راهاندازی  ۱۵هزار شغل برای کولبران

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

وضعیت قرمز در تمام مراکز استانها

مهر :مدیرعامل بنیاد برکت از راهاندازی  ۱۵هزار شغل برای کولبران استانهای مرزی غربی
کشور خبر داد .امیرحسین مدنی اظهار کرد :بنیاد برکت در سال گذشته اقدام به ایجاد ۳۵۰۰
طرح اشتغالزایی اجتماعمحور برای کولبران کرد که ایجاد نزدیک به  ۱۱هزار فرصت شغلی را
به دنبال داشت .وی با اشاره به اشتغالزایی برای کولبران  ۱۴شهرستان در سال جدید گفت:
کولبران شهرستانهای پاوه ،جوانرود ،ثالث باباجانی و روانسر در استان کرمانشاه؛ سردشت،
پیرانشهر و اشنویه در آذربایجانغربی و مریوان ،سروآباد ،بانه ،کامیاران ،سنندج ،دیواندره و
سقز در کردستان تحت پوشش فعالیتهای بنیاد برکت در سال  ۱۴۰۰قرار دارند.

ایسنا :وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش حقوق پیشنهادی سازمان تأمین
اجتماعی برای بازنشستگان خبر داد .شریعتمداری گفت :در اجرای ماده  ۹۶قانون تأمین
اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را مکلف میکند برای تعیین حداقل مستمری بازنشستگان،
از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان سالی یکبار ،به دولت مراجعه کند .پیشنهاد
سازمان از طریق وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دولت مطرح شد و در اجرای ماده ۱۱۱
قانون تأمین اجتماعی که تکلیف میکند که به هر صورت این حداقل نباید از میزان حداقل
میزان مزد کارگر عادی کمتر باشد ،در جلسه هیئت وزیران مصوبه مورد نیاز صادر شد.

ایسنا ۲۵۷ :شهرستان و تمامی مراکز استانها از  ۱۸فروردین در وضعیت قرمز قرار گرفتند.
 ۱۲۹شهرستان نارنجی ۵۱،شهرستان زرد و ۱۱شهرستان آبی هستند .بنابر اعالم کانال خبری
وزارت بهداشت ،سرعت افزایش بستری در خیز سراسری چهارم به مراتب شدیدتر از خیزهای
قبلی است و استفاده از ماســک و خودداری از دورهمی ضروری است .همچنین استفاده از
وسایل نقیله عمومی پر ازدحام ،خوردن غذا در رستوران و حضور در اماکن پرجمعیت از عوامل
اصلی انتقال کروناست .الری سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :شیوع
ویروس جهش یافته انگلیسی در سراسر کشور با سرعت رو به افزایش است.
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شامگاه دوشنبه دو محیطبان زنجانی بر اثر درگیری
با شکارچیان غیرمجاز به شــهادت رسیدند و اگر چه
کمتر از  24ســاعت پس از وقوع ایــن جنایت هر دو
عامالن شــهادت این دو محیطبان دستگیر شدند اما
این نخســتین درگیری بین شــکارچیان غیرمجاز و
محیطبانان در ایران نیســت و متاســفانه آخرین نیز
نخواهد بود ،چرا که ســاح به دســتانی هستند که
تفریحشان تنها با مرگ جانداران بیگناه رقم میخورد
و از کشتن انســانها در این میان نیز ترسی ندارند و
همچنان جوالن میدهند.
درگیری منجر به قتل به خاطر شکار آهو
هنوز نخستین ماه سال به پایان نرسیده که دو
محیطبان کشور به دست متجاوزان به طبیعت کشور
کشته شــدند .هر ســال چند محیطبان ،جنگلبان،
یا همیار محیطزیســت جان خود را به همین ترتیب
از دســت میدهند .بهعالوه ،در ســالهای اخیر در
فعالیتهای خاموشســازی آتش جنگل و مرتع که
مسبب آن نیز غالباً تعدیگران به محیطزیست هستند،
عدهای جان خود را از دســت میدهنــد و اکنون نیز
جنایتی دیگر رقم خورده اســت .دشت سهرین واقع
در منطقه شکار ممنوع و منطقه حفاظت شده «فیله
خاصه» در زنجان دارای آهوان زیادی اســت و همین
امر سبب شــده شــکارچیان همواره به دنبال شکار
این حیوانات در این منطقه باشــند .روز دوشنبه نیز
شکارچیان برای شــکار وارد این منطقه شده و بر اثر
تعقیب و گریز بین آنها و محیطبانان که در تعقیب یک
خودروی نیسان بودند ،دو نفر از محیطبانان ایثارگر به
نامهای مهدی مجلل و میکائیل هاشمی بر اثر اصابت
گلوله سالح جنگی ،به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
در پی این حادثه بررسی برای شناسایی عوامل آن آغاز
شد و توســط پلیس آگاهی دستگیر شدند .بعد از این
ماجرا معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت
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قتل دو محیطبان زنجانی توسط شکارچیان بیرحم خبرساز شد

محیطبانانبرفرازخطر

عکس  :مشرق نیوز

ادامه از صفحه یک...

