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یر ضربه پلیس  سارقان، قاچاقچیان و گلدکوئیستی ها ز
رئیس پلیس تهران از انهدام چندین باند س��رقت، قاچاق 

کاال و یک شبکه  گلدکوئیستی در تهران خبر داد.

س��ردار حس��ین رحیمی با اش��اره به طرح اخیر پلیس در 
موضوع مبارزه با س��ارقان حرفه ای پایتخ��ت اظهار کرد: در این 
عملیات 10 باند سرقت به عنف، زورگیری، کیف قاپی و... منهدم 
و 40 نفر دستگیر شدند عالوه بر آن 36 سارق منزل و اماکن نیز 

که در قالب 9 باند فعالیت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
رئی��س پلی��س تهران اف��زود: همچنین س��ه بان��د جعل و 
کالهبرداری متشکل از 17 نفر کالهبردار جاعل منهدم شد و در 
مجموع همکاران ما موفق به ضربه زدن به 29 باند سرقت شدند.

س��ردار رحیمی گف��ت: در این مرحله اعض��ای یک باند از 
شرکت گلدکوئیست که به صورت هرمی فعالیت داشته و تعداد 
زیادی از مردم را با وعده استخدامی جذب شاخه های خود کرده 

بودند شناسایی شدند و 13 نفر در این رابطه دستگیر شدند.

یع گوشت خر در مشهد دستگیر شد عامل توز
فرمان��ده انتظامی شهرس��تان "بینالود" از کش��ف 
مقادیری گوش��ت خر و دس��تگیری عامل توزیع آن در 

مشهد خبر داد.
سرهنگ حسین دهقانپور گفت: ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان پس از اطالع از عرضه گوشت االغ در یک مرکز 
پذیرایی به همراه ماموران اداره بهداشت شهرستان به محل 
مراجعه کردن��د. وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی 
مقام قضایی محل را بازرس��ی و 10 کیلو گوش��ت االغ از 

داخل یخچال فریزر این رستوران کشف کردند.
وی ادام��ه داد: ماموران انتظامی در تحقیقات خود 
به اظهارات ضد و نقیض یکی از کارگران مرکز پذیرایی 
مشکوک ش��دند و او را جهت انجام بازجویی تخصصی 
ب��ه پلیس آگاهی منتقل کردند. ب��ا توجه به تصاویر به 
دس��ت آم��ده از دوربین های مداربس��ته و اطالعات به 
دست آمده در بازجویی ها، عامل کشتار و توزیع گوشت 
االغ در اطراف مش��هد شناسایی و پلیس مخفیگاه او را 
با هماهنگی مقام قضایی مورد بازرسی قرار داد. در این 

عملیات بیش از 134 کیلو گوشت االغ کشف شد.

دستگیری کالهبرداران 30 میلیاردی در مازندران
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از 
دستگیری کالهبرداران 30 میلیارد ریالی در این استان 
خبر داد و گفت: 3 کالهبردار که نس��بت به صدور چک 
بالمحل و جعلی اقدام کرده و از مردم اخاذی می کردند 

دستگیر شدند.
ذبی��ح اهلل پهلوانی اظهار کرد: س��ه نف��ر در ارتباط با 
کالهبرداری از مردم در اس��تان مازندران دستگیر شدند. 
وی خاطرنش��ان کرد: این سه نفر نسبت به صدور و جعل 
چک در استان اقدام می کردند که طی 48 ساعته گذشته 
پ��س از شناس��ایی توس��ط نیروهای پلیس در س��اری و 
قائمشهر عملیات دستگیری آنها به سرانجام رسیده است.

رئی��س پلیس آگاهی فرمانده��ی انتظامی مازندران 
از دس��تگیری قاچاقچیان نفت سفید که در حال حمل 
و انتق��ال غیرقانونی 70 هزار لیتر نفت س��فید بودند در 
استان مازندران دستگیر شدند. پهلوانی تعداد قاچاقچیان 

دستگیر شده در این عملیات را چهار نفر عنوان کرد.

و سواری   واژگونی شبانه خودر
در بزرگراه شهید خرازی

یک دستگاه خودرو سواری حین حرکت در یکی از 
بزرگراه های غرب تهران، واژگون شد.

