب ــی گیرن ــرار م ــتری ق بیش
ــوینده  ــواد ش ــواد اصلی)م ــن م ــه تامی ــط ب ــد را فق خری
ــواد  ــی و م ــتی و داروی ــده و بهداش ــی کنن ــد عفون ، ض
غذایــی(  مــورد نیــاز اختصــاص دهنــد. همچنیــن تعــداد 
دفعــات خریــد را بــه حداقــل ممکــن برســانند و ســعی 
کننــد اقــالم مــورد نیــاز را یــک جــا خریــداری نماینــد. 

4-تاثیر مسائل فرهنگی بر ابتای مردان: 
ــاور غلــط مــردان  از جملــه مهــم تریــن چالــش هــا ،  ب
مبنــی بــر برتــر بــودن و قــوی تــر بــودن مــردان نســبت 
بــه زنــان و در نتیجــه غافــل مانــدن از  تمرکز بر ســالمت 
ــردان  ــه م ــت ک ــن باورهاس ــا همی ــت. ب ــان اس خودش
ــه  ــی مراجعــه مــی کننــد و ب ــه مراکــز درمان کمتــری ب
ــه  ــان ب ــا کمتــر از زن انجــام آزمایــش تــن مــی دهنــد ی
رعایــت اصــول بهداشــتی تعریــف شــده مانند شستشــوی 
مکــرر دســتها، اســتفاده از ماســک و دســتکش مبــادرت 
مــی ورزنــد. انتشــار آمارهــای مربــوط بــه ابتــال و مــرگ و 
میــر مــردان در اثــر بیمــاری کوویــد ۱۹ از مــواردی اســت 
کــه مــی توانــد بــر شکســتن ایــن رویکــرد غلــط ،  بــرای 

محافظــت در مقابــل کرونــا موثــر باشــد

5- بیماریهای مزمن در مردان : 
گرچــه بیماریهــای مهمــی مانند: بیمــاری قلبــی عروقی ، 
فشــارخون بــاال، دیابــت و بیمــاری عــروق مغــزی،  عامــل 
ــنی میانســال و  ــروه س ــژه در گ ــر بوی ــرگ و می ــم م مه
ســالمند مــی باشــد، امــا ایــن عوامــل در مــردان نقــش 
ــروز  ــد و ب ــان دارن ــه زن ــبت ب ــری نس ــگ ت ــیار پررن بس
ــل  ــه طــور قاب ــر ناشــی از آنهــا ب و شــیوع و مــرگ و می
توجهــی بیشــتر از زنــان اســت. بــا توجــه بــه اینکــه یــک 
ــرگ و  ــال و  م ــدت ابت ــم در ش ــیار مه ــر بس ــل خط عام
میــر ناشــی از کوویــد ۱۹ ، ابتــال بــه بیماریهــای زمینــه 
ای فــوق مــی باشــد، مــردان در معــرض خطــر بیشــتری 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد. از طــرف دیگــر ب ــرار مــی گیرن ق
درصــد کثیــری از مــردان بخصــوص در گــروه میانســال 
دارای بیماریهــای مزمــن زمینــه ای غیرواگیــر ماننــد انواع 
ســرطانها، دیابــت، بیماری قلبــی عروقی، بیمــاری کلیوی 
مزمــن، بیماریهــای سیســتم عصبــی، و ... نیــز در معــرض 
خطــر بیشــتری برای ابتــال به بیمــاری کرونــا و عواقب آن 
بــوده و نیــاز منــد توجــه و مراقبــت بیشــتری می باشــند.

6-رفتارهای ناسالم مردان: 
 بــه همــان انــدازه کــه ویــروس کرونــا خطرنــاک و مــرگ 
ــالم  ــه ناس ــرب تغذی ــوار و مخ ــرات ناگ ــت، اث ــن اس آفری
و بــی تحرکــی بــر ســالمتی نیــز مــی توانــد منجــر بــه 
ــزی،  ــی و مغ ــکته قلب ــد س ــایندی مانن ــب ناخوش عواق
ــاال،  ــون ب ــی خ ــی، چرب ــاال، چاق ــارخون ب ــت، فش دیاب
ــی و....  ــوای عضالن ــش ق ــردگی، کاه ــرب، افس ــد چ کب
گــردد. تغذیــه ناســالم، فعالیــت بدنــی ناکافــی و چاقــی از 
دالیــل مهــم بیماریهــای غیــر واگیــر اســت که متاســفانه 
مــردان را در معــرض خطــر ابتــال بــه کوویــد ۱۹ و 
ــرار مــی دهــد. الزم  ــا آن ق ــه ب مقاومــت پاییــن در مقابل
اســت مــردان بــرای محافظــت از خــود در مقابــل کرونــا و 
ســایر عــوارض بیماریهــای غیرواگیر بــه رفتارهای ناســالم 
خــود در دوره شــیوع کرونــا پایــان دهنــد. هیــچ چیــز بــه 
انــدازه یــک برنامــه غذایــی کامــل و صحیــح بــه تقویــت 
سیســتم دفاعــی کمــک نمــی کنــد. همچنیــن در زمــان 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی، پرهیــز از زندگــی بــی تحــرک 
ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــی از اهمی ــی کاف ــت بدن و فعالی

اســت از ســوی دیگــر، فعالیــت بدنــی با شــدت متوســط، 
ایمنــی بــدن را در مقابــل بیمــاری کرونــا بــاال مــی بــرد 
و در کاهــش استرســهای ناشــی از ایــن بیمــاری مهلــک 
موثر می باشــد. در شــرایط خانه نشــینی ناشــی از شــیوع 
کرونــا مــی تــوان  فعالیــت بدنــی بــه صــورت راه رفتن در 
ــل را در نظــر  ــرد می ــا ت ــزل ی ــگ من ــا پارکین ــاط  ی حی
ــل۱۰ دقیقــه  ــی کــه حداق ــا جمــع دورههای ــت. و ب گرف
ــه  ــل ۳۰ دقیق ــد اق ــا ح ــند، ت ــول میکش ــتر ط ــا بیش ی
ــل  ــه عوام ــا از جمل ــروس کرون ــردد. وی ــام گ ــه انج روزان
بیمــاری زای تنفســی هســتند کــه ممکــن اســت از یــک 
ــا بیمــاری هــای شــدیدتری را  ســرماخوردگی خفیــف ت
باعــث شــوند. عوامــل زمینــه ای متفاوتــی ماننــد )بیماری 
هــای قلبــی و عروقــی و دیابت(مــی تواننــد رونــد طبیعی 
ــدن  ــه درگیرش ــه ب ــا توج ــد. ب ــر دهن ــاری را تغیی بیم
دســتگاه تنفســی و ریــه هــا در بیمــاری کرونــا، اســتعمال 
دخانیات)شــامل ســیگار، قلیــان و نظایر آن( مــی تواند در 

رونــد پیشــرفت ایــن بیمــاری تاثیرگــذار اســت.
7- استعمال دخانیات در مردان : 

ــردان بســیار  ــات در م ــع ، مصــرف دخانی در همــه جوام
بیشــتر از زنــان اســت. ســابقه مصــرف دخانیــات هنــگام 
ابتــال بــه کرونــا، عالئــم بســیار شــدیدتر و کشــنده تــری 
ــات  ــی از دخانی ــه دود ناش ــرا ک ــد، چ ــی کن ــاد م ایج
ــه  ــه هــا مــی شــود. ب ــه ری ــع از رســیدن اکســیژن ب مان
دلیــل آســیب دیدگــی و عملکــرد نامناســب ریــه هــا در 
اســتعمال کننــدگان مــواد دخانــی، ایــن افــراد بــا شــدت 
ــرار  ــروس ق ــن وی ــر ای ــت تاثی ــتری تح ــت بیش و وخام
خواهنــد گرفــت. شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ ،  احســاس 
ــد و  ــی ده ــش م ــیگار را افزای ــرک س ــرای ت ــرورت ب ض
ــیگار در دوران   ــرک س ــه ت ــود دارد ک ــی وج ــل کاف دالی
ــا  ــارزه ب ــانس مب ــد ش ــی توان ــد ۱۹   ، م ــی کووی پاندم

ــد.  ــش ده ــروس را افزای وی
گردآوری و تنظیم: آزیتا اقبالی کارشناس مسئول 
واحد سامت خانواده ، اعظم گرشاسبی کارشناس 
سامت میانساالن
 مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه 

زنگ خطر به صدا درآمد

 اعالم وضعیت »قرمز« کرونا 
در کرمانشاه

بیماری کووید 19 و سالمت  مردان 

نظارت بر بازار 
اقالم بهداشتی کرمانشاه 

تشدید می شود

) به مناسبت هفته 
جهانی سالمت مردان (
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ــه  ــل بیگان ــگام ورود عوام ــم هن ــی دانی ــه م همانطورک
)ویروس،باکتــری و ...( بــه بدن،سیســتم ایمنــی بــه مقابله 
ــه مناســب  ــردازد. برخــورداری ازیــک تغذی ــا آن مــی پ ب
باتقویــت سیســتم ایمنــی درپیشــگیری ودرمــان بیمــاری 
هــای عفونــی بسیارموثراســت بــه طــوری که بیــش از ۳۰ 
درصــد بیمــاری هــا ی عفونــی بدلیــل تغذیــه نامناســبی 
ــال آن ضعــف سیســتم ایمنــی اســت، بوجــود  کــه بدنب
ــتن  ــی وداش ــادات غذای ــالح ع ــا اص ــه ب ــد ک ــی آین م
ــرد  ــا پیشــگیری ک ــوان ازبروزآنه ــی ت ــه مناســب م تغذی

ــان را تســریع بخشــید. ــد درم ویادرصــورت ابتــال رون
ــای  ــاری ه ــف بیم ــل مختل ــرد در مراح ــه ف ــوع تغذی ن
عفونــی از جملــه پیشــگیری از ابتــال، در طــول درمــان و 
بعــد از طــی درمــان جهــت بازســازی بــدن موثــر اســت.

در زمــان ابتــال بــه بیمــاری عفونــی ماننــد کرونــا اشــتهای 
فــرد کاهــش مــی یابــد کــه اگــر مــواد غذایــی بــه فــرد 
نرســد منجــر بــه ســوء تغذیــه پروتئیــن انــرژی یــا کاهش 
ریزمغــذی هــا مــی شــود بنابرایــن دقــت فــراوان در ایــن 
دوران بــه تغذیــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. در 
ادامــه بــه مــواد غذایــی ضــروری و مناســب جهــت تقویت 
سیســتم ایمنــی در پیشــگیری از کرونــا، در طــی درمان و 

نقاهــت بیمــاری مــی پردازیــم.
پروتئین:

ــرای  ــی ب ــات پروتیئن ــدن ترکیب ــی ب ــای ایمن ــلول ه س
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا تولیــد میکننــد. اگــر پروتئیــن 
کافــی بــه ایــن ســلولها نرســد نمــی توانند ایــن عوامــل را 

