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پرویز پورحسینی بر اثر کرونا 
درگذشت 

پرویز پورحسینی، 
بازیگر برجسته و مطرح 
سینما و تئاتر کشور که 
از روز ۲۲ آبــان به دلیل 
ابتــا به کوویــد۱۹ در 

بیمارستان فیروزگر تهران بستری بود، در ۷۹ سالگی 
درگذشت. او با کارگردانان سرشناسی چون علی 
حاتمی،  بهرام بیضایی، حمید سمندریان، مسعود 

کیمیایی و داود میرباقری همکاری کرده  بود.
    

 اعتراض مردم آق مشهد 
به وقف اراضی ملی

در روزهای گذشته 
فیلمی از درگیری مردم 
آق مشــهد با مدیر کل 
اوقاف مازندران منتشر 
شد که خبر از حل نشد 

مشکل وقف زمین های این منطقه دارد. چند ماه 
پیش با انتشــار خبر وقف بخشــی از جنگل های 
هیرکانی در آق مشهد ساری و اعام پیگیری دفتر 
حقوقی سازمان جنگل ها به نظر می رسد مشکل 
وقف این زمین ها حل شده باشد. اما اوقاف مازندران 
پرونده وقف را در محاکم قضایی پیگیری و آن را به 
دیوان عالی کشور رساند و در آخر به پرونده ایراد وارد 
کرد تا در دادگاه تجدیدنظر و پس از آن دیوان عالی 
کشور اعام شود که آق مشهد وقف است و اصا ملی 
نیســت و برای این زمین به نام متولی موقوفه رأی 
صادر کرد. موضوعی که عاوه بــر صدای فعاالن 
محیط زیســت اعتراض مردم محلی و درگیری با 

مدیر کل اوقاف مازندران را هم در پی داشت.
    

برکناری سرپرست شهرداری الیگودرز 
به دلیل شرکت در مراسم ترحیم

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: 
سرپرست شــهرداری الیگودرز به دلیل برگزاری و 
شرکت در مراســم ترحیم یکی از بستگانش عزل 
شد. محمود ثمینی گفت: با توجه به مصوبات ستاد 
مقابله کرونا جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 
برگزاری هرگونه مراسم عزا و عروسی ممنوع است و 
با افرادی که مصوبات را نادیده می گیرند به شدت 
برخورد و سایر اقدامات قانونی مطابق دستورالعمل 

ستاد ملی کرونا در این رابطه اجرا می شود.
    

واکنش شورای شهر به جذب 
۱۶آتش نشان زن در تهران 

علی اعطا، سخنگوی 
شــورای شــهر تهران 
در پــی اســتخدام ۱۶ 
آتش نشان زن در تهران 
گفت: تا به امروز در تهران 

آتش نشــاناِن زن بیشــتر در مانورها و برنامه های 
نمایشی حضور داشته اند؛ اما انتشار خبر جذب ۱۶ 
آتش نشان زن تا پایان آذر در شهرداری تهران، خبر 
خوشی است که نوید شکسته شدن طلسم حضور 
بانوان تهرانی را در قامت آتش نشان و شرکت آنان را 

در عملیات ها می دهد.
    

کنترل نامحسوس پل های 
عابرپیاده که دید ندارند

ســرهنگ جلیــل 
موقوفه ای، رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت گفت: 
در دستور کار کانتری ها 
قرار داده ایم که پل های 

عابر پیاده ای که توسط تابلوهای تبلیغاتی پوشیده 
شده اند را با صحبت با نهاد مربوطه رفع مشکل کنند 
تا این پل ها محلی برای تجمع معتادان و مجرمین 
نباشد. البته آنجاهایی که پرت و خلوت است را به 
صورت نامحسوس پوشش می دهیم و همچنین با 
معتاد یا سارقی که روی پل های هوایی کمین کنند 

به شدت برخورد می کنیم.
    