 بروز این حادثه س��اعت 22:44 ش��ب دوشنبه به 
س��امانه 12۵ اطالع رسانی شد که بالفاصله آتش نشانان 
ایس��تگاه 114 ب��ه هم��راه گروه ام��داد و نج��ات 8 با 
هماهنگی س��تاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، 
خود را به بزرگراه شهید خرازی )مسیر غرب به شرق(، 

حوالی شهرک مسکونی شهید باقری رساندند.
بهزاد حاج جعفری فرمانده نیرو های عملیاتی اعزام 
ش��ده به محل حادثه گفت: یک دستگاه خودرو سواری 
تندر حین حرکت در بزرگراه به علت نامشخصی بر روی 
س��قف واژگون شده و در وسط مسیر قرار گرفته بود که 
خوشبختانه راننده این وسیله نقلیه بدون آسیب دیدگی، 
قبل از رسیدن آتش نشانان از اتاقک خودرو سواری خارج 
ش��ده بود. آتش نش��انان بی درنگ پ��س از قطع جریان 
برق خودرو س��واری و ق��رار دادن عالئم هش��داردهنده 
در بزرگ��راه، با کمک جرثقیل آتش نش��انی و تجهیزات 
مخصوص خودرو سواری را به حالت اولیه بازگرداندند و 

این وسیله نقلیه را به حاشیه بزرگراه منتقل کردند.

 سقوط سنگ در جاده فشم 
جان راننده 20ساله را گرفت

مع��اون عملیات پلیس راهور تهران گفت: س��قوط 
سنگ در جاده فشم باعت فوت راننده 20ساله شد.

س��رهنگ رازقی اظهار کرد: س��اعت 14:۵0 دیروز 
درجاده فشم بعد از محدوده رودک حادثه سقوط سنگ 
 ب��ر روی یک دس��تگاه خودروی س��واری ال90 رخ داد. 
وی اف��زود: در این حادثه راننده آقای این خودرو که 20 
سال س��ن داشت فوت کرد و سرنشین دیگر این خودرو 

که آقایی 19ساله بود مجروح شد.

ج کردن تومور 11 کیلویی از شکم زن هندی خار
پزش��کان هندی موفق به خارج ک��ردن تومور 11 
کیلویی از شکم یک خانم 70 ساله شدند که بیش از دو 

سال از رشد این تومور در شکم وی می گذشت.
ب��ه گفته لیال ب��ای، ج��راح و متخص��ص زنان در 
بیمارس��تان مرکزی هند، رشد بیش از حّد تومور منجر 
شده بود تا تمام فضای ش��کم این خانم سالمند اشغال 
شود و وی درد شدیدی را حس کند. تیم جراحی بیمار 
هندی می گویند: وزن تومور بیمار 11 کیلو و 800 گرم 
بود و پس از برداش��تن برای انجام بررس��ی های بیشتر، 

تومور به پاتولوژی فرستاده شد.

مصدومیت 1۶ مسافر به دلیل واژگونی نیسان 
س��خنگوی اورژانس کشور از مصدومیت 16 مسافر 

به دلیل واژگونی نیسان وانت در رودبار خبر داد.
مجتبی خالدی اظهار داشت: این حادثه بعدازظهر روز 
دوش��نبه در کیلومتر 77 محور رودبار جنوب - زهکلوت 
چارچاهی به وقوع پیوس��ته اس��ت. وی افزود: 16 مسافر 
ک��ه همگی اتب��اع افاغنه بوده اند در ای��ن حادثه مصدوم 
ش��دند که توسط نیروهای اورژانس پس از انجام اقدامات 
الزم درمان��ی جهت ادامه درمان به بیمارس��تان های امام 
خمینی)ره( جیرفت و 12 فروردین کهنوج منتقل شدند.

دستگیری شکارچی پلنگ و گرگ
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: 
نیروهای یگان حفاظت محیط زیس��ت ای��ن اداره کل با 
همکاری پلیس امنیت شهرستان بجنورد موفق به کشف 
قس��مت هایی از اجزای بدن یک قالده پلنگ و یک قالده 

گرگ در یکی از روستاهای شهرستان بجنورد شدند.
سیداصغر مطهری گفت: در این رابطه یک نفر شکارچی 
متخلف دستگیر شده و یک قبضه اسلحه تک لول غیرمجاز 
و مقادیری مهمات دست ساز غیرمجاز کشف و ضبط شد. 
ش��کارچی متخلف همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

هرروزناراضیتر
آقای روحانی امروز از روی دس��ت خط مرحوم هاش��می برای 
اداره کش��ور اس��تفاده می کند؛ پولدارها باید پولدارتر ش��وند، قشر 
متوس��ط فقیر شود و فقرا هم اصال مهم نیستند. دارند نفس مردم 
را می گیرن��د، دالر گران، بنزین گران، حامل های انرژی گران، تورم 
باال، افزایش حقوق یا نمی دهند یا 10 درصد. با این وضعیت مردم 

هر روز ناراضی تر می شوند.
منصوری

برایماآبنداشت
برجام آینده ایران را فروخت. حاال با بتن ریزی تاسیسات هسته ای 
روابط با کش��ورهای دنیا خوب شد؟ آیا روابط با غربی ها اقتصاد فلج 
کش��ور را رونق داد؟ آیا تولید رونق گرفت و بیکاری ریش��ه کن شده 

