نرخ مصوب اتانول در هرمزگان اعالم شد

معاون نظارت،بازرسی وحمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان گفت :در نشست مقابله با
کرونا نرخ جدید و مصوب الکل اتانول در استان تعیین شد .عبدالرضا پیروی منش با اعالم این به رسانهها اظهارداشت :قیمت
الکل اتانول از  ۱۷هزار ریال به  ۱۸هزار و  ۶۰۰ریال به ازای هر لیتر افزایش یافت.وی بیان داشت :تمامی واحدهای تولیدکننده
ت های مصوب ابالغی اقدام کنند.معاون نظارت،بازرسی وحمایت از حقوق
الکل اتانول در هرمزگان باید نسبت به رعایت قیم 
مصرف کنندگان هرمزگان خاطرنشان کرد :هرگونه فروش الکل با قیمت باالتر از نرخ تصویبی و عرضه خارج از شبکه تعیین
تخلف محسوب شده و با واحدهای متخلف برخورد خواهدشد.پیروی منش در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده
هرگونه تخلف در عرضه بیش تر از قیمت اعالم شده اتانول یا هر تخلف صنفی به سامانه  ۱۲۴سازمان صنعت  ،معدن و تجارت
هرمزگان گزارش دهند.
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سالحهای شیمیایی مهمات ویژهای
هستند که از مواد فرمولهشده برای کشتن
یا آسیبرساندن به انسان بهکار میرود .در
اثر تماس مستقیم این مواد با هر قسمت
از بدن ،آلوده میشود و جاندار به انواع
بیماریهای عمومی یا انحصاری آن ماده
مبتال میشود
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درباره سالحهای شیمیایی و تاثیرات جبرانناپذیرش

کشتار مردمی

جنگ عنصر همیشه حاضر تاریخ بودهاست .تاریخ نشان دادهاست وقتی پای
منافع کشورها به میان بیاید ،همه میخواهند هرطور شده پیروزی از آن آنان باشد.
برای بسیاری از قدرتهای جهان فرقی نمیکند چگونه به این پیروزی دست یابند.
سالحهای شیمیایی درست از همینجا سر در میآورد و به ابزاری برای قدرتنمایی
بدل میشود .تلفات و خرابیهای غیرانسانی این سالح در سالیان گذشته ،منجر
به نامگذاری روزی برای مقابله با استفاده از آن شد .در ادامه به چگونگی ظهور
سالحهای شیمیایی ،آشنایی با برخیاز خطرنا کترین و پرکاربرترین آنها و تاثیرات
پیدا و پنهان این سالحها بر زندگی قربانیانش میپردازیم.

جبرانناپذیر جهان شود .اولین پیمان خلع سالح
چند جانبهای که ممنوعیت توسعه ،تولید و انبار
کردن کل دستهای از سالحهای کشتار جمعی است
که در تاریخ  10آوریل  1972برای امضا افتتاح شد.
کنوانسیون سالحهای بیولوژیکی در  26مارس 1975
شروع به کار کرد .به دنبال این عهدنامه کشورها
متعهد شدند تا گزارش سالیانه درخصوص سالحهای
بیولوژیک خود ارائه دهند .این امر اما کارساز نبود
و بسیاری از کشورها بهطور مخفیانه به گسترش
سالحهای بیولوژیک خود مشغول بودند.

غزاله ماندگاری
ghazalehmandegari1996@gmail.com
جنگ جهانی اول ،شروعکننده استفاده
از سالح شیمیایی
استفاده از عوامل بیولوژیک در جنگ به هزاران
سال قبل برمیگردد .ریختن ریشه گیاه َخ َربق در
آب آشامیدنی ارتش مقابل به دستور پادشاه آتن،
استفاده رومیان و مصریان از قیر برای سوزاندن
دشمن و ریختن آهک و آرسنیک در منابع آب،
نمونهای از این موارد است .این موارد ابتداییترین
بکارگیری سالحشیمیایی در جهان به حساب میآید.
«فریتس هابر» ،پدر بمب شیمیایی ،کسی است که
با آغاز جنگ جهانی اول داوطلبانه مشاوره پژوهشی
در وزارت جنگ را به عهده گرفت .او يك سال بعد با
توليد گاز آمونياك در واقع نخستين بمب شيميايی را
با تركيب آمونياك و ُكلر ساخت .این کار با نظارت خود
او در كارزار آلمان و بلژيك انجام شد .این اصلیترین
انقالب سالحهایشیمیایی بود .با گذشت زمان و
پیشرفت علم ،دانشمندان شیمی با ترکیب مواد،
سعی در بهوجودآوردن ترکیب جدیدی داشتند و در
نهایت سال  1937میالدی دکتر «شرایدر» با تحقیق بر
روی حشرهکشهای ارگانوفسفره ،به اتفاق سنتز ،به
ماده تابون دست یافت و شروعکننده تولید گازهای
عصبی نام گرفت .در طی جنگهای بیولوژیک،
سربازان و مردمان زیادی دچار بیماریهای دشوار و
حتی مرگ شدند.
پس از این کنوانسیون سالحهای بیولوژیکی ()BWC
تشکیل شد تا مانع این کشتارها و آسیبهای