بــه میــزان کافــی تولیــد کننــد. 
مصــرف روزانــه یــک عــدد تخــم مــرغ خــوب پختــه شــده 
ــال  ــراد مبت ــز اف ــال )بج ــاالی دوس ــراد ب ــه اف ــرای هم ب
ــت، فشــار خــون  ــی، دیاب بهبیمــاری هــای قلبــی- عروق
و چربــی خــون کــه اینهــا مجــاز بــه مصــرف ســه عــدد 
زرده تخــم مــرغ در هفتــه هســتند( توصیــه مــی شــود 
ــن  ــن پروتئی ــع تامی ــن منب ــل تری ــرغ کام ــرا تخــم م زی
مــی باشــد بــه نحــوی کــه پروتئیــن آن حتــی از شــیر و 
گوشــت هــم بهتــر مــورد اســتفاده بــدن قــرار مــی گیــرد.
ــع  ــات منب ــیرو لبنی ــن ش ــرغ، پروتئی ــم م ــد از تخ  بع
ــار شــیر،  ــا ســه ب ــه دوت ــوده و اســتفاده روزان مناســبی ب
ــت .  ــد اس ــه مفی ــن زمین ــر و در روز در ای ــت، پنی ماس
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه مصــرف لبنیــات در زمــان 
ابتــال بــه کرونــا بدلیــل ایجــاد موکــوس بهتــر اســت قطع 
شــود و اثــر مفیــد آن کــه ذکرشــد در زمینــه پیشــگیری 
مــی باشــد. مصــرف گوشــت هــای ســفید ماننــد گوشــت 
پرنــدگان و ماهــی نیــز در تامیــن پروتئیــن مفیــد اســت 
ــار  ــا ســه ب ــه دوت ــز ب ــر اســت مصــرف گوشــت قرم بهت
درهفتــه محــدود گــردد زیــرا باوجــود داشــتن پروتئیــن 
ــود  ــل وج ــن و روی، بدلی ــون آه ــی چ ــوب و امالح خ
ــت  ــد گوش ــش از ح ــتفاده بی ــباع، اس ــای اش ــی ه چرب
قرمــز منجــر بــه اختــالل و اتهــاب سیســتم ایمنــی مــی 
شــود. همچنیــن حبوبــات بویــژه همــراه بــا غــالت دارای 

ــه  ــن مصــرف روزان ــند بنابرای ــی باش ــی م ــن خوب پروتئی
ازغذاهــای ســنتی کشــورمان ماننــد عدســی، عــدس پلــو، 

ــده اســت. ــا و .. دارای فای ــو، خــوراک لوبی ــاش پل م
مایعات:

در زمــان ابتــال بــه کرونــا مصــرف مقادیــر زیــاد مایعــات 
جهــت رقیــق نمــودن ترشــحات درون مجــاری تنفســی، 
ــگ، آب  ــای کمرن ــیدن آب، چ ــود. نوش ــی ش ــه م توصی
ــال،  ــه، پرتق ــد آب هندوان ــازه مانن ــبزیجات ت ــوه و س می
ــژه آب  ــی و ...( بوی ــج، گوجــه فرنگ ــس، هوی ســیب، کرف
ســیب و هویــج در بهبــود ســریعتر بیمــاری موثرنــد )ذکر 
ایــن نکتــه ضروریســت کــه در بیمــاران مبتــال بــه دیابــت 
مصــرف آب هویــج منجــر بــه بــاال رفتــن ســریع قندخون 
ــای،  ــوه، نســکافه، چ ــاد قه ــا مصــرف زی ــود ( ام ــی ش م
ــرژی زا  ــن دار و ان ــای کافئی ــخ، نوشــیدنی ه شــکالت تل

ممکــن اســت منجــر بــه کمبــود آب بــدن شــود.
ــواع ســوپ هــای گــرم ماننــد ســوپ جوجــه،  مصــرف ان
ســوپ ســبزیجات، ســوپ جــو و آش هــای ســبک ماننــد 
آش برنــج، آش ســبزیجات، آش جــو هــم در ایــن مــورد 

مفیــد اســت.
ویتامین آ:

ــی  ــاط تنفس ــی مخ ــظ یکپارچگ ــت حف ــن آ جه ویتامی
توصیــه مــی شــود کــه بــه میــزان فــراوان در زرده تخــم 
ــبزیجات زرد،  ــوه و س ــر، می ــی، جگ ــت، ماه ــرغ، گوش م
نارنجــی و قرمــز ماننــد هویــج، کدوحلوایی، طالبــی، فلفل 
ــبزیجات  ــج، و س ــی، هوی ــه فرنگ ــی، گوج ــه ای رنگ دلم

ــرگ تیــره ماننــد اســفناج و کاهــو وجــود دارد. ب
ویتامین سی:

ایــن ویتامیــن در میــوه و ســبزیجات تــازه بویــژه مرکبــات 
) لیموشــیرین، لیمــو تــرش، نارنــج، گریپ فــروت، پرتقال 
و ...(، فلفــل دلمــه ای، گوجــه فرنگــی و... وآب آنهــا وجــود 
دارد بدلیــل داشــتن خاصیــت آنتی اکســیدانی بــه تقویت 

سیســتم ایمنــی کمــک مــی کند.
ویتامین دی:

کمبــود ایــن ویتامیــن ســبب تضعیــف سیســتم ایمنــی 
ــیر،  ــی آن)ش ــع غذای ــرف مناب ــن مص ــود بنابرای ــی ش م
ــور  ــورداری از ن ــو ...( ، برخ ــای دریایی ــرغ، غذاه ــم م تخ
ــق  ــل آن طب ــرف مکم ــن مص ــاب و همچنی ــی آفت کاف

ــود. ــی ش ــه م ــوری توصی ــتورالعمل کش دس
روی، آهن و سلنیوم:

ایــن عناصــر در تقویــت سیســتم ایمنــی نقــش دارنــد ودر 
ــات،  ــی، حبوب ــرغ، ماه ــز، تخــم م گوشــت ســفید و قرم
غــالت کامــل، مغزدانــه هــا) پســته، گــردو، بــادام، فنــدق، 
تخمــه آفتــاب گــردان، تخمــه کــدو و...( و خشــکبار وجود 

دارنــد. 
ید:

ــدن  ــی ب ــتم دفاع ــت سیس ــی در تقوی ــش مهم ــد نق ی
دارد و بــا مصــرف نمــک یــددار تصفیــه شــده کــه دارای 
مجوزهــای بهداشــتی و اســتانداردهای الزم در ایــن زمینه 

اســت)، آن هــم بــه مقــدار کــم و مناســب(، یــد بــدن را 
تامیــن نمــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه ســایر نمــک هــا 
از جملــه نمــک دریــا و .. فاقــد یــد کافــی و دارای فلــزات 

ســنگین از جملــه ســرب و آرســنیک مــی باشــند.
اسیدهای چرب ضروری:

کــه در روغنهــای گیاهــی ماننــد زیتــون، کنجــد، کلــزا و 
ســویا، غذاهــای دریایــی، بذرکتــان، گــردو و ...وجــود دارد 

در عملکــرد مناســب سیســتم ایمنــی موثــر اســت.
کاهش مصرف شیرینی جات، چربی ها و روغن ها و 

نمک:
شــیرینی جــات )قنــد، شــکر، مربــا، انــواع شــیرینی هــای 
خشــک و تــر، کیــک هــا، دســرها، نوشــابه و ... ( چربــی 
هــای مضــر )پیــه، دنبــه، روغــن جامــد گیاهــی، روغــن 
ــی،  ــات پرچرب ــه، لبنی ــره، خام ــی، ک ــرخ کردن ــای س ه
فســت فودهــا، کلــه پاچــه( و نمــک زیــاد منجر بــه ضعف 
سیســتم ایمنــی مــی شــوند پــس بایــد مصــرف آن هــا را 

محــدود کــرد.
ــب  ــل ش ــه از اوای ــم )ک ــی و منظ ــواب کاف ــن خ همچنی
آغــاز مــی شــود تــا اوایــل صبــح( و فعالیــت هــای بدنــی 
منظــم و ســبک ماننــد پیــاده روی ) بزگســال ۳۰ دقیقه و 
کــودکان ۶۰ دقیقــه( منجــر بــه ارتقــاء تــوان دفاعــی بدن 

در برابــر عوامــل بیمــاری زا مــی شــود.
ــا، مصــرف مکمــل هــای  در زمــان شــیوع بیمــاری کرون
ــی  ــره آد و مولت ــن، قط ــرص آه ــره و ق ــه ای ) قط تغذی
ــی  ــول مولت ــک، کپس ــن دی، یدوفولی ــن، ویتامی ویتامی
ویتامیــن مینــرال( طبــق دســتورالعمل هــای کشــوری در 
کــودکان زیــر ۲ســال، مــادران بــاردار و شــیرده، نوجوانان، 
میانســاالن و ســالمندان توصیــه مــی شــود و بــا رعایــت 
اصــول تغذیــه مناســب تمامــی مــواد مغــذی ضــرری بدن 
ــه مصــرف  بجــز در مــوارد خــاص تامیــن شــده و نیــاز ب
مکمــل اضافــی )کــه ممکــن اســت عــوارض و مشــکالت 

خــاص خــود را داشــته باشــد (نمــی باشــد.
چند نکته تغذیه ای در زمان ابتا به بیماری کرونا:

از مصــرف غذاهــای ســنگین ماننــد آش گوشــت غلیــظ، 
غذاهــای پرچــرب و ســرخ کــرده ماننــد ســیب زمینــی 
ــو و...  ــت و کوک ــواع کتل ــزا، ان ــر پیت ــرده، پنی ــرخ ک س

ــد. بپرهیزی
مصــرف غذاهــای آمــاده و فراوری شده،کنســروها، شــورها 
و بطورکلــی نمــک، و آب میــوه هــای صنعتــی را محــدود 

یید. نما
در مصــرف رب گوجــه فرنگــی، فلفــل، انــاع ســس هــای 

تنــد و ســس خــردل احتیــاط کنیــد.
ترشــی هــا و ســرکه منجر به خشــکی دســتگاه تنفســی و 
تحریــک آن مــی شــود پــس از مصــرف آن اجتنــاب کنید.

از مصرف سیر و زنجبیل زیاد بپرهیزید.
ــه اســهال مصــرف فیبــر و ســبوس را  در صــورت ابتــال ب

محــدود نماییــد.

به صفر رساندن پشت نوبتی 
دریافت جهیزیه

در آســتانه روز بهزیســتی)۲۵تیرماه( جــا دارد نگاهــی دقیقتــر داشــته باشــیم 
بــه خدمــات، گســتره ی فعالیــت و اهــداف بزرگتریــن و مهمتریــن ســازمان 
حمایتــی ایــران. هرچنــد افــراد نیازمنــد و یــا ناتــوان و اســیب دیــده در همــه 
جــای دنیــا وجــود دارد امــا در شــرایط کنونــی ایــران و بــا توجــه بــه مشــکالت 
عدیــده اقتصــادی هرســاله بــر جمعیــت تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی 
افــزوده مــی گــردد. مــورد اشــاره شــده فــوق کــه طیــف وســیعی از کــودکان، 
ــطح  ــود س ــی ش ــامل م ــوالن را ش ــکاران و معل ــالخوردگان، بزه ــان، س زن

انتظــارات را از ایــن ســازمان بــاال بــرده اســت.
از انجــا کــه جامعــه هــدف بهزیســتی بــا مشــکالت عدیــده جســمی، روحــی 
و عاطفــی مواجــه هســتند عمومــا افــرادی آســیب دیــده و آســیب پذیــر مــی 
باشــند کــه درصــورت بــی توجهــی و یــا کــم توجهــی عــالوه بــر آســیب بــه 
خــود مــی تواننــد خانــواده و ســایر بخــش هــای جامعــه را نیــز درگیــر نماینــد 
لــذا تــالش بــرای حفــظ کیــان خانــواده هــای آســیب دیــده و آســیب پذیــر، 
ــرای از  ــان ب ــازی آن ــاده س ــوالن و آم ــی معل ــت و توانبخش ــداری، مراقب نگه
ســرگیری زندگــی عــادی در جامعــه بعنــوان بخــش مهمــی از اهــداف و برنامه 

هــای ســازمان بهزیســتی شــناخته مــی شــود.
بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع مالــی دولــت هــا بــرای تامیــن بودجــه و تحت 
پوشــش قــرار دادن جامعــه هــدف بهزیســتی و بــا درنظــر گرفتن دامنه وســیع 
فعالیــت هــای ایــن ســازمان حمایتــی، جلب مشــارکت فعــال شــهروندان بویژه 
خیریــن در برنامــه هــای حمایتــی ســازمان در دســتور کار قــرار دارد. از اینــرو 
کلیــه برنامــه هــای جــذب حمایــت خیریــن و جلــب مشــارکت شــهروندان در 
ذیــل معاونــت مشــارکت هــای مردمــی با ســه واحــد مجــزای مسکن،اشــتغال 

