
اقدام احمقانه یک مرد؛ 
این زن باعث شد من زن اولم را طالق 

بدهم؛ او زندگی ام را نابود کرد
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قادری نماینده مجلس:

دولت برای مدیریت این کسری پیشنهاد 
درآمدزایی خود را به مجلس بیاورد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

موافقت دولت 
با راه اندازی مرز هوایی یاسوج
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سالمت روان ایرانی ها
 در مرز بحران
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همراه با تحلیل خبر

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس خبر داد؛

شناسنامه دار شدن محصوالت فاخر 
صنایع دستی فارس

شهردار منطقه چهار شیراز خبر داد؛

اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان شبان 
در شیراز

 آغاز پیاده روسازی خیابان آبیاری به زودی 

صفحه4

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس  خبر داد؛

صدور حکم پرونده 
احتکار الستیک 

در شیراز

»شام آخر« شاهکار جاودانه 
»لئوناردو داوینچی«؛ 

پرتره خیانت

وزارت بهداشت:

رفع محدودیت های کرونایی از اول آبان در صورت تصویب ستاد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با بیان اینکه فعاًل پایانی برای کرونا متصور 
نیستیم، گفت: رمز موفقیت غلبه بر بیماری قطع زنجیره انتقال بیماری است.

 به گزارش ایسنا، دکتر کمال حیدری در نشستی خبری که به صورت مجازی 
برگزار شد، در پاسخ به سؤالی درباره واکسیناسیون کرونا و نحوه بازگشایی ها، 
گفت: امیدواریم واکسیناسیون به باالی ۸۵ درصد برسد و این موضوع بر اساس 
فرمول RO یا بر اساس بیماری زایی آن سوش از ویروس و نوع ویروس جامعه 

بررسی می شود و باید میزان ایمنی بدن و جامعه را باال ببریم.
 وی افزود: بحث واکسیناسیون چه ۷۰ درصد چه ۱۰۰ درصد به این برمی گردد 
که ایمنی پایه برای فرد فراهم شود. زمانی ممکن است بدن با ویروس روبرو 
شود و آن را نشناسد و واکنش های حساسی نشان دهد و از طرفی اگر بدن با 
ویروس ضعیف شده روبرو شود، می تواند سیستم ایمنی پایه را تقویت کند که 
اگر با ویروس واقعی روبرو شد کمترین واقعه برای بدن رخ دهد. بنابراین اصل 

موضوع واکسیناسیون به دلیل افزایش ایمنی زایی است.
ادامه داد: در موجی که پشت سر گذاشتیم   معاون بهداشت وزارت بهداشت 
افراد مبتال شدند و به تبع هرچه در مخرج کسر تعداد بیشتری از  بسیاری از 
افراد جامعه مبتال شوند، ناخواسته تعداد زیادی هم بیمارستان می روند و به تبع 
آن بستری و فوتی افزایش می یابد؛ اما اگر با واکسیناسیون ایمنی پایه را کسب 
کنیم امیدوار هستیم که کمترین اتفاق در حوزه بستری و مرگ برای افراد رخ 

دهد و میزان ابتال هم کاهش یابد.
مشکل کرونا صرفًا با واکسن حل نمی شود

او ادامه داد: البته صرفًا با واکسن مشکل کرونا حل نمی شود و باید به رعایت 
مبتال شوند  ُدز واکسن  تزریق دو  با  برخی  بسا  اهتمام ورزیم. چه  پروتکل ها 
با  احتمااًل  این  اما  دارد،  وجود  هم  فوت  احتمال  و  است  طبیعی  امر  این  که 

واکسیناسیون به شدت کاهش می یابد.
واکسن برای همه فراهم است اما برخی دچار تشکیک هستند

وی افزود: االن تقریبًا تمام اطالعات جامع پیرامون افرادی که واکسن زدند و 
نزدند را داریم و اختالف فاحشی میان تعداد مبتالیان واکسن زده و نزده وجود 
دارد. واکسن برای همه فراهم است ولی متأسفانه برخی دچار تشکیک هستند، 
اولین  و  است  علمی  مراجع  تأیید  مورد  موجود  واکسن های  باشید  مطمئن  اما 
واکسن بهترین واکسن است و باید از فرصت موجود استفاده کنیم تا اگر موج 

بعدی هم در راه باشد جامعه ایمنی کافی را دریافت کند.
برنامه ریزی ستاد کشوری کرونا برای رفع هوشمند محدودیت ها

این  مردم  انتظار  و  دولت  سیاست  هم   بازگشایی ها  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
است که پس از این مدت که خسته شدند، به زندگی عادی بازگردند و مسائل 
اجتماعی و اقتصادی و... ادامه یابد و تمرکز دولت هم بر بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها و سپس جریانات اجتماعی و اقتصادی است. اگر ایمنی پایه رخ دهد 
دغدغه دولتمردان هم کاهش می یابد که اگر ابتالیی هم صورت می گیرد به 
کمترین نحو باشد و این هم به مردم بازمی گردد که پروتکل ها را رعایت کنند 
که کلید مدیریت بیماری از این به بعد همین امر است و امیدواریم اگر موج 