را پیدا خواهید کرد .آنطور که بلومبرگ گزارش
کرده است ،کاربران کالبهاوس بر این عقیده
هستند که در این شــبکه اجتماعی ارتباط با
چهرههای سرشناس نزدیکتر است و احساس
دسترسی داشتن به آنها قویتر.
مشکل همیشگی شــبکههای
اجتماعی
یکــی از مهمتریــن ویژگیهایــی کــه برای
کالبهاوس در نظر میگیرند ،صحبت کردن
راحــت و آزادی بیان اســت .صحبتهایی که
گاهی مشکالتی هم به وجود آورده و شکایتهای
بســیاری از صحبتهــای یهودســتیزانه،
نژادپرســتانه ،صحبتهای غیرعلمی و بیپایه
درباره کرونــا و موضوعات دیگــر در اتاقهای
کالبهاوس مطرح شــده اســت .حتی برخی
باور دارند محدودیتهایی که برای ضبط صدا
در این شــبکه اجتماعی در نظر گرفته شــده،
با سوءاســتفاده میتواند برای انتشــار دروغ و
اطالعات غلط مورد استفاده قرار گیرد .البته این
مشــکالت مخصوص کالبهاوس نیست و در
تمام شبکههای اجتماعی کم و بیش وجود دارد.
هر چند که در نهایت پایش و پردازش اطالعات
مبتنی بر متن ســادهتر از آن چیزی است که
مدیران کالبهاوس با آن روبهرو هستند.
از کجا پول درمیآورد؟
آنطور که مشخص است تا اینجای کار
ازعمرکالبهاوس پول سرمایهگذاران است که
در آن خرج میشود ،ســرمایهگذارانی امیدوار
که بیش از  ۱۰۰میلیون دالر بــه آن آوردهاند.
کمپانی برنامههایی برای اضافه کردن گزینههایی
مثل حــق عضویت ،فروش بلیــت و ایدههایی
از این دســت برای درآمدزایــی در آینده دارد.
ایدههایی استوار بر این پیشفرض که کاربران
حاضرند برای دسترسی به محتوای موجود در
کالبهاوس پول بپردازند .منبع :خبر آنالین
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از محیطزیســت با انتشار پیامی از دســتگاه قضایی
درخواست کرد که هرچه ســریعتر با عامالن شهادت
محیطبانان زنجانی برخورد کند.
ضرورت پیگیری قضایی
نایبرئیس مجلس شــورای اســامی پیام
تســلیت مجمع نمایندگان اســتان زنجــان در پی
شــهادت دو تن از محیطبانان این اســتان را قرائت
کرد .سیدامیرحســین قاضیزاده هاشمی در جریان
جلسه علنی مجلس ضمن قرائت پیام تسلیت مجمع
نمایندگان اســتان زنجان در پی شــهادت دو تن از
محیطبانان این اســتان ،بیان کرد :متاسفانه دو تن از
محیطبانان ایثارگر به شــهادت رسیدند .ضمن اینکه
مجمع نمایندگان استان زنجان و نمایندگان ،این ضایعه
اندوهبار را به ملت شریف ایران به ویژه مردم والیتمدار

