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چرا برخی از مسئوالن کرونای جهش یافته را جدی نمیگیرند؟

تکراراشتباهاتگذشته!

=یحیی ابراهیمی :نمیشود برخی از مناطق را قرنطینه کرد
=مسعود خاتمی :کانون ویروس انگلیسی باید قرنطینه شود
=همایون سامهیح :دولت باید توضیح دهد که چرا این شهر را قرنطینه نمیکند؟
=مینو محرز :دولت باید بر اساس میزان ابتال و شیوع بیماری بسنجد که این شهر قرنطینه شود یا نه
=ایرج حریرچی :در بعضی از شهرستانها دستورالعملها هم به درستی اعمال نمیشوند

آفتاب یزد_یگانه شوقالشــعرا :با وجود اپیدمی کرونای انگلیسی و میزان باالی
مرگ و میر این ویروس حتی در ســنین کم ،هنوز شهر اهواز به عنوان کانون فعلی
این ویروس قرنطینه نشــده اســت .سال گذشــته در همین ایام بود که با قرنطینه
اســتان قم به عنوان کانون ویروس کرونا مخالفت شــد و نتایج مرگباری را به همراه
داشــت .باتوجه به اینکه به نظر میرسد ســفرهای نوروزی برپا هستند و خبرهایی
از پیش فروش بلیتهای قطار و هواپیما رسیده است ،آیا دوباره خطای عدم قرنطینه
قم این دفعه برای اهواز در حال تکرار شدن است؟ این ویروس کرونای انگلیسی امروز
در شــهرهای دیگر کشور هم در حال گسترش اســت و هر روز لزوم قرنطینه اهواز
بیشتر از روزهای قبل احساس میشود.

|

بجای وزیر بهداشت بگویید مدیرکل مرده شور خانه!

من وزیر ،خبر ندارم چه کسی میآید و بیرون میرود .فقط
وزیر بهداشتِ :
در این رودخانه زخمی شدم جنازه جمع کن .بهتر است بجای وزیر بهداشت
بگویید مدیرکل مرده شور خانه .این درد بزرگی است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،ســعید نمکی ،وزیر بهداشت اظهار
کرد « :دانشگاه تهران سند علم ،فرهنگ ،فلسفه و سیاست ایران اسالمی
است و دیوارهای دانشگاه صدای مرگ بر استکبار را در خود نگه داشتهاند.
این دانشگاه ،قربانیان بســیاری برای آزادی داده است ،نام این عزیزان در
تاریخ کشــور جاودان خواهد ماند ».او ادامه داد « :بیمارستانهای دانشگاه
علوم پزشــکی تهران در دوران کرونا ،بیماران را به عنوان مرکز ارجاعی
پذیرفت ».نمکی با بیان اینکه بیمارستانهای تهران مراکز درمانی مرجعی
برای کل کشور هستند ،افزود « :همچنان شاهدیم که خانواده بیماران ،اطراف
بیمارستانهایی مانند شریعتی چادر میزنند .علی رغم بهبود وضعیت درمان
در سایر اســتانها ما هنوز نتوانستیم این باور را که تهران تنها راهگشای
مشکالت پیشرفته بهداشتی و درمانی نیست  ،تغییر دهیم؛ به همین دلیل
باید مراجعه به تهران را پاسخگو باشیم و مدیریت کنیم ».وزیر بهداشت با
بیان اینکه امروز خوابگاهی با ظرفیت  ١٢٠٠نفر ایجاد شــده است ،گفت« :
این وظیفه حاکمیت اســت که دغدغه اسکان دانشجویان را برطرف کند».
نمکی گفت « :اعالم کرده بودم که  ۲۳۰۰تا  ۲۴۰۰نمونهای که از دی و آذر سال
قبل از بیماری آنفلوانزا نگه داشته بودیم ،مجدد تست شوند زیرا میدانستم
که دشمنان ما به دنبال این بودند که بگویند کانون کرونا ،ایران بوده است.
بر همین اســاس این نمونهها را مجددا تست کردیم و به جز سه نمونه در
سراسر کشور که از  ۲۳بهمن به بعد بود ،هیچ موردی از کووید در نمونههایی
که برای آنفلوانزا گرفتیم ،دیده نشد .اگر کسی توانست یک مورد از کرونا
را قبل از این تاریخ اثبــات کند ،نه تنها به او جایزه میدهیم بلکه هزار بار
از او عذرخواهی میکنیــم .در عین حال برای دفاع از حیثیت عزیزانی که
طی این مدت خودشــان را به آب و آتش زدند ،هیچ یاوهگویی که بخواهد
ن مجموعه را زیر سوال ببرد ،رها نخواهم کرد و به هیچ وجه چنین
سالمت ای 
اجازهای نخواهم داد ».وزیر بهداشت بیان کرد « :به محض اینکه در ووهان
گزارش ویروس را شنیدیم هم ه آماده شدیم و بالفاصله مرزها را بستیم و در
تمام مبادی نفر برای کنترل گذاشتیم .در همان بازه زمانی شروع به طراحی
کیت کردیم .وقتی  ۵۷نفر از دانشــجویان ووهان را آوردیم ،با همان کیتی
که در پاستور طراحی شده بود ،آنها را تست کردیم .ما توانستیم با تکیه
بر تولید داخل دستگاه تنفس مصنوعی ،ماسک و گان تولید کنیم .از اولین
روزهای دی ،حواسمان به این ماجرا بود ،به همین دلیل وقتی ویروس آمد،
هیچ دانشگاهی دست و پایش را گم نکرد و هیچ بیماری پشت در بیماستان
سرگردان نشد».

