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اخبار

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از شهادت
مامور کالنتری  ۱۰۸نواب حین در اجرای ماموریت
در محله نواب خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جلیل موقوفهای در
تشریح این خبر گفت :صبح امروز زنی با همراه
داشتن حکم جلب همسرش به کالنتری  ۱۰۸نواب
مراجعه و درخواست اجرای حکم را داشته که در
این رابطه سرگرد محمد یاسمی از عوامل کالنتری
برای انجام این ماموریت با راهنمایی شاکی به
آدرس مورد نظر اعزام شد.
وی ادامه داد :در مراجعه مامور به در منزل
متهم برای تفهیم حکم و انجام دستور مقام
قضائی ،متهم با اسلحه کمری از در خانه خارج
شده و بالفاصله مامور را از ناحیه سینه هدف گلوله
قرار داد .او همچنین به سمت شاکی که همسرش
بود نیز تیراندازی کرده و وی را مجروح و پس از آن
با همان سالح اقدام به خودکشی کرد .موقوفهای
با بیان اینکه مامور وظیفه شناس به علت شلیک
مستقیم گلوله به قلبش به درجه رفیع شهادت
نائل شد ،گفت :سرگرد محمد یاسمی متولد دی
ماه سال  ، ۶۳متاهل و دارای دو فرزند دختر بود.

به گزارش خبرآنالین ،این روزها زمزمههای شیوع وبا
در کشور شنیده میشود ،اوایل هفته بود که ابتالی
موارد مشکوک به این بیماری در کردستان گزارش
شد ،فرزام بیدارپور ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی استان کردستان به رسانهها گفت« :تهیه
نمونه آزمایشگاهی از چهار مورد مشکوک به وبا و
ارسال آن به آزمایشگاه مرجع کشوری انجام شده
است که به محض حصول نتیجه آزمایشات مراتب
جهت آگاهی عموم اطالع رسانی خواهد شد».
دراینباره مریم مسعودیفر ،رئیس اداره
بیماریهای منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت به
خبرآنالین میگوید« :در استانهای مرزی موارد
مشکوک وبا گزارش شده است ،ما در حال بررسی
هستیم تا تایید قطعی این موارد مشخص شود،
موارد مشکوک کسانی هستند که سابقه مسافرت
خارج از کشور را داشتند که بعد از بازگشت عالئم
بیماری در آنها مشاهده شده است».
ایران مستعد شیوع وبا
گزارشها نشان میدهد همهگیری وبا در مرزهای
شرقی و غربی ،ایران را نشانه گرفته است ،حاال تایید
 ۱۳مورد ابتال به این بیماری در عراق زنگ خطر را
به صدا درآورده ،مسعودیفر با اشاره به همین
مسئله بیان میکند« :در بعضی از کشورها وبا هنوز
بهصورت همهگیر وجود دارد ،به گزارش سازمان
بهداشت جهانی در مرز شرقی ایران ،و در پاکستان
همه گیری وبا وجود دارد و احتمال گسترش آن
هست ،همچنین در برخی از کشورهای غربی ِ ایران
همه گیری وبا به طور غیررسمی گزارش شده است».
او میگوید« :ما در ایران مورد مثبت قطعی وبا
داریم ،اما باید تستهای تشخیصی قطعیتر انجام
شود ،در خصوص تعداد موارد ابتال همچنان باید
صبر کرد ،چراکه آزمایشها در چند مرحله انجام
میشود ،بعد از تایید آزمایشها در سطح شهرستان،
ش بعدی در سطح دانشگاه علوم پزشکی
آزمای 
استانها انجام میشود ،در صورت تایید مرحله بعد
انجام آزمایشها در سطح ملی است ،درحال حاضر
آزمایش برخی بیماران در سطح ملی انجام شده است
و برخی دیگر هنوز در مرحله شهرستان و دانشگاهی
هستند .اما جدا از آزمایشهای انجام شده مسئله
اصلی این است که با توجه به شرایط موجود احتمال
شیوع وبا در کشور دور از انتظار نیست».
روشهای انتقال وبا

رئیس اداره بیماریهای منتقله از آب و غذا وزارت
بهداشت درباره روشهای انتقال وبا میگوید:
«روشهای اصلی انتقال از طریق آب و مصرف مواد
غذایی آلوده است ،یعنی اگر آب غیربهداشتی باشد
یا مواد غذایی به صورت خام استفاده شود ،یا بعد از
پخت آلوده شده باشد سبب انتقال بیماری میشود».
عالئم بیماری چیست؟
مسعودیفر در پاسخ به این پرسش که عالئم

