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رکوردشکنی دوباره کرونا در کشور 
با 272 فوتی

دیروزآمار مرگ و 
میر ناشی از کرونا بار 
دیگر در کشور رکورد 
شکست به طوری که 
به گفته ســخنگوی 
وزارت بهداشــت در 

شبانه روز گذشته ۲۷۲ تن از هموطنان به دلیل 
این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته 
او در روز یکشنبه تا دوشنبه ۴ هزار و ۲۰۶ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و دو 
هزار و ۶۳ نفر از آنها بستری شدند. در حال حاضر 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۰۴ هزار 
و ۲۸۱ نفر و جانباختــگان به ۲۸ هزار و ۸۱۶ نفر 
رسیده است. در عین حال دیروز مینو محرز، عضو 
کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا هشدار 
داده است که در صورت تداوم شرایط فعلی، قطعا 
میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا در 
ایران افزایش می یابد. او گفت: تخت خالی برای 
بســتری مبتالیان جدید وجود نــدارد و حتی 
ممکن اســت بیماران برای بستری در نوبت قرار 
گیرند. حتی برخی بیمارســتان های خصوصی 
نیز ظرفیت هایی را برای بســتری بیماران مبتال 

به کرونا اختصاص داده اند.
    

شناسنامه ای برای فرزندان دارای 
مادرایرانی و پدر خارجی صادر نشده

احمد میــدری، 
معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه تدوین و تصویب 
قانون تعیین تکلیف 

تابعیت فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی 
و مردان خارجی پنج ســال در دولت اول و دوم 
روحانی طول کشید، گفت: این روند از طریق این 
قانون اصالح و آیین نامه نوشته شد و به تصویب 
رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون 
می گذرد هنــوز مواردی نداریم که شناســنامه 

صادر شده باشد.
    

 محکومیت معلم تهرانی 
به 45 ضربه شالق 

بنا بــه تصویر رای 
صادره مجتمع قضایی 
کاکنــان دولت، رضا 
نهضت یکی از معلمان 
آمــوزش و پــرورش 
مــدارس تهــران با 

شــکایت محســن حاجی میرزایــی و ترکمن 
اهلل یار، معاون وزیــر در دادگاه کیفری تهران به 
۴۵ ضربه شالق محکوم شــد. بنا به این گزارش 
جرم این معلــم »توهین به مقامــات« از طریق 
ترسیم کاریکاتور و انتشار آن در کانال تلگرامی 
بوده است. گفتنی اســت از زمانی که این حکم 
اعالم شده، بســیاری از معلمان از سراسر کشور 
در ابراز همدردی با معلم محکوم، در شبکه های 
اجتماعی آمادگی خود را بــرای تحمل ضربات 

شالق وی اعالم کرده اند.
    

 گرداندن اراذل و اوباش 
با حکم قضایی است

نتظامی  فرمانده ا
تهران بــزرگ درباره 
انتقادات مطرح شده 
علیــه پلیــس پس 
از گردانــدن اراذل و 
اوباش در تهران، گفت: 

مردم باید این را بدانند که پلیس تمام اوباشگران 
را در خیابان نمی گرداند و تنها افرادی که اقدام به 
قدرت نمایی و زورگیری و سلب آرامش و آسایش 
مردم کرده و بر جرم خود اصرار داشته باشند در 

خیابان گردانده خواهند شد. 
سردار حسین رحیمی با بیان اینکه پلیس 
این اقدامات را بــا حکم مرجــع قضایی و نه 
به دلخواه خــودش انجام داده اســت، گفت: 
ذات ایــن افــراد اوباشــگری، گردن کلفتی، 
عربده کشــی، قداره بندی، اخــاذی از مردم 
یک محل و دســت درازی بــه نوامیس مردم 
بود و آنچه که انجام شــده بــرای تادیب آنها 
بوده اســت. این افراد در یک محله به نوامیس 
مردم تعرض کرده بودند، از کسبه و شهروندان 
باجگیری می کردند و اقداماتی از این دســت 
که بســیار اســت. نمی توانیم با این افراد که 
قبال هم دستگیر شــده اما رفتار خود را اصالح 
 نکرده اند همان رفتاری را داشــته باشیم که 