است؟ برجام برای ما آب نداشت اما برای غربی ها خوب نان داشت.
شفافی

گوشبهفرمانوالیتفقیه
تنها ریس��مان ب��رای نجات یافتن و غرق نش��دن در فتنه ها 
والیت فقیه است. باید همه گوش به فرمان والیت فقیه باشیم تا 

فتنه ها را دفع و دشمنان را ناکام کنیم.
میرحسینی

 
هنرمندچلمن

درود بر حاتمی کیا، چقدر حال به هم زن هس��ت وجود یک عده 
به اصطالح هنرمند چلمن که هیچ لیاقتی ندارند و فقط بلدند ژست 
روشنفکری بگیرند، زبانشان دراز است ولی در کله شان پر از گچه، گچ!
ناشناس

 
چرا؟چرا؟چرا؟

هر روز خبر می رس��د در این دولت جاسوس گرفته اند. مگر در 
یک دولت چند جاس��وس می تواند نفوذ کند؟ خبر می رس��د برادر 

رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور به بیت المال دست درازی 
کرده ان��د چرا؟ خب��ر داریم در این دولت چندی��ن وزیر باالی هزار 
میلیارد تومان سرمایه دارند آیا این افراد معنی گرسنگی را می توانند 
بفهمند؟ این وزرای محترم چگونه اینگونه مولتی میلیاردر شده اند؟ 
دالر در این دولت روز به روز گران تر می شود و همه چیز هم گران 
و گران تر چرا؟ دزدی از صندوق ذخیره فرهنگیان، دزدی از وزارت 
نفت، دزدی از اینجا و آنجای مملکت چگونه اتفاق می افتد؟ مملکت 
اینقدر بی در و پیکر است؟ چرا باید مسئولینی بر مسند کار باشند 
ک��ه توقع حقوق های نجومی دارند؟ مگ��ر یکی از دالیلی که مردم 

انقالب کردند مبارزه با سرمایه داران و پول پرستان نبود؟
ممقانی

 
روزاستکبارستیزی

روز 22 بهمن، روز استکبارستیزی است آن وقت رئیس جمهور 
در س��خنرانی ای��ن روز از محیط زیس��ت س��خن گف��ت و خروج 

خودروه��ای آلوده. آقای رئیس جمهور انگار می ترس��د مانند مردم 
فریاد بر س��ر آمریکا و انگلیس باب��ت این همه زورگویی بزند. آقای 
رئیس جمهور می خواهد ادبیات انقالب را تغییر دهد؟ روز 22 بهمن 
روز م��رگ بر آمریکا، مرگ بر اس��رائیل، مرگ بر انگلیس و منافق 
است. روز 22 بهمن نشان داد مردم ایران با همه مشکالت اقتصادی 
به نظام و انقالب خود وفادار هس��تند. مردم وفاداری خود را نشان 
دادند و این مسئولیت مسئوالن را بیشتر می کند تا به وظایف خود 
عمل کنند. لیاقت مردم شریف ایران با این همه سرمایه خدادادی 

در کشور بیش از این شرایط وخیم اقتصادی است.
حیدری

نتیجهعملکرد
نتیجه عملکرد دولت های اصالح��ات و کارگزاران افزایش فاصله 
طبقاتی، فساد، فقر و تبعیض بود و هیچ کار مثبتی برای مردم نکردند.
نعیمی

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

نگاه

 دستور کار 2030؛ نقشه راه جهانی سازی
و حاکمیت سرمایه ساالری است

وه اقتصاد  عضو هیات علمی گر
وهشکده نظام های اسالمی  اسالمی پژ
وهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی پژ

حجت االسالم ناصر جهانیان

»دستور کار 2030 برای توسعه پایدار« نقشۀ راه تحّقق این 
نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفادۀ بهینه 
از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر، تا س��ال 2030 تأکید 
می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای »مردم و کره زمین« 
آش��کارا تبلیغ می کندکه ما می توانیم اولین نس��لی باشیم که 
فقر را پایان داده اس��ت، همان طور که که ش��اید آخرین نسلی 
باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد. ادعای ما این است 
که »دستور کار 2030« کش��تی نوح نجات بخش نسل بشر از 
انقراض و »پایان تاریخ« نیست، بلکه، تداوم پروژه »غربی سازی« 
و نقش��ه راه جهانی س��ازی و حاکمیت سرمایه ساالری به دست 
تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد 
که »قبله سازی« کشورهای توسعه یافته بطور عام و »الگوسازی« 
این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی 
این دس��تور کار اس��ت، هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف 
باش��د. ازاین رو،  فرضیه تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در 
مرحله گردآوری اطالعات اس��نادی یا کتابخانه ای اس��ت، و در 
مباحث توس��عه به روش تحلیلی عمل خواهد ش��د. بخش های 
اصل��ی مقاله درباره چیس��تی، چرایی، چگونگی »دس��تور کار 
2030« در زمینه های »قبله س��ازی« و»الگوسازی«، و چرایی 
عدم امکان تحقق آن می باشد. یافته ها نشان می دهد که مشکل 

اصلی توس��عه پایدار در راه حل های ارائه ش��ده در »دس��تور کار 
2030«  یعنی، »قبله سازی« و »الگوسازی« نهفته است.