شهای اصلی
رو 
انتقال از طریق
آب و مصرف
مواد غذایی
آلوده است،
یعنی اگر آب
غیربهداشتی
باشد یا مواد
غذایی به
صورت خام
استفاده شود،
یا بعد از پخت
آلوده شده باشد
سببانتقال
بیماریمیشود
بیماری وبا چیست به خبرآنالین میگوید« :وبا
بیماریاست که حدود  ۸۰درصد بیماران میتوانند
عالئم بالینی نداشته باشند یا اسهال خفیفی داشته
باشد ،حدود  ۱۰الی  ۱۵درصد اسهال متوسط دارند،
اما حدود  ۵درصد بیماران عالئم بالینی مانند اسهال
خیلی شدید دارند .عالوه بر اسهال ممکن است بیمار
دچار استفراغ شود ،بنابراین چیزی که بسیار ما را
نگران میکند بروز اسهال آبکی شدید است که منجر
به کم آبی بدن میشود».
روشهای پیشگیری از ابتال به وبا
مسعودیفر درباره روشهای پیشگیری از مبتال
شدن به وبا بیان میکند« :برای پیشگیری مصرف
آب سالم برای خوردن ،شستوشوی میوه و
سبزیجات و ضدعفونی میوه و سبزیجات خیلی مهم
است ،چیزیکه اهمیت دارد دفع صحیح فاضالب
است ،چرا که در برخی مناطق ممکن است مدفوع
بهصورت غیر بهداشتی دفع شود و این مسئله برای
انتشار بیماری خطرناک است ،چیزیکه اهمیت
دارد رعایت بهداشت دستها است .از همه

خواهش میکنیم قبل از تهیه و خوردن مواد غذایی
شستوشوی دست با آب و صابون حداقل به مدت
بیست ثانیه را رعایت کنند».
درمان وبا چیست؟
باوجودهمه پیشگیریهاو رعایت دستورالعملهای
بهداشتی ممکن است افراد به وبا مبتال شوند ،اما آیا
وبا حیات بیماران را تهدید میکند؟ این پرسشی بود
که مریم مسعودیفر برای پاسخ به آن به خبرآنالین
میگوید« :چیزیکه در بیماران مبتال به وبا آنها را
تهدید میکند ،کمآبی بدن است .به محض اینکه
عالئم بالینی به صورت اسهال مشاهده شد بیماران
باید در منزل مایعدرمانی را شروع کنند ،مایعاتی
مانند  ORSو سایر مایعات و نوشیدنیهای خانگی
مانند دوغ و چایی را میتوانند استفاده کنند .اما
اگر دفعات اسهال درحال بیشتر شدن است حتما
باید سریع به مراکز درمانی مراجعه کنند ،با جبران
مایعات بدن و الکترولیتهای از دست رفته شرایط
بیماری کامال ًقابل بهبود است».
رئیس اداره بیماریهای منتقله از آب و غذا وزارت

بهداشت ادامه میدهد« :وبا بیماری مسری است،
اما قرنطینه بیمار نیاز نیست ،چون بیماری از طریق
مدفوع یا استفراغ دفع میشود باید مراقبین این
بیماران شستن مناسب دستها را مدنظر داشته
باشند ،یا در تماس با محیط پیرامون بیمار از
دستکش استفاده کنند ،مهمترین چیز برای رعایت
نکات بهداشتی ،شستوشوی صحیح دست قبل
از تهیه و مصرف غذا و بعد از استفاده از توالت
است ،مورد دیگر دفع صحیح فاضالب و استفاده
از توالتهای بهداشتی است ،همچنین باید از آب
سالم استفاده شود ،شنا کردن در رودخانههای
جاری که از سالمت آن اطالع نداریم خطرناک
هستند».
مسعودیفر در پایان میگوید« :وقتی ما با
بیمارانی که دارای عالئم بالینی مشکوک به وبا
هستند مواجه میشویم نباید منتظر جواب قطعی
آزمایشها باشیم ،به محض اینکه فرد عالئمی مانند
اسهال آبکی پیدا کرد بالفاصله باید نکات بهداشتی
الزم و جبران مایعات بدن در دستور کار قرار بگیرد».

جزئیاتی درباره به شهادت رسیدن فرمانده یگان حفاظت چناران

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان
رضوی گفت :با حضور مقام قضایی صحنه به شهادت رسیدن جواد
غالمی طبسی ،فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی چناران،
بازسازی شد.
سرهنگ احمد روحی در گفتوگو با ایسنا با ابراز تاسف از به
شهادت رسیدن فرمانده یگان حفاظت شهرستان چناران افزود:
شهید جواد غالمی طبسی حین اجرای حکم قلع و قمع به ضرب
گلوله به شهادت رسید.