ارباب رجوع دارند به شــکل یک دوم است و در سایر ادارات نیز کارمندان با ظرفیت
یک ســوم حضور مییابند .در حال حاضر شاهد اعمال محدودیت شرایط قرمز برای
واحدهای صنفی رســته دو تا چهار در شهرستانهای ساوجبالغ ،نظرآباد و اشتهارد
هســتیم .در شرایط فعلی ،برگزاری جلســات اداری با حضور بیش از  ۱۵نفر ممنوع
اســت ،تاالرهای پذیرایی تعطیل شده و فعالیت باشگاههای ورزشی نیز ممنوع شده
و عالوه بر این ،تمامی مدارس و دانشــگاهها هم تعطیل هستند .تا پایان سال برپایی
نمایشگاههای بهاره ،تخصصی و حراجیهای عمومی ممنوع شده است .بعد از ششم
اسفندماه اگر شــرایط همچنان نگرانکننده باشــند ،محدویتهای جدیدی اعمال
خواهد شــد .در حال حاضر  ۳۸نفر در سه شهرستان ساوجبالغ ،اشتهارد و نظرآباد
در قرنطینه ویژه قرار دارند به همین دلیل از مردم درخواســت میشود با حساسیت
بیش از گذشته پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند .اگر مردم رعایت نکنند و وارد
موج چهارم کرونا شــویم ،هیچ چارهای جز بازگشت محدودیتهای سختگیرانه آن
هم در ایام پایانی سال نداریم .در شرایط فعلی استفاده همزمان از دو ماسک ،رعایت
بهداشت دست ،عدم حضور در مکانهای عمومی و رعایت فاصله اجتماعی به شدت
توصیه میشود».
> پای کرونای انگلیسی به گیالن باز شد