42 سال پیش استاد شهید مطهری این اعتقاد را که »بشر در 
اثر پیشرفت حیرت آور تکنیک و ذخیره کردن انبارهای وحشتناک 
وسایل تخریبی، رسیده به مرحله ای که به اصطالح با گوری که 
با دست خود کنده یک گام بیشتر فاصله ندارد«)مطهری، ج 24، 
ص 434(، و ب��ه تعبیر دیگ��ر، »جبر تمدن فاجعه خودکش��ی 
دس��ته جمعی را پیش خواهد آورد«)همان( مردود دانس��ته و با 
صراحت اعالم کرده که هرچند اگر تنها به قرائن و شواهد ظاهری 
قناعت کنیم، این احتمال را نمی توان نفی کرد، اما »آینده ای بس 
روشن و سعادت بخش و انسانی که در آن شر و فساد از بیخ و بن 
برکنده خواهد ش��د در انتظار بشریت است« )همان، ص 43۵(. 
این دیدگاه الهام بخش ادیان توحیدی، به ویژه، دین اس��الم است 
که نویدبخش قیام و انقالب مقدس مهدی موعود، پیروزی نهایی 
صالح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت بر زور و استکبار 
و استعباد و ظلم و اختناق و دجل )دّجالگری و فریب(، حکومت 
جهانی واحد، عمران تمام زمین در حدی که نقطه خراب و آباد 
ناشده باقی نماند، بلوغ بشریت به خردمندی کامل و پیروی از فکر 
و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز 
حیوانی، حداکثر بهره گیری از مواهب زمین، برقراری مس��اوات 
کامل میان انس��ان ها در امر ثروت، منتفی ش��دن کامل مفاسد 
اخالقی از قبیل زنا، ربا، ش��رب خمر، خیانت، دزدی، آدمکش��ی 
و غیره، و خالی ش��دن روان ها از عقده ها و کینه ها، منتفی شدن 
جنگ و برقراری صلح و صفا و محبت و تعاون، و سازگاری انسان 

و طبیعت می باشد)همان(.
حال دّجاالن و روباهان مّکار دو قرن اخیر که الگوی توسعه 
وابس��ته و الگوی توسعه انسانی قرن بیس��تمی آن ها علی رغم 
قالب روش��ن فکرانه این الگوی اخی��ر دردی از جوامع در حال 
توس��عه دوا نکرده اس��ت، در قرن بیست و یکم، بار دیگر قالب 

روشن فکرانه دیگری با عنوان »دستور کار 2030 برای توسعه 
پایدار« طراحی کرده اند که تداوم پروژه »غربی سازی« و نقشه 
راه جهانی س��ازی و حاکمیت سرمایه ساالری است. این دستور 
کار که به امضای تمامی کش��ورهای عضو سازمان ملل رسیده 
نقشۀ راه تحّقق توسعه پایدار را در سطح جهان مشخص کرده 
و بر اس��تفادۀ بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر، تا 
س��ال 2030 تأکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای 
»م��ردم و کره زمین« آش��کارا تبلیغ می کند ک��ه ما می توانیم 
اولین نس��لی باش��یم که فقر را پایان داده است، همان طور که 
که ش��اید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را 

دارد)سند سازمان ملل متحد، 139۵، ص 28(.
ادعای ما این اس��ت که »دس��تور کار 2030« کشتی نوح 
نجات بخش نسل بشر از انقراض و »پایان تاریخ« نیست، بلکه، 
نس��خه ای دیگر برای تداوم سلطه استعمار در قالب های قدیم، 
ن��و و فرانو بوده و در نهایت، به دنبال س��لطه س��رمایه بر کار، 
تداوم نابرابری، افزایش کش��ورهای حاشیه نشین بسیار فقیر و 

حفظ تداوم الگوی مصرف مترفانه غربی است.
ضرورت این تحقیق از چند جهت می باشد:

1- این دس��تور کار به امضای ایران اسالمی رسیده است. 
ازاین رو، الزم اس��ت با توجه به مش��کالتی که این سند ممکن 
است در آینده برای کشور از لحاظ محدودیت ها و تحریم های 
جدید به جه��ت اجرای اقتصاد مقاومتی ک��ه در برخی موارد 
با این س��ند در تعارض اس��ت تحقیق درباره چگونگی مواجهه 

هوش مندانه مدیریت پیامدهای این سند ضروری است.
2- مق��ام معظم رهبری این س��ند را از اس��ناد باالدس��تی 
سازمان ملل دانسته که یک منظومه ی فکری و فرهنگی و عملی 
در پش��ت صحنه برای همه ی دنی��ا دارند فکر و فرهنگ و عمل 
تولید می کنند؛ خوب این ها چه کس��انی هستند؟ ایشان خطاب 
به جمعی از اس��تادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها بر لزوم 

بررس��ی ابعاد گوناگون این سند از سوی اس��اتید تأکید کرده و 
می فرمایند: »این ها چه حّقی دارند که درباره ی کشورها، درباره ی 
ملّت ها، درباره ی سّنت هایش��ان، درباره ی عقایدشان، اظهارنظر 
کنند که باید این جوری کنید، باید آن جوری کنید؛ همه ی اینها 
هم »باید« است. اینکه می گویند الزام نیست، این سطحی نگری 
اس��ت؛ نخیر، در واقع، همه ی اینها الزام است، و هرکدام از اینها 
که تحّقق پیدا نکند، بعد به عنوان یک نقطه ی منفی به حس��اب 
خواه��د آمد که »در فالن جدول، تِه جدول قرار می گیرید؛ فالن 
امتیاز از شما سلب می ش��ود«! همه ی اینها این جوری است؛ در 
واقع همه ی اینها »باید« اس��ت، ولو در ظاهرش »باید« نباش��د. 
چه لزومی دارد؟ خب ما از چند س��ال قبل از این آمدیم گفتیم 
»الگوی ایرانی  -  اس��المی پیشرفت«؛ بنده کلمه ی توسعه را هم 
عمداً به کار نبردم. آقایانی که مس��ئول این کار هس��تند و از آن 
وقت ما با این ها ارتباط داریم، می دانند؛ بنده عمداً گفتم کلمه ی 
توس��عه را من به کار نمی برم، چون کلمه ی توسعه یک کلمه ی 
غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمه ی پیشرفت را به کار 
می برم؛ الگوی پیشرفت ایرانی  -  اسالمی. خب این الگو را بگردیم 
پیدا کنیم! چرا باید برای پیشرفت ما، دست های غربی الگو بدهند 
به صورت همین سند توس��عه ی پایدار یا 2030 و امثال این ها؟ 
این ها کار کیس��ت؟ کار شماها اس��ت، کار دانشگاه ها است، کار 

اساتید است)بیانات مقام معظم رهبری، 1396/3/31(.
3- ل��زوم مواجهه با اس��ناد بین الملل��ی از موضع گفتمان 
تمدن جدید اس��المی در قبال تمدن س��کوالر غ��رب. فرضیه 
تحقیق اکتش��افی اس��ت. اثبات خواهد ش��د که »قبله سازی« 
کشورهای توسعه یافته بطور عام و »الگوسازی« این کشورها در 
زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستور کار 
است، هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد. روش تحقیق 
در مرحله گردآوری اطالعات اسنادی یا کتابخانه ای است، و در 

مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد.)فارس(

کارشناس ارشد ارتقای سالمت
ویشی هادی در

روزی نیست که در روزنامه ها، 
و ش��بکه های درحـــاشیه خبرگزاری ه��ا 

اجتماع��ی یک ی��ا چند خبر 
مربوط به کشته ش��دن هموطنانمان در تصادفات و 
سوانح رانندگی نباشد. و این مورد کم کم به موضوعی 
برای چهارفصل تبدیل ش��ده و دیگر مانند سال های 
گذشته فقط به ایام نوروز و یا روزهای گرم تابستان و 

سفرهای تابستانه هموطنانمان نیست.
س��االنه در حدود 1.2۵ میلیون نفر در جهان 
ب��ه علت ح��وادث ترافیکی جان خود را از دس��ت 
می دهند. 90 درصد از این مرگ و میرهای جاده ای 
در جهان در کشورهای با درآمد متوسط و کم رخ 
می دهد. هر ساله در حدود 20 الی ۵0 میلیون نفر 
در جهان به علت جراحات ناشی از حوادث جاده ای 
و ترافیکی دچار ناتوانی و آس��یب می شوند. سوانح 
ترافیکی و جاده ای خسارات اقتصادی قابل توجهی 
را به قربانیان و خانواده های آنها و به کشورها وارد 
می کند، طی تحقیقاتی در س��ال 2010 مشخص 
ش��د که حوادث جاده ای ح��دود 3 درصد از تولید 
ناخالص داخلی کش��ورها را به خود اختصاص داده 
ک��ه این رقم ب��ه بیش از ۵ درصد در کش��ورهای 