جدول کلمات متقاطع

آشنایی با برخی از سالحهای شیمیایی
سالحهای شیمیایی مهمات ویژهای هستند که
از مواد فرمولهشده برای کشتن یا آسیبرساندن
به انسان بهکار میرود .در اثر تماس مستقیم این
مواد با هر قسمت از بدن ،آلوده میشود و جاندار
به انواع بیماریهای عمومی یا انحصاری آن ماده
مبتال میشود .سالحهای شیمیایی میتوانند به
صورت گسترده در گاز ،مایع و جامد پرا کنده شوند.
همچنین سالحها بر اساس اثرات مختلفی که بر بدن
افراد میگذارد ،به سه دسته تقسیمبندی میشوند.
دست ه اول ،سالحهایی هستند که روی سیستم
عصبی بدن تأثیر میگذارند.
در این دسته «متیل فسفو بوتیوئیک اسید» ،گاز
سارین قرار دارند .این مواد از نظر شیمیایی وابسته
ی آلی فسفره هستند .وقتی مواد
به حشرهکشها 
شیمیایی این دسته وارد بدن شوند ،غلظت استیل
کولین را در بدن به بیش از حد الزم میرساند .ریهها
و چشمها به سرعت این مواد را جذب کرده در کمتر
از یک دقیقه بر سیستم عصبی بدن تأثیرات قابل
توجهی میگذارند .عالئم آن به صورت آبریزش بینی،
ترشح زیاد بزاق ،تنگی قفسه سینه ،کوتاهی تنفس،
تنگی مردمک چشم ،انقباض عضالنی یا حالت تهوع
و انقباض شکم ظهور میکند .دسته دوم ،سالحهای
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خسرو  -حرف کفایت  -9رنج واذیت  -خا ک گور  -پهلوان  -محل
عبور مسافران هواپیما در فرودگاه  -10سراینده موش وگربه  -سازمان
توسعه صنعتی ملل متحد  -11لوله الستیکی آب  -گمراهی وگردنکشی
 نخ تابیده  -12حرف نداری  -نیست وهال ک شونده  -به معنی ژالهوتگرگ هم آمده  -13پژوا ک صدا  -کلیسای معروف شهر اورنس اسپانیا
 سودای ناله  -مرض پوستی  -14مخترع آمریکایی ناوجنگی  -طالیسفید  -15بد ونبود  -بزرگترین جانور دریایی
عمودی
-1بهم سوده شده  -اثری از آنتوان سنت ا گزوپری نویسنده فرانسوی
 -2قاضی ویار ستمدیده  -جنس سنگفرش اغلب حیاط منازل -3
فرار گله  -از میوه های گرمسیری  -خوردن عرب  -مخترع دیگ بخار
 -4غریبه وبیگانه  -گونه ای از مالیات  -چهارمن تبریزی  -5تک و
واحد  -کاشتن و کشاورزی  -فیلم عکاسی  -6نگین بی سروته  -صبر
وشکیبایی  -ولی واما  -7نبات ورستنی  -خون ونفس  -از کارهای
هنری  -8امر به گفتن  -شهر پارچه بافی در کشور چین  -خسیس
وبخیل  -9چرخ چاه  -دورنمای عمر  -واسط پیچ ومهره  -10شگرف
وشگفت آور  -شاعر وآوازه خوان  -عدد هندسی  -11کاخ مقر پاپ -
ناسیونال  -نی تو خالی  -12هنر وراج  -چوبه خمیر نان پهن کن -
جزیره ای چسبیده به قشم  -13زادگاه نیما  -ماهی خال سیاه  -ناطق
وسخنگو  -بیخ وآخر چیزی  -14کنایه از رقص وشادمانی  -وزین وباوقار
 -15از آهنگسازان معاصر کشور  -از توابع شهرستان بستک که ارده و
پشمک آن معروف است
طراح  :مهدی سنگی