آغاز کالهبرداری وام یک میلیوني
رئیــس پلیــس فتــای اســتان زنجــان 
گفت:کاهبرداري از طریق ثبت نام وام یک میلیونی 
همزمان با ثبت نام این وام آغاز شده است. در این شیوه 
از کاهبرداری، مجرمان با ارسال پیامک یا لینک ثبت 
نام از طریق پیام رسانها و شبکه های اجتماعی تحت 
عنوان »ثبت نام وام یک میلیون تومانی« کاربران را 
فریب داده و از قطع شدن یارانه در صورت عدم ثبت 
نام در سامانه، خبر می دهند. براي ثبت نام و دریافت 
این وام، نیازی به مراجعه به بانک ها و ثبت نام در هیچ 
وب سایتی نیست، فقط الزم است کدملی سرپرست 
خانوار را از طریق شماره تلفن همراه به نام سرپرست 

خانوار، به شماره سامانه ۶۳۶۹ ارسال کنند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

هفته گذشــته اخبــار پراکنده ای 
از موارد مشــکوک ابتــای پرندگان 
مهاجر در برخی از تاالب های کشــور 
گزارش شد. خبرهایی که می تواند در 
بحبوحه کرونا سرآغاز بحرانی جدیدی 
در میان پرندگان وحشی، طیور و گاهی 

انسان باشد.
در همین باره دیروز شــهاب الدین 
منتظمی، مدیرکل دفتــر حفاظت و 
مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیست، وجود آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در تاالب میقان در استان 
مرکزی، تاالب میل در استان اردبیل و 
یکی از نقاط تاالبی در استان مازندران 
که منجر به مرگ شماری از پرندگان 

شد را تایید کرد.
با شیوع این ویروس، نه تنها فعاالن 
محیط زیست منتظر خبرهای ناخوشی 
از آمار تلفات پرندگان مهاجر در روزهای 
آتی خواهند بود، که سازمان دامپزشکی 
کشور نیز نگران ســرایت این بیماری 
به طیور اســت و به همیــن دلیل به 
مرغداری های سه اســتان مازندران، 
مرکزی و اردبیل تاکیــد کرده که باید 
به دقــت توصیه های دامپزشــکی را 
درخصوص رعایت مســائل بهداشتی 
و قرنطینه ای در مزارع پرورشــی خود 
رعایت کننــد و در صورت مشــاهده 
هرگونه تلفات غیرمتعــارف، کاهش 
مصــرف دان و آب و کاهــش تولیــد 
در واحد های خود توســط مســئول 

فنی بهداشــتی یا مدیریــت واحد، به 
نزدیکترین اداره دامپزشکی شهرستان 

اطاع دهند.
با این حال ســازمان محیط زیست 
می گوید، با توجه به پیش  بینی شیوع 
این آنفلوآنزا در بیــن پرندگان مهاجر 
از مدت ها قبــل در تمامی تاالب های 
میزبان پرندگان مهاجر پایش هایی را 
برای جلوگیری از گسترش این بیمار 
آغاز کرده بود و امیدوار است بتواند آن را 

با کمترین خسارت کنترل کند.
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 

چیست؟
چند سالی است که در شهریور ماه 
پرندگان وحشــی و آبزی، که در فصل 
ســرما از قطب و از طریق کشورهایی 
مانند روســیه به مناطق گرم تر جهان 
مهاجرت می کنند، بــه  عنوان مخازن 
بیمار آنفلوآنزای پرندگان شناخته شده 
و می توانند بدون نشــان دادن عائم، 

باعث انتقال بیماری شوند.
این بیماری به ســرعت منتشــر 
می شــود و منبع ویروس نیز پرندگان 
آلوده از قبیل مرغ و خروس، بوقلمون، 
اردک، غاز و خصوصاً پرندگان وحشی 
آبزی که در معرض ویــروس بوده اند 
و می توانند ویروس عامــل بیماری را 
در بدن خود داشته باشــند و از طریق 
اشک، آب بینی، مدفوع و هوای تنفسی 

ویروس را در محیط پخش کنند.
آنفلوانزای فوق حاد طیور دارای ۳ 
نوع تیپ C،B،A است که فقط تیپ 
A آن مي تواند پرندگان را درگیر کند. 
با این حال پرندگان مــي توانند بدون 
اینکه خــود مبتا به بیماری شــوند، 

ویروس های آنفلوانــزای پرندگان را با 
خود جابجا و به برخی دیگر از حیوانات 

و حتی انسان ها منتقل کنند.
ویروس آنفلوانــزای حاد پرندگان 
می تواند از یک منطقه به منطقه دیگر 
منتقل و باعث ایجــاد بیماری در یک 
منطقه می شــود. امــا موضوعی که 
می تواند خطرناک بــودن این بیماری 
را دوچندان کند، موضوع آلوده شدن 
انســان ها اســت که در صورت تماس 
با پرندگان بیمار یا الشــه پرندگان یا 
خوردن گوشــت یا تخم مــرغ نیم پز، 
بیمار شود که این خطر در افراد مسن و 