با یک سارق داریم.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

زیر عکسی از یک کودک اهل خاش 
که از سوءتغذیه ای شدید رنج می برد، 
این طور نوشته: »این دختر می توانست 
زیبا باشد، تپل باشد، سرحال باشد. ولی 
حاال سوءتغذیه شدید دارد. بدون پدر، با 
مادر معتادی که از شیر خشک بچه اش 

می زند تا مواد بکشد...«.
انتشــار همین عکــس در یکی از 
صفحات اینستاگرام کافی بود تا خیلی ها 
را به صرافت بیندازد تا برای کمک به این 
دخترک کاری کنند. ایــن اتفاق افتاد 
و پس از مــدت کوتاهی، عابــده که به 
بهزیستی استان سیستان و بلوچستان 
سپرده شــده بود، جان گرفت و دیگر 
از صورت اســتخوانی و چشم های گود 

افتاده اش خبری نبود.
گاهی گمان می بریــم که واژگانی 
چــون »گرســنگی« و متعاقــب آن 
»ســوءتغذیه« تنها مختــص برخی 
کشورهای آفریقایی اســت. اما آمارها 
نشان می دهد هشت اســتان در ایران 
به صورت گســترده ای با ایــن پدیده 
مواجه است. بر اساس گزارش فائو: »در 
سال های ۱۳۹۶تا ۱۳۹۸ جمعیت دچار 
کمبود تغذیه در ایران ۴.۷ درصد بودند«. 
این بدان معنی اســت کــه کودکانی 
همچون »عابده«کم نیستند. آنهایی 
که شانس آن را ندارند که تصویرشان در 
شبکه های اجتماعی احساسات عمومی 
را جریحه دار کنــد. آنهایی که همین 
سوءتغذیه اگر به مرگ زودهنگام شان 
منجر نشود، تبعات فراوان دیگری مثل؛ 

انواع بیماری های مزمن، کاهش ضریب 
هوشی و ... به همراه دارد و هیچگاه به آنها 
اجازه نمی دهد مانند ســایر انسان ها از 

یگانه فرصت زیستن ، بهره مند شوند.
اهدای جایزه صلح نوبل برای 

مقابله با گرسنگی
امســال آکادمی نوبل در حرکتی 
متفاوت جایزه صلح خود را در ســال 
۲۰۲۰ به برنامه جهانی غذای سازمان 
ملل به خاطر تالش هایش در مقابله با 
گرســنگی اهدا کرد. برنده این جایزه 
این بار نه شخص، بلکه برنامه ای بود که 
نظر ها را در بسیاری از کشورهای دنیا به 
پدیده ای نه چندان جدید، اما به حاشیه 

رفته جلب کرد.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان 
ملل متحد درباره وضعیت امنیت غذایی 
و تغذیــه؛ در حال حاضــر حدود ۶۹۰ 
میلیون نفــر یا به عبارتــی ۸.۹ درصد 
جمعیت جهان از گرسنگی رنج می برند. 
بر اساس این گزارش، شمار گرسنگان 
جهان در ســال ۲۰۱۹ نسبت به سال 
پیــش از آن تقریباً ۱۰ میلیــون نفر و 
نسبت به پنج سال پیش از آن نزدیک 

به ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته است.
آمارهــای مندرج در ایــن گزارش 
همچنین نشــان می دهد که در سال 
۲۰۱۹ حدود ۲ میلیارد نفر از ساکنان 
کره زمین دسترســی منظمی به مواد 
غذایی ســالم و ایمن، مغــذی و کافی 
نداشــته اند. افــرادی که به واســطه 
خشکســالی، جنگ ســیل یا زلزله با 
مشکل کمبود شدید غذا مواجه شده اند.