کودک در هنگام ناراحتی یا عصبانیت خود را می زند
 .ممکن است زمانی که شما والدین عزیز خواسته
فرزندتان را بر آورده نکنید و یا در حین بازی با
دوستانش اسباب بازی را که می خواهد به او ندهند
کودک عصبانی شده و شروع به خود زنی کند  .کودک
ممکن است موهای خود را بکشد و یا سرش را به زمین
بکوبد و یا با دست محکم به صورتش بکوبد .
زمانی که فرزندتان خودزنی می کند چه می کنید ؟؟؟
ممکن است فرزندتان برای رسیدن به خواسته اش و
تسلیم کردن شما از خودزنی استفاده کند و یا حتی
زمانی که شما در کنارش نیستید خودزنی کند .
ممکن است کودک خودزنی را از والدین یا اطرافیان فرا
گرفته باشد  .بچه ها بسیاری از رفتارها را الگو برداری
می کنند ویاد می گیرند ،
اما ا گر کودکی در هنگام خشم و عصبانیت شروع به
خودزنی می کند بیاد داشته باشید که پیام رفتار او
این است :
«مامان ،بابا من رو در آغوش بگیرید و نوازش کنید ».
توصیه هایی برای والدین عزیز :
یکی از مهمترین کارههایی که ما بعنوان والدین برای
کم شدن خودزنی کودک می توانیم انجام دهیم
این است که همیشه آغوش ما برای او باز باشد او
باید مطمئن شود که ما همیشه پشتیبان اوهستیم و
کنارش می مانیم .
کودکی که خودزنی می کند نیاز به نوازش صمیمانه و
آرام بخش ما دارد اما نه در زمانی که مشغول خود زنی
است  ،چون در این زمان موجب تقویت رفتار اشتباه
کودک می شود .
اما در همه زمانهای دیگر که کودک تالشی برای خود
زنی ندارد در هر لحظه ای او را در آغوش بگیرید و نوازش
کنید و به اوبگویید که دوستش دارید .
وقت بیشتری را برای تفریح و بازی با کودکی که
خودزنی می کند اختصاص دهید و در حین بازی
زمانی که قصد خود زنی دارد حواس او را از اینکار پرت
کنید و او را سرگرم بازی کنید  .هر بار که عصبانی شد
و عصبانیت خود را به غیر از خودزنی با شما در میان
گذاشت از او تشکر کنید و او را تشویق کنید « :عزیزم
ممنونم که وقتی عصبانی شدی سرت رو به زمین
نزدی آخه من سر قشنگت رو خیلی دوست دارم و نمی
خوام درد بگیره»
با متخصص در این مورد صحبت کنید و اجازه ندهید
خودزنی برای کودک تبدیل به یک عادت رفتاری
شود .

روز کشتار مردم بیدفاع
با آسیبپذیری کشورهای فقیر و کشتنشدن افراد
غیرنظامی ،اولین تالشها برای اعمال ممنوعیت
استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک
در سال  1925میالدی در کنفرانس خلع سالح ژنو،
عهدنامهای به منظور پروتکل منع کاربرد سالحهای
شیمیایی و بیولوژیک به تصویب  40کشور جهان
رسید .مشکل عمده اما در این عهدنامه این بود که
هیچ اشارهای به ممنوعیت ساخت ،تولید ،ذخیره
سازی ،آزمایش ،نقل و انتقال و خرید و فروش اینگونه
سالحها نشده بود .از این روی بود که در کمتر از دو
دهه پس از تصویب این قانون ،جهان شاهد کاربرد
وسیعتر این گونه سالحها در جنگ جهانی دوم و پس
از آن بود که منجر به کنوانسیون  1972ژنو ،مبنی بر
ممانعت از توسعه ،تولید و ذخیره سازی سالحهای
با کتریولوژیک (بیولوژیک) و توکسینی (سمی) و کاربرد
آنها شد .در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق
علیه ایران ،کشورهای بسیاری از کمککردن به ایران
سرباز کردند ،همچنین دولت عراق و کسانی که عراق
را موردحمایت قرار دادند ،با استفاده از سالحهای
شیمیایی و میکروبی ،حقوق بینالمللی را نقض
نمودند .در تاریخ هفتم و هشتم تیرماه  1366هجری
شمسی ،هواپیماهای بمبافکن عراقی با بمبهای
شیمیایی به چهار نقطه پر ازدحام و مترا کم جمعیتی
شهر سردشت حمله کردند و مردم بیگناه آن شهر و
اطراف آن را با گازهای کشنده مورد هدف قرار دادند.
پس از حملهی فاجعهآمیز ،در طول جنگ دولت
عراق همچنان از حمالت شیمیایی برای مبارزه با
سربازان ایرانی استفاده میکرد ،عراق بهتنهایی قادر
به تامین این میزان سالحها شیمیایی نبود ،بدیهی
است که دولت ایاالت متحدهآمریکا و کشورهای
اروپایی این کشور را حمایت میکردند .در نهایت
هشتم تیرماه ،به عنوان روز ملی مبارزه با سالحهای
شیمیایی و میکروبی نامگذاری شد و هرساله این روز
را برای کشتهشدن سیر عظیمی از مردم بیدفاع پاس
میداریم .امروزه دولت ایران در زمینه سالحهای
بیولوژیکی و جنگی برای دفاع از مردم کشور پیشرفت
چشمگیری داشتهاست بهگونهای که ابرقدرتهای
جهان ازاین موضوع احساس نگرانی خواهندکرد.
منابع :تابنا ک ،nti، sciencehistory ،دلگرم،
technology، fas

