اخبار
افزایش  ۴برابری مراجعات کرونایی
به بیمارستانها

رئیس بیمارس��تان س��ینای ته��ران گفت:
مراجعه به بیمارس��تان نسبت به دو ماه آخر
س��ال گذشته حدودا  ۴براب��ر افزایش داشته
محمد

اس��ت .به گزارش «عص��ر ایرانیان»
طال��ب پ��ور گف��ت :در حال حاض��ر میزان
مراجعات ب��ه بیمارس��تانها نسبت به نیمه
بهمن ماه و اسفندماه حدودا  ۴برابر افزایش
داشته اس��ت که با یک تا دو هفته تعطیلی
شه��ر و گسترش واکسیناس��یون به راحتی
اد و آمار را یک رقمی کرد.رئیس
میتوان اعد 
بیمارستان سینای تهران با بیان اینکه حدودا
مرگ و میر دو برابر شده است افزود :ازدحام
باالی جمعیت در مت��رو ،اتوبوس و حمل و
نقل عمومی مهمتری��ن فاکتور در گسترش
شیوع بیماری است.
راهکار طب سنتی برای رفع مشکل
یبوست

متخصص طب سنتی گفت :افرادی که دچار
خود به
هستند برای درمان مشکل 

یبوس��ت
م��دت دو هفت��ه روزانه دو قاش��ق غذاخوری
خاکشیر مخل��وط در یک لیوان آب گرم را به
صورت ناشتا مصرف کنند.به گزارش آنا ،رضا
منتظر در ارتباط با بیماری یبوست اظهار کرد:
ت
یبوس��ت از نظر لغوی به معنی خشکی اس 
و در مقاب��ل رطوبت ق��رار دارد؛ زمانی که در
باشد
حد طبیعی 
بدن حجمیک مایع بیش از 
میگوییم مزاج مرطوب است و زمانیکه حجم
باشد با خشکی مزاج مواجه
مای��ع در بدن ک م 
هستیم.وی ب��ا اشاره به مهمترین عالئم این
فرد دچار
بیم��اری ،گفت :در چنی��ن شرایطی 
یبوس��ت مزاج یا خشکی مزاج شده است که
این مشکل با عالی م مختلفی خودش را نشان
مورد خشکی مزاج یبوست
میدهد؛ شایعترین 
ارد و
فرد دفع سختی د 
اس��ت ،به معنی اینکه 
ش��ود ومدفوع حالت
اجابت م��زاج او کم می 
خشک پیدا میکند.این متخصص طب سنتی با
ید پوست
افراد با خشکی شد 
بیان اینکه برخی 
شوند که خشکی مزاج در آنها
و مو مواجه می 
شدت گرفته است ،مهمترین علت یبوست را
بیتحرکی دانست.منتظر افزود :مردمی که در
کنند به دلیل شرایط زندگی
شه��ر زندگی می 
شهری نسبت به روس��تایی ک��ه در طول روز
ارند بیشت��ر به این عارضه
فعالی��ت فیزیکی د 
دچار میشون��د .وی یکی دیگر از علتهای
خیلی مهم یبوس��ت را نوع تغذی��ه دانست و
گفت :در فرهنگ قدیم در هر قو م و منطقهای
وعدههای
مصرف انواع آشها و س��وپها در 
وجود داشت ام��ا در حال حاضر اغلب
غذایی 
م��ردم عادت به مصرف غذاهای خشک مثل
ارند که این
برن��ج و نانهای بدون س��بوس د 
ید میکند.
موادغذایی مشکل یبوست را تشد 
این متخصص طب سنتی ادامه داد :تا زمانیکه
نشود با
علت اصلی مشکل یبوس��ت برطرف 
داروی گیاهی و شیمیای��ی درمان به صورت
گی��رد به این معنی که تا
مقطعی صورت می 
کند مشکل اجابت
فرد دارو مصرف می 
زمانیکه 
شود و به محض اینکه دارو
مزاج برطرف می 
د دچارمشکل دفع میشود.وی
کند مجد 
را قطع 
با اشاره به اماالمراض بودن بیماری یبوست و
باید ابتالیشان به
افراد 
اینکه در چه شرایطی 
این بیم��اری را متوجه شوند ،گفت :شکم هر
باید حداقل روزی یک بار به طور روان
ک��س 
کند افرادی ک��ه یکهفته حتی گاهی تا
کار 
باید به دنبال درمان
ارند 
۱۰روز اجابت مزاج ند 
باشند.این متخصص طب سنتی ورزش کردن
و تحرک ،کم کردن مصرف برنج ،استفاده از
م��واد غذایی ملین و فیب��ردار مثل انواع میوه،

سبزی ،سوپ و آش را از جمله راهکارهای رفع
مشکل یبوست دانست.
بهترین فرصت برای درمان حمله قلبی
چه زمانی است؟

