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حداقل 61 کشته و میلیاردها تومان 
خسارت بر جای ماند
20 استان بهت زده 
حجم ویرانی های سيل

جهان 5

ادامه اعتراضات در بغداد
 و تسخیر مجدد پارلمان توسط معترضان؛  
 مرید و مرادبازی»صدری ها«

برای تثبيت هژمونی
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استادیار پژوهشگاه هوا- فضا در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

 وزارت راه آمار تعمیر
هواپیماهای خارجی را منتشر کند

چرتکه 3

سياست 2

وزارت اطالعات از بازداشت یک شهروند سوئدی دیگر
به جرم جاسوسی خبر داد

ساد  و   مفهوم  مو
چالش برانگیز »گردشگری«

در حالی که روابط ایران و سوئد پس از دادگاه 
حمید نــوری رو بــه تیرگی گذاشــته، وزارت 
اطالعات اعالم کرد که یک تبعه سوئدی را به اتهام 
جاسوسی بازداشــت کرده تا بر پیچیدگی های 
 تعامــالت دو کشــور و پرونده های بیــن آنها 

افزوده شود. 
در اطالعیه وزارت اطالعات تصریح شده که 
این فرد سوئدی در سفرهای  پیشین خود به ایران، 
به  دلیل »برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک«، در 
فهرست »مظنونین واحد ضد جاسوسی وزارت 
اطالعات« قرار گرفته بود. در ادامه نیز تاکید کرده 
است که فرد بازداشت شده سابقه سفر به اسرائیل 

»پیش از عزیمت به ایران« را داشــته اســت. 
چهاردهم اردیبهشت ماه نقطه اوج تقابل ایران و 
سوئد بود. در حالی که دادگاهی در سوئد پس از 
۹۲ جلسه، حکم محکومیت به حبس ابد حمید 
نوری را اعالم کرد، ایسنا نوشت که از طریق منابع 
آگاه شنیده شده که حکم اعدام احمدرضا جاللی 
در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا 

آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد.
ساعتی پس از انتشار این خبر سایت نورنیوز، 
نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، هم بدون 
اشاره به منبع، از »اجرای قریب الوقوع حکم اعدام« 

این شهروند دو تابعیتی خبر داد. 
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بورل:  

اکنون باید برای احیای برجام 
تصمیماتی گرفته شود  

نماینده مجلس تأکید کرد:  

 وزیر بهداشت، سازمان غذا
و دارو را پاکسازی کند

عضو مجمع محققین حوزه علمیه:

تنها ۲ درصد از مردم
در نمازجمعه شرکت می کنند

تیم نه چندان فوق العاده ای که فوالد برای نکو 
ساخته است

فوالد سالخورده!

نیمی از بازنشستگان با مشکل جدی مسکن 
روبه رو هستند 

نگرانی مستمری بگیران از آینده 
سازمان تامین اجتماعی 

مناسبات اقتصادی هند با امارات و اسرائیل 
تقویت شد

مسیر هند از چابهار 
به عرب-مد تغییر کرد

آدرنالين 8

دسترنج 4

چرتکه 3

سياست 2

سياست 2
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آمارمبتالیان  آمده!  بیرون  ماهه اش  از خواب چند  آرام  آرام  میان کم توجهی ها  در  کرونا 
درحال افزایش است ! مازندران همچون ایران و حتی بیشتر از جاهای دیگرتغییر رنگ 
داده و پررنگتر می شود. شرایط هفته های اخیر نشانه هایی از آغاز روند همچنان صعودی 
موج هفتم کرونا دارد. رنگ قرمز   کرونایی بار دیگر به مازندران بازگشته و تعداد شهرهای 
بار  از دو ماه  افزایش یافت. شمار بستری ها پس  نارنجی و زرد کرونایی روبه  با رنگ 
دیگر سه رقمی شده و روند افزایشی تخت های درمانی ِاشغال شده توسط بیماران مبتال 
به کرونا ادامه دارد. تقریبا تعداد موارد بستری و سرپائی نسبت به هفته قبل بیش از ۷ 

برابر شده است.
مازندران طی هفته های  در  بهداشتی  پروتکل های  به رعایت  بی توجهی  دیگر،  از طرفی 
گذشته سبب شده که سرعت شیوع کرونا در این استان نسبت به بسیاری از استان های 

دیگر بیشتر باشد. 
به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تعداد مراجعات به مراکز درمانی این 