و مراکــز غیــر دولتــی تجمیــع گردیده اســت.
 مدیریــت ایــن معاونــت در بهزیســتی اســتان کرمانشــاه بــا یکــی از نیروهــای 
خــوش ســابقه، باتجربــه و در عیــن حــال جــوان ســازمان مــی باشــد. ســرکار 
خانــم زهــره شــریفی کــه ریاســت بهزیســتی شهرســتان کرمانشــاه را نیــز در 
کارنامــه خــود دارد مــدت یکســال اســت ســکاندارهدایت معاونت مشــارکتهای 

مردمــی را برعهــده دارد.
از جملــه اقدامــات مهــم صــورت گرفتــه توســط خانــم شــریفی کــه بــه جــرات 
مــی تــوان انــرا افتخــاری بــرای ســازمان بهزیســتی اســتان تلقــی نمــود بــه 
صفــر رســاندن پشــت نوبتــی دریافــت جهیزیــه مــی باشــد کــه از ســال ۸۹ تــا 

کنــون بــرای اولیــن بــار رخ داده اســت.
ــر مشــارکت هــای مردمــی ســازمان بهزیســتی  ــه دفت ــالش هــای مجموع ت
اســتان کســب رتبــه نخســت مســکن، رتبــه نخســت اشــتغال و رتبــه پنجــم 

مراکــز غیــر دولتــی کشــوری مــی باشــد.
ــر پرداخــت  ــد ب ــا تاکی ــت در بحــث اشــتغالزایی جامعــه هــدف ب ــن معاون ای
هدفمنــد هرگونــه تســهیالت اهدایــی ســعی در توانمنــد ســازی مددجویــان 
داشــته و نســبت بــه مهــارت آمــوزی جامعــه ی هــدف متقاضــی کار اهتمــام 

ــژه دارد. وی
از برنامــه هــای دردســت اقــدام معاونــت مشــارکت هــای مردمــی بهزیســتی 
ــور  ــا حض ــی ب ــش های ــله همای ــزاری سلس ــتغال برگ ــث اش ــتان در بح اس
مددجویــان موفــق اســت کــه بــا هــدف ایجــاد انگیــزه در ســایر مددجویــان 

ــرار دارد. ــرا ق ــت اج ــه جه طراحــی و در برنام
بــا توجــه به پتانســیلش موجــود و انگیــزه ای کــه در مددجویان تحت پوشــش 
ســازمان بهزیســتی وجــود دارد و نیــز تســهیالتی کــه ســازمان بــه کارفرمایــان 
ــران  ــد انتظــار مــی رود مدی ــراد پرداخــت مــی نمای ــن اف در قبــال جــذب ای
ــر  ــن قش ــه ای ــود را ب ــای خ ــتخدام ه ــی از اس ــادی بخش ــای اقتص ــگاه ه بن

اختصــاص دهنــد.

گزارش از: سامت سام کرمانشاه

تغذیه مناسب
کرونا درپیشگیری و درمان بیماری

تهیه و تنظیم: طاهره نجفی کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

افتخاری برای سازمان بهزیستی استان:
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باتوجــه بــه فرمایشــات مقام معظــم رهبــری در نیمه 
ــارک  ــاه مب ــای م ــورد برنامه ه ــال درم ــعبان امس ش
رمضــان و همچنیــن فضــای ایجــاد شــده در کشــور 
بخاطــر بیمــاری کرونــا، مجموعــه ســازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه بــا اجرای 
برنامه هــای متنــوع به صــورت مجــازی، تلویزیونــی و 
تبلیغــات محیطی ســعی نمود مــوج عبــادت و ترویج 
ــاد ــا ایج ــالمی را در خانه ه ــهروند اس ــگ ش  فرهن

نماید.
ــی،  ــازمان فرهنگ ــس س ــی رئی ــدی عبدالمالک مه
در  کرمانشــاه  شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 
گفتگویــی اختصاصــی بــا خبرنــگار ســالمت ســالم 
ــرای  ــان، ب ــاه رمض ــه در م ــت:  اگرچ ــاه گف کرمانش
ــی  ــا محدودیت های ــی ب ــای جمع ــرای برنامه ه اج
مواجــه شــدیم و منجــر بــه کاهــش و لغــو مراســم ها 
و اجتماعــات عمومــِی عبــادی در ایــن مــاه مبــارک 
ــا شــد،  ــروس کرون ــری از شــیوع وی بخاطــر جلوگی
امــا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و بــا هم افزایــی 
و ایجــاد وحــدت رویــه و اســتفاده بیشــتر شــهروندان 
از برنامه هــای مختلــف بــا مشــارکت دســتگاه هــای 
ــه در  ــد ک ــام گردی ــی انج ــتان اقدامات ــی اس فرهنگ

ــد: ذیــل مــی آی
مشارکت در برگزاری برنامه ی زنده ی 

تلویزیونی »حوالی بهشت«
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
ــز  ــیمای مرک ــدا و س ــارکت ص ــا مش ــاه ب کرمانش
ــژه  ــه وی ــا تهی ــرس« ب ــبکه ی زاگ ــاه » ش کرمانش
برنامــه ای تحــت عنــوان »حوالــی بهشــت« هــر روز 
از اول مــاه مبــارک رمضــان، قبــل از افطــار، میهمــان  
و خــدا دوســت  مومــن  خانه هــای شــهروندان 

ــود.  کرمانشــاهی ب
ایــن برنامــه در محوطــه ی شــهرداری مرکــز ضبط و 

بصــورت زنــده پخــش می گــردد.

تولید محتوا و نشر پیام در فضای مجازی 
ایجــاد هشــتگ و شــعار و ادعیــه هــای مــاه مبــارک 
ــی  ــوط خوشنویس ــر و خط ــر تصاوی ــان و نش رمض
شــده بــه همــت اســاتید مجــرب هنــر کرمانشــاه در 
فضــای مجــازی ضرورتــی بــود کــه بصــورت ویــژه در 

دســتور کار ایــن ســازمان قــرار گرفــت.
برگزاری دعاهای هر روز ماه رمضان در جوار 

مزار شهدا بصورت زنده 
بــه همــت پرســنل ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه، ادعیــه مــاه مبــارک 
رمضــان هــر روز صبــح ســاعت ۶ بصــورت زنــده در 

جــوار مــزار شــهدا و توســط مــداح اهــل بیــت )ع( 
آقــای کربالیــی مهــدی الماســی اجــرا مــی گــردد و 
از طریــق فضــای مجــازی بصــورت زنــده منتشــر می 

گــردد.
اجرای ویژه برنامه نشاط اجتماعی

ایــن برنامــه بــا مشــارکت معاونــت اجتماعــی ســپاه 
ــری  ــرم )ص( اســتان و حــوزه هن ــی اک حضــرت نب
ــا  ــنی ب ــت حس ــعار کرام ــا ش ــالمی و ب ــالب اس انق
کمــک مومنانــه شــما برگــزار شــد کــه اجــرای گروه 
ــرار  ــای »ق ــوان زیب ــا عن ــرم و ب ــان ح ــرود مالزم س
عاشــقی اجراهــای پاتوقــی ســرود« در محالت شــهر 

کرمانشــاه و همچنیــن مــزار شــهدای گمنــام شــور و 
حــال خاصــی بــه شــهر داد.

آموزش های مجازی در زمینه تغذیه ماه رمضان 
و تهیه سفره ساده افطار

فرهنگســراهای ۴ گانه ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه، حسب رســالت خطیر 
ــا  خــود در زمینــه آمــوزش عمومــی و شــهروندی ب
در نظرگرفتــن شــرایط حــاد پیــش آمــده کرونایــی 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــذاری اجتماع ــه گ ــرح فاصل و ط
ظرفیــت مربیــان و فضــای مجــازی بــه ارائــه نــکات 
ــارک رمضــان،  ــاه مب ــه م ــه تغذی آموزشــی در زمین

برپایــی ســفره هــای ســاده افطــاری و طــب ســنتی 
پرداختنــد.

اجرای تبلیغات محیطی ویژه ماه مبارک رمضان:
ــارک  ــاه مب ــیدن م ــای فرارس ــب بنره ــاپ و نص چ
رمضــان در ســطح معابــر شــهر کرمانشــاه و همکاری 
ــتای  ــه در راس ــن زمین ــی در ای ــات مذهب ــا هیئ ب
رمضانــی کــردن حــال و هــوای شــهر از دیگــر 
ــی  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــات س اقدام

ــت. ــوده اس ــهرداری ب ش
گزارش و گفتگو از: 
سالمت سالم کرمانشاه

 رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری کرمانشــاه از افتتــاح و اضافــه شــدن دو 
فضــای فرهنگــی جدیــد در تیرمــاه امســال خبــر داد.

بــه گــزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری کرمانشــاه؛ مهــدی عبدالمالکــی 
گفــت: در راســتای جبــران کمبــود فضاهــای فرهنگــی، 
ــای  ــت ارتق ــاه و جه ــری در کرمانش ــی و هن اجتماع
تعامــالت اجتماعــی مــردم، دو فضــای جدید بــا رویکرد 
تخصصــی خانــواده و توانمندســازی بانــوان بــه فضــای 

فرهنگــی مدیریــت شــهری افــزوده مــی شــود.
معاون فرهنگی شــهردار خاطرنشــان ســاخت: بر کســی 
پوشــیده نیســت برای فرهنگســازی در مــورد موضوعات 
مختلــف اجتماعــی و هــر آنچــه در جامعــه، نمــودی از 
فرهنــگ دارد نیازمند زیرســاخت های اساســی هســتیم 
کــه متناســب بــا ضروریــات روز و در راســتای رفــع ایــن 
ــا،  ــای آنه ــهروندان از کارکرده ــتفاده ی ش ــود اس کمب
ــواده در  ــا رویکــرد خان ــک فرهنگســرای تخصصــی ب ی
پــارک فــدک شــهرک فرهنگیــان و یــک ســرای محلــه 
بــا هــدف توانمندســازی بانــوان در شــهرک دولــت آبــاد 

بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــن  ــود اماک ــه کمب ــاره ب ــا اش ــاه ب ــهرداری کرمانش ش
فرهنگــی در محــالت حاشــیه نشــین شــهر کرمانشــاه 

ــی و  ــن فرهنگ ــود اماک ــرورت وج ــاس ض ــت: براس گف
اجتماعــی بــا توجــه بــه ظرفیت هــای ایــن مراکــز، بــر 
ــرم کرمانشــاه، ســازمان  اســاس دغدغــه شــهردار محت
فرهنگــی قصــد ورود جــدی به محــالت کم برخــوردار را 
نمــوده کــه در اولیــن گام ســرای محلــه شــهرک دولــت 
آبــاد تحــت عنــوان مرکــز توانمندســازی بانــوان بــا ارائه 
ــی  ــوزه مشــاغل خانگ ــای تخصصــی در ح ــوزش ه آم

افتتــاح مــی گــردد.
ــراز داشــت: همچنیــن اولیــن  عبدالمالکــی در ادامــه اب
فرهنگســرای تخصصــی در قالــب فرهنگســرای خانواده 
در پــارک فــدک شــهر کرمانشــاه واقــع در بلــوار جنــب 
شــهرک فرهنگیــان جهت تقویــت فضاهــای فرهنگی و 

ارائــه خدمــات درنظــر گرفتــه شــده اســت.
ــهر، گل  ــرای ش ــار فرهنگس ــون چه ــزود: تاکن وی اف
نرگــس، اســتاد کــزازی و کوثــر بــرای جبــران بخشــی 
از کمبــود فضاهــای فرهنگــی شــهر کرمانشــاه فعالیــت 
ــا افتتــاح ایــن دو مجموعــه، ۶ فضــای  ــد و ب داشــته ان
ــهریان  ــه همش ــی ب ــه ی خدمات ده ــه ارائ ــی ب فرهنگ