متخص��ص بیماریه��ای قل��ب و ع��روق
رد س��ینه شدیدی
گفت:وقت��ی فردی دچار د 
باید کمتر از  2ساعت از زمان شروع
میشود ،
رد به پزشک مراجعه کند .به گزارش «عصر
د 
مسعود اس�لامی درباره اینکه زمان

ایرانیان»
فرد دچار حمله قلبی به پزشک
طالیی مراجعه 
چه زمانی است؟ ،اظهار کرد :وقتی فردی دچار
بای��د کمتر از 2
رد س��ینه شدیدی میشود ،
د 
رد به پزشک مراجعه
س��اعت از زمان شروع د 
رد معده»
رد سینه و د 
کند.وی درباره «تفاوت د 
تصریح کرد:این تشخیص سخت است.گاهی
نباشد و ممکن
دردهای قلبی در ناحیه س��ینه 
باشد
رد در ناحیه معده و باالی شکم 
اس��ت د 
رد مربوط به معده و در
شود این د 
و احس��اس 
اثر خوردن غذای سنگین باشد.این متخصص
قلب افزود :اگر ف��ردی به صورت ناگهانی در
کرد و این
رد 
ناحیه فوقانی شکم احس��اس د 
باید ابتدا در اورژانس بیمارستان
ید بود ،
رد شد 
د 
باید بررسی
بگیرد و اگر مشکلی نبود ،
نوار قلب 
گوارش��ی صورت گیرد.اس�لامی اضافه کرد:
برای نمونه دردهای قلبی در ناحیه معده پیدا
ارد
خ��ورد فرقی ند 

فرد هر چه می
ش��ود و 
می 
رد قلبی بوده و
رد میکن��د؛ این د 
و احساس د 
مربوط به معده نیست.

د
جرئیات تعطیلی مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی اعالم ش 

معاونکل وزارت بهداشت جزئیات تعطیلی مشاغل در شهرهای قرمز و
نارنجی را تشریح کرد .به گزارش «عصر ایرانیان» ایرج حریرچی با بیان
اینکه  257شهر کشور شامل تمام مراکز استانها در وضعیت قرمز قرار
گرفتند» ،اظهار داشت :مجموع شهرهای قرمز و نارنجی کشور به بیش
از  85درصد رس��ید و متأسفانه برخی محدودیتها هنوز بهطور مناسب
در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال نشده است.وی افزود :مشاغل گروه
دو در شهره��ای قرم��ز باید بهم��دت دو هفته از زم��ان اعالم وضعیت
قرمز ،تعطیل شوند .بوستانها و مراکز تفریحی بهطور کامل ،پاساژهای
س��رباز و س��ربسته ،بازارهای س��رپوشیده ،مراکز خرید و فروش بزرگ
و بازارهای موق��ت شامل بازارهای محل��ی و روز ،مراکز شمارهگذاری

اتومبی��ل ،آرایشگاههای مردانه و زنانه ،ج��زو گروه دو هستند.وی ادامه
داد :مراک��ز ف��روش لوازم آرایش��ی و بهداشتی ،مراک��ز فروش فرش و
موکت و لوازم خانگی و تزئینات س��اختمان ،اس��باببازی ،س��رگرمی،
ل��وازم التحریر ،ظ��روف ،کتاب ،محص��والت فرهنگ��ی ،مراکز فروش
انواع پوش��اک ،کیف ،کفش ،چرم ،آتلیه عکاس��ی و آژانسهای مشاور
مواد غذایی نباید
امالک باید تعطیل باشند و مراکز تهیه و توزیع و طبخ 
پذیرش مشتری داشته باشند.حریرچی گفت :رستورانها ،کافیشاپها،
مراکز فروش لوس��تر ،درب و پنجره ،حوله ،کادویی ،ملزومات بدنسازی،
واحده��ای صنفی فروش ط�لا ،جواهر ،نقره و کاالهای دس��تدوم و
س��مساری و آموزشگاهه��ای رانندگی مشاغل گ��روه دو هستند که در

باید
شهرهای قرمز باید تعطیل باشند.وی درباره مشاغل گروه س��ه که 
در شهرهای نارنج��ی تعطیل باشند ،تصریح ک��رد :تاالرهای پذیرایی،
استخرهای سرپوشیده ،باشگاههای ورزشی ،چایخانهها و قهوهخانهها،
آموزشگاههای موس��یقی و زب��ان با حضور  10نف��ر و موزهها و تئاتر و
مهده��ای کودک باید در شهرهای نارنجی تعطیل شوند.معاونکل وزیر
بهداش��ت خاطرنشان کرد :ما بهعنوان دس��تگاه ناظ��ر گله داریم که در
شهرهایی که از چند روز پیش قرمز اعالم شدهاند بهخصوص در مراکز
هستند و از مردم میخواهیم

اس��تانها و تهران ،بسیاری از مشاغل باز
توس��ط س��امانههای موجود ،موارد تخلف را به دستگاههای ناظر اعالم
کنند تا اعمال قانون صورت بگیرد.