خردسال بیشتر است. 
متخصصان می گویند که ویروس 
آنفلوانزا در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد 
به مدت ۴ روز و در صفر درجه به مدت 
۳۰ روز در محیط مرطوب زنده می ماند. 
همچنین در شرایط سرد و مرطوب نیز 
به عنوان مثال در فصل زمستان بعد از 

گذشت ۱۰۵ روز باقی می ماند.
برخــی از عائــم وجــود دارد که 
می توان به وجود پرندگان مشکوک بود 
که از جمله این عائم می توان به مرگ 
ناگهانی، افت شــدید تخمک گذاری، 
عائم بیماری های حاد تنفسی مانند 
ترشــحات، چشــم و بینی، بی حالی، 
خس خس کردن، تنفــس با دهان باز، 
کبودی تاج ریش و ســاق پــا، وجود 
خونریزی های زیر پوســت بدن و زیر 

پوست پاها اشاره کرد. 
 وضعیت در تاالب میقان اراک

تاالب »میقان« نخســتین محلی 
است که در آن الشه پرندگان بیمار یافت 
شد و خطر شیوع این بیماری در کشور 

گزارش شــد. بر اســاس گزارش های 
محلی در این منطقه تعدادی پرنده در 
ســطح تاالب بی جان افتاده  و تعدادی 
نیز رمقی برای حرکت ندارند و همین 
می تواند زنــگ خطری بــرای تاالب 

میقان باشد.
این تاالب در پنج کیلومتری اراک 
واقع شــده و همواره به عنوان جاذبه 
طبیعی و گردشــگری و قطبی برای 
پرنده نگری در مرکز کشور مطرح بوده 
اســت. زمســتان ها در کنار مهاجرت 
پرندگان به این زیســتگاه، بیم شیوع 
بیماری هایی مثل آنفلوآنزای پرندگان 
وجود دارد و امسال هم مانند سال ۹۵، 
این نگرانی بروز یافته است. نخستین 
مورد شــیوع این بیمــاری در میقان، 
۳۰ آبان شناســایی شــد و به سرعت 
ممنوعیت تــردد و نزدیک شــدن به 
تاالب در دستور کار قرار گرفت. در چند 
روز اخیر با استقرار گروه های عملیاتی، 
بیــش از ۵۰۰ هکتار از تــاالب میقان 
پایش و بر اســاس آخرین گزارش ها 

۴۵ الشه پرنده بیمار شناسایی و دفن 
شده  است.

این در حالی اســت که در سال ۹۵ 
بیــش از ۲۴۰۰ پرنــده در این تاالب 
بر اثر این بیماری تلف شــدند. ســال 
۹۶ نیز این بیمــاری در کمین تاالب 
میقان و پرندگان بود که خوشبختانه 
از شیوع آن جلوگیری شــد  و در سال 
۱۳۹۷ و ۱۳۹8 نیــز هیچ مــوردی از 
وجود این بیماری گزارش نشــد، اما 
ظاهرا امســال مجدد شاهد شیوع این 
بیماری هستیم. به همین رو از همان 
روزهای ابتدای مشاهده الشه پرندگان 
در تاالب میقان ادره کل محیط زیست 
در کنار دامپزشــکی استان مرکزی به 
میدان آمدن تــا از تلفات این پرندگان 

جلوگیری کنند.
اما در کنار این تاالب، گزارش هایی 
از مشاهده الشــه حیوانات در تاالب 
میــل در اردبیل و تاالبــی در نزدیکی 
فریدون کنــار مازندران نیز منتشــر 

شده است.
گوشت پرندگان نخورید

زمانــی خطر این موضوع بیشــتر 
نمایان می شــود که این روزها گوشت 
پرندگان مهاجر در بــازار فریدونکنار 
مازندران و دیگــر بازارهای محلی در 
شهرهایی که تاالب آنها میزبان پرندگان 
مهاجر است، طرفداران بسیاری دارد و 
حتی گوشت این پرندگان به عنوان یک 
غذای الکچری در رستوران های تهران 
به فــروش می رســد. در فریدون کنار 
وضعیت شکار پرندگان به حدی وخیم 
اســت که تخمین زده می شــود بین 
۵۰۰هزار تا یک میلیــون قطعه پرنده 
مهاجر در فریدون کنار و در فصل سرما 
شکار شــوند. هر چند شــهاب الدین 
منتظمی گفته اســت که پروانه شکار 
از ســوی ســازمان محیط زیست در 
شرایط فعلی داده نخواهد شد، اما به نظر 
می رسد شکار و فروش غیرقانونی این 

