3

سال بیستوهفتم
شماره 7574
سهشنبه  5اسفند 1399

editorial@irannewspaper.ir

حریرچی معاون وزارت بهداشت نسبت به روند صعودی ابتال به کرونا در خوزستان هشدار داد

هزینه تست کرونای انگلیسی 10 ،میلیون تومان

در ایام نوروز استقرار مردم در حاشیه پارکها و جنگلها و شهرهای سیاحتی و زیارتی ممنوع خواهد بود
معــاون کل وزیــر بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشکی گفت :در حالی که میزان
تردد مردم در کشــور در تابســتان به  ۲۳و
آذرمــاه به  ۹درصد کاهش یافته بود ،هم
اکنــون کاهش تردد مردم نســبت به قبل
از شیوع ویروس کرونا به  ۳درصد رسیده
است.
نمایی از بیمارستانی در کوت عبداهلل در خوزستان
ایــرج حریرچی دوشــنبه شــب در برنامه
تلویزیونی شــبکه خبر افــزود :بــا آنکه  ۱۴در ســتاد ملــی و قــرارگاه بــرای ســفرهای رفته است.
میلیون دانشآموز به مدرســه نمیروند نوروزی تصمیم گرفته نشــده است و باید حریرچــی بــا بیــان اینکــه تســت ویروس
و دانشــگاهها بــرای  ۴.۵میلیون دانشــجو ببینیــم ویــروس انگلیســی در کشــور چه انگلیســی بســیار گرانقیمت است ،گفت:
تعطیل شــده اســت ،اما ترددها آنچنان وضعیتــی خواهــد داشــت تــا در روزهای اکنــون هریــک تســت ایــن ویــروس ۱۰
کاهش نیافته است و فروردین ما ممکن بخصــوص تصمیمگیــری شــود .معاون میلیون تومان هزینه دارد و در ایران فقط
اســت با قبل از شــیوع بیماری کرونا هیچ کل وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش  ۳دســتگاه برای ایــن کار داریم و به مردم
پزشکی اظهارداشت :اکنون  ۱۱شهر استان توصیــه میکنیم با هر عالمت مشــکوک
تفاوتینداشتهباشد.
وی با بیان اینکه عدم کاهش تردد مردم خوزســتان در وضعیت قرمز است و باید کرونا به مراکز درمانی مراجعه کنند.
برای ما بســیار نگران کننده اســت ،گفت :گروههای شــغلی  ۳ ،۲و  ۴در این شــهرها فرهاد ابول نژادیان ،رئیس دانشگاه علوم
اگــر  ۹۵درصد مردم هنگام خارج شــدن تعطیل شــوند ،امــا  ۵۰درصــد آن انجام پزشکی اهواز نیز در این برنامه گفت :پیک
سوم بیماری ویروس کرونا در خوزستان با
از خانه دو ماسک بزنند روند این بیماری شده است.
بســیار نزولی شــده و حتی در خــرداد ماه حریرچی توضیح داد :این در حالی است  ۲ماه تأخیر آغاز شده و همراه شدن آن با
ســال آینده تعداد فوتیهای ما به حدود کهرؤسایبیمارستانهادرنامهایمکتوب ویروس انگلیسی نگرانیهای ما را بیشتر
درخواســت کردهانــد کــه در خوزســتان کــرده اســت .وی توضیــح داد :در حــال
 ۳۰نفر کاهش خواهد یافت.
معــاون کل وزیر بهداشــت به ســفرهای قرنطینه کاملــی انجام شــود و هم اکنون حاضر هــر  ۸روز تعداد بیمــاران کرونایی
نوروزی اشاره کرد و ادامه داد که متأسفانه میزان بستری بیماران در استان خوزستان در اســتان خوزســتان  ۲برابــر میشــود و
بــرای کنترل این بیماری امــروز بیش از ۸
 ۹۰درصد سفرهای نوروزی کنترل نخواهد  ۱۱برابر شده است.
شــد چون مقصد خانه اقوام و یا ویالهای وی به وضعیت استان مازندران اشاره کرد هــزار و  ۵۰۰تســت کرونا در اســتان انجام