وی اظهار کرد :همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان چناران در پی عملیات اجرای احکام قضایی قلع و قمع
ن شهرستان چناران در محل اجرای حکم درگیری
در منطقه میریژگا 
مسلحانهای از سوی فرد متصرف اراضی ملی به وقوع پیوست.
روحی خاطرنشان کرد :علیرغم اینکه فرد متخلف به نام «م»
مانع اجرای دستور مقام قضایی میشود اما زمانی که نیروهای
منابع طبیعی این شهرستان در حال هماهنگیهای الزم برای اجرای
حکم بودند ،ضارب با آوردن یک قبضه اسلحه دولول شکاری از
داخل خودرو از پشت سر به قلب جواد غالمی طبسی فرمانده یگان
حفاظت چناران شلیک کرده و وی را در همان محل به شهادت
میرساند.
وی بیان کرد :در پی وقوع این حادثه بالفاصله به اورژانس و
نیروهای انتظامی اطالعرسانی و ضارب در همان محل دستگیر و
اسلحه وی ضبط میشود.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان
رضوی تصریح کرد :با حضور مقام قضایی صحنه به شهادت رسیدن
جواد غالمی طبسی ،فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی
چناران ،بازسازی و فرد ضارب بازداشت میشود.
وی با بیان اینکه پرونده فرد متخلف مربوط به سال گذشته بود
و تا قبل از این برای تصرف اراضی ملی چندین مرتبه اخطار گرفته

بود ،عنوان کرد :به دلیل اینکه متهم در این مدت هیچ توجهی به
اخطاریههای صادر شده نداشت ،مقام قضایی دستورات الزم را برای
قلع و قمع بنا صادر میکند.
روحی یادآور شد :فرمانده یگان حفاظت شهرستان چناران با
دستور کتبی دادستان و ب ه منظور رفع تصرف اراضی ملی به وسعت
 ۲۰۰۰متر مربع که از سوی فرد متخلف تبدیل به باغ و استفاده
شخصی شده بود ،به محل مراجعه کرده بود.
روحی با تاکید بر اینکه برخورد جدی با متخلفان و متصرفان
اراضی ملی و انفال خواهیم داشت ،گفت :ضمن اینکه با شدت
بیشتری با متخلفان برخورد خواهیم کرد ،از مقام قضایی درخواست
داریم با شدت هرچه تمام با اینگونه افراد برخورد کند تا شاهد چنین
حوادثی در سطح استان نباشیم.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
خراسان رضوی در پایان این ضایعه تاسفبار را به خانواده منابع
طبیعی و آبخیزداری کشور به ویژه خانواده این مرحوم و همکاران
تسلیت گفت.
فرمانده یگان حفاظت چناران متولد سال  ۱۳۶۸و جزو نیروهای
تازه استخدامی این یگان بوده است.
وی امسال زندگی مشترک خود را آغاز کرده و همچنین در آزمون
مقطع دکتری موفق به کسب رتبه اول رشته مرتعداری شده بود.