داشت:
وزیر به 

د
گ مر دم را جبران ورشکستگیخو د کنن 
د مر 
میخواهن 

گ��روه اجتماعی :وزیر بهداشت با انتشار نامهای خطاب به
روسای دانشگاههای علوم پزشکی با اشاره به اینکه برخی
بتوانند

کنند تا
مرگ مردم س��رزمین را ابزار سیاس��ی می 
شاید جبران و در ماههای پیش رو
ورشکستگی گذشته را 
تاکید کرده است :آنها برای
انند 
آب رفته به جوی را بازگرد 
فروپاشی نظام س�لامت و تسلیم در مقابل بیماری شعار
ترغیب به اس��تعفای این تیم را س��ر میدهند .به گزارش
خود آورده اس��ت:
س��عید نمکی در نامه 

«عصر ایرانیان»
نبرد بیامانتان با یکی از سرکشترین
ود چهاردهماه از 
حد 
عوام��ل بیماری زای ق��رون اخیر میگ��ذرد .در این ایام
سهمگین بیپروا تن بر آتش بال زدید ،نهراسیدید ،بیمار
ید یک روز اس��تراحت
خانوادههایتان را ماهها ندید 
شدید ،
ی��د و در داغ جانس��وز شهادت همک��اران نازنینتان
نکرد 
کنید و علیرغم
اختید تا س��ه موج نفسگیر را مدیریت 
گد 
ی های تحمیلی ظالمانه خارجی و کم
تحریمها و کاس��ت 
مهریهای داخلی که گروهی ماس��ک و لباس محافظ و
ند و جمعی هم بدلیل مدیریت
دارو و انتقال ارز را مانع شد 
نقدینگ��ی و یا بهانه ضی��ق منابع کشور قط��ره چکانی
نبرد بیامان
لبهای س��وخته از عطشتان را در این جبهه 
نمناک کردند ،آنهم در س��الی که درآمدهای اختصاصی
بیمارستانهای دانشگاهی نیز به حداقل در تاریخ چندساله
اخیر رسید.
 درخواست ممنوعیت سفر از  25اسفن د تا  18فرور دین

را دا دم

اینجان��ب با شناختی که از قدرت س��رایت ،بیماریزائی و
ید داشتم ب��ا مکاتبات عدیده از
م��رگ و میر ویروس جد 
بخشهای مختلف درخواس��ت کردم تا موضوع را جدی
حد امکان ویروس را در استان خوزستان
بگیرند و بتوانیم در 

زمینگیر کنیم تقاضا کردم راهها را از مناطق آلوده به دیگر
سد کنیم و نگذاریم منابع آلوده
نقاط از زمین و هوا و دریا 
به یکی از سهمگین-ترین عوامل بیماری زا جابجا شوند.
ید در سیر اپیدمیولوژیک بیماری
ن دهی ویروس جد 
با وز 
شهید سلیمانی را ارائه
ید بیماریابی در قالب طرح موفق 
تشد 
اسفند 99
نمودیم و خواستیم تا مثل سال قبل از تاریخ 25
تا  18فروردین  1400با ممنوعیت س��فرها از شکلگیری

بزنن��د و صندلیهای بعدی را

نیامدهای��م تا برایمان کف

آمدهایم تا بسوزیم ،تا فناشوی��م تا در پای
نشان��ه روی��م ،
عشق به مردم و س�لامتشان جان نثار کنیم .ما اهل فرار
از س��ختیهای پیشرو به بهانه بیتوجهی به تقاضاها و
هشدارهای کارشناسیمان نیستیم.
مرگ مر دم این سرزمین را ابزار سیاسی میکنن د


جمعیت سیال جلوگیری کنیم تا فرصت بیابیم:با همراهی
عزیزانمان در س��ازمان بسیج در قالب طرح محله محور
موارد محتمل را شناسائی و شعل ه های کوچک را خاموش

ن��د و کشور را در عرصه پهناور گرفتار
کنیم تا بهم نپیوند 
نکند.گرچه علیرغم پیگیریهای مستمر در حداقل  ۹ماهه
خرید واکسن و
اخی��ر و قطعی شدن بعض��ی قراردادهای 
بود
اعالم برنامه زمانبندی حم��ل و تحویل آن که قرار 
ود  ۴/۵میلیون دز واکسن تحویل
عید حداقل حد 
قب��ل از 
هشتصد هزار دز تقلیل یافت و این مشکل