> آژیر خطر در خوزستان به صدا درآمد

پیک ســوم کرونا در استان خوزستان آغاز شده است و این بار وضعیت ،خطرناکتر
از  ۲پیک قبلی طغیان این بیماری در اســتان است زیرا این بار ویروس جهش یافته
انگلیســی اســت که با سرعت انتشــار چندبرابری ،طول و عرض شهرهای استان را
در نوردیده است و به ویژه در تجمعات جوالن میدهد .به گزارش ایرنا Tاکنون  ۱۱شهر
استان در وضعیت قرمز قرار دارند .روز گذشته راههای خوزستان به عراق بسته شد و
تردد به این استان هم ممنوع شد تا شرایط به حالت عادی برگردد همچنین رئیس
جمهور و وزیر بهداشــت شخصا پیگیر وضعیت خوزستان هستند .بیش از  ۷۰درصد
جمعیت استان در خطر ابتال به ویروس جهش یافته انگلیسی هستند که نگرانکننده
اســت ،به گفته مسئوالن بهداشت و درمان اســتان ،ویروس جهش یافته انگلیسی
اکنون در استان پخش شده و هر لحظه ممکن است فردی مبتال به این ویروس شود
لذا مردم باید تا حد امکان پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کنند .بر همین اســاس
ویروس جهش یافته انگلیســی از طریق زنی اهل منطقه کیان آباد اهواز که از کشور
هلند آمده بود و به این ویروس مبتال بود ،وارد خوزســتان شد و البته هم اکنون در
قرنطینه خانگی اســت .با ردیابی مسافران آن پرواز ۹۲ ،نفر شناسایی شدند و از این
تعداد  ۹نفر در خوزستان زندگی میکردند که از آنها تست گرفته شد .شروع پیک
بیماری از شهرستان شادگان بود و میزان مراجعات سرپایی در این منطقه باال رفت.
در بررســیهای به عمل آمده چندین نمونه کرونای انگلیســی در شادگان مشاهده
شــد و این ویروس به شهرهای اطراف شادگان یعنی آبادان و اهواز منتقل شد و در
ادامه دیگر نقاط جنوبی و غربی خوزســتان درگیر ویروس موتاسیون یافته انگلیسی
شــدند .با پیدایش ویروس جهش یافته انگلیســی موارد بیماری در استان نسبت به
هفته گذشته  ۷۴درصد بیشتر شده ،همچنین موارد بستری و فوت  ۹۰و  ۴۵درصد
افزایش پیدا کرده اســت که با این شــرایط آژیر خطر در خوزستان به صدا درآمده
و اگر قرار اســت این بیماری به اســتانهای دیگر سرایت نکند باید نگاه ویژهتری به
خوزستان شــود تا آمار بیماران روند کاهشی داشته باشد .در پیک اول تعداد موارد
ابتال به بیماری  ۳۲هزار و  ۷۵۲نفر بود و حداکثر تعداد روزانه بیماران بستری شده
 ۸۵۶نفــر بود .در پیک دوم  ۱۹هزار بیمار داشــتیم و حداکثــر تعداد بیمار در روز
 ۴۵۱نفــر بود اما در پیک ســوم  ۱۰هزار بیمار داریــم و حداکثر بیمار در روز ۹۱۴
نفر است که این نشــاندهنده سرعت انتشار ویروس انگلیسی است .آژیر خطر ابتال
به کرونا انگلیســی در استان به صدا درآمده ،این ویروس با هیچ کس شوخی ندارد.
نگاهی به آمارها نشــان میدهد که این ویروس سن و سال نمیشناسد و هر لحظه
ممکن اســت در بدن فردی نفوذ پیدا کند .قدرت ابتالی این ویروس  ۵۰تا  ۷۰برابر

