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◾

◾اقدام تأسفبار دو نهاد مدعی نظام سالمت
ع ـلــی خ ـضــر یــان ،سـخـنـگــوی کمیسیون
اصل  ۹۰به ایسنا گفت :وزارت بهداشت و
کمیسیون بهداشت مجلس ،دو نهاد مدعی
اداره کردن نظام سالمت در اقدامی تأسفبار در نامه به
رئیس جمهور دچــار تعارض منافع شده و درخواست
خارج کردن مصوبه افزایش ظرفیت رشته های پزشکی
از دستور شورای عالی انقالب فرهنگی را مطرح کردند.

ددستچين
ستچين

طرح تحول
شورای عالی
انقالبفرهنگی
بهزودی نهایی
میشود

ابراهیم سوزنچی،
عضو حقیقی شورای
عالی انقالب فرهنگی
با اشاره به «طرح
تحول و بازنگری در
شورای عالی انقالب
فرهنگی»بهمهر
گفت :کارگروه تحول
شورای عالی انقالب
فرهنگیبسیارشدید
در حال کار روی
حوزههای تحول
است .اعضای این
کارگروه تقریب ًا تمام
روزهای هفته جلسه
دارند و پیشبینی
میشود در یک ماه
و نیم آینده طرح یاد
شده نهایی شود.
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اعظم طیرانی
شیوع «اُمیکرون»؛
سـ ـ ــویـ ـ ــه جـ ــدیـ ــد
وی ـ ـ ـ ـ ــروس کـ ــرونـ ــا
از هـ ـ ـما کـ ـ ـن ـ ــون
ن ـ ـ ـگـ ـ ــران ـ ـ ـیهـ ـ ــای
بسیاری را ایجاد کــرده بهگونهای که
سازمان جهانی بهداشت این سویه
را در فهرست سویههای نگرانکننده
بیماری کــوو یــد  ۱۹طبقهبندی کــرده
است.
در ب ـیــان ـی ـهای ک ــه س ــازم ــان جهانی
بـ ـه ــدا ش ــت در هــمــی ــن خ ـصــوص
منتشر نموده ،آمده است« :شواهد
اولـیــه حــاکــی از خطر ب ــاالی عفونت
ا ســت و اینکه تغییرات زیانباری در
اپـیــدمـیــولــوژی کــوویــد  ۱۹روی داده
است».
مـحـمــدمـهــدی گ ــوی ــا ،رئ ـیــس مــرکــز
مدیریت بیماریهای وا گـیــر وزارت
بهداشت کشورمان نیز گفته است:
اگر این سویه جدید کرونا منتشر شود
با نگرانی که در ا یــن خصوص وجود
دارد ممکن است برخورد با آن سخت
بــا شــد و چـنــد هفته ط ــول میکشد
تــا شخصیت ســویــه جــدیــد کــرونــا با
جهشهایی که داشته مشخص شود
تا بتوان با قطعیت نظر داد.
مـ ـسـ ـع ــود مـ ـ ــردانـ ـ ــی ،مـ ــدیـ ــرگـ ــروه
بیمار یهای عفونی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته
علمی کشوری کرونا در گفتوگو با ما
به نکاتی در همین خصوص ا شــاره
میکند.

◾

واکنشپلیس
بهسرقت
دریچههای
فاضالب
فرمانده انتظامی تهران
بزرگ به برخی از اخبار
منتشر شده درباره
سرقت دریچههای
فاضالب در شهر تهران
واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا،
سردار حسین رحیمی
گفت :این موارد جزو
سرقتهای خرد است و
پلیس نیز به طور جد با
آن برخورد میکند.
پلیس عالوه بر برخورد
با این موضوعات ،به
تمام مواردی که از سوی
شرکت آب و فاضالب،
شهرداری و ...اعالم
شود نیز رسیدگی
میکند .مدیران مربوط
در این حوزه از اقدامات
پلیس با خبر هستند.