بگیری��م و به
مولد
رصد واکسن جهان را  ۷کشور 
جهانی است که  85د 
و صاحب تکنولوژی با ثروت س��رشار تزریق میکنند .مع
الوصف با تالشهای بی وقفه برای واردات از یک س��و
تولید ملی
تولید داخل در بهار به چرخه 
امید به پیوستن 
و 
هد تا
و جهانی ،افزایش پوشش واکسیناس��یون فرصت د 
چرخه انتقال نیز کندتر شود .روس��ای محترم دانشگاهها
شد که
ند و در آن تقاضا 
عید بیانیهای صادر کرد 
قب��ل از 
شود که بهردلیل
ب��رای دادن این فرصت با آنها همراهی 
نیفتاد و عالوه بر عوام��ل خطرزائی همچون
این اتف��اق 
ف های طوالنی تهیه ارزاق عموم��ی ،مسافرتها و
ص�� 
ی ها نیز وضعیت جدیدی ب��رای کشور رقم زد.
دورهمآئ�� 

ولی یاران عزیز ،همراهان گرامی ،فرماندهان و س��ربازان
نبرد نظام سالمت ،می دانم که خستهاید،
س��خت ترین 
پرسید
اید می دانم که می 
می دانم که دلگیر و دلشکست ه 
ی ها
باید تاوان سهلانگاریها و عادیپندار 
تا کی و چرا 
را با داغ جگرسوز همکاران عزیزمان بپردازیم؟ می دانم که
ابد
یاد مانده تا 
پرکردن جای یکایک عزیزان بربادرفته در 
میس��ر نیست .میدانم که در این ایام پرالتهاب یک روز و
اند و
شده 
.خانواده هایتان نیز فرسوده 
شب آرام نداشتهاید 
انید که این سرباز کوچک نیز به عشق
شما نیز نیک مید 
مردم در کنار شما چون شمع با شما گداخته و ذوب شده
انید که لحظه ای از دغدغ ه هایتان غافل نبوده
است .مید 
انید که در سوگ هرکدام از عزیزانمان با سوز
اس��ت .مید 
انید که جز عرق شرم ارمغانی برای
دل گریسته است .مید 
انید و می دانیم که
اینهمه ایثارتان نداشته است اما می د 
راه��ی بجز ایستادگی در کنار ای��ن مردم و کاهش رنج و
دردشان با تسلط بر این ویروس منحوس نداریم.
می توانستیم برای فرار از این فشار شانه خالی کنیم


ما میراثدار س��رزمین شهیدانیم .م��ا ملت امام حسینیم.
بیتابیهایم��ان نیز برای حفظ ج��ان و موقعیت و آبروی
خودمان نیست ،ما سیاس��ت زده و سیاس��ت باز نیستیم،

آنها که کرونا و مرگ مردم این س��رزمین را ابزار سیاسی
شاید جبران و در
بتوانند ورشکستگی گذشته را 

کنند تا
می 
انند و برای
ماههای پیش رو آب رفت��ه به جوی را بازگرد 
فروپاشی نظام س�لامت و تسلیم در مقابل بیماری شعار
انند که
هند نیز بد 
ترغیب به اس��تعفای این تیم را سر مید 
اند
ایستاده 
کنند و 
ای��ن گروه پایدارتر از آنست که فکر می 
متقاعد کردن دیگران به همراهی ،تا

تا پایان ای��ن راه ،تا
عرضه زودرس واکس��ن ایرانی ،تا مهار کامل بیماری در
این سرزمین سرافراز ،تا آشفته کردن خواب همه کسانی
منتظرند درماندگی این کشور را بجای سربلندی نظاره

که
کنند.
طرح شهی د سلیمانی ا دامه یاب د


همک��اری صمیمانه ما ب��ا هم پیمانان هم��راه در طرح
شهید قاس��م س��لیمانی در قالب فعالیت محله محور را

پس از سکون و استقرار جمعیت سیال با بازنگری ادامه
ید همک��اری در قالب گام پنجم در
میدهی��م ،شیوه جد 
ید همانگونه که در جلسات
حال ابالغ شدنست.موج جد 
گذشته گفتم س��نگین تر از امواج قبلی است معالوصف
کنید با توس��عه مراکز سرپائی  ۱۶و  ۲۴ساعته و
تالش 
ید فشار بر
درمان موثر س��رپائی با پروتک��ل ابالغی جد 
ید درمان سرپایی،
بخش بستری را کم کنید .پروتکل جد 
ضد ویروس و داروخان ه های منتخب
استفاده از داروهای 
در اس��رع وقت ابالغ میشود.طبق مکاتبات قبلی امروز
کنید
موارد را وی��روس انگلیسی فرض 
باید اکثر 
دیگ��ر 
ید مطرح
نگرانی از ویروسهای موتاس��یون یافت��ه جد 
است .لذا نمونهبرداری و ارسال طبق پروتکلی که معاون
محت��رم تحقیقات و فن��اوری و همچنین معاون محترم
موارد موتاس��یون
رصد 
نمایند جهت 
بهداشتی اعالم می 
یافته احتمالی از سراسر کشور ضروریست.