کرونا و آثار آن بر سوءتغذیه
به گزارش یونیســف، در پی تاثیر 
اجتماعی   و اقتصادی همه گیری جهانی 
کووید ـ ۱۹، در ســال جاری میالدی، 

شش میلیون و ۷۰۰ هزار کودک دیگر 
به شــمار کودکان زیر پنج سال دچار 

سوءتغذیه، اضافه می شود.
در حالی که ایران در دو سال اخیر با 
برنامه های دولت برای کاهش گرسنگی 
در اســتان های محروم اقدامات خوبی 
انجام داده، اما این بــار کرونا مانعی بر 
ادامه موثر این فعالیت بوده، به طوری 
که زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشت در همین 
باره گفته است: »تبعات اقتصادی کرونا 
سبب شده بین ۱۵ تا ۳۵ درصد خانوارها 
در ایران مصرف اقــالم غذایی را حذف 
کرده یا کاهش دهند«. مدیرکل دفتر 
بهبود تغذیه وزارت بهداشت با تاکید بر 
اینکه به دلیل تبعات اقتصادی ناشی از 
کرونا، بحث ناامنی تغذیه و سوءتغذیه 
بیشــتر خواهد شــد، گفت: »در حال 
حاضر، مــادران باردار و کــودکان زیر 
پنج سال مبتال به سوءتغذیه شناسایی 
شده و به سازمان های حمایتی معرفی 
می شــوند تا کمک  تغذیه ای دریافت 

کنند«.
سوءتغذیه به مثابه کودک آزاری

چندی پیش، ســازمان بهزیستی 
آماری از تماس بــا اورژانس اجتماعی 
این سازمان اعالم کرد. بر اساس این آمار 
۴۲هزار تماس با این ســازمان مربوط 
به »کودک آزاری« بــود، این در حالی 
است که به گفته کارشناسان، در تمام 
دنیا بیش از ۵۰ درصد کودک آزاری ها 
به غفلت از تغذیه و ســالمت کودکان 
مربوط می شود. بر این اساس می توان 
انتظار داشــت که از این تعداد تماس 
تلفنی حدود ۲۰ هزار مورد گزارش شده 
درباره کودکانی بوده که از تغذیه مناسب 
محروم بوده اند. محرومیتی که می تواند، 

عمدی یا سهوی و از روی ناآگاهی یا ناشی 
از نداشتن دسترسی به مواد غذایی باشد. 
براساس آخرین تحقیقات انجام شده 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 
حدود یک پنجم کودکان زیر پنج سال 
سیستان و بلوچستان از مشکل الغری، 
کم وزنی و کوتاه قــدی رنج می برند که 
عمده آنها به دلیل کم خوری دچار این 

نقصان ها شده اند.
این در حالی اســت که کارشناسان 
بهداشتی معتقدند سوءتغذیه می تواند، 
به اندازه خشونت و بی سوادی در جامعه 

آسیب زا باشد. 
 توسعه بدون غذا ممکن نیست

توســعه پایدار روندی اســت که 
بسیاری از دولت های دنیا آن را کارآمد 
و موثــر می دانند. سیاســتی که برای 
تحقق آن باید پیش شرط هایی فراهم 
شود. پیش شــرط هایی که حوزه های 
مختلفــی را دربرمی گیــرد کــه غذا 
نیز شــامل آن می شــود. غذا ارتباط 
غیرقابل انکاری با توســعه پایدار دارد و 
پیامد خورد و خوراک مناسب می تواند 