ویروس کرونا به دلیل انتقال آن از فرد
بیمار به افراد غیربیمار ،تکثیر شده و
به این ترتیب ویروس در سطح جامعه
انـتـشــار مـییــابــد .در زمــانهــایــی که
ویروس احتمال انتقال بیشتری پیدا
میکند ،ممکن است دچار استحاله
ژنتیکی شود و سوش تازهای پیدا کند
که به آن سویه جدید میگویند .البته
بسیاری از سویههای جهش یافته
ممکن است اهمیت زیادی نداشته
باشند ،اما برخی از این سویهها قدرت
تکثیر بسیار باال و عالئم شدیدتری
دارند و به سرعت انتقال پیدا میکنند
که سازمان جهانی بهداشت از آنها

◾

◾بدقولی وزارت بهداشت برای پیشخرید واکسن
مصطفی قــانــعــی ،عضو کمیته واکسن
کووید ۱۹به ایسنا گفت :واکسنسازهای
کشور دارنــد کــارشــان را انجام میدهند.
وقتی واکسن آمــاده شود ،وزارت بهداشت خریداری
میکند ،اما وزارت بهداشت واکسنها را پیشخرید
نکرد و با اینکه قول داده بودند در مرحله سوم کارآزمایی
بالینی پیشخرید میکنند ،اما این کار را نکردند.

واکسیناسیون در پیشگیری از ابتال به انواع
سویههای کرونا و یا ابتال به نوع خفیف
آن بسیار اهمیت دارد .در مورد سویه
جدیدنیز بیشتر مبتالیان افرادی بودهاند
که واکسیناسیون را انجام ندادهاند .رعایت

یک
شوری کرونا

◾اصوال ًسویههای کرونا چرا و چگونه
به وجود میآید؟

واکنش

◾
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سال سی و چهارم

◾کمکهای مردمی بیماران «ایبی» کجاست؟
هاشمی گلپایگانی ،مؤسس و مدیرعامل
خانه «ایبی» درباره بودجه مردمی بیماران
ایبی به آنا گفت :براساس آمار ،تا شهریور
امسال  ۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان بودجه در حساب
وجود داشت .از شهریور هیچ اطالعی در راستای مبالغ
واریــزی هموطنان نداریم و پولها به حساب دیگری
واریز شده است.

دستورالعملهای بهداشتی و شستوشوی
دستها با آب و صابون ،استفاده از ماسک،
رعایت فاصله اجتماعی و خودداری از
سفرهای غیرضروری مهمترین اقداماتی است
که باید انجام دهیم و توجه داشته باشیم با

اُمیکرون؛ محصول بیعدالتی
در توزیع واکسن

دنیا میگذرد ،اطالعاتی که در مورد
اُمیکرون بدست آمده بسیار ابتدایی
و محدود است و تا زمانی که عالئم
و عوارض آن شناسایی و دستهبندی
نشود و ســازمــان جهانی بهداشت
اطــاعــات ایــن سویه جدید را اعالم
نکند نمیتوان در مورد آن نظر قطعی
داد.
امـ ــا ب ــراس ــاس اط ــاع ــات ــی ک ــه وزی ــر
بــهــداشــت آفــریــقــای جنوبی داده،
ای ـ ــن س ــوی ــه بــیــشــتــر در افـ ـ ــرادی
مــشــاهــده شــده کــه واکسیناسیون
را انجام نداد هاند و اغلب مبتالیان
نــیــز جــوانــان مبتال بــه  HIVمثبت
بـ ــودهانـ ــد ،ب ــا ایـ ــن حـ ــال هــنــوز ایــن
م ـ ــوض ـ ــوع نـ ــیـ ــازمـ ــنـ ــد اطـ ــاعـ ــات
تکمیلی است.