د گامهای موثری بر داشته است
قوه قضاییه در جهت رفع موانع تولی 

دادس��تان کل کش��ور گف��ت :خوشبختانه
از زمان��ی که دس��تگاه قضای��ی در اجرای
دس��تورات مق��ام معظم رهب��ری مبنی بر
رف��ع مشک�لات مراکز تولیدی ب��ه میدان
آمده تاکنون گامهای بسیار موثری در این
راستا برداشته شده است به گزارش «عصر
ایرانیان» محمد جعفر منتظری در مراس��م
تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان مرکزی گفت :قوه قضاییه بار و
مسئولیت س��نگینی را بر عهده دارد و برای
انج��ام ای��ن وظایف و تحق��ق ماموریتها
نیازمن��د تعامل و همک��اری و هم افزایی با
سایر بخشها است .همچنین نیازمند یک
حرکت جه��ادی در خود دس��تگاه قضایی
بتواند ب��ه وعدهه��ا و برنامههای
اس��ت تا 
مدنظر جامه عمل بپوشاند.این مقام قضایی

تصریح ک��رد :انتظارات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) ،تاکیدات ریاست قوه قضاییه
و س��ند تح��ول قضایی همه م��ا را به این
س��مت رهنمون میکند که باید به صورت
خستگی ناپذیر و با تالشهای شبانه روزی
در خدم��ت مردم عزیز ای��ران باشیم ،چون
م��ردم ما الیق بیشتری��ن و بهترین امنیت
و عدالت و رفاه هستند.دادستان کل کشور
با بیان اینکه وظیفه هر حکومتی اس��ت که
زندگی ت��وام با آرامش و آس��ایش را برای
م��ردم خود فراه��م کند اظهارک��رد :شاهد
هستیم ک��ه به خاطر تحریمها و مشکالت
اقتص��ادی ناش��ی از تحریم و برخی س��وء
مدیریته��ا م��ردم ما اکنون ب��ا مشکالت
متعدد معیشتی و اقتص��ادی مواجه هستند
و ای��ن زیبن��ده نظام ما نیس��ت.وی افزود:

خوشبختان��ه در س��الیان گذشت��ه و زمانی
که دس��تگاه قضایی در اجرای دس��تورات
مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مشکالت
مراکز تولیدی به میدان آمد گامهای بسیار
موثری در این راس��تا برداشته شده است .با
این که وظیفه دس��تگاه قضایی نیست که
وارد مسائ��ل اقتصادی ش��ود؛ اما در جهت
کم��ک به دول��ت و برداشتن موان��ع تولید
ق��وه قضاییه خود را موظف دانسته اس��ت
که در رفع مشکالت تولی��دی و پشتیبانی
از تولیدکنندگ��ان در میدان باشد .منتظری
ب��ا بیان اینکه بسیاری از مشکالت تولیدی
در ح��وزه مسائ��ل بانکی اس��ت ،گفت :در
رابط��ه با مسائ��ل بانکی اعتق��اد داریم که
اگ��ر تولیدکنن��دهای به خاط��ر مشکالت
اقتصادی دچار معوق��ات بانکی شد باید به

او مهلت داده شود و البته باید مورد حمایت
ه��م قرار گیرد .اگرچه ب��ه این موضوع هم
معتقد هستیم که تسهیالتی که بانکها در
اختیار افراد قرار میدهند سرمایههای مردم
است و این س��رمایه هم باید مورد صیانت
ق��رار گیرد.دادس��تان کل کش��ور در ادامه
به جایگ��اه و نقش دادس��تانها در اجرای
عدال��ت اشاره داشت و افزود :همانگونه که
میدانیم دادستان مدعی العموم است و باید
حافظ و مراقب منافع عمومی جامعه باشد.
باید همیش��ه و در همه وقت در
دادس��تان 
ت�لاش و در میدان خدم��ت به مردم باشد.
وی در ادام��ه در توصیههایی به دادس��تان
جدید اس��تان مرکزی گف��ت :تکریم ارباب
رجوع و جلب رضایت مردم را در مراجعات
به دادس��را مدنظر قرار دهید .در هر صورت

س��عی شود مراجعه کنندگان مورد تکریم و
احترام باشند .نظارت بر دادسراها و زندان و
زندانیان را دائما در برنامههای خود داشته و
در نظارت بر عملکرد همکاران و مجموعه
زندانها اهتمام داشت��ه باشید .با همکاری
س��ازمان زندانها به صورت جدی وضعیت
زندانی��ان را مورد نظارت ق��رار داده و حتما
قاضی ناظر در زندان مستقر باشد.این مقام
قضای��ی در ادامه گفت :صیان��ت از حقوق
عامه ،جلوگیری از بازداشتهای غیر ضرور،
ایجاد شعبه به
تالش بر صلح و س��ازش و 
همین منظور در دادسراها ،تامین امنیت در
همه ابعاد ،باز اجتماعی کردن مددجویان و
تهذیب نفس از جمله دیگر مواردی اس��ت
باید نسبت
ید استان مرکزی 
که دادستان جد 
به رعایت آن تالش جدی داشته باشد.