 سبب پویایی و نشــاط در جامعه شود.
دکتر ضیاءالدین مظهری، متخصص 
تغذیه می گویــد: »لبنیــات، غالت، 
گوشت و سبزیجات، تضمین اولیه ای 
بر سالمتی افراد است. کمبود پروتئین 
و ریزمغذي هایی چون آهن، کلسیم و 
ســایر ویتامین ها در کودکان می تواند 
به کم شدن بهره هوشــي، کم خونی، 
کاهش توانمندي جســمي، کوتاهی 
قد، و ... منجر شود و در بزرگساالن نیز 
به شکل خســتگی، کم کاری، خواب 
آلودگی و ... بــروز کند«. بیماری هایی 
که گرچه عناوین کوتاهی دارند، اما آثار 
مزمن و غیرقابل جبران آنها روی زندگی 
افراد، خانوادهایشان و حتی نسل بعد 
موثر است. آثاری که گاهی می تواند به 
شکل های فرهنگی مثل خصلت های 
یک جامعه درآید. همچنان که شاهدیم، 
مردمان برخی از نواحی دنیا مثل جوامع 
آفریقایی به کم کاری یا تنبلی و رخوت 
مثال زده می شوند، این در حالی است که 
این مناطق کمترین میزان دسترسی به 
مواد غذایی مغذی را دارند و چه بسا این 
خصلت که آن را ناشی از عوامل فرهنگی 
می دانیم، در وهله نخست نشأت گرفته 
از دسترســی ناکافی بــه ویتامین ها و 

ریزمغذی هاست.
بنا بر گزارش منتشــر شده از سوی 
چند انستیتو بین المللی سیاست های 
غذایی، ســوءتغذیه ویران کننده است 
چراکه سیستم ایمنی بدن را تضعیف 
کرده و مانع از رشد ذهنی و فیزیکی فرد 
می شود و گاهی جان افراد را می گیرد. 
آنها آثار منفی ســوءتغذیه را بر اقتصاد 
کشــورها نیز بررســی کردند و آن را 
موجب ایجاد چرخه  معیوب فقر و تغذیه 
نامناسب عنوان کردند که رهایی از آن 

دشوار است. 
بشقاب های خالی، بشقاب های پر

در حالی که در گوشــه گوشه دنیا 
هر روز افراد زیادی به دلیل گرسنگی 
جان می دهند یا در معرض مشکالت 
ســوءتغذیه قرار می گیرند که مقدار 
زیادی از مــواد غذایــی دور ریخته 
می شود. به همین دلیل در بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته دنیا چند سالی 
اســت که تالش هایی بــرای کاهش 
ایــن دورریزها و در نتیجــه مقابله با 
گرسنگی انجام شده اســت. در این 
باره دکتر احمد قاسم، رئیس انجمن 
مقابله با گرسنگی می گوید: »گرچه 
به نظر می رســد ایران چندان کشور 
فقیری نیست، اما اینطور نیست و در 
حال حاضر همه دنیــا با بحث بحران 
آب و کمبود منابع غذایی روبه روست. 
کشورهایی هم که ساختارهای توسعه 
پایدار در آنها به شکل اصیل و علمی 
پیش نمــی رود، بیشــتر در معرض 

تهدید ناامنی غذایی و خشکســالی و 
بی آبی قرار دارند. بر اساس مطالعاتی 
که انجمن ما انجام داده است، معادل 
مصرف آب صنعت کل کشور، صرف 
تولید مــواد غذایی می شــود که در 
نهایــت دور ریخته شــده و به هدر 
می رود. این مســئله ی بزرگی برای 
کشوری اســت که با بحران کم آبی 
روبروست. این در حالی است که ما در 
بعضی استان ها با بحث ناامنی غذایی 
در حــدی مواجه هســتیم که باعث 
کوتاه قدی بچه ها می شــود. در حال 
حاضر در مناطق روستایی سیستان 
و بلوچستان از هر پنج کودک دو نفر 
در معــرض آنمی یا فقر آهن ناشــی 
از ســوءتغذیه قرار دارنــد. بنابراین 
ایجاد چرخه ای کــه در یک طرفش 
بتوان مازاد مواد غذایی را جمع آوری 
کرد؛ چــه از مراکزی که ســرو زیاد 
غذایی دارند مثل ادارات دولتی، حتی 
مهمانی ها و مجالس و چه مراکزی که 
تنظیم بازار کشور را به عهده دارند و 
مجبورند حجم زیادی از مواد غذایی 
را برای حفظ آرامش در بازار دپو کنند 
و بعد از گذشتن تاریخ مصرف، آنها را 