هستند که اثرات خود را روی پوست به جا میگذارند
و شامل گاز خردل گوگرد ،خردل نیتروژن  Lو CX
هستند .سالحهای شیمیایی بر روی پوست تاول و
سوختگی ایجاد میکنند.
ماندگاری فراوانی در محیط دارند .این مواد روی
چشمها ،پوشش مخاطی ،ریهها ،پوست و اجزای
خون اثر گذاشته و ا گر از طریق تنفس وارد ریهها
شوند ،بر شدت تنفس اثرات منفی میگذارند و ا گر
توسط غذا بلعیده شوند ،سبب اسهال و استفراغ
میشوند .خردلها که جزو این دسته هستند به
خاطر خواص فیزیکی خود مقاومت و ماندگاری بسیار
زیادی در سرما و دماهای معتدل دارند .ا گر دو دقیقه
از تماس یک قطره خردل با پوست بگذرد ،صدمات
جبران ناپذیری به این عضو وارد میشود CX .نیز که
جزو این گروه است ،پودری کریستالی شکل است
که در دمای  39تا  40درجه سانتیگراد ذوب شده
و در دمای  129درجه سانتی گراد به جوش میآید.
این ماده را با افزودن موادی خاص در دمای اتاق
به حالت مایع در میآورند CX .دارای بوی بسیار
نامطبوعی است.
در غلظتهای کم آن سوزش شدید چشم بروز
میکند ،اما در غلظتهای باال به پوست حمله کرده
و چند میلی گرم آن سبب دردهای زیاد و سوزشهای
فراوان شده و زخمهای بدی بر جای می گذارد .برای
پیشگیری از اثر این مواد سربازان باید به لباسها
و ماسکهای حفاظتی مجهز باشند .دست ه سوم،
سالحهایی هستند که باعث اختالل سیستم تنفسی
بدن میشوند .در این گروه گازهای بی رنگ CGو
 ،DPکلرین ( )CLو فسفوکلرین ( )Psوجود دارند .از
سالحهای شیمیایی که روی اعصاب اثر میگذارند.
قبل و در طول جنگ دوم جهانی استفادههای
بیشماری شده است .فسفوژن که خطرنا ک ترین
عضو این گروه است .برای اولین بار در سال 1915
استفاده شد .این ماده گازی بی رنگ است که در
دمای  8/2درجه سانتی گراد جوش می آید ،بنابراین
بسیار فرار و ناماندگار است .ولی چون غلظت بخار آن
 3/4برابر هوا است ،به مدت طوالنی در گودال ها و
دیگر مناطق پست زمین باقی خواهد ماند .غلظت
زیاد آن پس از چند ساعت سبب مرگ می شود ،اما در
غلظت های کم سبب سرفه ،اختناق ،احساس تنگی
قفسه سینه ،حالت تهوع و سردرد و غیره می شود.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

3

4

5

6

7

خودزنی کودک

نویسنده  :فاطمه اسا کارشناس ارشد مشاوره خانواده
مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های خانوادگی،
روانشناختی ،ازدواج ،تربیتی ،اعتیاد ،به عموم شهروندان
عزیز می باشد .نشانی -چهار راه مطهری  -بلوار ناصر،
خیابان وحدت ،ضلع شمالی مصلی قدس مرکز مشاوره
آرامش شماره تماس 21821642-33340624
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