کم درآمد و با درآمد متوسط می رسد.
س��وانح و حوادث یکی از س��ه عامل اول بروز 
م��رگ و میر در ای��ران و جهان اس��ت از آنجا که 
ح��وادث در س��نین جوان��ی رخ می ده��د، مرگ 
اف��راد بین 1۵ تا 44 س��اله در حدود 48 درصد از 

مرگ و میر ح��وادث جاده ای را به خود اختصاص 
می دهدکه سال های از دست رفته عمر بیشتری را 

موجب می شود. 
س��وانح و حوادث باالخص س��وانح جاده ای به 
عنوان یکی از عوامل مه��م و تهدید کننده زندگی 
انس��ان ها در آمده است. شناسایی و کنترل عوامل 
خطر موثر در بروز حوادث می تواند به میزان بسیار 
زیادی از بار مرگ و میر در کش��ور بکاهد بنابراین 
با در نظر گرفتن این جنبه از مش��کالت سالمتی 
مردم در نظام تحول س��المت بسیار اهمیت یافته 
و می تواند زمینه س��از تحولی ش��گرف در خدمات 
بهداش��تی را فراهم آورد. بخش مهم پیشگیری از 
س��وانح و حوادث با خود مراقبتی قابل دس��تیابی 

است که نقش مردم در این زمینه مهم می باشد.
الگوی جامعه ایمن به عنوان چارچوبی مناسب 
جه��ت پیش��گیری از ح��وادث و ارتق��ای ایمنی با 
بهره گی��ری از جلب مش��ارکت های بین بخش��ی با 
س��ازمان های ذینفع است. این الگو از طرف سازمان 

جهانی بهداشت به رسمیت شناخته شده است.
مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر در راستای 
وظایف سازمانی خود درخصوص مراقبت و کنترل 
بیماری های غیرواگیر، اقدام به جمع آوری و تجزیه 
و تحلیل آس��یب های ناش��ی از ح��وادث می نماید 

که در این میان آس��یب های ناش��ی از حوادث از 
عمده تری��ن علل ب��ار بیماری ه��ای و ناتوانی ها در 
کشور محسوب می ش��ود که نیاز به مراقبت دارد. 
توانمندس��ازی جامعه به هم��راه اصالح محیطی و 
اعمال قوانین پایدار س��ه عامل عمده برای کاهش 

مرگ و مصدومیت ها می باشد. 
ح��وادث حج��م وس��یعی از م��رگ، ناتوانی و 
هزینه ه��ای مس��تقیم و غیرمس��تقیم را به جوامع 
تحمی��ل می کند. در ایران س��االنه 300 هزار مورد 
م��رگ رخ می دهد یعنی روزان��ه 800 تا 8۵0 مورد 
که حدود 120 الی 130 مورد از آن ناشی از حوادث 

می باش��د که پس از بیماری های قلبی و عروقی، با 
17/۵ درصد علل مرگ دومین عامل مرگ و میر در 
همه گروه های س��نی راتشکیل می دهد و در سنین 

زیر 40 سال اولین عامل مرگ محسوب می شود.
از س��وی دیگر، در کش��ورمان هر ساله حدود 
4-3/۵ میلیون سال عمر به دلیل مرگ زودهنگام 
از دس��ت می رود که س��هم حوادث در این بخش 
27 درصد اس��ت. روند رو به رشد مرگ های ناشی 
از حوادث طی س��ال های اخیر زنگ خطری جدی 
برای بخش س��المت و اقتص��اد را به صدا درآورده 
اس��ت. س��االنه بیش از 320 هزار کشته و مصدوم 

در حوادث رانندگی اتفاق افتاده است که می توان 
با اجرای برنامه های موثر آنها را کاهش داد. 

براس��اس گزارش کش��وری ثبت حوادث سال 
9۵، تعداد کل مصدومین 1۵00000 نفر است که 
از ای��ن تعداد، 30 درصد مونث و 70 درصد مذکر 
هستند. در جهان نیز 73 درصد از مرگ و میرهای 
ح��وادث جاده ای در میان م��ردان رخ می دهد که 
ای��ن آم��ار در میان اف��راد زیر 2۵ س��ال تقریبا 3 
برابر بیش��تر از زنان می باش��د تع��داد مصدومین 
حوادث ترافیکی 420000 نفر است که 29 درصد 
مصدومین را تش��کیل می دهد. حوادث ترافیکی و 
جاده ای اولین اولویت کنترل حوادث است که 29 