و قدرت کشــندگی آن  ۵۰برابر بیشــتر از ویروس قبلی است لذا تنها راه جلوگیری
از انتشــار این ویروس منحوس رعایت پروتکلهای بهداشتی و ماندن در خانه است.
استاندار خوزســتان در این خصوص گفت « :روند افزایشی بیماری در خوزستان از
بهمنماه آغاز شــد و از چند روز پیش شــدت گرفت و یکی از مهمترین عوامل این
مســئله ،تردد روزانه بیش از  ۳۰۰مسافر عراقی از مرزهای شلمچه و چذابه است».
قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد « :عالوه بر بحث ترددها ،یکی از مشکالت ما وجود
فرهنگهای بسیار زیاد قبایل و عشایر استان است که مدیریت آن کار بسیار سختی
اســت لذا تصمیم گرفتیم قبــل از برگزاری هر گونه مراســمی از بزرگان آن طایفه
دعــوت و تعهدات الزم برای جلوگیری از تجمع گرفته شــود ».در ادامه دکتر فرهاد
ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه محدودیتهای جدید
که تنها  ۵۰درصد اعمال میشــوند ،کارساز نیست و نمیتوانند حلقه انتشار ویروس
را قطع کنند گفت « :تمام حوزه درمان در اهواز درگیر اســت و ظرفیتی برای کمک
به شهرســتانهای دیگر ندارد که به آنها اعالم شــده خود نسبت به بستری اقدام
کنند .شرایط در استان به گونهای است که باید  ۲هفته کامل در خوزستان تعطیلی
اعالم شود و نامه آن نیز ارائه شده است چراکه کنترل بیماری نیاز به قرنطینه دارد،
اما تاکنون با این موضوع موافقت نشــده اســت .ما تنها در جایگاه پیشــنهاددهنده
هســتیم و نمیتوانیم تصمیم گیرنده باشــیم ».رئیس دانشکاه علوم پزشکی اهواز با
بیان اینکه از  ۱۰نمونه ارســالی تســت ژنتیکی کرونا به تهران  ۹نمونه آن کرونای
انگلیســی بودند افزود « :طی چند روز اخیر نمونههایی از شهرهای هویزه ،دزفول و
دشــت آزادگان را به انستیتو پاستور تهران فرستادیم که همه آنها از نوع انگلیسی
بوده و متأسفانه این نمونه در سطح استان پخش شده و اکنون جنوب و غرب استان
درگیر بیماری هســتند ».ابول نژادیان ادامه داد « :بجز دستگاههای امدادرسان همه
ادارات موظف به رعایت این دســتورالعمل هستند و هیچ دستگاهی حق تفسیر این
دســتورالعمل را ندارد .دستگاههای امدادرســانی از جمله شرکتهای آب ،برق ،گاز،
مخابــرات و کارخانجات فقط مجازند کارکنان بخش عملیــات را روزانه به کارگیری
کنند و کارمندان ســتادی جزو مصوبه یک سوم حضور و  ۲سوم دورکاری قرار دارند.
مدیرانی که این دستورالعمل را رعایت نکنند به دلیل اینکه سالمت کارکنان خود را
به مخاطره انداختهاند مجرم شــناخته میشوند و طبق قانون با آنها برخورد خواهد
شــد ».وی با اشاره به تامین  ۲۰کیت تشخیص کرونای جهش یافته از سوی وزارت
بهداشت گفت « :از نمونههای مشکوک تست گرفته میشود و برای تایید و تشخیص
نهایی به انســتیتو پاستور تهران ارسال میشــوند ۲ .کودکی که اخیرا در خوزستان
فوت کردند ،به ویروس جهش یافته انگلیســی مبتال شــده بودند که دیر تشخیص
داده شدند ».رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد « :دختر  ۹سالهای که اهل
سوســنگرد بود هیچگونه بیماری زمینهای نداشت .پزشــکان ابتدا فکر کردند دچار
مننژیت شــده است و بیمار را به عنوان التهاب پرده مغز به بیمارستان کودکان ابوذر
اهواز اعزام کردند اما با انجام سیتیاســکن مشخص شد تمام ریه این کودک درگیر
کرونا است».
> فرد مبتال به کرونای انگلیسی در دزفول از کجا کرونا گرفته بود؟

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی دزفول خواستار لغو تمامی مراسم ترحیم شد و گفت:
« علت ابتالی یکی از افراد مبتال به کرونای انگلیســی در شهرستان دزفول ،شرکت
در مراســم ترحیم بوده است ».به گزارش برنا؛ علی قمیشــی ،رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی دزفول به رســانههای دزفول گفت « :این فرد با شــرکت در مراسم فاتحه
خوانی به کرونای انگلیسی مبتال شده و  ۲نفر دیگر از افراد خانواده خود را نیز درگیر
کرده اســت ».او با توصیه به مردم در خصوص شــرکت نکردن در تجمعها افزود:
« درصد زیادی از ریههای افراد مبتال به کرونای انگلیسی در دزفول گرفتار شده البته
وضعیت عمومی آنها بحرانی نیســت .علت ابتالی فرد دیگر به کرونای جهش یافته
نیز مشــخص نیســت یعنی برخورد خاصی در وی مشاهده نشده و ممکن است این
ویروس در یک جمع کوچک منتشــر شده باشد ».او با بیان اینکه کرونای انگلیسی
ممکن اســت در برخوردهای عادی نیز منتشــر شــود ،افزود « :تیمی در فرودگاه و
پایانه مســافربری دزفول مستقر و از مسافران تست گرفته میشود تا زنجیره انتقال
ویروس قطع و گردش آن در اســتان متوقف شود .پنج مرکز نمونهگیری  ۱۶ساعته
در دزفول برای آزمایش افراد مشــکوک به کرونا فعال است .دزفول در وضعیت قرمز
کرونا قرار دارد و تاکنون  ۲مورد قطعی ابتال به کرونا در این شهرســتان مشــاهده
شده است».
>از  ۳مورد کرونای انگلیسی در البرز  ۲نفر فوت کردهاند