ــد. مــی پردازن
عبدالمالکــی در خاتمــه از همــکاری شــهرداران مناطــق 
۲ و ۵ در راســتای آمــاده ســازی ایــن دو فضــای 

ــود. ــر نم ــی تقدی فرهنگ

ایــن روزهــا بــه کار بــردن واژه الکترونیــک بــه دنبــال 
هــر کلمــه ای ، کامــال عــادی اســت. هرچنــد هنــوز 
در کشــور مــا بســیاری از پــروژه هــای الکترونیکــی 
عملیاتــی نشــده و زیرســاختهای الزم بــرای اجــرای 
آنهــا فراهــم نشــده اســت ، امــا دولــت الکترونیــک ، 
تجــارت الکترونیــک ،بانکــداری الکترونیک ، شــهروند 
الکترونیــک و بســیاری از الکترونیــک هــای دیگر واژه 
هایــی اســت کــه حداقــل بــه گــوش آشــنا هســتند. 
شــهرداری الکترونیکــی ، پیــش نیــاز تحقــق شــهری 
الکترونیکــی اســت. از ســویی دیگــر شــرط تحقــق 
ــارکت  ــد مش ــور نیازمن ــی در کش ــت الکترونیک دول
ــه  ــت ک ــرح اس ــن ط ــی در ای ــهروندان الکترونیک ش
ــه اهــداف موردنظــر  ــری را در رســیدن ب نقــش موث
ــی خســته  ــروز ، آدم ــای ام ــد. در دنی ــی کن ــا م ایف
از گشــت و گــذار عــادی و زندگــی در کالنشــهرهایی 
مملــو ازآلودگــی هــا ، شــلوغی هــا ، معطلــی هــا و 
ــه دنبــال مجالــی اســت کــه جلــوه  خســتگی هــا ب

هــای نشــاط وســرزندگی را بازیابــد.
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در فضای مجــازی ، به 
ســوی راحتــی بیشــتر انســان ، تعامــالت و ارتباطات 
ــه  ــاع وارائ ــر در اجتم ــازنده ت ــر و س ــر ، بهت روان ت
هرچــه بهتــر خدمــات بــه شــهروندان یــک جامعــه 

در حرکــت اســت. 
امــا حضــور در فضــای مجــازی بــرای هــر شــهروند 
ایرانــی نیــاز بــه آمادگــی هایــی دارد کــه مــوارد آن 
توســط بنیــادICdL ، باســرفصلهایی معیــن تحــت 
عنــوان اســتانداردهای شــهروند الکترونیک مشــخص 

شــده اســت.
در همیــن راســتا از چنــد ســال پیــش طــرح 
ــاوری  ــردی فن ــعه کارب ــه »توس ــوم ب ــدی موس جدی
اطالعــات« یــا بــه صــورت خالصــه »تکفــا« توســط 
ــی  ــه متول ــزی ک ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری س
طــرح ریــزی برنامــه هــای کالن دولــت اســت ، پایــه 
گــذاری شــد. هــدف طــرح تکفــا در یک بعد توســعه 

کاربردهــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در میــان 
کارکنــان دولــت و دســتیابی بــه دولــت الکترونیک و 
دربعــد دیگــر پــرورش عمــوم جامعــه بــرای اســتفاده 
از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در زندگــی روزمــره 

بــود.
متولیــان طــرح تکفــا بــرای دســتیابی بــه ملزومــات 
اجــرای موفــق طــرح بــا بخشــخصوصی به همــکاری 
پرداختنــد کــه از نتایــج ایــن همــکاری مــی تــوان به 
انتشــار کتابهــای مختلــف در زمینــه مهــارت هــای
ــه در  ــری رایان ــهای کارب ــزاری کالس ICDL و برگ
ــی و خصوصــی اشــاره  ــای دولت ادارات و ســازمان ه

کــرد.
در کشــور مــا نیــز، مراکــز آموزشــمهارت هــایIT بــا 
ــارت  ــک ، مه ــوزش شهرنشــینی الکترونی ــدف آم ه
هــایIT و کاربــری رایانــه درایــن مســیر قــدم 
نهــاده انــد و بــه ایــن ترتیــب مراحــل بومــی ســازی 

ــاز شــده اســت. اســتاندارد شــهروندالکترونیکی آغ

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه 
در ماه رمضان، تحسین برانگیز بود

همزمان با هفته فرهنگی کرمانشاه؛

دوفضایفرهنگیجدیدبهمجموعهفرهنگی
شهرداریكرمانشاهافزودهمیشود

نقش اینترنت در 

اکبر کالنتری، کارشناس ارشد جغرافیای سیاسیمدیریت شهری 

نقش بی بدیل  
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ــب از  ــت مناس ــت و کمی ــا کیفی ــوب و ب ــدن خ خوابی
ضروریــات رشــد و تکامــل هــر کــودک و نوجــوان اســت. 
ــه ایــن مســاله توجــه داشــت کــه یکــي از علــل  بایــد ب
رفتارهــاي نــا مناســب کــودکان در هنــگام روز ناشــي از 
ــا مناســب کــودکان اســت بطوریکــه  وضعیــت خــواب ن
ــال«  ــه کودکشــان قب ــد ک ــار میدارن ــن اظه گاهــي والدی
رفتــار و عملکــرد خوبــي داشــته ولــي اکنــون اینچنیــن 
نیســت وکودکشــان بهانــه گیــر و کــج خلــق شــده و ایــن 
وضعیــت را بــه غلــط بــه محیــط هــاي نگهــداري  کودک 
در هنــگام روز ) یعنــي اوقاتــي کــه والدیــن مشــغول کار 
هســتند ( نســبت میدهنــد در حالیکــه بــا چنــد پرســش 
ســاده دررابطــه بــا وضعیــت خــواب و تغذیــه کــودک مي 

تــوان علــت را ریشــه یابــي نمــود.
در رابطــه بــا خــواب مناســب کــودکان همــواره ســواالتي 
در ذهــن والدیــن وجــود دارد از قبیــل آنکــه: چندســاعت 
خــواب در شــبانه روز بــراي هــر کــودک ضــروري 
ــودکان  ــام ک ــراي تم ــگام ب ــواب روز هن ــا خ ــت؟ آی اس
ــراي  ــط مناســب ب ــاي محی ــي ه ضــروري اســت؟ ویژگ
خــواب کــودکان چیســت منظــور از  اختــالالت خــواب 
کــودکان چیســت؟ ســابقه خانوادگــي خــواب نــا مناســب 
ــودک  ــت خــواب ک ــدازه در وضعی ــا چــه ان ــن ت در والدی
مؤثــر اســت؟ نقــش والدیــن در ایجــاد کیفیــت مناســب 
خــواب فرزنــد چگونــه ایفــا مي شــود؟ و ســواالتي مشــابه 
کــه در بســیاري از اوقــات در هنــگام مراجعــه بــه پزشــک 
کــودکان اغلــب فرامــوش مــي شــود و یــا بــي اهمیــت در 
نظــر آورده مــي شــود و زمانــي متوجــه آن مــي شــویم 
کــه بــراي اصــالح آن یــا زمــان را از دســت داده ایــم و یــا 
بــه اســتفاده از داورهــاي  مختلــف بــا  عــوارض اجتنــاب 

ناپذیــر مجبورخواهیــم شــد. 
ــداد  ــي از تع ــب ناش ــگام روز اغل ــي در هن ــواب آلودگ خ
ســاعات ناکافــي خــواب شــب و یــا کیفیــت نــا مناســب 
خــواب شــب ) حضــور کابوســهاي شــبانه ( مــي باشــد 

ــبانه روز  ــواب در ش ــاعات خ ــداد س ــه تع ــه چ ــي آنک ول
ــن او  ــب س ــر حس ــت ب ــي اس ــودک کاف ــک ک ــراي ی ب

ــود:  ــد ب ــاوت خواه متف
-در سه ماه اول زندگي: ۱۶ تا ۲۰ ساعت

-از ســه ماهگــي تــا پایــان ســال اول زندگــي:۱۴ تــا ۱۵ 
ســاعت

-در نوپایــان) یــک تا ســه ســالگي(:۱۳ تا ۱۴ ســاعت)۱.۵ 
تــا۳.۵ ســاعت آن شــامل خــواب بعــد از ظهــر یــا روزانــه 

ــد.( مي باش
- در ســنین ۳ تــا ۶ ســال: ۱۱ تــا ۱۲ ســاعت ) در ایــن 
ســن اغلــب میــزان خــواب روز بــه تدریــج کاهــش مــي 
یابــد بطوریکــه در پنــج ســالگي ایــن نیــاز از بین مــي رود 
ــد بیــش از حــد پافشــاري  ــن در ایجــاد آن نبای ــا برای بن

نمــود.(
- در سنین ۶ تا ۱۲ سالگي: ۱۰ ساعت

ــا ۹ ســاعت ایــده آل  ــاالي ۱۲ ســال : ۸ ت - در ســنین ب
اســت و کمتــر از ۷ ســاعت نباشــد

در کنار رعایت تعداد ساعات مناسب خواب باید 
نکات  بهداشت خواب را نیز رعایت نمود:

۱( کــودکان ونوجوانــان بایــد هــر شــب در ســاعت 
ــد و ایــن ســاعت خــواب  ــه رختخــواب برون مشــخصي ب
بــراي شــب هــاي تعطیــل و غیــر تعطیــل نبایــد  متفاوت 
ــل ســاعت  ــد در شــبهاي تعطی ــي نبای ــه عبارت باشــد) ب

ــد.(  ــدار بمانن بیشــتري را بی
ــد هــر روز در ســاعت مشــخص از خــواب  همچنیــن بای
بیــدار شــوند. در گــروه ســني جوانــان و حوالــي بلــوغ تنها 
در شــب هــاي تعطیــل آن هــم فقــط بــه مدت یکســاعت 

بیشــتر مــي تواننــد بیــدار بمانند.
۲( کــودکان و نوجوانــان در ســاعت نزدیــک بــه ســاعت 
خــواب نبایــد بــازي هــاي بــا فعالیــت زیاد داشــته باشــند 
وهمچنیــن در ایــن ســاعت از تماشــاي تلوزیــون وانجــام 

بازیهــاي کامپیوتــري بایــد اجتنــاب کننــد.

ــر  ــد از ظه ــواب بع ــدت خ ــان م ــان وجوان ۳( در نوجوان
نبایــد بیــش از یکســاعت باشــد و از طرفــي ایــن خــواب 
ــرا  ــرد زی ــر صــورت گی ــد از ظه ــه بع ــد از میان ــد بع نبای

ــد شــد. ــالل خــواب شــب خواه موجــب اخت
ــرود و  ــه رختخــواب ن ۴( بهتــر اســت کــودک گرســنه ب
قبــل از خــواب از یــک میــان وعــده غذایــي ســبک نظیــر 
شــیر یــا کیــک مصــرف کنــد.الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــه  ــي ســنگین هرگــز قبــل  از خــواب توصی وعــده غذای

نمــي شــود.
۵( توصیــه مــي شــود کــه جهــت خــواب مناســب شــب 
هــر روز ورزش بطــور منظــم صــورت گیــرد و همچنیــن 

هــر روز ســاعاتي در بیــرون از خانــه ســپري شــود.
۶( از مصــرف غذاهــا و نوشــیدني هــاي حــاوي کافئیــن) 
ــل از  ــاعات قب ــکالت ( در س ــوه وش ــاي و قه ــر: چ نظی

ــاب شــود. خــواب اجتن
۷( بهتــر اســت کــه محیــط خــواب بطــور کامــل تاریــک 
باشــد ودر کودکانــي کــه از تاریکــي مــي ترســند چــراغ 

خــواب بــا نــور کــم منعــي نخواهــد داشــت.
ــاي  ــدو دم ــب باش ــد مناس ــودک بای ــاق ک ــاي ات ۸( دم
بیــش از حــد موجــب خــواب نامناســب مــي شــود. بطــور 
معمــول دمــاي ۲۴ درجــه ســانتیگراد توصیــه مــي شــود.