استان  دردوهفته اخیربه بیش از ۷۰۰نفر در روز رسیده است. 
به مراکز  مازندران می گوید: مراجعات  پزشکی  دانشگاه علوم  رئیس  فرهاد غالمی  دکتر 
درمانی مازندران بیشتر شده و این نشان می دهد که ویروس کرونا با سرعت بیشتری در 
حال انتقال و گسترش است. در چنین شرایطی همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی و 

استفاده از ماسک توصیه می شود تا مانند ماه های گذشته ویروس کنترل شود.
دکتر غالمی می افزاید: تعداد مراجعات نیز بیش از ۷ برابر شده؛ بنابراین نمی توان گفت که 

کرونا کنترل شده است.
وی درباره دالیل باور بی خطر شدن کرونا در جامعه تصریح می کند: طبیعتا تزریق واکسن، 
جامعه را به ضریب قابل توجهی از ایمنی رسانده است. حدود ۹۵درصد از جمعیت هدف 
استان دز نخست و نزدیک به ۸۵درصد نیز دز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. ضمن 
این که در موج ششم، جمعیت قابل توجهی به کرونا مبتال شدند. بنابراین ایمنی اولیه در 
افراد به دلیل تزریق واکسن و ابتالی قبلی وجود دارد. به همین دلیل شاهد درگیری های 
شدید بر اثر ابتال به کرونا در جامعه نیستیم. اما این تضمین کننده بی خطر ماندن کرونا 
نیست. چرا که ایمنی افراد پس از چند ماه کاهش یافته و اگر پروتکلها رعایت نشود، 
بیماری مجددا شعله ور می شود که تا حد زیادی این امر رخ داده و همچنان به پیش 

می رود. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: قطعا واکسیناسیون توانسته جلوی 
مرگ های گسترده ناشی از کرونا را بگیرد. اما این ایمنی تضمین نمی دهد که افراد الزاما 
به کرونای خفیف مبتال شوند. نباید فراموش کنیم که بسیاری از افراد جامعه در دسته 
دارای  افراد  می کند.  تهدید  را  آن ها  کرونا  خطر  همواره  و  دارند  قرار  پرخطر  گروه های 
بیماری های زمینه ای، سالمندان و بانوان باردار در این دسته قرار دارند که ممکن است 

کرونا باز هم آنها را هدف هجوم و همه گیری اش قرار دهد.
و  رعایت شود  بهداشتی حتما  پروتکل های  است که  این  ما  توصیه  دکتر غالمی گفت: 

استفاده از ماسک جدی گرفته شود.
وی با تأکید بر لزوم تزریق دز چهارم واکسن کرونا برای پیشگیری از آسیب های کووید۱۹ 
اظهار کرد: تزریق دز چهارم واکسن کرونا برای افرادی که ۶ماه از زمان دریافت دز سوم 
واکسن  گذشته باشد، آغاز شده است. ضمن این که گروه های پرخطر نیز باید دز چهارم 
واکسن را دریافت کنند تا از ایمنی بیشتری برخوردار شوند. همه افراد می توانند اطالعات 
مربوط به دریافت دز چهارم واکسن را از مراکز بهداشت سراسر استان دریافت کنند. انتظار 
داریم همه مردم استان با توجه به از سرگیری شیوع کرونا و افزایش آمارها، همکاری و 

همراهی الزم برای توقف این روند را داشته باشند.
 هشدار؛سویهجدیدکروناباماچهمیکند؟

 ۱۸ افزایش  از  خبر  کرونا،  همه گیری  مورد  در  جهانی  بهداشت  سازمان  جدید  آمارهای 
درصدی مبتالیان می دهد؛ یعنی کرونا در همه  نقاط جهان با چند هفته فاصله در حال 

اوج گیری است. علت این اوج گیری هم گسترش سویه های BA.4 و BA.۵  عنوان شده؛ 
چراکه این سویه ها فرار از ایمنی دارند؛ چه ایمنی از ابتالی طبیعی و چه ایمنی ناشی از 
واکسن. وجود نوعی گریز از واکسن و گریز از سیستم ایمنی باعث می شود احتمال ابتال 
بیشتر شود. دکتر "علی پور"معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این زمینه 
گفت: نظر همیشگی کمیته علمی ستاد کرونا این بوده که رعایت مسائل بهداشتی همچنان 
   BA۵ و BA4 باید جدی گرفته شود. وی با این توضیح می گوید: این روزها سویه های
برای ما مشکل ساز می شود. اکثر کشورهای غربی، استرالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای 
شمالی گزارش های ابتالی بسیار باالیی از این دوسویه می دهند و این سویه زیرشاخه 
دیگری از ُامیکرون است و هنوز تغییر رفتار محسوسی نسبت به ُامیکرون های اولیه نداشته 
است که بافت ریه را تحت تأثیر جدی قرار دهد. سردرد، گلودرد، سرفه های خشک و درد 
قفسه سینه همان عالئم مرسوم کروناست که در روزهای تابستان در بعضی موارد اسهال و 