◾

◾برای پیشگیری از ورود یا تأخیر در
ورود این ویــروس چه اقداماتی انجام
شده است؟

به عنوان ورینتهایی که حتما ًباید
مــورد توجه قــرار گیرند یــاد میکند،
ا مــا در مــورد برخی از سویهها فقط
اطالعرسانی میشود و نیازمند اقدام
خاصی نیست.
ســویــه اُم ـی ـکــرون اب ـتــدا در آفریقای
جنوبی و پس از آن به سرعت مواردی
در هنگکنگ ،انگلستان و برخی
ک ـشــورهــای اروپ ــای ــی مـشــاهــده شــد،
آمریکا نیز اعالم کرده به احتمال زیاد
م ــواردی از کــرونــای اُمـیـکــرون در این
کشور وجود دارد اما هنوز تشخیص
داده نشده اســت .به همین دلیل با
اعالم سازمان جهانی بهداشت تمام
کشورها ا قــدا مــات احتیاطی الزم را
برای پیشگیری از ورود سویه اُمیکرون
به کشورشان انجام دادهاند.

◾

◾گفته میشود دالیــل شــروع سویه
جــد یــد از آ فــر ی ـقــا آن ا س ــت کــه تنها
 26درصـ ــد آنهـ ــا واکــس ــن زدهان ـ ــد و
همچنین نبود عدالت در توزیع واکسن
در این منطقه است.

بله .نه تنها ما بلکه ســازمــان جهانی
بهداشت نیز در اعالمیهای عنوان کرده
بسیاری از کشورهای آفریقایی بین
سه تا  40درصد پوشش واکسن دارند،

آموزش عالی
وزیر آموزش و پرورش:

◾

◾در کـ ـش ــور م ــا چ ـگــونــه مـ ـیت ــوان
تشخیص داد یــک ب ـی ـمــار بــه سویه
ا ُمیکرون مبتال شده یا سویه دلتا؟ آیا
آزمایشهای تخصصی برای تشخیص
سویه اُمیکرون در کشور وجود دارد؟

کشورهایی میتوانند به سرعت این
سویه را تشخیص دهند که در سامانه
تشخیصی آ نهــا رد هب ـنــدی ژنتیکی
کامل ویــروس وجود داشته باشد که
خوشبختانه ما نیز ایــن ردهبـنــدی را
دار یــم .اما با توجه به اینکه آزمایش

تشخیصی هر نمونه اُمیکرون بین 10
تا  15میلیون تومان هزینه دارد ،ابتدا
باید از سایر رو شه ــای تشخیصی
استفاده کنیم و تنها برای مواردی که
خیلی مشکوک به اُمیکرون هستند
این آزمایش را تجویز نماییم.
یکشنبه این هفته در کمیته کشوری
کــرونــا م ـصــوب و م ـقــرر شــد هــر چه
سریعتر آزمایشگا ههای داخلی به
امکانات تشخیصی تست اُمیکرون
تجهیز شوند ،اما برای پیشگیری از
تحمیل هزینههای گران تشخیصی
قــرار شد بــرای مــوارد مشکوک ابتدا
میانبر بزنیم و با استفاده از یک روش
آزمایشی که بــرای بررسی گونههای
خاصی از جهشهای ژنتیکی ویروس
کرونا چک میشود ،اقدام کنیم و در
صورتی که نتیجه مثبت شد آزمایش
تشخیصی اُمیکرون را که گرانقیمت
است تجویز میکنیم.

◾

◾ب ـ ــا اط ـ ــاع ـ ــات ـ ــی ک ـ ــه ت ـ ــا ام ـ ـ ــروز
وج ـ ـ ــود دارد ،سـ ــویـ ــه ا ُمـ ــیـ ــکـ ــرون
ب ــی ــش ــت ــر در چ ـ ــه اف ـ ـ ـ ـ ــرادی دی ـ ــده
شده است؟

با توجه به اینکه کمتر از دو هفته
از شیوع و شناسایی ایــن سویه در

خانه و خانواده
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران

◾

◾سود سفر عراقیها نصیب دالالن میشود
حرمتهللا رفیعی ،رئیس هیئتمدیره
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی
ایران به تسنیم گفت ۹۰ :درصد گردشگران
عراقی از طریقی خارج از مجرای قانونی و تور گردشگری
وارد ای ــران میشوند و در نهایت نیز دالالن بــا ارائــه
خدمات مسافرتی با کیفیت پایین موجب نارضایتی و
عدم تکریم آنان میشوند.