ــد و از  ــواده آرام باش ــط خان ــود محی ــي ش ــه م ۹( توصی
ــاب شــود. ــه برخــورد نابهنجــار اجتن هرگون

۱۰( هرگــز از اتاقــي کــه کــودک شــب در آن مــي خوابــد 
بــه عنــوان محــل تنبیــه کــودک اســتفاده نکنید.

۱۱( از گذاشــتن تلویزیــون در اتــاق خــواب کــودک 
بطــور اکیــد خــودداري کنیــد چــرا کــه موجــب عــادت 
و وابســتگي کــودک بــراي بــه خــواب رفتــن و همچنیــن 
از دســت رفتــن ســاعت مشــخص خــواب او مــي شــود.
 دکتر شاهین نریمان
 )فوق تخصص نوزادان(

درباره آموزش مسائل جنسی 
به کودک 

مقاومت نکنید
 

ــو  ــد. دی ــر ۸ســال دارن آمارهــا نشــان می دهــد کــه یک ســوم قربانیــان آزار جنســی زی
آزار جنســی آن قــدر بی رحــم و خطرنــاک اســت کــه هیــچ ســن و مــرزی نمی شناســد. 
پــس بایــد همــه والدیــن از ۳ســالگی تــا بلــوغ، کــودکان خــود را تحــت آموزش هــای 
ــا آگاهــی کــودکان از خطــر بزرگــی کــه در کمیــن آنهاســت  ــرار دهنــد ت جنســی ق
بیشــتر شــود. امــا در جامعــه مــا تربیــت جنســی کــودکان، موضوعــی اســت کــه اکثــر 
خانواده هــا گمــان می کننــد نبایــد بــه آن بپردازنــد، درحالی کــه در آموزه هــای دینــی 

تربیــت جنســی یکــی از ابعــاد تربیــت انســان معرفــی شــده اســت.
ــائل  ــاره مس ــردن درب ــت نک ــا صحب ــد ب ــر می کنن ــتباه فک ــه اش ــا ب ــی خانواده ه گاه
ــان را  ــاره معصومیــت آن ــا کودکانشــان و بی دانــش نگه داشــتن آنهــا در این ب جنســی ب
حفــظ کرده انــد. تربیــت جنســی فرزنــدان به صــورت ناگهانــی شــروع نمی شــود بلکــه 
والدیــن بایــد از دوران کودکــی تربیــت جنســی فرزنــد خــود را آغــاز کننــد و بداننــد که 
چگونــه بــه تناســب ســن فرزنــد خــود بــه ســؤاالت جنســی وی پاســخ دهنــد. بنابرایــن 
ــه  ــد و ب ــا ســن فرزن ــاره مســائل جنســی متناســب ب بهتــر اســت آموزه هــای الزم درب

انــدازه ضــرورت آن توســط والدیــن صــورت بگیــرد.
ــه  ــما ب ــط ش ــاره توس ــای الزم در این ب ــر آموزش ه ــد اگ ــه کنی ــه توج ــن نکت ــه ای ب
فرزندتــان ارائــه نشــود امــکان دارد کودک تــان از روی کنجــکاوی از دیگــران و غریبه هــا 
ســؤاالتی را بپرســد و احتمــال اینکــه آن افــراد صالحیــت الزم را بــرای پاســخگویی بــه 
ســؤاالت او نداشــته باشــند و او را گمــراه کننــد، ســؤاالت دیگــری را در ذهــن اش ایجــاد 
کننــد و... زیــاد اســت. اگــر گمــان می کنیــد خودتــان هــم در ایــن زمینــه اطالعــات 
ــه چــه شــکل برایــش توضیــح  ــد و نمی دانیــد مســائل را ب و آگاهی هــای الزم را نداری
دهیــد و بــاز کنیــد می توانیــد از روانشناســان و مشــاوران متخصــص کمــک بگیریــد. 

ــد داد. ــه خواهن ــه شــما ارائ ــاره ب ــای الزم را در این ب ــا راهنمایی ه آنه
بــه جــای برخــورد خشــن و ســختگیرانه بــا حالتــی کامــال عــادی، بــه ســخنان او گوش 

دهید.
وجــود تفــاوت میــان دو جنــس را کتمــان نکنیــد و برایــش توضیــح دهیــد ایــن امــری 
کامــال طبیعــی و خــدادادی اســت.نه ســؤاالتی کــه برایــش به وجــود آمــده را انــکار کنید 
و نــه بــه آنهــا دامــن بزنید.بــا لحنــی دوســتانه و آرام او را راهنمایــی کنــد و از او بخواهید 
تــا همیــن انــدازه کافــی اســت کــه بدانــد و الزم نیســت بیشــتر از ایــن کنجــکاوی کند.
اگــر توضیحــات شــما کودک تــان را قانــع نکــرد و ســؤاالت و کنجکاوی هــای بیشــتری 

کــرد بــه او بگوییــد در ســن و موقعیــت مناســب برایــش حتمــا توضیــح خواهیــد داد.
ــه تناســب  ــدت، آرام آرام و ب ــزی درســت و بلندم ــا برنامه ری ــر ب ــه اگ ــد ک ــن را بدانی ای
سنشــان اطالعاتــی درخصــوص بلــوغ و مســائل جنســی در اختیــار فرزندان تــان قــرار 
ــان  ــی در فرزندانت ــالالت جنس ــاری و اخت ــکالت رفت ــیاری از مش ــروز بس ــد از ب دهی
جلوگیــری خواهیــد کرد.شــما به عنــوان یــک والــد مســئول، بایــد به گونــه ای برخــورد 
کنیــد کــه اگــر در هــر مقطعــی از زمــان فرزندتــان بــا مشــکل یــا مســئله ای روبــه رو 
شــد، بتوانــد بــه راحتــی موضــوع را بــا شــما مطــرح کنــد و راهنمایــی بگیرد.همــواره 
ــب  ــما به مرات ــه ش ــای آگاهان ــه راهنمایی ه ــید ک ــته باش ــر داش ــن مســئله را مدنظ ای
ــاآگاه در  ــر از راهنمایی هایــی اســت کــه اطرافیــان و دوســتان ن ــر و مفیدت بهتــر، بجات

ــد. ــرار می دهن ــار او ق اختی
ــا  ــان ج ــرای فرزندت ــج ب ــی به تدری ــنین کودک ــان س ــیتی را از هم ــای جنس تفاوت ه

بیندازیــد.
نحــوه پوشــش و آداب و معاشــرت دیگــران زیر ذره بیــن کــودکان قــرار دارد بنابرایــن در 

ایــن زمینــه مراقــب باشــید و حواس تــان بــه فرزندتــان باشــد.
اســتفاده صحیــح و مناســب از وســایل ارتباطــی نظیــر تلویزیــون، تلفــن، اینترنــت و... 
را بــه او بیاموزیــد و از کــودکان در برابــر فیلم هــا، تصاویــر و مطالــب جنســی مراقبــت 

. کنید
در ســنین پاییــن شست وشــوی کــودک یــا تعویــض لبــاس او را بــه دور از نــگاه دیگــران 

ــام دهید. انج
اندام هــای خصوصــی را بــرای کــودک توضیــح دهیــد و بــه او بگوییــد نبایــد کســی غیــر 

از مــادر آنهــا را ببینــد یــا بــه آنهــا دســت بزند.
هنگامــی کــه آنهــا را بــرای انجــام کاری بیــرون از منــزل می فرســتید لبــاس پوشــیده و 

مناســب بــه آنها بپوشــانید و مراقبشــان باشــید.
توانایی و مهارت های نه گفتن را در برابر خواسته های دیگران به آنها بیاموزید.

سخت نگیرید
چند نکته درباره عکس العمل والدین درباره سواالت جنسی کودکان

ــادی دارد.  ــاره ســؤاالت جنســی کــودکان اهمیــت زی نحــوه عکس العمــل والدیــن درب
گاهــی ممکــن اســت کودکــی بــا همــان تصــورات دنیــای کودکانــه خــود از ســخنان 
هم بــازی خــود در زمینه هــای جنســی بــا والدینــش صحبــت کنــد. بعضــی از والدیــن 
بســیار خشــک، متعصبانــه و خشــن بــا فرزندشــان برخــورد و آنهــا را دعــوا می کننــد و 
ــه آنهــا هشــدار  ــه دور از ادب و نزاکــت اســت و ب ــه آنهــا می گوینــد حرف هایشــان ب ب

ــاره صحبــت کننــد تنبیــه خواهنــد شــد. ــاره در این ب می دهنــد کــه اگــر دوب
از سن پایین شروع کنید

ــاط  ــیاری را در ارتب ــای بس ــالگی کنجکاوی ه ــا ۵س ــژه در ۳ت ــودکان به وی ــب ک اغل
ــاره  ــود درب ــث می ش ــن مســئله باع ــد و همی ــود دارن ــدن خ ــی ب ــک و آناتوم ــا فیزی ب
ــد و پرســش هایی  ــف از خــود کنجــکاوی نشــان دهن ــا جنــس مخال تفاوت هایشــان ب
را مطــرح کننــد. ایــن رفتارهــا در کــودکان ایــن دوره ســنی در حــد و انــدازه معمــول، 
ــت الزم نیســت  ــن باب ــدارد. پــس، از ای ــه ن طبیعــی اســت و جنبــه جنســی و بی ادبان
نگــران باشــید. نکتــه ای کــه مهــم اســت اینکه ایــن رفتارهــا و ســؤاالت فرزندتــان تحت 
ــا حفــظ  ــی مناســب و شایســته و ب ــان در فضای ــن باشــد.اگر فرزندت نظــر شــما والدی
ــا انحرافــات و  صیانــت تربیــت بشــود چــه در ســنین کودکــی و چــه در بزرگســالی ب
ــن  ــا ای ــان حتم ــیوه تربیتی ت ــن در ش ــود بنابرای ــه رو نمی ش ــی روب ــکالت جنس مش

مســائل را درنظــر بگیریــد.
 منبع: سامت نیوز 

    نکاتي مهم در رابطه با 

بهداشتخوابكودكانونوجوانان
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طــرح ابــرار یــا اقــدام بــرای راه هــای اولویــت دار روســتایی بــه 
ــازی ۵۵۰۰  ــداث و بهس ــور اح ــی بمنظ ــرح مل ــک ط ــوان ی عن
کیلومتــر از راه هــای روســتایی کشــور در کلیــه اســتان هــا در 

حــال اجــرا مــی باشــد.
در ایــن طــرح قــرار اســت طــی مــدت دو ســال پنــج هــزار و ۵۰۰ 
کیلومتــر از راه هــای روســتایی کشــور کــه مناســب ســازی نشــده 

مــورد بهســازی و احــداث قــرار بگیرد.
ــر  ــل ۲۰۰۰ کیلومت ــن طــرح ســاخت و تکمی ــه اول ای در مرحل
راه روســتایي در ســطح کشــور مــد نظــر بــود و در مرحلــه دوم  
ســاخت و تکمیــل ۳۰۰۰ کیلومتــر راه روســتایي دیگــر نیــز بــه 
برنامــه هــای در دســت اقــدام در ایــن طــرح اضافــه مــی گــردد.