این منطقه تسلیت میگویند ،خواستار پیگیری فوری،
تعقیب و مجازات عامالن این جنایت هستیم.
احتمال دارد شکارچیان سه نفر باشند
اســماعیل قلیزاده ،فرمانــده یگان حفاظت
ادارهکل محیطزیست استان زنجان در رابطه با وقوع
این جنایت اظهار داشــت :ماجرا از زمانی آغاز شد که
محیط بانان به چند شکارچی مشکوک شده و در حین
تعقیب و گریز به آنها دستور ایســت صادر کردهاند.
البته این شکارچیان با کشاندن محیطبانان به راه فرعی
آنان را غافلگیر کرده و با آنان درگیر شدند .وی افزود:
محیطبانان در وهله نخست اص ً
ال انتظار شلیک از سوی
شکارچیان را نداشتند و میشود گفت که محیطبانان
غافلگیر شــدند .متاســفانه محیطبانان توسط سالح
جنگی (کالشینکف) شهید شدند و اجساد این شهدا
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برای بررسی بیشتر تحویل پزشک قانونی شد .فرمانده
یگان حفاظت ادارهکل محیطزیســت استان زنجان
ادامه داد :در همان ســاعات اولیه یکی از شکارچیان
توسط نیروهای محیطزیست دستگیر شد و دیگری
هم ظهر روز گذشــته توســط ماموران پلیس آگاهی
دستگیر شد .احتمال داده میشود شکارچیان سه نفر
باشند و همچنان تحقیقات برای پیدا کردن نفر سوم
ادامه دارد .وی تشریح کرد :یکی از قاتالن که دستگیر
شده ســابقهدار بوده و قب ً
ال به خاطر شــکار غیرمجاز
دستگیر شده است .همچنین در بازجویی از منازل این
قاتالن مقدار قابل توجهی گوشت آهو نیز کشف شده
و مشخص است که قب ً
ال نیز به دور از چشم محیطبانان
این شکارچیان از این منطقه آهو شکار کردهاند.
اعتراف به قتل دو محیطبان زنجانی
سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان
زنجان پس از اطالع از این اقدام ناراحتکننده ،عملیات
شناسایی و دستگیری متهمان با محوریت پلیس آگاهی
و با همکاری ماموران پلیس امنیت عمومی آغاز شــد،
افزود :در کمتر از  ۱۲ســاعت ،عامالن شهادت این دو
محیطبان زنجانی شناسایی و در اقدامی هوشمندانه
و حرفهای دستگیر شدند .این مســئول تصریح کرد:
اطالعات پلیس و تحقیقات صورت گرفته ،حاکی از این
است که این دو محیطبان علیرغم برتری تجهیزاتی که
نسبت به شکارچیان غیرمجاز داشتند ،برای پرهیز از
اقدامات غیرقانونی ،قانون به کارگیری سالح را رعایت
کرده و قصد دستگیری آنان را در محیط حفاظت شده
داشتند ولی متاسفانه متهمان در اقدامی غافلگیرانه این
دو محیطبان را که تا آخرین لحظه از کیان محیطزیست
دفاع میکردند ،به شهادت رساندند .فرمانده انتظامی
استان زنجان با تاکید بر اینکه متهمان در بازجوییهای
اولیه به شکار غیرمجاز و شهادت دو محیطبان اعتراف
کردند ،خاطرنشان کرد :ماموران در بازرسی از متهمان
سه قبضه اسلحه شــکاری به همراه ابزارآالت شکار و
مقداری گوشت شکار غیرمجاز کشف کردند.

یافتهها
«نوروپاتی دیابتیک» را بهتر بشناسیم

هشدار به همه
به خصوص قندیها!
پریسا جمدی  /گروه ترجمه
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حدود نیمــی از افرادی که مبتال بــه نوروپاتی
دیابتی هستند ،درد قابل توجهی در پاهای خود
و افزایش حساســیت به محرکهای دردناک را
تجربه میکنند .درد نوروپاتیک اغلب در شــب
بدتر است و میتواند به طور جدی الگوهای خواب
را مختل کند .این عالئم میتوانند تأثیر مهمی در
سالمت و تندرستی داشته باشند.
عوامل خطر برای نوروپاتی دیابتیک
هر چه افراد به مــدت طوالنیتر دیابت
داشته باشند و هرچه کنترل دیابتشان بدتر باشد،
بیشتر احتمال دارد که مبتال به نوروپاتی دیابتیک
شــوند .افرادی که عوارض دیابت را در جاهای
دیگر بدن خود مانند کلیهها ،قلب و چشــمها
تجربه میکنند نیز به احتمــال زیاد در معرض
نوروپاتی هستند.
عوارض نوروپاتی دیابتی
در حالــی کــه خــود آســیب عصبی
ناخوشــایند و گاهی اوقات ناتوان کننده است،
مســئله حتی بزرگتر در مواجهه بــا نوروپاتی
دیابتی این اســت که میتواند باعث ایجاد سایر
عوارض شدید شود که میتوانند بسیار خطرناک
و حتی تهدید کننده زندگی باشند .این عارضهها
عبارتند از :آسیب به عروق خونی و قلب ،افزایش
خطر بیماری قلبی عروقــی و مرگ و میر ،قطع
عضو که پس از عفونت شــدید یا پوست زخمی
شــده و تجزیه بافت نرم ضوروری است .نواحی
از بدن که به احتمال زیاد توسط آسیب عصبی
ناشــی از دیابت تحت تأثیر قرار میگیرند ،پاها
و کف پا هستند ،به همین دلیل بیشترین قطع
مربوط به دیابت هر سال بر روی این قسمتهای
بدن انجام میشود.
درمان نوروپاتی دیابتیک دردناک
اگر شما نوروپاتی دیابتی دارید ،پزشک
ممکن است داروهای ضد افسردگی ،ضد تشنج،
یا موادمخدر را بــرای کمک بــه عالئم تجویز
کند .نتایج ممکن اســت غیرقابــل پیشبینی
باشــند ،بعضی از بیماران تســکین مییابند و
برخی دیگــر اثر کمتری دارند یــا هیچ تاثیری
ندارند .این داروهــا همچنین میتوانند عوارض
جانبی قوی ایجاد کنند ،که اغلب شامل تسکین
است.
منبعhttps://www.betterhealth.vic. :
gov.au/health/condition