آنکه بیش از  70درصد جمعیت کشور واکسینه
شدهاند ،اما برخی از گونههای جدید کرونا
واکسنگریز هستند و الزم است افرادی که
واکسینه شدهاند تا پایان دوران کرونا نیز
دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند.

عضو کمیته علمی کشوری کرونا در گفتوگو با قدس مطرح کرد

درحالی که آمــارهــای منتشر شــده در
کشورهایی مثل انگلستان ،استرالیا،
آمریکا و اروپای غربی از واکسیناسیون
بیش از  80درصد جمعیت آنها خبر
میدهد و این موضوع نشان میدهد
بیعدالتیگستردهایبهدلیلوضعیت
اقـتـصــادی حــاکــم بــر جـهــان در توزیع
واک ـســن وج ــود دارد .همین موضوع
موجب شده سازمان جهانی بهداشت
از کشورهای متمول درخــواســت کند
نهــای خــود را کــه تاریخ
ذخـیــره واکـسـ 
انقضای آنها نزدیک است در اختیار
کشورهای آفریقایی قرار دهند تا ایمنی
جمعی کشورهای مختلف افزایش یابد
و بیماری در سطح کره زمین کنترل شود.
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اطــاعــاتــی از ســوی بلژیک ،آلمان،
روسیه ،اوکــرایــن ،استرالیا ،کانادا و
هنگکنگ مبنی بــر اینکه قــدرت
سرایت این بیماری باالست گزارش
شــده اســت؛ به همین دلیل بیشتر
کشورهای دنیا پــروازهــای مستقیم
هشت کــشــور آفــریــقــایــی را ممنوع
کردهاند.
خوشبختانه مــا پ ــرواز مستقیم از
این کشورها نداریم اما این موضوع
در دس ــت ــور ک ــار وزارت بــهــداشــت
ق ــرار گرفته کــه در مرحله نخست
بـ ـ ــرای افـ ـ ـ ــرادی کـ ــه از ک ــش ــوره ــای
آفریقایی (از طریق امــارات یا قطر)
مـیخــواهــنــد وارد ای ــران شــونــد ویــزا
صادر نشود و در مرحله بعد افرادی
ک ــه تــبــعــه ای ــران ــی هــســتــنــد و وارد
ایــران میشوند ابتدا باید قرنطینه
شــونــد و پــس از انــجــام دو مرحله
تــســت  PCRمــنــفــی م ـیتــوانــنــد از
قرنطینه خارج شوند.