زنند
آژانسهای مسافرتی چگونه ممنوعیت سفر به ترکیه را دور می 

ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی
تصمیم ابالغی از سوی 
بر لغو تورهای ترکیه ،کامال بیتاثیر شده است چرا که
آژانسهای مسافرتی با یک شیطنت خطرناک اقدام به
کردهاند!به
دور زدن ممنوعیت برگزاری تورهای ترکیه 
ستاد
گزارش تسنیم ،بر اساس تصمیم ابالغی از سوی 
شد وزارت میراث فرهنگی،
ملی مدیریت کرونا ،مقرر 
صنایع دستی و گردشگری ،لغو تور ترکیه را فوراً به تما
شرکته��ای گردشگری ابالغ کند.این تصمیم زمانی
شد که دیگر کار از کار گذشت ه و ایام نوروز هم
اتخ��اذ 
ید هم تأثیری بر
شد ه است؛ همین تصمیم جد 
سپری 
کاهش مراودات انسانی بین ایران و ترکیه ندارد؛ دلیل
د که در
چند موضوع باز میگرد 
ای��ن بیتأثیری هم به 
آمد مسافران
ادامه به آن اش��اره میکنیم.اکثر رفت و 

نمیفت��د و آژانسهای

به ترکی��ه در قالب ت��ور اتفاق
مسافرت��ی ،پکیج رزرو هواپیما ،هت��ل و ترانسفر را در
هد و نامش را تور نمیگذارند!
اختیار مسافران قرار مید 
نماینده یکی از آژانسهای معتبر مسافرتی به خبرنگار
تسنی��م در میگوید« :ما س��فرهای ترکیه را در قالب
ت��ور برگزار نمیکنیم و چ��ون پروازهای ترکیه برقرار
اس��ت ،ما این سفرها را در قالب پکیج بلیط ،رزرو هتل
و ترانسفر به مسافران ارائه میدهیم! اینگونه دیگر نام
ش��ود و ممنوعیتی در
تور بر این س��فرها گذاشته نمی 
وجود ندارد!از طرف دیگر هنوز ابالغیهای
برگزاری آن 
مبنی بر لغو تورها هم به دس��ت ما نرس��یده است و تا
باشد ما کار خودمان
زمانی که پروازها به ترکیه برقرار 
را میکنی��م!»وی درباره شرایط عودت بلیط مسافران

یک متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری گفت :در حال حاضر توصیه
بر این اس��ت که هر فردی که دچار نشانههای این بیماری حتی کوچکترین
عالئم شد ،حتم��ا به مراکز درمانی مراجعه کند .به گزارش «عصر ایرانیان»
حمید عمادی در پاس��خ به این س��وال که در شرایط فعلی و با توجه به آغاز

افراد با داشتن چه عالئمی به مراکز درمانی
کنید 
موج چهارم کرونا توصیه می 
کووید  ۱۹نسبت به گذشته فرقی نکرده

مراجعه کنند؟ ،گفت :عالئم ابتال به
است ،اما در حال حاضر توصیه بر این است که هر فردی که دچار نشانههای
کند
ای��ن بیماری حتی کوچکترین عالئم شد ،حتما به مراکز درمانی مراجعه 
موارد نیازی
شد در بسیاری از 
و این در حالی اس��ت که در گذشته توصیه می 

و رزرو آنه��ا در ص��ورت ابالغ ممنوعیته��ا اینگونه
پاس��خ میدهد :اگر از طرف دولت این سفرها و پرواز
ب��ه ترکیه ممنوع شود ،ما پ��ول مسافران را بهصورت
کامل به آنه��ا عودت میدهیم و هزینهای از آن کسر
کرد
نخواهیم کرد.یک آژان��س مسافرتی دیگر اعالم 
باید بکنیم ،از
ما هنوز خودمان هم نمیدانی��م چهکار 
یک ط��رف اخبار دیروز اعالم شده که تورهای ترکیه
هستن��د و از طرف دیگر ابالغیهای به دس��ت ما

لغ��و
باشد ما
نرس��ید ه است؛ تا زمانی هم که پروازها برقرار 

اق��دام به فروش بلیط خواهیم کرد.یکی از آژانسهای
مسافرتی معتبر دیگر با اشاره به فروش پکیج سفر به
ترکیه به خبرنگار تسنی��م گفت :در حال حاضر توری
ارد که لغو ش��ود .تور مگر شامل
وجود ند 
ب��ه آن معنا 