دور بریزند«.
 به گفته او کشورهایی مثل بنگالدش 
و هند با ایجاد تشکیالتی از هدر رفتن 
این مواد غذایی جلوگیری کرده و بعضی 
اوقات در چنین پروسه هایی در بعضی 
از شهرهای خود تا ۶۰۰ هزار نفر را غذا 
می دهند. مواد غذایــی که در معرض 
دور ریختن بود و می تواند افراد گرسنه 
زیادی را نجات دهــد و از دامن زدن به 
یک اختالف فاحش طبقاتی جلوگیری 
کرد. از سوی دیگر در فرانسه و آلمان و 
ژاپن نیز در چهار سال اخیر در قوانین 
مرتبط با اسراف غذا تغییرات زیادی به 
وجود آمده است. به عنوان مثال در آلمان 
قانونی تصویب شــده که رستوران ها 
و شــرکت های بزرگ توزیع که مواد 
غذایی در معرض اتمام تاریخ مصرف را 
تحویل انجمنی که در این حوزه فعالیت 
می کند ندهند؛ تــا ۶۵ درصد جریمه 

مالیاتی شوند«.

به بهانه اهدای جایزه صلح نوبل به برنامه جهانی مقابله با گرسنگی

15 تا 35 درصد خانوارهای ایرانی  در معرض سوءتغذیه هستند

گزارش

در روزهای گذشــته خبــری در مورد یک 
دانش آموز ۱۱ ساله اهل شهرستان دیر در جنوب 
استان بوشــهر منتشر شــد که خود را با طناب، 

حلق آویز کرد. 
خیلــی زود آگهــی ترحیــم ســیدمحمد 
موسوی زاده در شبکه های مجازی و رسانه های 
رسمی دست به دست و این گمانه مطرح شد که او 
به دلیل نداشتن گوشی همراه و عدم امکان حضور 
در کالس های آن الین دســت به خودکشی زده 
است. مرگ او به این دلیل بسیاری را به یاد مانی 
پسر ۱۲ ســاله کردی انداخت که در چند هفته 
اخیر برای تامین بودجه خرید گوشی هوشمند و 
دسترسی به سامانه شاد کولبری کرده و در تعقیب 
و گریز ماموران مرزی از کوه افتاده و آسیب جدی 

دیده بود.
خبرگزاری ایســنا پــس از ایــن واقعه تلخ 
دل نوشته ای منسوب به معلم سیدمحمد را منتشر 
کرد که آخر آن نوشته شده بود: »خسته بودم، به 
خودم گفتم دیگه از تدریس غیرحضوری بدترم 
داریم؟ روزگار ازین ســخت ترم هست؟...داشتم 

عکس های فعالیت های بچه ها در گروه )شاد( را 
نگاه می کردم تا با پیام ها کلیپ بسازم. 

پیام سیدمحمد را دیدم که می گفت؛ اجازه 
گوشــی من خرابه، اجازه گوشــی من عکس 
نمی گیره، فیلم ارسال نمی کنه... دیروز آقای 
مدیر بهم زنگ زد و گفت ســید محمد از دنیا 
رفته و من االن نشستم پای گروه بدون تدریس، 
بدون تکلیف... از این به بعد کی وسط تدریس 
ریاضی بپره و بگه من گوشــیم خرابه، کی بعد 
از وویســای روخوانی فارســی بچه ها بگه من 
نمی تونم وویس بذارم.کی بعد از کنفرانس های 
مطالعــات بچه ها بگه خانم معلــم عزیزم من 
چطوری فیلم ارسال کنم؛ االن کی و چطوری 
منو آروم کنه و االن میفهمــم که روزگار ازین 
ســخت تر هم هســت؛ ســخت تر از نداشتن 