طراح :مجتبی اردشیری

حل جدول

حلسودوکو

افقی:
-1عالیرتبهترین مقام سیاسی که اواخر هفته گذشته ،به تهران
سفر کرد – پهناور – ارزش و بها  -2خبرگزاری رسمی جمهوری
اسالمی ایران – کشوری در غرب آفریقا – فقط این  -3تاک – مهربان
– واحد سنجش طال  -4صدای کلفت – واحد سطح – شالوده – رود
عراق  -5روزنه – هنگام غروب – خیلی آهسته  -6نشسته بر مرکب
– تفنگ قدیمی – شیرینی محبوب – حرف انتخاب  -7چهار ماه دیگر
– درخت نواحی شمال کشور که «اولس» نیز خوانده میشود –
سختی و عذاب  -8پیراهن پنبهای – میوه پختهشده در شکر  -9خیال
پوچ – ظاهر داخل خانه و مغازه  -صحیح  -10طمع – منقار پرنده –
جزیره – رود مرزی  -11تهنشین مایعات – کشور جنگزده همسایه
– لسانی  -12غذایی سرشار از فسفر – هزار کیلو – «نام» آذری -
پژمرده  -13برقرار – مشق دانشآموز – پوستین « -14مشگینشهر»
سابق – شمشیر تیز – از مرکبات  -15درخت تسبیح – شیرینی سنتی
همدان – غار مهاباد.
عمودی:
-1شیشه آزمایشگاهی – طعم خرمالو – کیسه گندم – بخشنده
 -2پیامبر صبور – تعجب خانمانه – حیا – تصدیق بیگانه  -3سمت
و جهت – رقابت – مالقات  -4زیرک  -از توابع تهران – نخستین فیلم
جریانساز «داریوش مهرجویی»  -5شاه تیرسقف  -ساز شاکی –
میوهای سرشار از ویتامین سی  -6تشنه فریب – عدد قرن  -انصاف
 -7پهلوان – بانشاط  -فیلسوف بزرگ آلمانی پس از دکارت – پسوند
شباهت  -8روادید – حاکم جبار مصر باستان – فرزند چارپایان -9
لحظه کوتاه – حیوانی با بوی بد – از درختان جنگلی شمال کشور
 قلیل  -10ستارهای در دب اصغر – سرما – از ماهیهای دریای خزر -11درگذشتن – مردود – جمعه  -12تاج سر آفرینش  -آماده و حاضر
برای کار – منطقه استراتژیک استان بصره که در سالهای متوالی
دفاع مقدس ،در اختیار نیروهای کشورمان بود  -13خودداریاز غذا
خوردن  -زندان تاریخی فرانسه – نقش بازیگر  -14شهر طغرل – کرم
روده – مرطوب – حمام بخار  -15ذات و سرشت – نقاش تابلوی
«تصلیب» – بخیه درشت – رود ساری.
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دبیرکل جمعیت هاللاحمر از اعزام تیم ۱۸
نفره از امدادگران این جمعیت به افغانستان و
برای کمک به عملیات امدادرسانی به زلزلهزدگان
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرپرست هاللاحمر
افغانستان در پاسخ به اعالم آمادگی هاللاحمر
ایران برای کمک به زلزلهزدگان این کشور ،به
کشته ،مصدوم و آواره شدن صدها نفر در پی
وقوع زلزله در والیت خوست اشاره و از ایران
برای کمک به زلزلهزدگان کشورش درخواست
کمک کرد.
الحاج مال نورالدین ترابی ،معاون و سرپرست
هاللاحمر افغانی در پاسخ به اعالم آمادگی
هاللاحمر ایران برای کمک به زلزلهزدگان
این کشور گفت :براساس گزارشهای ابتدایی
بهدنبال وقوع زلزله در جنوب شرق این کشور،
صدها نفر جان باخته و مصدوم شدهاند و
صدها منزل مسکونی ویران و ساکنان آنها آواره
شدهاند.
وی تاکید کرد :جمعیت هاللاحمر افغانی
از تمام امکانات خود برای کمک به زلزلهزدگان
استفاده میکند اما این امکانات و تجهیزات
با توجه به وسعت حادثه ،برای رسیدگی به
آوارگان کافی نیست .بنابراین از هاللاحمر ایران
درخواست داریم در حد امکانات و توان ،به
زلزلهزدگان افغانستانی امدادرسانی کند.
دبیرکل جمعیت هاللاحمر از اعزام تیم ۱۸
نفره از امدادگران این جمعیت به افغانستان و
برای کمک به عملیات امدادرسانی به زلزلهزدگان
خبر داد.
یعقوب سلیمانی ،دبیرکل جمعیت هاللاحمر
در تشریح اقدامات هاللاحمر ایران درپی وقوع
زلزله  ۶.۱ریشتری در والیت خوست افغانستان
گفت :با دریافت گزارش وقوع حادثه و خسارات
ناشی از آن ،به هاللاحمر استانهای خراسان
رضوی ،جنوبی ،سیستان و بلوچستان و تهران
اعالم آماده باش شد.
وی افزود :پس از هماهنگی با بخش پاسخ
به حوادث بینالمللی وزارت امور خارجه ایران،
برای ارسال اقالم و تیمهای امدادی به افغانستان
اعالم آمادگی و همچنین با ارتش جمهوری
اسالمی ایران جهت در اختیار گذاشتن هواپیما
برای انتقال اقالم امدادی ،هماهنگیهای الزم
انجام شد.
دبیرکل جمعیت هاللاحمر ادامه داد :یک
محموله امدادی شامل هزار دستگاه چادر۱۰۵۰ ،
بسته غذایی و  ۲هزار تخته موکت از طریق
هوایی و با هواپیمای ارتش به افغانستان ارسال
شد.
سلیمانی گفت :عالوه بر ارسال محموله؛
بامداد امروز تیم  ۱۸نفره از امدادگران متخصص
سازمان امداد و نجات هاللاحمر نیز از طریق
هوایی به افغانستان اعزام شدند.
به گفته دبیرکل جمعیت هاللاحمر ،به سه
تیم واکنش سریع سازمان امداد و نجات ،چهار
م واکنش سریع هاللاحمر در استانهای
تی 
تهران و البرز و  ۸تیم سگهای تجسس
(آنست) ،برای اعزام در صورت نیاز ،اعالم آماده
باش شده است.
یادآور میشود ساعت  ۱:۲۴بامداد روز اول
تیرماه ،زلزلهای با قدرت  ۶.۱ریشتر ،عمق ۱۰
کیلومتری زمین در والیت خوست در جنوب
شرق افغانستان را لرزاند .بنا بر گزارش منابع
خبری افغانستان ،این زمین لرزه تاکنون حدود
 ۱۵۰۰کشته و  ۲هزار زخمی و مصدوم برجا
گذاشته است.
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اعزام امدادگران هالل احمر ایران
به افغانستان