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با بیماری کرونای البرز گفت « :در حال حاضر
 ۳۸نفر در ســه شهرستان ساوجبالغ ،اشتهارد و نظرآباد در قرنطینه ویژه قرار دارند.
به همین دلیل از مردم درخواست میشود با حساسیت بیش از گذشته پروتکلهای
بهداشــتی را رعایت کنند ».نورمحمد فردی در گفتوگو با ایســنا با اشاره به اینکه
ویروس کرونای انگلیســی در  ۸۰کشور دنیا از جمله ایران مشاهده شده ،اظهار کرد:
« در اســتان البرز تا کنون سه مورد ابتال به این ویروس شناسایی شده که دو نفر از
آنها فوت کردهاند .یکی از این مبتالیان ساکن آبیک قزوین بوده و یک نفر دیگر هم
مسافری از شهر منجیل اســتان گیالن بوده است .با توجه به شرایط حساس ایجاد
شــده ،از  ۳۰بهمن تا ششم اســفندماه ،نحوه حضور کارمندان در دستگاههایی که

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به ابتال و جان باختن یک زن  ۷۰ساله
منجیلی بر اثر کرونای انگلیســی ،گفت « :تداوم روند فعلی و عدم رعایت پروتکلها
باعــث خیز جدید کرونا در گیالن میشــود ».به گزارش مهر ،ارســان ســاالری
شامگاه یکشــنبه در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه کرونای جهش یافته از نوع
انگلیسی در کشــورهای همســایه ایران مانند عراق و ترکیه وجود دارد ،بیان کرد:
« تاکنون  ۱۱مورد بیمار کرونایی انگلیســی در خوزســتان ثبت شده که به دلیل
رفت و آمد از عراق بوده اســت .تاکنون یک کودک یک ســاله و  ۹ساله و همچنین
زیر  ۲۰ســال در تهران و ســایر شهرســتانها بر اثر ابتالء به کرونای انگلیسی جان
باختند ».وی با اشاره به ثبت بیماران مبتال به کرونای انگلیسی در البرز و قزوین ،گفت:
« داماد یک خانواده ،که از البرز به گیالن آمده بود باعث ابتالی یک پیرزن  ۷۰ساله
منجیلی به کرونای انگلیســی شــد .این زن  ۷۰ســاله به همراه داماد خود راهی
بیمارســتانی در استان البرز شد که متأسفانه همانجا جان باخت ».وی با بیان اینکه
نتیجه تست  ۱۲نفر از اعضای خانواده این پیرزن منجیلی به زودی مشخص میشود،
ادامه داد « :هر  ۱۲نفر در خانه خود قرنطینه هستند ».رئیس دانشگاه علوم پزشکی
گیالن با اشــاره به اینکه ویروس کرونای انگلیسی ســنین پایینتر را درگیر کرده و
شــدت آن نسبت به کرونای معمولی بیشتر است ،گفت « :اگر روند فعلی ادامه پیدا
کند ،بحران دیگری اســتان گیالن و کشور را درگیر میکند ».ساالری با بیان اینکه
 ۱۵تا  ۲۰درصد از میزان رعایت پروتکلها در اماکن عمومی تحت نظارت بهداشــت
کم شــده اســت ،عنوان کرد « :متأسفانه هنوز مراسم در روســتاها و باغات برگزار
میشود که موجب نگرانی ما شده و اگر این روند ادامه پیدا کند ،خیز جدید بیماری
در گیالن رخ میدهد».
> فقط اهواز کانون کرونای انگلیسی نیست!

یحیی ابراهیمی عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس در مورد گستره شیوع
ویــروس جهش یافته و اقداماتی که باید بــرای کنترل آن صورت بگیرد به خبرنگار
آفتــاب یزد گفت « :موارد ابتال به این ویروس در شــهرهای مختلف وجود دارد و از
نظر پیشــگیری و درمان این ویروس متفاوت از کرونای معمولی نیســت اما شدت
بیماری زایی و شــدت عفونت زایی این ویروس بسیار بیشتر است .بر همین اساس
دولت باید در همه شــهرها بحث قرنطینه و رعایت اصول و پروتکلهای بهداشتی را
دنبال کند وگرنه پیک چهارم این بیماری شروع میشود .همچنین باید از مسافرتها
در تعطیالت نوروز جلوگیری شــود تا ما شــاهد پیک چهارم نباشــیم .این ویروس
در اســتانهای مختلف گزارش شــده اســت و کانون آن فقط اهواز نیســت .چون
قسمتهای مختلف درگیر هستند نمیشــود برخی از مناطق را قرنطینه کرد .باید
فعالیتها و مسافرتها محدود شــوند که انشااهلل درگیر شرایط بسیار سخت پیک
چهارم نشویم».
>اهواز باید قرنطینه شود

