
مین ها با ما دوست نیستند

 »  دفن »صنوبر
به جای یک بیمار کرونایی

 سالم آقای کیارستمی
 چقدر جای شما خالی است

معرفی برگزیدگان هفدهمین جشن 
تصویر سال به صورت آنالین و مجازی

گزارشی   از اقدامات و فعالیت های داوطلبان 
گاه سازی از خطرات مین جمعیت هالل احمر در آ

 گزارش »شهروند« از فعالیت داوطلبانی که
در تالشند کودکان کار را از کارگاه ها ببرند

 اشتباه سردخانه یکی از
بیمارستان های پایتخت دردسرساز شد

پناه در جست وجوی سر

 مروری بر اقدامات حمایتی کشورها
از مستأجران در شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا 8 حه
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با سیاسی کاری و اقدامات 
خالفکارانه مبارزه می کنیم
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 رئیس جمعیت هالل احمر
11در نخستین جلسه پرسش و پاسخ با کارکنان: حه
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کارگران کوچک  به خانه برمی گردند
9 حه

صف
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هر 33 ثانیه یک ابتال به کرونا، هر 13 دقیقه یک مرگ  نفس کشیدن به زور کپسول 
]شهروند[ هر 33 ثانیه یک ایرانی مبتال به کرونا می شود و هر 13 دقیقه یک نفر 
در کشور به دلیل ابتال به این بیماری جانش را از دست می دهد. اینها نتیجه آخرین 
بررسی های وزارت بهداشت از میزان ابتال و مرگ به دلیل کووید- 19 در ایران است. 
ج حریرچی در نشست خبری مجازی به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. او از  ایر
آغاز به کار پویش»#من- ماسک-می زنم« از روز گذشته خبر داد و گفت که رعایت 
فاصله فیزیکی یک متری، ۸۲ درصد؛ استفاده از ماسک، ۸۵ درصد و استفاده از 

پوشش محافظ چشمی، ۷۸ درصد انتقال ویروس را کاهش می دهد. 
معاون کل وزیر بهداشت به نقش ناقالن بدون عالمت در شیوع کرونا اشاره 
کرد. به گفته او، هر مبتالی بدون عالمت، 406 نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
آنها  آنتی بادی  مبتال می کند: »افرادی که قبال به کرونا مبتال شده اند و افرادی که 
باید  همچنان  هستند،  ایمن  می کنند  تصور  و  شده  مثبت  آزمایش  براساس 
علمی  مستندات  براساس  هنوز  چراکه  کنند؛  رعایت  را  اجتماعی  فاصله گذاری 
نمی توان اعالم کرد که این افراد در برابر کرونا ایمن هستند.« براساس اعالم او، 
رسیدن تعداد مبتالیان به کووید-۱۹ در جهان به حدود ۱۰ میلیون نفر و مرگ ومیر 
نیم میلیون نفری این بیماری زنگ خطری جدی است: »با اینکه ایران از نظر تعداد 
خالص مبتال و تعداد خالص مرگ ناشی از کووید-۱۹ به ترتیب رتبه ۱۰ و ۹ جهانی را دارد 
و معموال این قسمت مورد توجه قرار می گیرد،  اما از نظر تعداد موارد ابتال و تعداد 
خالص مرگ به ازای یک میلیون نفر جمعیت به ترتیب رتبه ۴۷ و 30 دنیا را با ۲۵۶۱ مورد 
ازای یک میلیون نفر جمعیت و ۱۲۱ مرگ در یک میلیون جمعیت دارد.«  ابتال به 
خبرنگاری درباره اقدام عجوالنه در انجام بازگشایی ها پرسید که حریرچی پاسخ داد: 
»باید در نظر داشته باشیم که مهم ترین عامل مخل و مضر سالمت، فقر است و 
بیماری ناشی از فقر بدترین نوع بیماری هاست، بنابراین کشور ما هم مانند سایر 

کشورهای دنیا مالحظات اقتصادی را لحاظ کرده است.« 

عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از حقوق 
جانبازان شیمیایی سردشت

ناصر فتاح پور

هفتم تیر 1366، نیروی هوایی عراق یکی از بزرگ ترین 
از  110نفر  تا  زد  رقم  را  معاصر  تاریخ  جنگی  جنایت های 
غیرنظامیان جمعیت 12هزار نفری سردشت جان  ببازند 
گازهای سمی قرار بگیرند  نفر دیگر در معرض  و 8 هزار 
بگیرد.  قرار  شیمیایی  جانبازان  فهرست  در  نام شان  و 
آدم هایی که در همه این سال ها درد کشیدند و دم نزدند 
آمدن  با  به فراموشی سپرده شدند و هر  سال  گاهی  و 
، نام شان در رسانه ها می آید. دردهایی که تنها  هفتم تیر
کلینیکی  آنهاست؛  بر  مرهمی  منطقه  در  کلینیک  یک 
که از اوایل دهه 80 کارش را به فرمان مقام معظم رهبری 
شروع کرد و هنوز به همت بنیاد شهید چراغش  روشن 
است. این کلینیک کارش را با شروع ساعت کار اداری 
آغاز می کند و هنوز متخصص ریه ندارد. شبانه روزی بودن 
کلینیک یعنی کمک رسانی به جانبازانی که سر باز کردن 
بخش  یا  واحد  از  نمی شناسد.  وقت  دردهای شان 
بیمارستان راهی  بیماران  تا  نیست  خبری  هم   بستری 

شهر شوند.
 تب جنگ و بمباران که خوابید  درصد دردها، معیار 

فهرست  در  سردشت  دردکشیدگان  تا  شد  جانبازی 
مستمری بگیران بنیاد شهید قرار بگیرند و درد معیشت 
نداشته باشند. بیمه بنیاد شهید هم بود تا درمان زخم ها 
پرداختی هایش  که  بیمه ای  نباشد؛  دوش شان  بر  باری 

گاهی تأخیر دارد و زمان بر است.   
به  وعده ها  پای  داد،  شیمیایی  به  تن  که  سردشت 
میان آمد؛ وعده هایی که گروهی عملی شدند و تعدادی 
چشم انتظار اجرایی شدن ماندند. پای پروژه ها و سد های 
معیشت  تا  رسید  سردشت  به  هم  بهره برداری نشده 
و  اقتصادی  بنگاه های  شود.  راحت تر  برایشان  کمی 
راه های  هنوز  اما  گرفتند،  وام  هم  صنعتی  شهرک های 
مواصالتی دغدغه ای اند برای اهالی؛ راه هایی که به دلیل 
دوری از مرکز و کوهستانی بودن منطقه پیچ وتاب به خود 

داده اند و حاال نیاز به بازسازی و ترمیم دارند.    
در همه گیری کرونا هم وسایل حمایتی بنیاد شهید 
یادی از اهالی سردشت و جانبازان شیمیایی کرد و پد های 
الکلی، ماسک ها و ... میان خانواده مصدومان، شهیدان 
و جانبازان شیمیایی توزیع شد؛ هرچند سه چهار نفر از 
تست شان  و  نشدند  کرونا  حریف  شیمیایی  جانبازان 
جانبازان  شدند؛  شهر  بیمارستان  راهی  و  شد  مثبت 
شیمیایی ریه ای. البته بعد از روزها قرنطینه و درمان حاال 
زیر سقف خانه شان به کمک کپسول های تنفسی نفس 

می کشند. 
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