استفراغ هم به آن اضافه شده و حال عمومی بیمار را وخیم تر می کند.
  ۶۰درصدتستهامثبتهستند

با آغاز پیک هفتم کرونا در کشور و به َتَبع آن در استان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران در راستای آگاهی بخشی جامعه، جزئیات این همه گیری را تشریح کرد.

بر زدن ماسک، رعایت فاصله  همانگونه که در تمام گفتگوهای خبری در زمینه کرونا؛ 
اجتماعی و تزریق واکسن تاکید می شود، این برنامه هم مستثنی نبوده و معاون دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران از شهروندان مازنی خواست توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند.

دکتر عباس علیپور با اعالم اینکه میزان بیماران سرپایی طی ۳ هفته گذشته روند صعودی 
گرفته است، از ۷ برابرشدن میزان مراجعین سرپایی و بستری خبر داد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این که  بررسی ها طی دو هفته 
اخیر نشان می دهد که ۶۰ درصد تست مردم در مراجعات به مراکز درمانی استان به ویروس 
کرونا مثبت می شود، پایین آمدن ایمنی مردم جامعه، عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و 
باال بودن تالطم جمعیت )تماسهای بیشتر مردم با همدیگر به دلیل مسافرتها، تجمعات و 
...( و افزایش حجم مسافر را علل شیوع کرونا در استان عنوان کرد ه و می گوید: در چنین 

شرایطی برای افزایش ایمنی،  واکسیناسیون ضروری است.
علی پور ادامه داد: اکنون با گذشت حدود ۶ ماه از زمان واکسیناسیون نوبت سوم بخش 
قابل توجهی از مردم مازندران، سطح عمومی ایمنی جامعه در برابر کرونا پایین آمده و لذا 
توصیه می کنیم مردم ضمن تزریق واکسن یادآور )نوبت چهارم(، نسبت به اصول بهداشت 

فردی و اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه خطر ابتال به بیماری کرونا با ورود حجاج و برگزاری مراسم محرم بسیار 
جدی است، افزود: به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، تمام حجاج بیت اهلل الحرام 
هنگام ورود به فرودگاه با عبور از مقابل دستگاه تب سنج دیجیتالی، غربالگری و تست کرونا 

می شوند در صورت مثبت بودن به خانواده آنان برای قرنطینه اطالع داده می شود.
علیپور رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط حجاج و استقبال 

کنندگان ضروری دانست و توصیه کرد : حجاج از گرفتن ولیمه و روبوسی خودداری کنند.
به  رنگ بندی شهرها  مقوله  در  درمانی  و  بهداشتی  مقررات  و  قوانین  اینکه  بیان  با  وی 
کرونا باید رعایت و عملیاتی شود ، گفت : همه اصناف و دستگاه های اجرایی باید قوانین 
بهداشتی را طبق رنگ بندی رعایت کنند و این مقوله  در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا 

استان تاکید شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه در همه شهرهای استان 
عالوه بر مراکز جامع خدمات سالمت، یک تا دو مرکز تجمیعی واکسیناسیون فعال شده 

است. 
  ُدزیادآور،اثربخشاست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در تمام شهرهای استان 
حداقل یک مرکز تجمیعی واکسیناسیون از ۸ صبح لغایت ۸ شب دایر شده است، افزود: 
بیش از 4۵۰ مرکز نمونه گیری در استان فعال هستند و به همه بیماران توصیه می کنیم 

اگر عالمتدار شدند، حتمًا تست دهند.
دکتر علیپور اضافه کرد: شهروندان با مراجعه به سامانه ir.maz۱4۰۱ می توانند از آدرس 

مراکز واکسیناسیون و نمونه گیری مطلع شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رابطه با این سوال که واکسن های 
موجود دارای تاریخ انقضا هستند، توضیح داد: خیال شهروندان از این بابت راحت باشد 
چراکه سازمان غذا و دارو نظارت کاملی بر سالمت واکسنها مطابق معیارهای علمی بین 