همچنین مسعود خاتمی عضو دیگری از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این
خصوص به آفتاب یزد گفت « :نظر ما این اســت که شهر اهواز باید قرنطینه شود و
باید از دولت پرسید چرا این شهر قرنطینه نشده است؟ متاسفانه این ویروس کرونای
انگلیسی خیلی جدی گرفته نشده است .من نظرم را هم در کمیسیون و هم به عنوان
پزشک درباره لزوم قرنطینه گفتهام و کانون ویروس انگلیسی باید قرنطینه شود».
> قرنطینه نکردن اهواز اشتباه محض است

همچنین همایون ســامهیح نجفآبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به
خبرنگار آفتاب یزد گفت « :ما در کشور تجربه چنین اشتباهی را داشتهایم .هرگونه
مقاومتی درمورد قرنطینه کردن شــهرهای پرخطر باعث ایجاد اشکال در کل کشور
میشــود .میزان انتقال ویروس انگلیسی چندین برابر قبل است و خدایی نکرده اگر
شــهر اهواز کامال درگیر شود تمام شهرهای ایران این درگیری را پیدا خواهند کرد.
رفت و آمد به شــهرهای پر خطر باعث بروز اپیدمی در تمام کشــور خواهد شــد و
در نهایت دولت مجبور میشــود کل کشــور را قرنطینه کند .من نمیدانم علت این
قرنطینه نکردن چیســت ولی به نظر من چنین کاری اشــتباه محض است .حداقل
دولت باید توضیح دهد که چرا این شهر را قرنطینه نمیکند؟»
>مردم باید مراقب خود باشند

دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی ســتاد مبارزه با کرونا نیز در مورد لزوم قرنطینه
اهواز به آفتاب یزد گفت « :مردم اگر تمام پروتکلهایی که قبال باید رعایت میکردند
را در مقابل ویروس انگلیســی هم رعایت کنند و رفت و آمدی هم به کانون ویروس
نداشته باشــند و رفت و آمدها کنترل شود خطر این ویروس انگلیسی کمتر خواهد
شد .دولت باید بر اســاس میزان ابتال و شیوع بیماری بسنجد که این شهر قرنطینه
شود یا نه چون من در جریان سیاستهای قرنطینهگذاری نیستم .مردم باید مراقب
خود باشند و به مسافرت نروند».
> اهواز فعال در وضعیت قرمز!

ایــرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشــت در گفتگو با آفتــاب یزد در این خصوص
گفت « :ما یک دستورالعمل داریم که در این دستورالعمل وضعیت شهرها مشخص
شده است .شــهری که وضعیت قرمز دارد بر اساس مقررات وضعیت شهرهای قرمز
بر آن اعمال میشــود .االن برای شهر اهواز و ســایر شهرهایی که در وضعیت قرمز
هســتند این مقررات حاکم است از جمله اینکه کلیه فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی،
اجتماعی و مذهبی باید طبق دســتورالعمل تعطیل باشــند .همچنین فعالیتهای
بازرگانــی و خدماتی تا دو هفته باید تعطیل شــوند و در مــورد ادارات ارائهدهنده
خدمات ضروری 50 ،درصد کادر آنها و ســایر ادارات یک ســوم کادر باید در محل
کار حاضر شــوند و تنها مشاغل گروه یک که ضروری هستند میتوانند به این شکل
فعالیت داشــته باشند .مشکلی که وجود دارد این است که در بعضی از شهرستانها
همین دســتورالعملها هم به درستی اعمال نمیشوند .ممنوعیت ورود خودروها به
شــهرهای قرمز همچنان وجود دارد و همچنین پالکهای بومی اجازه خروج از این
شــهرها را ندارند .طبق دستورالعملها ورود به این شــهرها با وسائل نقلیه عمومی
مانند قطار فعال ممنوع نیست ،البته تدابیری در حال انجام است تا باتوجه به وضعیت
خوزستان برای این استان از دستورالعمل شهرهای قرمز هم شرایط سختگیرانهتری
اعمال شود».