◾

زندگیسالم

نیازهای اساسی خود را بشناسید
اکرم شاهد ،مشاور خانواده
خداوند در وجود انسانها موهبت
انگیزه و عالقه به برقراری روابط با
افراد دیگر را قرار داده است .یکی از انگیزههای
ما از برقراری روابــط با دیگران ،ارضــای نیاز به
دوست داشتن و دوست داشته شدن(تعلق)،
قدرت ،تفریح ،آزادی و بقاست.
تاکنون فکر کــردهایــد کــدام یک از ایــن نیازها
در شما قــویتــر اســت یــا در رواب ــط بــا دوســت
یــا همسر چقدر تــفــاوت ایــن نیازها مشهود
اســـت؟ یــکــی بــه دنــبــال فـــرار از مــحــدودیــت
است و دیگری میخواهد از قوانین گروهی و
خانوادگی پیروی کند .یکی میخواهد راهبری
کند و قــدرت نشان دهد و دیگری دنبالهروی
را دوســت دارد و البته داستان زمانی رقابتی
م ـیشــود کــه هــر دو بخواهند رهــبــری کنند.
یکی از همان دوران نوجوانی و از زمانی که
استقالل یافته خــود را به خطر میسپرده و
کمتر به سالمتیاش اهمیت داده و دیگری
بــه دنــبــال حــفــظ ج ــان و مــالــش ب ــوده اســت،
چرا که نیاز به بقا و زنــده ماندن در او قو یتر
بوده است.
کــســانــی هستند کــه مــعــمــوال ً نمیخندند و
تنها زمانی که دیگران شــاد و خوشحا لاند،
خــوشــحــال م ـیشــونــد .ان ــگ ــار نــیــاز کــمــی به
تــفــریــح دارنـ ـ ــد و کــمــتــر از آم ــوخ ــت ــن لــذت
میبرند و کسانی هم هستند که هر لحظه
زنــدگــی بــرایــشــان نــکــتـهای آموختنی دارد و
بــه راحــتــی شــادی را تجربه میکنند .روشــن
اســت دســتــه دوم نــیــاز بیشتری بــه تفریح و
شادی دارند.
با توجه به تمام ویژگیهایی که عنوان شد،
مـیتــوانــیــم پــی ببریم مــا انــســانهــا نیازهای
متفاوتی داریم و بنابراین نمیتوان هیچ انسانی
را به خاطر داشتن شدت نیازش و یا میل کمتر
به نیازی سرزنش کرد.
بــرای زندگی کــردن و احساس عشق در کنار
یکدیگر ،کافی است همواره چند راهکار را به
کار ببندید.
ابتدا خود را بشناسید و شدت نیازهای مختلف

◾آی ــا تــا امــــروز مــــوردی از کــرونــای
اُمــیــکــرون در ایـ ــران مــشــاهــده شــده
است؟

تاکنون موردی که رسما ًمثبت اعالم
شده باشد مشاهده نشده؛ اما مانند
سایر کشورهای دنیا احتمال وجود
مواردی از این سویه جدید در کشور
وجود دارد.

بهداشت و درمان
احتمال کمبود سرم ضد عقرب و مار در سال آینده

جایگزینکنکور
ازآنچههستبدترنشود!

بیشترنوزادانبهارامسالازمادران
 ۳۰تا ۳۴سالهمتولدشدهاند

ساالنه 60هزار مورد عقربزدگی
ثبتمیشود

یوسف ن ــوری ،وزیــر آم ــوزش و پ ــرورش بــه فــارس گفت :هر
سال در کنکور تکانههای عاطفی را به بچهها وارد میکنیم
و هیچکس در خانوادهای نیست که از کنکور آسیب ندیده
باشد.
وی ادامه داد :معتقدم با متخصصان فن در دانشگاههای
علوم پزشکی مشورت کنیم ،اگر آنها تأیید میکنند کنکور
خوب است ،ادامه دهیم اما اگر تأیید میکنند به انسان ضرر
میرساند ،بیاییم برای کنکور چاره بیندیشیم که زودتر آن را
حذف کنیم .وزیر آموزش و پرورش گفت :در نظام پرداخت،
جایگزین جدیدی آوردیم اما از آنچه پیش از آن بود بدتر و
نابرابریاش بیشتر شد .وی در پایان افزود :برای جایگزین
کنکور نباید دوباره چیزی آورده شود که برای بعضی بنگاهها
که مترصد همین ماجرا هستند ،بازار مکارهای ایجاد شود.