درصد مصدومین را به خود اختصاص می دهد. 
در این گزارش سه نوع حادثه ترافیکی بررسی 
شده است اولین اولویت حوادث مربوط به تصادف 
خودروس��وار اس��ت که 48 درصد مصدومین کل 
تصادف��ات را تش��کیل می ده��د، دومی��ن اولویت 
حوادث مربوط به تصادف موتورسوار است که 3۵ 
درصد مصدومین کل تصادفات را به خود اختصاص 
می دهد، س��ومین اولویت تصادف عابرپیاده اس��ت 
ک��ه 17 درصد کل تصادفات را ش��امل می ش��ود. 
حوادث ترافیکی و ج��اده ای اولین اولویت حوادث 
در گروهای س��نی جوانان )29-20( و میانساالن 

)۵9-30( است. 
توجه به مطالب گفته شده در زمینه میزان بروز 
حوادث و فوت ناش��ی از حوادث جاده ای در سطح 
کش��ور ضرورت دارد اقدام��ات و تمهیدات الزم در 
این زمینه اندیش��یده ش��ود تا انشاهلل شاهد کاهش 

چشمگیر این نوع حوادث در سطح کشور باشیم.

ین راهکار ها برای از بین بردن جای جوش بهتر
جوش ها وقتی روی صورت وجود دارند، یک دردسر 
داریم؛ وقتی از بین می روند هزار دردس��ر با باقی ماندن 
ج��ای آن ها داریم. ت��ازه بعد از اینکه توانس��تیم با هزار 
سختی جوش ها را از بین ببریم با جای باقی مانده آن ها 

روی صورتمان در جنگ خواهیم بود.
نکته مهم این است که، درمان جوش به محض رویت باید 
با مراقبت از پوست انجام پذیرد. با این حال اگر این اقدام ها 
جواب ندهد و جوش ها پابرجا بمانند، باید به نحو مناسبی آنها 
را مدیریت کرد و از فشار دادن یا ترکاندن آنها خودداری کرد. 
هیچ روشی به اندازه استفاده از آبلیموی طبیعی و تازه برای 
درمان سریع جای جوش، ساده و اقتصادی نیست. آبلیموی 
تازه دارای موادی است که باعث از بین رفتن التهاب جوش 

شده و خاصیت آنتی باکتریال دارد.
روغن س��یاه دانه که در شرق اروپا، غرب آسیا و خاور 
میانه یافت می ش��ود یک گیاه دارویی اس��ت که روغن آن 
مص��ارف مختلفی دارد. عالوه بر خ��واص آنتی باکتریال و 
خواص ضد ویروسی این روغن دارای خاصیت ضد التهاب 
نیز هست. شما برای استفاده از عسل حتی نیاز به رفتن به 
داروخانه ندارید. عسل برای اهداف متعدد پزشکی، از جمله 
سوختگی، زخم، و تبخال استفاده می شود. و تحقیقات نشان 

می دهد که عسل می تواند جای جوش را بهوبد بخش.
سفیده تخم مرغ تاثیر بسزایی برای ترمیم و التیام پوست 
دارد، سفیده تخم مرغ باعث کمرنگ شدن آثار لک و جوش 

روی پوست می شود و به مرور زمان آنها را از بین می برد. 

توصیه ها درباره آنفلوآنزای پرندگان
رئی��س مرک��ز مدیری��ت بیماری های واگی��ر وزارت 
بهداش��ت تاکید کرد: احتمال انتق��ال ویروس آنفلوآنزای 
پرندگان »H۵N6« به انس��ان بس��یار ناچیز اس��ت، اما 
همچنان الزم اس��ت که مردم از تماس و ش��کار پرندگان 

وحشی خودداری کنند و این موضوع را جدی بگیرند.
 محمدمهدی گویا با اشاره به مشاهده مواردی از ابتالی 
پرندگان به وی��روس آنفلوآنزا در گیالن اظهار کرد: تاکنون 
فقط 18 مورد از ابتال به این بیماری در دنیا گزارش ش��ده 
و همه این موارد نیز در کش��ور چین اتفاق افتاده است. این 
ویروس توانایی انتقال به انسان را دارد، اما تا امروز این بیماری 

به جز چین در هیچ کشور دیگری مشاهده نشده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه احتمال انتقال ای��ن بیماری به 
انسان بس��یار ناچیز اس��ت، گفت: این بیماری در ایران 
فق��ط بی��ن پرن��دگان وحش��ی و در منطق��ه محدودی 
از اس��تان گیالن مش��اهده ش��ده اس��ت. س��ازمان های 
دامپزش��کی، محیط زیست و وزارت بهداش��ت نیز تمام 
اقدام��ات کنترلی الزم را در این زمینه انجام داده اند. در 
حال حاضر نیز تمام کسانی که با این پرندگان در ارتباط 
بوده اند واکس��ینه ش��ده اند. داروی پیشگیری نیز به آنها 
داده شده است و 10 روز تحت مراقبت قرار می گیرند تا 

مطمئن شویم جلوی هر نوع خطری گرفته شده است.
گوی��ا توصیه ک��رد: مردم باید از تم��اس با پرندگان 
وحش��ی و ش��کار آنها خودداری کنن��د و این موضوع را 
جدی بگیرند؛ چون می تواند باعث انتقال بیماری شود. 