شــخصی و یا اجارهای اســت ولی استقرار و گفت :هرچند که روند بیماری در استان شده است .رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مــردم در حاشــیه پارکهــا و جنگلهــا و مازنــدران نزولی اســت ،اما مــرگ و میر و اهواز افزود :اکنون اعمال محدودیتها در
شهرهای سیاحتی و زیارتی ممنوع خواهد بســتری در این اســتان از متوسط کشوری استان خوزستان به  ۶۰تا  ۶۵درصد رسیده
باالتــر اســت و در اســتانهای گلســتان و استتابتوانیمبتدریجازاینپیکبیماری
بود.
حریرچــی گفــت کــه بــا ایــن حــال هنــوز گیالن مرگ ومیر از متوسط کشوری باالتر کرونا در استان خوزستان عبور کنیم.
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کوتاه از
کرونــا
ســرهنگ عیــناهلل جهانی معــاون اجتماعی پلیس راهــور ناجا تأکید
کرد :محدودیت تردد شــبانه در تمامی شــهرهای کشور اعم از شهرهای
دارای وضعیت قرمز ،نارنجی ،زرد ،آبی و ...همچنان وجود دارد و تمامی
خودروهای فاقد مجوز که از ســاعت  21تا ســه بامداد اقدام به تردد کنند
جریمه خواهند شد.ایسنا
محققــان «دانشــگاه کبــک» در مطالعــه اخیرشــان اظهــار کردهاند از
دست دادن حس بویایی و چشایی ممکن است تا پنج ماه بعد از ابتال به
بیماری کووید ۱۹همچنان باقی بماند.دیلیمیل
ســازمان نظام پرســتاری شــهادت پرســتار باردار «فرانک داوودی»به
دلیــل ابتــا به کرونا را تأیید کــرد .نوزاد نارس او نیز هــم اکنون در بخش
مراقبتهای ویژه نوزادان بستری است.ایسنا
بــا اعــام «بوریــس جانســون» ،ممنوعیــت ســفرهای بینالمللــی
غیرضــروری از انگلیــس و بــه مقصد این کشــور همچنــان ادامه خواهد
داشت .رویترز
ســرانجام نخســتین محموله از  ۲۰۰هزار دوز واکســن اســپوتنیک-وی
روسیه امروز به مکزیک خواهد رسید .این کشور با ثبت بیش از  ۲میلیون
و  ۴۳هــزار مبتــا و بیــش از  ۱۸۰هزار مــورد فوت بر اثر ویــروس کرونا ،در
جایگاه چهارمین کشور در منطقه امریکای التین با بیشترین آمار ابتال به
کووید ۱۹قرار دارد.ال پائیس
امید بن عباس مدیر کل بحران اســتانداری خوزســتان گفت :به دستور
اســتاندار و بهدلیــل قطعــی آب در مناطــق مختلــف اهواز و بــا توجه به
اهمیــت رعایــت مســائل بهداشــتی در وضعیــت قرمــز کرونــا ادارهها و
دستگاههای اجرایی در اهواز روز سهشنبه تعطیل شدند/.ایرنا
امیرنوری بازیگر طنز ایران به کرونا مبتال شد و اعالم کرد هرکسی در سه
روز گذشته او را دیده حتماً تست کرونا بدهد/.عصرایران
ورود شــهروندان به پارکهای شهرکرج برای پیشگیری از ابتال به کرونا
ممنوعشد/.ایلنا
محمد حسن ذیبخش ،ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره
به الزام تمامی مســافران به رعایت شیوه نامههای بهداشتی در هواپیما
گفــت :عصر دیروز میهمانداران پرواز قشــم _ تهران شــرکت هواپیمایی
معــراج پــس از حضور مســافران در هواپیما به علت برداشــتن ماســک
توسط یکی از مسافران تذکر دادهاند ،اما مسافر مذکور از استفاده ماسک
خــودداری کرد .برهمین اســاس خلبان با انصــراف از تیک آف به محل
پــارک هواپیمــا بازگشــته و پس از پیاده کردن مســافر جهت انجــام پرواز
اقدام کرده است/.باشگاهخبرنگاران
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