د؟
پیک چهارم کرونا تا چه زمانی طول میکش 

موارد ابتال به
اد زی��ادی از 
ب��ه مراجعه نیست.وی ادام��ه داد :هم اکنون تعد 
کرونا از نوع ویروس جهش یافته انگلیسی اس��ت و این ویروس بسیار سریع
کند و به همین
ید این بیماری می 
کند و بیمار را دچار عالئم شد 
پیشرفت می 
چند خفیف
افراد با مشاهده هر نوع عالئمی هر 
دلیل توصیه ما این است که 
به پزشک مراجع��ه کنند.این متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در
پاسخ به این سوال که پیک چهارم تا چه زمانی طول میکشد؟ ،توضیح داد:
خود ما بستگی دارد ،همه ما قبل از ایام نوروز
ح��د زیادی به 
ای��ن موضوع تا 
میدانستیم که با توجه به برخوردی که مسئولین نسبت به این بیماری دارند،
عید پیک چهارم کرون��ا آغاز میشود.وی اف��زود :اگر در حال حاضر
بع��د از 


چه خدماتی اس��ت ،بلیط هواپیما ،رزرو هتل ،ترانسفر
شاید بیمه ،گردش دس��ته جمع��ی در ترکیه هم که
و 
توس��ط همان کشور ممنوع اس��ت ،پس هر کس به
خواهد

آمد
کند خودش اقدام به رفت و 
آنجا س��فر می 
کرد .خدمات بیمهای هم ب��ه مسافران ارائه میدهیم
که در تورها هم برقرار است.وی افزود :از طرف دیگر
تورهای ترکیه و کال تورهای خارجی به دلیل افزایش
نرخ ارز به شدت کاهش داشته اس��ت و از ابتدای سال
ما توری ب ه آن صورت برای ترکیه نداشتیم.با بررس��ی
ستاد ملی مبارزه با کرونا
رس��د 
این موضوع به نظر می 
قصد داشتهاس��ت به
با تصمیم لغو تورهای ترکیه تنها 
بگذارد و به قول

سخنان وزیر بهداشت احترامی لفظی
معروف حرف او روی زمین نماند.

مانن��د بسی��اری از کشورها و همچنین مثل اقدامی ک��ه خودمان در آذر ماه

س��ال گذشته انجام دادیم برای مدتی یک تعطیلی همه جانبه داشته باشیم،
بهبود اوضاع و پایان این پیک طی  ۴هفته آینده امیدوار باشیم،
میتوانیم به 
ود  ۲تا  ۳ماه دیگر
ام��ا در صورتی که نسبت ب��ه اوضاع بی تفاوت باشیم حد 
عملکرد دولت و مردم

حد زیادی به
درگیر این پیک هستیم و این موضوع تا 
بستگی دارد.این متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در پاسخ به این
سوال که آیا با توجه به از سرگیری واکسیناسیون ،پیک چهارم آخرین پیک
حد زیادی به این امر بستگی
کرونا در کشور است؟ ،اظهار کرد :این موضوع تا 
ارد که ما واکسیناسیون را از چه زمانی آغاز میکنیم.
د 
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اخبار
کولبران مناطق مرزی صاحب شغل
د
میشون 

بنی��اد برکت گف��ت :امسال ۱۵

مدیرعام��ل
ی��د برای کولب��ران راهاندازی
هزار شغل جد 
محمد

میشود .ب��ه گزارش «عصر ایرانیان»
مخب��ر از راهان��دازی  ۱۵ه��زار شغ��ل برای
کولب��ران اس��تانهای مرزی غرب��ی کشور
همانند س��ال

اد و گف��ت :امسال نیز
خب��ر د 
گذشت��ه ورودی جدی به ح��وزه اشتغالزایی
برای کولبران س��ه اس��تان مرزی کردستان،
کرمانش��اه و آذربایجان غربی خواهیم داشت
و  ۱۴شهرس��تان این سه استان زیر پوشش
خواهن��د گرفت.وی

بنیاد قرار
فعالیته��ای 
بنیاد برکت در س��ال گذشته اقدام به
اف��زود :
ایج��اد  ۳۵۰۰طرح اشتغالزایی اجتماعمحور

ایجاد نزدیک به ۱۱
کرد ک��ه 
برای کولبران 
هزار فرصت شغلی را به دنبال داشت .امسال
نیز راهاندازی  ۵هزار طرح در دستور کار است
که باع��ث فراهم آمدن فرصتهای کسب و
ک��ار و تامین اشتغال پایدار برای  ۱۵هزار نفر
خواهد شد.مدنی با اشاره به اشتغالزایی برای