مراجعه بیش از  ۷۹هزار نفر به مراکز پزشکی قانونی بدلیل نزاع

مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان تهران گفت :در ۱۰ماه گذشته جاری  ۷۹هزار و
 ۴۹۱نفر به دلیل آســیبهای ناشــی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
مراجعه کردهاند.
به گزارش ایرنا از اداره کل پزشــکی قانونی اســتان تهــران ،دکتر مهدی فروزش
افزود :در ۱۰ماه گذشــته سال جاری  ۷۹هزار و  ۴۹۱نفر بدلیل آسیب های ناشی
از نزاع به مراکز پزشــکی قانونی اســتان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در
مقایســه با مدت مشابه سال  ۹۸که تعداد مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی
قانونــی  ۸۵هزار و  ۹۶۰نفر اعالم شــده بود هفت درصد کاهش یافته اســت.وی
گفت :از کل مراجعان به دلیل آســیب های ناشــی از نــزاع در این بازه زمانی ۵۱
هــزار و  ۳۵۵نفر مرد و  ۲۸هزار و  ۱۳۶نفر زن بوده اند.اداره کل پزشــکی قانونی
اســتان تهران همچنین به مراجعان نزاع توصیه کــرد ،ظاهر خون آلود تأثیری در
صدور نظریه کارشناســی توسط پزشــکی قانونی ندارد ،آنچه مبنای صدور نظریه
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کارشناســی در خصوص جراحات اســت ،نوع جراحت و عمق آن است .لذا معاینه
دقیقتر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررســی دقیق آن توسط کارشناسان
پزشــکی قانونی اســت.همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در
پزشــکی قانونی تعیین نمیشود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار
مانده از گذشته اســت.برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از
نزاع توســط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کالنتری
الزامی است.در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند
اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم .این امر برای
حفــظ حقوق مراجعــان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات اســت ،لذا صبر و
شکیبایی بیشــتر مراجعان را می طلبد.در صورت وجود جراحات و صدمات عمده
و تهدیــد کننده ،فرد مــی تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشــکی قانونی
مراجعه کند .ســوابق اقدامات انجام شده از ســوی پزشکی قانونی از مرجع درمان

کننده اخذ خواهد شــد تا حقی از فردی ضایع نشــود.صدمات ایجاد شده در نزاع
مال
(شــامل آثار ضرب و جرح) یا مشــمول دیه اســت یا ارش .در دیه که مقدار ِ
معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر ن َفس ،عضو یا منفعت
یا جنایــات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد ،مقرر شــد ه اســت.
اَرش نیز دیه غیر مقدر اســت و میزان آن در شــرع تعیین نشده است و دادگاه با
لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر ســامت خسارت دیده و میزان خسارت
وارده بــا در نظر گرفتن دیــه مقدر و با جلب نظر کارشــناس میزان آن را تعیین
مــی کند " .لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشــته باشــد
کارشــناس پزشکی قانونی بر اســاس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سالمت
فرد خســارت دیده و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضــوی و تأثیر در کارایی عضو یا
اندام اقدام به تعیین ارش می کند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین
می شود.