ــا پروژه هــاي نمیــه کاره  ــرار اولویــت نخســت ب در طــرح ملــی اب
ــوار فاقــد راه  ــاالي ۲۰ و ۵۰  خان و تکمیــل راه هــاي روســتایي ب

آســفالت مــی باشــد.
ــه نقــش راه هــا در توســعه ی پایــدار کشــور و نیــز  ــا توجــه ب ب
ــا  ــف خصوص ــای مختل ــش ه ــه بخ ــون ب ــات گوناگ ــه خدم ارائ
روســتاها مــی تــوان بــر اهمیــت بــاالی اجــرای ایــن طــرح ملــی 

ــرد. در کشــور پــی ب
در همیــن راســتا بــر اســاس طرح ملــی ابرار در اســتان کرمانشــاه 
و از ســوی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
شــاهد ســاخت وترمیــم راه هــای روســتایی در نقــاط مختلــف 

ــتان هستیم. اس
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان کرمانشــاه در 
گفتگویــی بــا خبرنــگار ســالمت ســالم کرمانشــاه گفت: بیــش از 
ــرار بهســازی  ۳۹ کیلومتــر از راه هــای اســتان در قالــب طــرح اب

مــی شــود.
ــه گــزارش ســالمت ســالم کرمانشــاه،  فریبــرز کرمــی گفــت  ب

دربــاره اجــرای طــرح ابــرار بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح اقدامــی 
ــرای آســفالت راه هــای روســتایی دارای اولویــت اســت، اظهــار  ب
داشــت: ایــن طــرح بــرای احــداث و بهســازی ۵۵۰۰ کیلومتــر از 

راه هــای روســتایی کشــور در دســت اجــرا قــرار دارد.
ــج  ــرار اســت در مــدت دو ســال پن ــن طــرح ق ــزود: در ای وی اف
هــزار و ۵۰۰ کیلومتــر از راه هــای روســتایی کشــور کــه مناســب 

ســازی نشــده مــورد بهســازی و احــداث قــرار گیــرد.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه 

هــدف از اجــرای طــرح ابــرار را در مرحلــه اول شــامل ســاخت و 
تکمیــل ۲۰۰۰ کیلومتــر راه روســتایی در ســطح کشــور تــا پایان 
ســال گذشــته بــوده و در مرحلــه دوم ســاخت و تکمیــل ۳۰۰۰ 

کیلومتــر راه روســتایی در ســطح کشــور مدنظــر اســت.
ــای  ــل پروژه ه ــا تکمی ــت پروژه ه ــت: اولوی ــان داش ــی بی کرم
نیمــه کاره و تکمیــل راه هــای روســتایی بــاالی ۲۰ و ۵۰ خانــوار 

ــد راه آســفالت اســت. فاق
ــول کل  ــز ط ــاه نی ــتان کرمانش ــطح اس ــرد: در س ــوان ک وی عن

ــه  ــرار ب ــرای اجــرای پروژه هــای ابالغــی طــرح اب تعهــد شــده ب
ــرار اســت در ۱۶ نقطــه اســتان  ــر می رســد کــه ق ۳۹.۳ کیلومت
ــرپل  ــرب، س ــاد غ ــالم آب ــاه، اس ــتانهای کرمانش ــامل شهرس ش
ذهــاب، قصرشــیرین، گیالنغــرب، روانســر، پاوه، هرســین و ســنقر 

مــورد اجــرا قــرار گیــرد.
ایــن مســئول خاطــر نشــان کــرد: متوســط پیشــرفت فیزیکــی 
ــتان  ــطح اس ــرار در س ــرح اب ــی ط ــروژه ابالغ ــوع ۱۶ پ در مجم

ــد. ــد می رس ــه ۵۰ درص ــاه ب کرمانش
ــای روســتایی  ــر از راه ه ــت: در حــال حاضــر ۱۰ کیلومت وی گف
در چهــار محــور روســتایی واقــع در شهرســتانهای قصرشــیرین و 

ســنقر بــا پیشــرفت فیزیکــی ۹۵ درصــد اجــرا شــده اســت.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه 
ــده ۲۹.۳  ــد ش ــول تعه ــه ط ــر ب ــروژه دیگ ــرد: ۱۲ پ ــح ک تصری
ــتان  ــطح اس ــد در س ــی ۳۵ درص ــرفت فیزیک ــر و پیش کیلومت

ــت ــدام اس ــت اق ــاه در دس کرمانش
گزارش و گفتگو از: 
سامت سام کرمانشاه 

بهسازی بیش از ۳9 کیلومتر از راه های کرمانشاه
 در قالب طرح ابرار 

اجرای طرح ملی سراسری 
ارتقای کیفی روکش آسفالت 

راههای شریانی کشور: 

اجرای عملیات فاز دوم
 روکش آسفالت گرم و لکه گیری 

مسیر جوانرود-کوزران     

اجرای طرح ملی
 ابرار

راه روستایی عظیم آباد
 شهرستان سنقر

 به طول دو کیلومتر 

اجرای طرح ملی ابرار

  اقدامات شامل 
تراش آسفالت و لکه 
گیری مجدد  محور 

پل شکسته به کنگاور  
و راه روستای خرم 

آباد و لکه گیری راه 
روستای ده کهنه به 

دوآب با آسفالت سرد

اجرای طرح ملی سراسری ارتقای کیفی 
روکش آسفالت راههای شریانی کشور: 

ادامه فاز سوم عملیات 
روکش آسفالت   
محور ، روانسر - 

پاوه در راستای ارتقاء 
سطح ایمنی راهها

اجرای طرح ملی 
ابرار

  

راه روستاهای ، دارتوت صیاد، 
شهرستان گیالنغرب - 

 سوخور مروتی تا مرحله 
ساب بیس رگالژ و غلطک کوبی 

شده و آماده عملیات بیس
 می باشد
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 مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمي اســتان کرمانشــاه خســارت 
بخــش فرهنــگ و هنــر اســتان در پــي شــیوع کرونــا را تــا پایــان 
ــالم  ــان اع ــارد توم ــدود ۱۸۰ میلی ــال ح ــاه امس ــت م اردیبهش

کــرد.
بهــرام فاضلــي  بــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاري کرونــا از ابتــداي 
اســفند ســال گذشــته، گفــت: تقریبــا از همــان روزهــاي ابتــداي 
شــیوع ایــن بیمــاري، مراکــز و موسســات فرهنگــي و هنــري بــه 

عنــوان اولیــن صنــوف تعطیــل شــدند.
ــا  ــري عمدت ــي و هن ــاي فرهنگ ــرد: برنامهه ــان ک وي خاطرنش
تجمیعــي اســت و جهــت پیشــگیري از شــیوع کرونــا ضــروري 
ــتان  ــري اس ــي و هن ــز فرهنگ ــا و مراک ــن برنامهه ــه ای ــود ک ب

تعطیــل شــوند.
فاضلــي تصریــح کــرد: در پــي ایــن تعطیلــي متاســفانه آســیب 
هایــي بــه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر اســتان وارد شــد و آنطــور که 
بــرآورد کردهایــم از ابتــداي اســفند تــا پایــان اردیبهشــت مــاه 
بخــش فرهنــگ و هنــر اســتان حــدود ۱۸۰ میلیــارد تومــان از 

»کرونــا« زیــان دیــده اســت.
ــارت  ــزان خس ــن می ــش ای ــه افزای ــاره ب ــا اش ــئول ب ــن مس ای
درصــورت اســتمرار تعطیلــي مراکــز فرهنگــي و هنــري اســتان، 
گفــت: بــه نظــر مــي رســد صنــوف وابســته بــه فرهنــگ و هنــر 
ــون  ــوند، چ ــایي ش ــه بازگش ــند ک ــي باش ــن صنوف ــزو آخری ج

ماهیــت کار آنهــا تجمیعــي و مخاطــب محــور اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمي اســتان کرمانشــاه در ادامــه 
در تشــریح حمایتهــاي صــورت گرفتــه از اهالــي فرهنــگ و هنــر 
ــد  ــود ۱۸۰۰ هنرمن ــه وج ــا، ب ــیوع کرون ــرایط ش ــتان در ش اس
ــزود: در حــال حاضــر  ــرد و اف بیمــه شــده در اســتان اشــاره ک
بــا توجــه بــه دســتورالعمل کشــوري، بیمــه ســه مــاه هنرمندان 

اســتان رایــگان شــده اســت.
فاضلــي تصریــح کــرد: همچنیــن طــي ایــن ســه مــاه هنرمندان 
اســتان را از پرداخــت اجــاره بهــاي اماکــن فرهنگــي و هنــري 

اســتان معــاف کردهایــم.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمي اســتان کرمانشــاه از 
ــه  ــاد ب ــایت وزارت ارش ــا در س ــت ت ــتان خواس ــدان اس هنرمن
آدرس www.farhang.gov.ir ثبــت نــام کننــد تــا درصــورت 
اعــالم حمایتهــاي بعــدي ســتاد کرونــا، بتــوان ایــن حمایتهــا را 

ــراي آنهــا اعمــال کــرد. هرچــه ســریعتر ب
فاضلــي پیــش بینــي کــرد، حمایــت هــاي احتمالــي  دولــت در 
ــراي  ــا پرداخــت تســهیالت ب قالــب بخشــودگي اجــاره بهــا و ی
ــه محــض  ــرد: ب ــد ک ــود و تاکی ــه ش ــر گرفت ــدان در نظ هنرمن
ــر اطــالع  ــي هن ــه اهال ــي ســریعا ب ــاي دولت ــت ه ــالم حمای اع

ــت. ــد گرف رســاني الزم صــورت خواه

  پس از چهار ماه تعطیلی اجراهای زنده تئاتر
 اجرای نمایش های خیابانی در سطح شهر کرمانشاه

 با شعار
»من، تو، ما تئاتر، زندگی، کرونا«

ــر  ــروه تئات ــا گ ــی ب ــر خیابان ــای تئات ــتین روز از اجراه    نخس
»بــاران« بــه سرپرســتی ســعید ذبیحــی و بــا شــعار »مــن، تــو، 
ــا« در ســطح شــهر کرمانشــاه برگــزار  مــا تئاتــر، زندگــی، کرون

شــد.
ــتان  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــی مدی ــرام فاضل به
کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اینکــه تئاتــر یکــی از روش هــای موثــر 
ــه شــیوع  ــا توجــه ب ــت: ب ــوزش  و پیشــگیری اســت گف در آم

ویــروس کرونــا و تعطیلــی چهارماهــه برنامــه هــای زنــده 
ــاهد  ــر ش ــای تئات ــدن اجراه ــل ش ــری و کنس ــی وهن فرهنگ

ــدیم. ــر  ش ــگ و هن ــوزه فرهن ــادی در ح ــای زی ضرره
فاضلــی ادامــه داد: هنرمنــد در اجــرای نمایــش هــای خیابانــی 
مــی توانــد بــا مــردم ارتباط مســتقیمی بگیــرد و بیشــترین تاثیر 
را برمخاطــب داشــته باشــد و در ایــن بیــن نکاتــی را عنــوان کند 
کــه در یــاد و ذهــن تماشــاچی مانــدگار شــود. در ایــن راســتا بــا 
توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا، از طریــق تئاتــر خیابانــی بــا 
رعایــت فاصلــه ی اجتماعــی مــی توانــد در مــکان هــای عمومی 
ــته  ــی داش ــای آموزش ــه ه ــه جنب ــود ک ــزار ش ــی برگ اجراهای

باشــند و همچنیــن نشــاط آور باشــد .
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی افــزود: در ایــن پویــش ملی 
کــه در  تنهــا درچنــد اســتان کشــور شــروع شــده و آثــار ویــژه 
پیشــگیری از گســترش ویــروس کرونــا در آن اجــرا خواهــد شــد 
ــی  ــرح م ــر ط ــای آغازگ ــتان ه ــدود اس ــز از مع ــاه نی و کرمانش
باشــد کــه ایــن اجراهــا میتوانــد الگــوی مناســبی جهــت بهــره 
ــه هــای بیــن  ــرداری دیگــر اســتان هــا کشــور و حتــی تجرب ب
المللــی بــا ایــن شــیوه خالقانــه باشــد . چــرا که گــروه هــا در ۹۰ 
ثانیــه فاصلــه  چــراغ هــای قرمــز بــرای راننــدگان و سرنشــینان 
ــروه و  ــی گ ــه اجتماع ــرده و فاصل ــرا ک ــا اج ــل خودروه داخ
مخاطــب رعایــت مــی شــود . در ایــن دوره  ۴ نمایــش توســط 
ــر پــالکارد  ــه صــورت تئان چهــار گــروه هــای تئاتــر خیابانــی ب
طراحــی شــده انــد کــه هنرمنــدان بــا اســتفاده از عروســک های 
ــد  و جهــت  ــه اجــرا مــی پردازن ــار راه ب ــر ســر چه نمایشــی ب

آگاهــی و اطــالع مــردم از وضعیــت قرمــز و هشــدار بــه مــردم 
بســیار موثــر اســت.