پرندگان اجتناب ناپذیر است. 
خطر مرگ برای انسان ها 

ویروس آنفلوآنزای مرغی یا همان 
ویــروس H۵N۱ اولین بار در ســال 
۱۹۹۷ میادی در هنگ کنگ به انسان 
منتقل شد و تا سال ۲۰۰۶ حدود ۲۰۰ 
میلیون پرنده و چند صد نفر انســان را 
به کام مرگ کشاند. منشأ این بیماری 
کشنده و خطرناک پرندگان هستند. 
در این زمینه پزشــکان توصیه هایی 
برای روبرو شــدن انسان ها با پرندگان 
وحشــی دارند که رعایت ایــن موارد 
می تواند از ابتای افراد به این بیماری 

پیشگیری کند.
 این بیماری عاوه بــر وارد آوردن 

خسارت سنگینی به صنعت مرغ داری 
در سال های گذشته موجب جانباختن 

برخی از افراد نیز شده است.
به گفته کارشناســان از مهم ترین 
راهکارهــا در این حــوزه می توان به 
خودداری از مصرف گوشــت نیم پز و 
تخم مرغ نیم پز، عدم تماس با پرندگان 
تلف شده و بیمار، خودداری از تماس 
با الشــه پرندگان و حتی ترشــحات 
چشــم و بینی حیــوان، جلوگیری از 
تماس پرنــدگان اهلی بــا پرندگان 
وحشی با نصب توری در محل زندگی 
پرندگان، شستن دســت هنگام پاک 
کردن گوشــت مرغ با آب و صابون در 
صورت زخمی شــدن، خــودداری از 
خرید جوجه و مرغ به ویژه غاز و اردک و 
دیگر پرندگان که توسط دوره گردها به 
فروش می رسد، زدن مرتب واکسن به 
پرندگان، دفع الشه پرندگان تلف شده 
در عمق مناسب و پوشاندن محل دفن 

با آهک اشاره کرد.
عالئم آنفلوآنزای مرغی

عائــم ایــن بیمــاری ماننــد 
سرماخوردگی است و معموالً دستگاه 
تنفســی فوقانی را درگیر می کند. از 
جمله مهمترین عائــم آنفلوآنزای 
پرندگان می توانیم به  تب باالی ۳8 
درجه، ســرفه، گلو درد، تنگی نفس، 
درد عضات، اســتخوان، احساس 
کسالت، عفونت چشــم ها و ریه ها، 
خلط خونــی، اســهال، بینی کیپ 
شــده یا آبریزش بینی، درد قفســه 
ســینه، خونریزی از بینی، عرق سرد 
و احساس سرما، بی اشتهایی همراه 
با درد معــده، خونریزی از لثه و خلط 

خونی اشاره کرد.
برخی از این بیماران به ذات الریه 
مبتا می شــوند که در این صورت 
وضعیت بیمــار به ســرعت وخیم 
شده و اندام های بدن از کار می افتند 
 و در نهایــت بیمــار جان خــود را 

از دست می دهد.

مشاهده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سه استان کشور

گوشت پرندگان مهاجر را نخورید!

خبر

در پی اجرا نشدن فعالیت یک سوم کارکنان 
ادارات دولتی در هفته نخست محدودیت های 
کرونایی، هیات دولت تصمیــم گرفت حضور 

کارکنان را به حداقل برساند.
در حالی که روز پنج شنبه  سعید نمکی، وزیر 
بهداشت اعام کرد حضور کارمندان در ادارات 
تا حد تعطیلی، محدود می شود، دیروز جمشید 
انصاری، رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشور رســما اعام کرد: این هفته همه ادارات 
تعطیل هستند، مگر آن عده ای که حضورشان 
با تشــخیص باالترین مقام دســتگاه، ضروری 

تشخیص داده شود.
 انصــاری گفت: این تصمیمی اســت که در 
جلسه دیروز اتخاذ شد و رئیس جمهور آن را اباغ 
کرد و من از همه از جمله همکاران خودم در دولت 
و دستگاه های اجرایی درخواست می کنم که این 
دستور را به طور جدی عملی کنند. از مردم نیز 
درخواست می کنم که اگر کاری با ادارات دارند، 
این کار را یک یا دو هفته عقب بیاندازند و به خاطر 
ســامتی خود و جلوگیری از شیوع ویروس، از 

مراجعه به ادارات خودداری کنند.