ید اظهار
کولبران  ۱۴شهرس��تان در سال جد 
کرد :کولبران شهرس��تانهای پاوه ،جوانرود،
ثالث باباجانی و روانسر در استان کرمانشاه؛
س��ردشت ،پیرانشهر و اشنویه در آذربایجان
غرب��ی و مریوان ،س��روآباد ،بان��ه ،کامیاران،
سنندج ،دیواندره و س��قز در کردستان تحت
بنیاد برکت در س��ال
پوش��ش فعالیته��ای 
بنیاد
 ۱۴۰۰ق��رار دارند.به گفت��ه مدیرعامل 
فرآیند

بنیاد
برک��ت ۳۷ ،مجری و تسهیلگ��ر 
ایجاد اشتغال برای کولبران را در س��ه استان

تاکید
م��رزی کش��ور برعه��ده دارند.مدن��ی 
میلیارد ریال حجم کل

کرد ۵ :ه��زار و ۵۰۰
ایجاد
س��رمایهگذاری پیشبینی شده ب��رای 
 ۵هزار طرح اشتغالزایی برای کولبران س��ه
اس��تان مرزی اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد:
آبزیپ��روری ،مشاغل دانشبنی��ان ،پرورش
بوقلمون ،نوشتافزار ،محصوالت گلخانهای،
تولی��د ق��ارچ و پ��رورش گیاه��ان داروی��ی

رس��تههای شغلی اولویتدار ب��رای کولبران
بنیاد برکت
در سال  ۱۴۰۰هستند.مدیرعامل 
تاکید ب��ر اینکه زنان کولبر برای  ۱۵هزار
با 
شغ��ل جدیدی ک��ه در س��ال  ۱۴۰۰تدارک
دیده شده ،در اولوی��ت قرار دارد ،خاطرنشان
د شناسایی
بنیاد از س��ال گذشته درصد 
کرد :
زن��ان کولبر برآمده و تا ب��ه امروز  ۱۱۰طرح
خرد و خانگی را برای این زنان
اشتغالزای��ی 
راهاندازی کرده است.
د افزایش
هزینه طرح ترافیک  25درص 
یافت

ودهها و طرح های
واحد ساماندهی محد 
مدیر 
ترافیکی شهرداری تهران گفت :از چهاردهم
رص��د به قیم��ت پایه طرح
فروردی��ن ۲۵ ،د 
ترافیک سال  ۹۹اضافه شده است.به گزارش
آنا ،عمار س��عیدیانفر در ارتباط با رزرو طرح
ترافی��ک اظهار ک��رد :در دوره قبل که رزرو
افراد تا ظهر روزی
شد 
ط��رح ترافیک اعمال 
ند
وارد مح��دوده طرح ترافی��ک میشد 
ک��ه 
کنند ولی امسال
توانستند آن روز را رزرو 

می
ت��ا پایان آن روز یعنی تا  ۱۲شب امکان رزرو
دارند.وی ادامه داد :در صورتیکه خودروهایی
د در محدودۀ
ورود و ترد 
ب��دون رزرو اقدام به 
کنند و تا پایان آن روز رزرو را
ط��رح ترافیک 
نکنند غیرمجاز
وارد 
در سامانه «تهران من» 
تلقی شده و محاسبه عوارض آنها براساس
بیشینۀ ضرایب برای محاس��به عوارض و به
واحد
خواه��د بود.مدیر 

مبلغ  ۷۸۷.۵۰۰ریال
ودهها و طرح های ترافیکی
س��اماندهی محد 
در خص��وص افزایش نرخ ط��رح ترافیک در
سال  ۱۴۰۰نیز گفت :از چهاردهم فروردین،
رصد به قیمت پایه طرح ترافیک س��ال
 ۲۵د 
 ۹۹اضافه شده است.س��عیدیانفر در ارتباط
ب��ا موضوع رزرو ب��رای گروههایی که دارای
(مانن��د خبرنگ��اران و جانب��ازان و

س��همیه
هستند نیز گفت :امکان رزرو برای

معلولین)
وجود ندارد؛ بهعبارت دیگر
افراد دارای سهمیه 

ارند نیازی
ود  ۵۳هزار نفری که سهمیه د 
حد 
به رزرو طرح ندارند.وی در ارتباط با س��اعت
د در محدوده طرح ترافی��ک نیز عنوان
ت��رد 
کرد :ب��ا توجه به مصوبه ش��ورای ترافیک و
د در محدوده
ستاد کرونا ساعت ترد 
همکاری 
اد ماه سال گذشته ساعت
طرح ترافیک از مرد 
شد و از س��اعت ۱۴:۳۰
 ۰۸:۳۰تا  ۱۶تعیین 
بعد خروج از محدوده رایگان است .ساعت
به 
در نظر گرفته شده برای محدوده بدین دلیل
اس��ت که در شرایط کرونایی ،کارمندان این
وارد
باشند که ب��دون طرح 
امک��ان را داشته 
مح��دوده شده و بدون ط��رح نیز از محدوده
خارج شوند.