شماره5961
گزارش کوتاه

چرا برخی نوجوانان نسبت به
والدینخودپرخاشگرند؟

یک روانشــناس با بیان اینکه پرخاشگری و
بیاحترامــی نوجوان به والدیــن و اطرافیان
امری طبیعی نیســت ،گفت :پرخاشــگری
فرزند بــه والدین به این معناســت که والد
نسبت به او خشن و سختگیر است چراکه
خشم رفتاری است که فرد در هنگام مواجهه
با موانع و ناکامی از خود بروز میدهد و این
رفتار معطوف به هدفــی تحت عنوان "رفع
ناکامی" است.شــبنم طلوعــی در گفتوگو
با ایســنا ،اظهار کرد :نوجوانان به این دلیل
خشــم را انتخاب میکنند که با از دســت
دادن کنتــرل خود میتوانند کنترل دیگران
را به عهده گیرند .وقتی خشمگین میشویم
و پرخاشــگری را انتخاب میکنیم در واقع
شــیوهای را برمیگزینیم کــه از آن طریق
دیگران را وادار به انجام کاری که مد نظرمان
اســت کنیم و این شــیوهای است که ما در
دنیای مبتنی بر کنترل بیرونی آموختهایم .
این روانشــناس افزود :ابراز خشم در دوران
نوجوانی در مقایســه با دوران کودکی بسیار
متفاوت اســت ،یک دختر بچه خشــم خود
را به شــکل گریه یا سکوت در مقابل منابع
قدرت نشان میدهد و یک پسر بچه معموال
به شــکل پا کوبیدن ،به هم ریختن وسایل
بازی و پرتاب کردن آنها هیجان و احساسات
خود را نســبت به آنچــه او را عصبانی کرده
است ابراز میکند اما با رشد کودک و رسیدن
بــه مدحلــه نوجوانی هیجانهــا نیز تغییر
میکند.به گفتــه وی ،نوجوان با الگوبرداری
از والدیــن رفتــاری را بــروز میدهد ،برای
مثال نوجوانی که والدینی سختگیر داشته
رفتاری ســختگیرانه از خود بروز میدهد.
همچنین والدی که همواره از پرخاشــگری
به عنوان وســیلهای برای رسیدن به اهداف
خود استفاده کرده نباید انتظار داشته باشد
که نوجوان رفتاری بــر خالف رفتار و عمل
او نشــان دهد چراکه او از طریق مشــاهده
میآموزد که هرگاه عاملی مانع رســیدن به
خواســتههایش باشد از پرخاشگری استفاده
کند.طلوعی تصریح کرد :از ســوی دیگر اگر
والدی پرخاشگری خود را به شکل منفعالنه
نشــان دهد نوجوان نیز همین الگو را اختیار
میکند .به نوعی می توان گفت بروز خشــم
بدین شــکل مانند آزمایش و خطایی برای
نوجوان محســوب شــده که در پی کسب
بهترین روش برای رســیدن به اهداف عمل
میکند و از ایــن رو نقش والدین در جهت
کنترل پرخاشــگری حائز اهمیت است.وی
معتقد اســت که برخی از نوجوانان با عالئم
حرکتی به ابراز خشــم خــود میپردازند به
طوری که نوجوان کالفه و سردرگم ،دائما در
حال قــدم زدن اطراف خانه یا محیط بیرون
از خانه اســت و یا به شکل کالمی و لفظی
شــروع به فحاشی و دشنام دادن میکند که
در این هنــگام تغییرات چهره را میتوان به
وضوح مشاهده کرد .این روانشناس به بیان
علل پرخاشــگری در نوجوانــان پرداخت و
گفــت :از جمله علل پرخاشــگری اضطراب
در نوجوان اســت .از این رو بایــد ابتدا این
پرخاشــگری ریشه یابی شــود و در صورتی
که علت آن "الگو" باشــد بایــد بر روی این
الگوی پرخاشــگری کار کرد .همچنین اگر
علت پرخاشگری "ناکامی" باشد باید نوجوان
را در رســیدن به اهداف دوســت داشتنی و
مطلوب کمک کرد.بــه گفته طلوعی ،گاهی
علت پرخاشــگری در نوجوان به افسردگی
در او بــاز میگــردد که در چنیــن مواقعی
الزم است به این نکته پی ببریم که نوجوان
چه چیز دوست داشتنی را از دست داده و چگونه
میتــوان آن عامل از دســت رفتــه را برای
او جبــران کرد؟ وی با تاکیــد بر اینکه حق
انتخاب از جمله نیازهای نوجوان است و این
حق باید از میان پیشنهادات ارائه شده توسط
خانواده به نوجوان داده شود و عدم توجه به
این حق اثــرات منفی بر ارتباط میان والد و
نوجوان میگذارد ،ادامه داد :مشورت نوجوان
با والدین برای کســب هویت از جمله نکاتی
است که انجام آن در نوجوانی ضروری است.
اولین نکته هنگامی که نوجوان درخواســتی
دارد این اســت که والدین شــنونده دقیق
حرفهای او باشند و در پی به سرعت پاسخ
دادن به فرزند خود نباشــند ،به این معنا که
برای مثال می توانند به او بگویند آخر هفته
پاسخ پرسش او را خواهند داد.طلوعی افزود:
اینگونه حتی اگر پاسخ والدین به درخواست
نوجوان منفی هم باشد ،با این فاصله زمانی
برای پاسخگویی این پیام به نوجوان منتقل
میشود که والدین برای درخواست او ارزش
قائل هســتند ،این مســئله برای آنها مهم
بوده و در این راســتا فکــر کردهاند ،اینگونه
والدین حتی با پاســخ منفی به درخواســت
نوجوان با بازخورد خیلی منفی ازســوی او
مواجه نمیشــوند.این روانشــناس در انتها
گفت :برخورد با نوجوان و یا به عبارتی رفتار
با نوجوان مســیر خاص خود را دارد و قابل
آموزش اســت .ارتباط موثر با نوجوان اولین
قدم برای ورود به دنیای نوجوان اســت و در
این راســتا آموزش فرزند پروری به والدین
بسیار حائز اهمیت است.