رئیس سازمان اداری و اســتخدامی کشور 
درباره بخش های سازمانی و کارمندانی که باید 
به تشخیص هر سازمان در محل کار حاضر شوند، 
اظهار کرد: این مسأله متناسب با شغل افراد در 
هر بخش است و شــرایط هرکدام از دستگاه ها 
و خدمات آن ها است که این مســأله را تعیین 
می کند. به طــور مثال در ســازمان هایی مثل 
شــهرداری یا اداره گاز، بخش های اداری باید 
تعطیل شوند و قاعدتاً کسانی که در بخش های 
ارائه خدمــات کار می کننــد، می توانند حاضر 

شوند.
رئیس سازمان اداری استخدامی گفت: ستاد 
کرونا هنوز در مــورد تعطیلی ادارات خصوصی 
تصمیم نگرفته، تعطیلی شامل ادارات دولتی در 

مناطق قرمز می شود.
همچنیــن دبیــرکل شــورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمــه دولتی گفت: بانک ها 
طبق روال هفته گذشــته به فعالیت خود ادامه 
خواهند داد تا بخشنامه جدیدی به ما اباغ شود.

علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی، با اشاره به ایجاد 

شائبه درخصوص تعطیلی بانک ها طی این هفته 
ابراز کــرد: بانک ها طبق روال عــادی روزهای 
گذشته با تصمیم مراجع باالدستی خود فعالیت 

می کنند.
فوت ۴۰۶ تن دیگر بر اثر کرونا

در ایــن میان دیروز ســیما ســادات الری 
ســخنگوی وزارت بهداشــت با اعام آخرین 
موارد شناسایی و فوتی ناشی از کووید۱۹ در ۲۴ 
ساعت گذشته گفت: بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱۴ هزار و ۵۱ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۲۴۵ نفر از آنان 

بستری شدند.
وی با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۹۲۲ هزار و ۳۹۷ نفر رسید، افزود: 
متاســفانه در طــول ۲۴ ســاعت، ۴۰۶ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۴۷ هزار و ۹۵ نفر 
رسید و ۵8۶۰ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارنــد. الری در ادامه با بیان اینکه ســالمندان 
از آســیب پذیرترین گروه های جامعه در ابتا 

به کووید ۱۹ هســتند و حــدود ۵۰.۴ درصد از 
مبتایان و ۷۰ درصد مرگ و میر ناشــی از این 
بیماری در سالمندان اتفاق می افتد، اظهارکرد: در 
این شرایط ضروری است که با هوشیاری و دقت 
نظر الزم و پرهیز از هرگونــه اضطراب و نگرانی 
نسبت به رعایت توصیه های بهداشتی در قبال 

این گروه اقدامات الزم صورت گیرد.
وی همچنین توصیه هایی بــه خانواده ها و 
اطرافیان سالمندان کرد و گفت: خرید مایحتاج 
روزانه خارج از منزل به فــرد دیگری غیر از فرد 
سالمند واگذار شود. از وسایل حمل و نقل عمومی 
برای فرد سالمند استفاده نشود. در صورت داشتن 

عائم سرفه، عطسه و تب حتما از ماسک استفاده 
کنید و از فرد سالمند فاصله بگیرید. از درآغوش 

گرفتن فرد سالمند خودداری شود.
ســخنگوی وزارت بهداشــت در پایــان 
اظهارکرد: از هرگونه پذیــرش مهمان و رفتن 
به مهمانی برای حفظ سامت اعضای سالمند 
در منزل به طور جد خودداری کنید همچنین 
ضروری اســت در صورت ســابقه ابتای فرد 
ســالمند به بیماری های زمینه ای مثل دیابت 
و بیماری هــای قلبــی و عروقی ضمــن انجام 
مراقب های ویژه از خروج از منزل به طور جدی 

جلوگیری شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داد:

تعطیلی ادارات دولتی در هفته جاری

مدیرکل دفتر حفاظت 
و مدیریت حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط 

زیست، وجود آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در تاالب 

میقان در استان مرکزی، 
تاالب میل در استان اردبیل 

و یکی از نقاط تاالبی در 
استان مازندران که منجر 

به مرگ شماری از پرندگان 
شده است، را تایید کرد

هفته گذشته اخبار 
پراکنده ای از موارد 

مشکوک ابتالی پرندگان 
مهاجر در برخی از 

تاالب های کشور گزارش 
شد. خبرهایی که می تواند 
در بحبوحه کرونا سرآغاز 
بحرانی جدیدی در میان 
پرندگان وحشی، طیور و 

گاهی انسان باشد 
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