رئیس اداره بیماریهای منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت گفت« :وقتی ما با بیمارانی که دارای عالئم بالینی مشکوک به وبا هستند مواجه میشویم نباید
منتظر جواب قطعی آزمایشها باشیم ،به محض اینکه فرد عالئمی مانند اسهال آبکی پیدا کرد بالفاصله باید نکات بهداشتی الزم و جبران مایعات بدن در
دستور کار قرار بگیرد».

 ۳کشته در برخورد کامیون با
مینیبوس کارگران معدن
جالل آباد زرند
رئیس اورژانس کرمان از برخورد یک دستگاه
کامیون با مینیبوس حامل کارگران معدن
جاللآباد خبر داد و گفت :متاسفانه در این
رخداد راننده مینیبوس ،راننده و سرنشین
کامیون کشته شدند.
محمد صابری در تشریح این خبر گفت :در
ساعت  ۷:۴۹صبح روز سوم تیرماه به دنبال
دریافت گزارش برخورد یک دستگاه کامیون
با مینیبوس در کیلومتر  ۱۰محور جالل آباد
به یزدانشهر شهرستان زرند بالفاصله  ۳تیم
فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
وی از جان باختن سه تن به دلیل شدت
جراحات در دم خبر داد و افزود :متاسفانه در
این رخداد راننده مینیبوس ،راننده و سرنشین
کامیون کشته شدند که همگی م َرد و در حدود
سن  ۳۵الی  ۴۵ساله قرار دارند.

دبیرکل جمعیت هالل احمر اعالم کرد

هشدار برای شیوع وبا در ایران

توسعه اورژانس موتوری در کشور

شهادت مامور پلیس پایتخت در حین
اجرای حکم جلب

خبر

راه های مقابله با یک بیماری قدیمی چیست؟

رئیس سازمان اورژانس کشور خبرداد

رئیس سازمان اورژانس کشور از برنامهریزی برای
توسعه اورژانس موتوری در کشور و به خصوص
کالنشهرها خبر داد.
جعفر میعادفر در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
اولویتها و مهمترین برنامههای پیشروی سازمان
اورژانس کشور گفت :در حال پیگیری دو برنامه
جدید در سازمان اورژانس کشور هستیم که یکی از
این برنامهها در خصوص آموزش پرسنل اورژانس
است و دیگری توسعه اورژانس موتوری است .وی
با اشاره به آموزش پرسنل گفت :اورژانس کشور
بیش از دو سال درگیر شیوع ویروس کرونا بود
و عالوه بر آن محدودیتهایی نیز در برگزاری
دورههای آموزشی وجود داشت ،در همین راستا
نیز با کاهش این بیماری ،دورههای آموزشی را برای
پرسنل و تکنسینهای اورژانس برگزار خواهیم کرد.
توسعه اورژانس موتوری
میعادفر به موضوع توسعه اورژانس موتوری
هم اشاره کرد و گفت :برای اورژانس موتوری در
شهرهای بزرگ برنامهریزی کردهایم و پیگیر هستیم
تا آن را توسعه دهیم .در واقع با توسعه اورژانس
موتوری به خصوص در کالنشهرها میتوانیم زمان
حضور در محل را مدیریت کنیم .استفاده از
اورژانس موتوری به ویژه در ساعات پیک ترافیک
و مسیرهای پرترافیک بسیار موثر است .رئیس
سازمان اورژانس کشور ادامه داد :همچنین به
زودی المپیاد علمی فوریتهای پزشکی سراسر
کشور ،در تبریز برگزار میشود .در واقع بهترین
دانشگاههای علوم پزشکی در قطبها انتخاب
شدند و المپیاد نهایی نیز در تبریز برگزار خواهد
شد.
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