المللی و مشابه واکسنهای مطرح دنیا  دارد.
دکتر علیپور افزود: سازمان غذا و دارو در ابتدا انقضا واکسن ها را شش ماهه درنظر گرفت 
و در ادامه با بررسی پایداری مولکولی، و اطمینان کامل از سالمت واکسنها، دوره استفاده 

را قدم به قدم افزایش داد.
وی با اعالم اینکه تاکنون مورد اثبات شده ای در رابطه با عوارض شدید تزریق واکسن 
ها در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران  نداشتیم، خاطرنشان کرد: عوارض خفیف 
واکسن مانند تب، بدن درد، و درد محل تزریق در مورد همه واکسنها وجود داشته و همه ما 

که از کودکی واکسن زده ایم، چنین تجربه ای را داشته ایم. اما در صورت شک به عوارض 
شدید منتسب واکسن در  شبکه های بهداشت و درمان و نهایتا دانشگاه علوم پزشکی  در 

کمیته ای توسط متخصصین مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.
  دراماکنسرپوشیدهبهخصوصمراکزدرمانیحتمًاماسکبزنید

رئیس مرکز بهداشت استان مازندران ادامه داد: نگرانی اصلی متخصصان و کادر درمان از 
تعداد زیاد موارد ابتالست که می تواند مجددًا بیمارستان ها را درگیر کند و منابع انسانی حوزه 
درمان را دوباره به سوی خود سوق دهد. دکتر علی پور بیان داشت: افراد دارای بیماری های 
افرادی که  اکثر  باالی ۸۰ سال و  به ویژه گروه سنی  افراد مسن و سالخورده  زمینه ای، 
واکسن نزده اند در گروه آسیب پذیر قرار می گیرند که باید به توصیه های بهداشتی اعم از 

زدن ماسک در اماکن عمومی و رعایت فاصله اجتماعی نسبی توجه ویژه داشته باشند.
پروندهالکترونیکدردسترسشهروندان  

الکترونیک  پرونده  اینکه  به  اشاره  با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
شهروندان در اختیارشان قرار می گیرد، گفت: با در دست داشتن کدملی، پرونده پزشکی 
افراد در سطح یک قابل رویت است تا درمانگران به راحتی از وضعیت پزشکی بیمارشان 
مطلع شوند. این پروژه تا چند هفته دیگر انشااهلل مورد بهره برداری عمومی قرار خواهد 

گرفت.
دکتر علیپور با تاکید بر اینکه نقش پزشک خانواده در زمینه درمان کووید چشمگیر بود، 
افزود: استان های دیگر که طرح پزشک خانواده در آنجا اجرایی نشده است در دوران کرونا 

دچار زحمات فراوانی شدند.
وی با بیان اینکه از ظرفیت بالقوه پزشک خانواده بخوبی استفاده نکردیم، یادآور شد: طی ۲ 
سال گذشته بیش از ۹۵ درصد مازندرانی ها حداقل یک خدمت از پزشک خانواده دریافت 

کردند ولی 4۸% آنها توسط پزشکان خانواده خود یک بار ویزیت شده اند.
  همهمردمامسالیکدوزواکسنکرونابزنند

  BA۵ و BA4 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان بابیان اینکه
به مراتب از ُامیکرون سرایت پذیری بیشتری دارد،  می توانند موارد بستری را در کشور باال 
ببرند، بیان داشت: همه افراد جامعه در سال ۱4۰۱ یک دوز واکسن بزنند، کسانی که دو 
دوز زده اند، حتمًا دوز سوم را دریافت نمایند و افراد مسن و بیماران خاص حتمًا برای دوز 
چهارم اقدام کنند. کسانی که ۶ ماه از آخرین دوز واکسن شان گذشته، تزریق واکسن را 
جدی بگیرند تا دوباره قبل از شروع بیماری های فصلی بتوانیم ایمنی جمعی جامعه را تا 

حد مناسبی افزایش دهیم.

۶۰ درصد تست ها در مازندران مثبت هستند

 در اماکن سرپوشیده به خصوص مراکز درمانی حتمًا ماسک بزنید

مدیرعامل گروه مردمی »پایان کارتن خوابی« در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

بسیاریازکارتنخوابها
بچههایترخیصیبهزیستیهستند