وی اظهــار داشــت: شــعار ایــن پویــش هنــری »مــن، تــو، مــا_ 
تئاتــر، زندگــی، کرونــا«، شــعار مناســبی بــرای ایــن اجراها می 
باشــد کــه از ســوی اداره کل هنرهــای نمایشــی وزارت ارشــاد 
اســالمی انتخــاب شــده و امیدواریــم کــه مــردم ایــن ویــروس 
ــتفاده از  ــی و اس ــه اجتماع ــد و فاصل ــدی بگیرن ــتر ج را بیش
ماســک را رعایــت کننــد تــا شــاهد درگیــری کمتــر هموطنان 

و همشــهریانمان بــا ایــن ویــروس باشــیم. 
ایشــان در ادامــه عنــوان نمودنــد تــالش مــا در آینــده توســعه 
ــی در ســطح اســتان و  ــر خیابان ــد و اجــرای تئات ــد تولی فراین
ــا در  ــود و قطع بخصــوص شهرســتان هــای ســفید خواهــد ب
ایــن رویدادهــا گــروه هــای بیشــتری از فعالیــن تئاتــر خیابانی 

اســتان را بــه کار گیــری خواهیــم نمــود.
ایــن پویــش هنــری توســط اداره کل هنرهــای نمایشــی ،  اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمانشــاه و بــا همکاری 
ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و اجتماعی شــهرداری کرمانشــاه و 
کانــون پرورشــی فکــری کــودکان و نوجــوان برگــزار مــی شــود 
و مجــری ایــن پــروژه دفتــر تئاتــر خیابانــی انجمــن هنرهــای 

نمایشــی اســتان است. 
فاضلــی در پایــان گفــت: امــروز روز نخســت ایــن اجراهــا بــود 
ــرار داشــتن اســتان کرمانشــاه در وضعیــت  ــه ق ــا توجــه ب و ب
هشــدار قرمــز برنامــه ی اجراهــا بــه صــورت روزانــه اعــالم مــی 

گــردد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی کرمانشاه: 
پرداختی به اصحاب فرهنگ و هنر کرمانشاه براساس 

قراردادهای کاری است
ــاره  ــا اش ــاه ب ــالمی کرمانش ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــا و  ــه انجمن ه ــن اداره ب ــر ای ــای اخی ــت پرداخت ه ــه لیس ب
موسســات فرهنگــی هنــری اســتان گفــت : ایــن پرداخت ها به 
دلیــل اجــرای قرادادهــای کاری بیــن ایــن اداره کل و موسســات 
و انجمن هــای فرهنگــی هنــری از فروردیــن ۹۸ تــا اردیبهشــت 

ــوده اســت. ۹۹ ب
 بهــرام فاضلــی زاد گفــت: فصــل پنجــم اعتبــارات فعالیت هــای 
ــا عنــوان »کمــک بالعــوض« کــد می شــود  فرهنگــی هنــری ب
ــات و  ــه موسس ــت و حق الزحم ــک نیس ــت کم ــا در حقیق ام
انجمن هــای فرهنگــی هنــری اســتان بــرای اجــرای قراردادهــای 

منعقــد شــده اســت.
وی اظهارداشــت: قانونگــذار موسســات و ادارات دولتــی را بــرای 
برگــزاری جشــنواره، همایــش و برنامه هــای از ایــن دســت 
ــع کــرده اســت و اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی هــم  من
ــر  ــالوه ب ــری ع ــی هن ــات فرهنگ ــا موسس ــرارداد ب ــد ق ــا عق ب
رونــق بخشــیدن بــه ایــن موسســات، برنامه هــا و همایش هــای 

ــد. ــزار می کن ــاه برگ ــتان کرمانش ــی را در اس متنوع
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمانشــاه در 
خصــوص پرداخــت کمــک بــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر کــه از 
شــیوع ویــروس کرونــا ضــرر کرده انــد، هــم گفــت: در ســه مــاه 
اخیــر کــه ایــن بیمــاری معیشــت برخــی از افــراد را تحــت تاثیر 

ــم. ــرای آنهــا در نظــر گرفتی ــی را ب ــرار داد کمک هــای جزی ق
فاضلــی زاد ادامــه داد: ایــن دســت از افــراد در ابتــدا درخواســت 
خــود را ثبــت می کننــد و ایــن درخواســت ها بــه حــوزه 
ــا  ــورد آنه ــا در م ــود ت ــاع داده می ش ــه ارج ــی مربوط تخصص

تصمیم گیــری شــود.

خسارت 180 میلیاردي »کرونا« 
به بخش فرهنگ و هنر کرمانشاه

   پس از چهار ماه تعطیلی اجراهای زنده تئاتر ، اجرای نمایش های خیابانی با شعار»من، تو، ما تئاتر، زندگی، کرونا«

پرداختی به اصحاب فرهنگ و هنر کرمانشاه براساس قراردادهای کاری است

در تشریح حمایتهاي صورت گرفته از اهالي فرهنگ و هنر 
استان در شرایط شیوع کرونا، به وجود 1800 هنرمند بیمه 

شده در استان ؛
 در حال حاضر با توجه به دستورالعمل کشوري

 بیمه سه ماه هنرمندان استان رایگان شده است.
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گاه  عمارت بام

یکــی از نیازهــای ضــروری جانبــازان قطــع 
نخــاع ویلچــر برقــی اســت کــه ایــن مطالبــه 
ــه  ــب یادداشــتی ک ــش در قال ــدی پی را چن
ــه چــاپ رســید  در روزنامــه وزیــن باختــر ب
ــا اینکــه مســوولین بنیــاد  مطــرح نمــودم ت
شــهید اســتان بــا تاخیــری طوالنــی و پــس 
ــن نتیجــه رســیدند و  ــه ای ــد ســال ب از چن
نهایتــا شــاهد تهیــه و در اختیــار قــرار دادن 
ــازان  ــت جانب ــی جه ــر برق ــداد ۵۲ ویلچ تع

قطــع نخاعــی از ســوی بنیــاد بودیــم.
از طرفــی جانبــازان بدلیــل َوضعیــت خــاص 
ــی  ــش بین ــورت پی ــوال بص ــمانی معم جس
ــای خــاص شــده  ــاری ه ــار بیم نشــده دچ
ــن  ــد ای ــع دارن ــه موق ــان ب ــه درم ــاز ب و نی
ــه مطــب  ــی اســت کــه مراجعــه ی ب درحال
هــای خصوصــی بــا توجــه بــه نوبــت دهــی 
هــای طوالنــی و بعضــا چنــد ماهه ســالمتی 
آنهــا را بــه مخاطــره مــی انــدازد، بــه عــالوه 
اینکــه اکثــر مطــب ها،کلینیــک هــای 
رادیولــوژی، آزمایشــگاه هــا و داروخانــه هــای 
ــزاری  ــات ســخت اف ســطح شــهرفاقد امکان
ــی  ــرویس ده ــرای س ــزاری الزم ب ــرم اف و ن
مناســب و دسترســی آســان بــرای این قشــر 
مــی باشــد. بــا وجــود آنکــه ســالهای طوالنی 
از تشــکیل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 

مــی گــذرد وســاختمان هــای زیــادی تحــت 
عناویــن مختلف توســط بنیاد ســاخته شــده 
و بعضــا بــه بخش خصوصــی واگــذار گردیده 
ــتان  ــا بیمارس ــگاه ی ــک درمان ــوز ی ــا هن ام
ویــژه بــرای  جانبــازان ســاخته نشــده تــا بــا 
ســرویس دهــی بهنگام و مناســب گوشــه ای 

ــراد را کاهــش بدهــد. از آالم ایــن اف
ازاینــرو و بــا توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده 
ــازان  ــور جانب ــان ام ــی رود متولی ــار م انتظ
نســبت بــه احــداث بیمارســتانی ویــژه 
ــص  ــات و تخص ــی امکان ــا تمام ــازان ب جانب
هــا اقــدام نماینــد تــا ضمــن کاســته شــدن 
ــه  ــر و ارائ ــن قش ــره ای ــج روزم از درد و رن
ــی حیثیــت و  ــات تخصصــی، درمان ی خدم
ــز  ــواده هایشــان نی ــازان و خان ــگاه جانب جای

ــردد.  ــظ گ حف
ــرای  ــاد ب ــل بنی ــض و طوی ــکیالت عری تش
رفــع احتیاجــات ایثارگــران و پاســخگویی به 
خواســته هــای آنهــا تشــکیل گردیــده کــه 
اگــر بــه موقــع نیازهــای متقاضیــان بــرآورده 
ــه  ــه شــده ک ــات ارائ ــا خدم ــه تنه نشــود ن
ــر  ــز زی ــن ســازمان نی ــت ای اساســا موجودی

ــی رود. ســوال م
اینکــه تشــکیالتی وســیع بــا تعــداد فــراوان 
تجهیــزات  اداری،  ســاختمان  خــودرو، 

ــای  ــه ه ــا هزین ــی ب ــر مصرف ــی و غی مصرف
توســعه و نگهــداری بــاال و پرســنل متعددی 
ــه مــاه حقــوق، پــاداش و اضافــه  کــه مــاه ب
کار خــود را دریافــت مــی نماینــد، فرســنگ 
هــا بــا ماهیــت اصلــی بنیــاد » تــالش بــرای 
ارتقــاء مــادی و معنــوی خانــواده ایثارگــران« 

ــه دارد.  فاصل
ــم  ــی تصمی ــر کرس ــه ب ــی ک ــذا از برادران ل
ــد مــی خواهــم  گیــری بنیــاد تکیــه داده ان
تــا پیــش از آنکــه کارد بــه اســتخوان برســد 
مرهمــی باشــند بــر زخــم هــای این قشــر نه 
آنکــه پــس از تحمــل ســال هــا درد و رنــج 
و زمانــی کــه فریادهــا ســربه فلــک کشــید و 
زمانــی کــه کار از کار گذشــته بماننــد مثــل 
معــروف» نوشــدارو پــس از مــرگ ســهراب« 

بــه دادشــان برســند.
ــا  ــه ب ــیار ک ــید و هوش ــب باش ــس مراق پ
تعلــل در انجــام وظایــف و کوتاهــی در ارائــه 
خدمــات خدایــی ناکــرده موجبات فروپاشــی 
ــت  ــن حیثی ــاد رفت ــازان و برب ــان جانب ش
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی را فراهــم 

ــد. نیاوری

جال مهدوی نیا
جانباز 7۰ درصد جنگ تحمیلی

ــوان  ــه عن ــبز شــهری ب توســعه ی فضــای س
ــک ضــرورت زندگــی شــهروندی محســوب  ی
ــورت  ــات ص ــاس مطالع ــر اس ــردد، ب ــی گ م
گرفتــه گســترش چنیــن اماکنــی نقــش 
مهمــی در رفــع نیازهــای شــهروندان دارد 
ــار  ــر ایجــاد نشــاط اجتماعــی آث کــه عــالوه ب
شــهروندان  رفتــار  بــر  فرهنگی،اجتماعــی 
داشــته و زمینــه را بــرای اجتمــاع پذیــری آنهــا 