گوشی، نداشتن صاحب گوشیه«.
با این حال آموزش و پرورش خودکشــی این 
دانش آموز به دلیل دسترســی نداشتن به تلفن 
همراه و کالس های مجــازی را رد کرده و گفته از 
فروردین ماه یک گوشی توسط مدیر مدرسه در 

اختیار او قرار داده شده و او تا آخرین ساعات پیش 
از اقدام به خودکشــی نیز در شبکه شاد فعالیت 

داشته است.
در این اطالعیــه روابط عمومــی آموزش و 

پرورش شهرستان دیر آمده است:
»در پی انتشــار خبری مبنی بر خودکشــی 
دانش آموز ۱۱ ساله  ساکن شهرستان دیر به دلیل 
نداشتن گوشی تلفن همراه و عدم امکان حضور در 
کالس های آنالین، به اطالع می رساند: »نامبرده 
از روز بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور ماه تا روز 
حادثه بنا به درخواست ولی دانش آموز با توجه به 
شرایط متاثر از کرونا در مدرسه حضور نداشته و 
کار آموزشــی خود را از طریق شبکه شاد با تلفن 
همراهی که توســط شــخص مدیر مدرسه در 
فروردین ماه ۹۹ به ایشان اهدا شده بود، تا آخرین 
ساعات روز حادثه در سامانه شاد به صورت فعال و 
در کالس های درس مجازی آنالین انجام می داده 
که تمامی مســتندات، اعم از فایل های صوتی، 
تصویری و تکالیف و تمرین های درسی دانش آموز 

در گروه درسی موجود است«.

اما رکنا به نقل از مادر  این دانش آموز ۱۱ ساله 
آورده است: »مدیر مدرسه می گفت که می خواهد 
به محمد و ۲ دانش آموز دیگر گوشی تلفن همراه 
بدهد اما این وعده عملی نشده بود«. او مدعی است 
که دلیل مرگ پسرش نداشتن گوشی همراه برای 

دسترسی به کالس های آن الین بوده است.
دیروز نیز سید حسن الحسینی، مشاور وزیر 
آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد به ایلنا گفت 
که ابزار آموزش مجازی در بازار وجود ندارد، چرا که 

فقط حدود ۸۰ هزار تبلت در سال تولید می شود.
 این در حالی اســت که گوشی های هوشمند 
وارداتی نیز با قیمت های باالی ۵ میلیون تومان 

قابل تهیــه اســت و بســیاری از دانش آموزان 
کم بضاعت یا به این ابزار دسترسی ندارند یا اینکه 
مجبور به استفاده از گوشی های دست دوم و بعضا 
ناکارآمدی هستند که از سوی مدرسه تهیه و برای 

پیشبرد تکالیف به آنها داده می شود.
این در حالی است که با شیوع کرونا و تعطیلی 
مدارس مهمترین ابزار آموزشی همین گوشی های 
هوشمند است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
آموزشی، با برگزاری آن الین کالس های آموزشی، 
بیشترین آســیب را خانواده های کم برخوردار 
می بینند و در آینده باید شــاهد ترک تحصیل 

گسترده این گروه باشیم.

 بررسی دلیل مرگ دانش آموز 11 ساله بوشهری 

 نداشتن گوشی همراه انگیزه خودکشی سیدمحمد بود؟

سوءتغذیه سیستم ایمنی 
بدن را تضعیف کرده و مانع 

از رشد ذهنی و فیزیکی فرد 
می شود و گاهی جان افراد 

را می گیرد. تحقیقات نشان 
می دهد سوءتغذیه موجب 

ایجاد چرخه  معیوب فقر 
و تغذیه نامناسب شده، 

به طوری که رهایی از آن 
دشوار است

براساس آخرین تحقیقات 
انجام شده از سوی 

دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان، حدود یک پنجم 

کودکان زیر پنج سال 
سیستان و بلوچستان از 
مشکل الغری، کم وزنی 
و کوتاه قدی رنج می برند 

که عمده آنها به دلیل 
کم خوری دچار این 

نقصان ها شده اند
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