مسکن های طبیعی برای دردهای مزمن
یک متخصص طب ایرانی درخصوص روش های برطرف 

کردن دردهای مزمن با طب ایرانی توضیحاتی را ارائه داد.
ابراهی��م ایران دوس��ت گفت: درده��ای مزمنی مثل 
س��ردرد و کمردرد، دردهای مفصلی و استخوانی از جمله 
شایع ترین مش��کالت دوره میانس��الی و سالمندی است 
که متاس��فانه امروزه جوانان هم آن ها را تجربه می کنند. 
متاس��فانه بس��یاری از افراد با اولین احساس درد، قرص 
مس��کن مصرف می کنند. وی گفت: در بسیاری از مواقع 
این داروها اثری ندارند لذا می توان با مصرف برخی گیاهان 

که خواص دارویی دارند این دردها را برطرف کرد.
این متخص��ص تصریح کرد: یک��ی از ضدالتهاب های 
طبیعی روغن  زیتون است که در کاهش دردها و التهاب های 
مزم��ن تاثیر قابل توجهی دارد. عالوه ب��ر خواص ضددرد و 
ضدالتهاب، روغن زیتون فواید ارزش��مند دیگری هم برای 
سالمتی دارد که تاثیر آن بر کاهش چربی  خون و سالمت 
قلبی و عروقی از جمله مهم ترین آن هاس��ت. زردچوبه نیز 
تاثیر مهمی در تسکین دردهای آرتریت روماتوئید دارند که 

می توان با مصرف آن این دردها را کاهش داد.
ایران دوس��ت با بیان اینکه مص��رف زنجبیل فقط برای 
درمان درد معده و سرماخوردگی های مرسوم نیست توضیح 
داد: زنجبیل سرش��ار از ترکیباتی است که نقش مهمی در 
کاهش دردهای استخوانی و ماهیچه ها دارند. امروزه در خیلی 
از نقاط دنیا از مصرف عصاره زنجبیل در درمان دردهای ناشی 

از پوکی استخوان و دردهای مفصلی استفاده می کنند.

عالئم تنگی کانال نخاعی
ف��وق تخصص درد با اش��اره به عالئ��م تنگی کانال 
نخاعی گفت: درمان نش��دن ب��ه موقع این بیماری باعث 

بی حسی در هنگام راه رفتن می شود.
مجید حیدریان اظهار داش��ت: این مش��کل از عللی 
است که باعث کمردرد می شود. این عارضه باعث اعمال 
فش��ار بر نخاع و اعصاب آن شده و می تواند باعث درد یا 
بی حسی در هنگام راه رفتن شود. با گذر زمان به ضعف 

پاها و از دست دادن حس المسه نیز منجر می شود.
وی گفت: تنگی کانال نخاع، یک وضعیت غیرطبیعی 
است که می تواند در هر قسمتی از کانال نخاعی اتفاق بیفتد. 
وقوع این حالت در قسمت کمر بیشتر از سایر قسمت های 
س��تون فقرات اس��ت. کوچک ش��دن این فضا سبب فشار 
روی نخاع در داخل کانال ش��ده و عالئم این بیماری ایجاد 
می ش��ود. در بعضی بیماران فض��ای داخل کانال به صورت 
مادرزادی تنگ تر از حالت عادی اس��ت، این افراد بیشتر از 
بقیه در معرض ایجاد عالئم تنگی کانال هستند. همچنین 
بیمارانی که دچار لغزندگی یا انحراف ستون فقرات هستند 

بیشتر از بقیه در معرض خطر ایجاد تنگی کانال هستند.
حیدری��ان بیان داش��ت: عالیم تنگی کان��ال نخاع، 
به صورت کمردرد، احس��اس گزگز، مورمور و بی حسی در 
اندام تحتانی و محدودیت در مس��افتی که بیمار می تواند 
پیاده راه برود بروز می کند. وی گفت: عالیم تنگی کانال 
نخاع، در حالت شدید می تواند با ضعف حرکتی یا اختالل 

در کنترل ادرار باشد.

تصادف سومین علت مرگ در کشور

جاده های مرگ نیاز به کنترل دارد