ــد. ــی نمای ــم م فراه
ــه عنــوان  ــه ایــن مهــم ب از اینــرو پرداختــن ب
ــا در  ــهرداری ه ــف ش ــی از وظای ــش مهم بخ
نظــر گرفتــه مــی شــود کــه بــر اســاس آن می 
بایــد نســبت به ایجــاد، نگهــداری و توســعه ی 
چنیــن مــکان هایــی در تمامــی نقــاط شــهر 

اقــدام نماینــد.
ــر  ــالیان اخی ــی س ــد ط ــاه هرچن در کرمانش
ــه توســعه ی فضــای ســبز شــهری  نســبت ب
اقدامــات مثبتــی صــورت گرفتــه امــا بــا توجــه 
ــش  ــهر و افزای ــی ش ــی و کیف ــد کم ــه رش ب
جمعیــت شــهری گســترش چنیــن فضاهایــی 
ــرح  ــرورت مط ــک ض ــوان ی ــه عن ــان ب همچن
مــی باشــد. خوشــبختانه وجــود ظرفیــت 
هــای مناســب و متعــدد شــهری در کرمانشــاه 
شــرایط را بــرای جانمایــی فضای ســبز شــهری 

ــت. ــوده اس ــان نم آس
ــی ۳  ــول تقریب ــه ط ــر ب ــراب قنب ــاده س ج
کیلومتــر بــا منظرگاهــی زیبــا و آب و هوایــی 
مناســب ناشــی از وجــود باغــات فــراوان و 
تپــه هــای مشــرف، ظرفیــت بالقــوه مناســبی 
ــا  ــود، خصوص ــد ب ــور خواه ــن منظ ــرای ای ب
آنکــه از قدیــم مــورد توجــه شــهروندان بــوده 
ــژه جمعــه هــا و  ــه بوی ــام هفت و در تمامــی ای
ــراوان ــی ف ــرای جمعیت ــل پذی ــای تعطی روزه

 می باشد.  
همــه ی آنچــه در ایــن محــدوده تجمیــع 
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــی توج ــا اندک ــده ب گردی
مکانــی با جاذبــه فــراوان گردشــگری، تفریحی 

تبدیــل گــردد امــا جــاده ســراب بــرای 
شــهروندان ســرابی بیــش نیســت از آنچــه کــه 

ــد! ــته باش ــت داش ــد واقعی ــی توان م
و  تفریحــی  مناســب  هــای  زیرســاخت 
گردشــگری از جملــه مرمــت روکــش آســفالت 
ــنگفرش  ــذاری، س ــدول گ ــیر، ج ــول مس ط
ــب  ــان مناس ــبز، مبلم ــای س ــاده راه، فض پی
خصوصــا نیمکــت ، ســطل زبالــه و...، همچنین 
ســرویس بهداشــتی از جملــه ضروریاتــی 
هســتند کــه بــرای راه انــدازی و تجهیز منطقه 
ــراب  ــه س ــوم ب ــهری موس ــگری ش ی گردش

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م ــی بای قنبرم
ــا تغییــرات در ســطوح مدیریتــی  ــان ب  همزم
شــهرداری و افزایــش مطالبــات مردمی شــاهد 
ــهری  ــت ش ــرد مدیری ــرش و رویک ــر نگ تغیی
نســبت بــه گســترش و تجهیــز فضاهــای ســبز 
شــهری هســتیم. بنحــوی کــه ایجاد،مرمــت و 
ــارک هــا و فضاهــای ســبز شــهری  ــز پ تجهی
در دســتور کار مدیریــت شــهری قــرار گرفتــه 
و مدیــران مناطــق مختلــف شــهرداری بــه این 

مهــم اهتمــام ویــژه دارنــد.
مهندس حســن مرادی مدیــر کل  هماهنگی و 
نظــارت بــر خدمات شــهری طــی بازدیــدی که 

بــه همــراه ســایر مســوولین خدمات شــهری و 
شــهرداری منطقــه چهــار از جــاده ســراب قنبر 
ــت  ــا و مرم ــر احی ــد ب ــن تاکی ــتند ضم داش
ایــن جــاده خواســتار آن شــد کــه شــهرداری 
منطقــه اقدامــات الزم را بمنظــور ارتقــا ســطح 
کیفــی امکانــات موجــود و نیــز جانمایــی 
 امکانــات بیشــتر جهــت رفــاه شــهروندان اتخاذ 

نماید.
ــه ظرفیــت هــای خــوب ایــن  ــا اشــاره ب وی ب
محــدوده خواســتار آن شــد تــا شــرایط ایجــاد 
پیــاده راهــی مناســب بــرای ایــن جــاده 

ــود. ــیده ش اندیش
گفتنــی اســت بــا توجــه بــه پیشــینه منطقــه 
ــه در آن وجــود  ــای مناســبی ک ــت ه و ظرفی
دارد و درصــورت محقــق شــدن برنامــه ی 
فــوق مــی تــوان شــاهد بوجــود آمــدن منطقــه 
گردشــگری شــهری بــا ویژگــی هــای منحصــر 
ــود  ــود و ایــن گام بزرگــی خواهــد ب بفــردی ب
ــه  ــرای تبدیــل شــدن جــاده ســراب قنبــر ب ب

واقعیــت!
                                  گزارش از: 

سامت سام کرمانشاه

ــب  ــه عنــوان قــوت غال ــان ب از ن
و غــذای اصلــی ایرانــی هــا یــاد 
ــر  ــه س ــوی ک ــود بنح ــی ش م
ــر  ــا ه ــی ب ــر ایران ــفره ی ه س
ــه ای  ــل تک ــی الاق ــده غذای وع
نــان وجــود دارد. گفتــه مــی 
ــان هــر  شــود میــزان مصــرف ن
ــای  ــر اماره ــش براب ــی ش ایران
جهانــی مــی باشــد بنحــوی 
کــه میانگیــن مصــرف نــان 
هــر ایرانــی در طــول ســال 
ایــن  و  بــوده  ۱۶۰کیلوگــرم 
کشــورها  ســایر  در  میــزان 
باشــد.امار  مــی  ۲۵کیلوگــرم 
ــان در  ــت ن ــای اهمی ــوق گوی ف

ســبد غــذای ایرانیــان اســت بــه همیــن علــت 
و بــا توجــه بــه نقــش نــان در ســالمت عمومی 
جامعــه نظــارت بــر کلیــه مراحــل تولیــد ایــن 
ــه ی  ــفره وظیف ــا س ــه ت ــب از مزرع ــوت غال ق
خطیــری اســت کــه بــر عهــده چندیــن نهــاد 
و دســتگاه قــرار گرفتــه تــا هــر شــهروند ایرانی 
نانــی مرغــوب و البتــه ســالم را بــه ســر ســفره 

ــرد. ــود بب خ
ــاالی  ــم ب ــالوه حج ــده بع ــر ش ــت ذک اهمی
تقاضــا  بــرای نــان درکشــور فراینــد نظــارت بر 
کلیــه مراحــل تولیــد نــان از مزرعــه تا ســفره را 
چنــان پیچیــده و حســاس نمــوده کــه هرگونه 
غفلتــی مــی توانــد بــه قیمــت تهدید ســالمت 

جامعــه منجــر شــود.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه کیفیــت نــان 

تولیــدی بــه ســه عامــل مهــم بســتگی دارد:
مواد اولیه ۵۱درصد

نیروی انسانی ماهر ۳۲ درصد
شــرایط فنــی، بهداشــتی و تجهیــزات ۱۷ 

درصــد
ــوق موجــب  ــوارد ف ــک از م ــی در هری جابجای
ــان تولیــدی  ــا افزایــش کیفیــت ن کاهــش و ی
ــرف  ــی مص ــا نارضایت ــت ی ــه رضای و درنتیج
ــتن  ــرای داش ــد ب ــردد. هرچن ــی گ ــده م کنن

ــای  ــک از فاکتوره ــود هری ــوب وج ــان مرغ ن
ذکــر شــده ضــروری مــی باشــد امــا نقشــی که 
مــواد اولیــه دارد عــالوه بــر مرغوبیــت نــان در 
ســالمت مصــرف کننده نیــز تاثیــر دارد از اینرو 
ــای  ــوی نهاده ــتری از س ــیت بیش ــا حساس ب

ــود. ــی ش ــال م ــی دنب نظارت
اینکــه چــه عواملــی  نــان را تبدیل بــه تهدیدی 
ــد ریشــه در  ــی نمای ــوم م ــرای ســالمت عم ب
ســودجویی عــده ای دارد کــه بــا افــزودن بیش 
ــوادی چــون جــوش شــیرین  از حــد مجــاز م
ــه  ــان و درنتیج ــت ن ــظ مرغوبی ــعی در حف س
خــوش ظاهــر شــدن ان دارنــد غافــل از اینکــه 
ــد  ــر از ح ــا فرات ــی ه ــن افزودن ــتفاده از ای اس
ــالمت  ــه س ــدی ب ــیب ج ــب اس ــاز موج مج

مصــرف کننــده مــی گــردد.
ــا را  ــه پ ــرادی ک ــتند اف ــان هس ــن می در ای
ــع  ــه مناف ــیدن ب ــرای رس ــته و ب ــر گذاش فرات
ــا  ــون را توام ــالق و قان ــای اخ ــخصی مرزه ش
درمــی نوردنــد و از مــواد ســمی کــه اســتفاده 
ــه  ــرای ب از آنهــا جــرم محســوب مــی شــود ب
عمــل آوردن خمیــر و حفــظ ظاهــر نــان 
اســتفاده مــی نمایند.لــذا اســتفاده از ایــن مــواد 
خطرنــاک یکــی از بزرگتریــن تهدیدهــا بــرای 

ــود. ــی ش ــوب م ــهروندان محس ــالمت ش س
بانکیت

ــا بالنکیــت  ــد ی ســم جوهــر قن
مــاده ای ســمی و خطرنــاک 
اســت کــه مصــرف آن مضــرات 
فراوانــی بــرای بــدن انســان 
در بــردارد، کــه از آن جملــه 
مــی تــوان بــه ســرطان روده 
ــل  ــه همیــن دلی اشــاره کــرد. ب
ــد  ــر قن ــودر جوه ــتفاده از پ اس
جــرم و تخلــف مــی باشــد. امــا 
ــک  ــاده ی ــن م ــه ای ــا ک از آنج
بهبــود دهنــده عالــی اســت 
بعضــا جایگزیــن مخمــر و جوش 
شــیرین در نانوایــی هــا مــی 

ــردد. گ
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــوان ســفید کننــده ای  ــه عن ــاده صنعتــی ب م
قــوی در پارچــه بافــی، بازیافــت کاغــذ باطلــه 
و صنعــت رنگــرزی مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد. از جملــه عــوارض اســتفاده از ایــن 
ســم در نانوایــی هــا مــی تــوان بــه مشــکالت 
ــاره  ــتی اش ــی پوس ــمی و حت ــی، چش گوارش

نمــود.
از جملــه نشــانه هــای وجــود ایــن مــاده ســمی 
در نــان مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

•رنگ سفید و شفاف نان
ــرم  ــای ناف ــه ه ــده دارای لب ــه ش ــان پخت •ن

ــت نیس
•نان ها به راحتی فرم می گیرند

هرچنــد بنــا بــه گفتــه مســوولین معاونــت غذا 
ــاه  ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل و داروی دانش
طــی بازرســی هــای مســتمر بــه عمــل آمــده 
ــاده ســمی در آرد  ــن م ــوردی از اســتفاده ای م
نانوایــی های ســطح شــهر کرمانشــاه مشــاهده 
نشــده امــا بــا توجــه بــه ســودجویی احتمالــی 
ــر  ــری ب ــارت دقیقت ــوولین نظ ــا دارد مس ج
نانوایــی هــا و کارخانــه های آرد داشــته باشــند 
کــه هرگونــه غفلتــی در ایــن حــوزه مــی توانــد 
بــه بهــای تهدید ســالمت جامعــه منجر شــود.
گزارش از:سامت سام کرمانشاه
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