بــه گ ــزارش ایــســنــا ،مطابق بــا آم ــار منتشر شــده از سوی
مــرکــز آمـ ــار ایـــــران ،در بــهــار س ــال جـ ــاری اغــلــب مــوالــیــد
یعنی  ۶۹هــزار و  ۴۷کــودک دارای م ــادران  ۳۰تــا  ۳۴ساله
و  ۸۲هـ ــزار و  ۹۷۳کـ ــودک دارای پ ـ ــدران ای ــن مــحــدوده
سنی بودهاند.
بــررســی دادههـ ــای مرکز آمــار ای ــران نشان مـیدهــد اگرچه
اغلب موالید بهار امــســال همانند بهار  ۹۹از پ ــدران ۳۰
تــا  ۳۴ساله متولد شــدهانــد امــا ایــن آمــار در مــورد مــادران
متفاوت اســت ،بــه طــوری کــه درحــالــی اغلب موالید بهار
ســال قبل یعنی  ۷۲هــزار و  ۸۵کــودک از م ــادران  ۲۵تا ۲۹
ساله متولد شدهاند که بیشتر موالید بهار امسال ()۱۴۰۰
یعنی  ۶۹هزار و  ۴۷کودک از مادران  ۳۰تا  ۳۴ساله به دنیا
آمدهاند.

رئیس گروه مدیریت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و
حیوان وزارت بهداشت گفت :ساالنه حــدود  60هــزار مورد
عقربزدگی و  6هزار مورد مارگزیدگی در کشور گزارش میشود.
بهزاد امیری ضمن هشدار در خصوص احتمال کمبود پادزهر
عقربزدگی و مارگزیدگی در سال آینده به فارس گفت :برای
درمان هر مورد عقربزدگی ،حدود دو تا سه آمپول سرم پادزهر
عقرب و برای هر مورد مارگزیدگی حدود  10تا  15آمپول سرم
پادزهر مار استفاده میشود .بر این اســاس سالیانه حدود
 150هزار آمپول سرم پادزهر عقرب و  60تا  90هزار آمپول سرم
پادزهر مار نیاز داریم.
از سال گذشته تا کنون ،سرمسازی رازی دچار مشکالتی در
تولید سرم پادزهر مار شده است و نتوانسته تعهدات خود را
به موقع اجرا کند.

را در خود تعیین کنید.
با خود فکر کنید کدام نیاز در شما قویتر است
و کدام نیاز از شدت کمتری برخوردار است.
گــام دوم شناخت نیازهای دوســت ،همسر و
نامزدتان است.
باید با کمک خود او به شدت نیازهایش پی
ببرید.
کــســی را انــتــخــاب کنید کــه از لــحــاظ شــدت
نیازهایش با شما متناسب باشد.
هر چقدر شما و همسر آیند هتان در شدت
نیازهای بقا ،دوســت داشتن و تفریح به هم
شبیه باشید ،شانس موفقیتتان در ازدواج
بیشتر اســت و هر چقدر در نیاز به آزادی و
ق ــدرت ،مــتــفــاوت باشید کمتر بــا مشکالت
روبهرو میشوید.
اما بهترین تناسب نیازها بــرای ازدواج ،نیاز
بــاال بــه دوس ــت داشــتــن و نــیــاز متوسط بــرای
بقا و نیاز کم به قدرت و آزادی و نیاز باال برای
شادمانی است.
بنابراین اگــر هنوز دســت به انتخاب شریک
آینده زندگیتان نزدهاید ،به این مــوارد دقت
داشته باشید و اگــر انتخاب کــرده یا دوست
داریــد با کسی ازدواج کنید که اتفاقا ً بسیار
متفاوت از شماست راه حل آن بسیار ساده
است.
در مــورد کارهایی که میتوانید بــرای بــرآوردن
نــیــازهــای ط ــرف مقابلتان انــجــام دهــیــد و یا
کارهایی که دوســت داریــد همسر شما برای
ارضــای نیازهای شما انجام دهــد ،گفتوگو
کنید .با این شیوه ،ازدواجتان بهترین محمل
برای بــرآوردن خواستههای شما میشود و در
نهایت ،رسیدن به احساس آرامش هدیهای
است که دریافت میکنید.