بعدی رخ می دهد با کمترین حالت باشد.
 حیدری اظهار کرد: برنامه ریزی همکاران در ستاد کشوری کنترل کرونا رفع 
هوشمند محدودیت ها است و اینکه برنامه های افراد در گروه مشاغل  ۴ گانه به 
چه صورت باشد، حساسیت های متفاوتی دارد و موارد آن تعیین شده و تدوین 
شده است که هفته آینده جهت تصویب و ابالغ به ستاد کرونا می رود. نظارت 
دستگاه ها و خود مردم در این بازگشایی ها بسیار مهم است و دستورالعمل ها 

باید جدی گرفته شود.

احتمال پیک بعدی کرونا در آبان ماه
کرونا،  ماهیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
بیشتر ویروس است و پیش بینی  برای شیوع  تجمعات، مسافرت ها و... عاملی 
مسائل  از  خیلی  اما  کنیم  تجربه  پیکی  آینده  ماه  در  شاید  که  است  این  ما 
که  است  گذار  تأثیر  و...  پروتکل ها  رعایت  واکسیناسیون،  پوشش  مانند 

پیش گویی های ما را تحت تأثیر قرار دهد.
 وی درباره حمایت از واکسن های تولید نیز گفت: تعدادی از شرکت های ایران 
مانند پاستور، رازی و برکت در حال گسترش خط تولید هستند به همین دلیل 
یکی از سیاست های دولت محترم حمایت از این واکسن ها بود و خوشبختانه 

کیفیت بسیار خوبی داشتند.
فعاًل پایانی برای کرونا متصور نیستیم

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه فعاًل پایانی برای کرونا متصور نیستیم، 
اظهار کرد: امیدواریم هرچه زودتر پاندمی پایان یابد اما ویروس موجود زنده 
است و برای بقای خود تالش می کند و ضریب نفوذش را افزایش می دهد اما 
امیدواریم زودتر تمام شود. تمام تالش ما باید قطع زنجیره انتقال بیماری باشد 

و رمز موفقیت غلبه بر بیماری قطع این زنجیره است.
نکات وزارت بهداشت برای گذر از موج های کرونا را بشنوید

بیماری  ما در کنترل  موفقیت  از صحبت هایش گفت:  وی در بخش دیگری 
همراهی همه باهم است. برنامه ریزی مسئولین و درخواست مردم در این جهت 
است و ورود به بحث واردات واکسن در این اوضاع اقتصادی به دلیل همین 
نیاز بود که مردم به زندگی خود برسند؛ ولی متأسفانه خیلی زود زندگی را باز 
کردند و برای ما دغدغه شد، اگر مقداری بیشتر همکاری کنند و ما را قابل 
جامعه  قطعًا  بشنوند،  موج ها  از  گذر  برای  را  بهداشت  وزارت  نکات  و  بدانند 

سالم تر خواهد بود.
بازگشایی ها زودتر از موعد صورت گرفت/ رفع محدودیت های کرونایی از 

اول آبان در صورت تصویب ستاد
معاون وزیر بهداشت گفت: متأسفانه بازگشایی ها زودتر از موعد صورت گرفت 
علی رغم اینکه هنوز بحث محدودیت های هوشمند را اعالم نکردیم و جلسات 
کارشناسی که می گذاریم برای رفع محدودیت ها است. دستور ریاست جمهوری 
نیز این است که برنامه ریزی ها به همین سمت باشد تا کار و تفریح مردم برقرار 
باشد. ما می خواهیم با کرونا زندگی کنیم و برای اینکار باید شرایطی برای سالم 
زندگی کردن داشته باشیم و محدودیت برای کسانی باشد که واکسن نزدند یا 
پروتکل ها را رعایت نمی کنند. پیش بینی کردیم با صالحدید ستاد کرونا از اول 
آبان بتوانیم محدودیت ها را رفع کنیم و از ۸ آبان هم با قضیه جدی تر برخورد  

و نظارت کنیم تا محدودیت ها منطقی برداشته شود.
 وی افزود: ۴ گروه شغلی داریم که نوع ورود به مشاغل و اماکن، نوع خدمات، 
خدمت گیرندگان و خدمت دهنگان، سفرها و... همگی در پروتکل های جدید  

مشخص شده است که در صورت تأیید اعالم می شود.
اهمیت سالمت روان و انتظارات مردم

وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به سالمت روان و هفته سالمت روان، با 
انتظار دارند در سالمت روانی مناسبی به سر برند،  اینکه همه مردم  تأکید بر 
گفت: شعار جهانی امسال این روز »مراقبت سالمت روان برای همه، بیایید آن 
را به واقعیت تبدیل کنیم«، تعیین شده است و فدراسیون جهانی سالمت روان 
نیز شعار »سالمت روان در جهانی نابرابر« را انتخاب کرده است. شرایط کنونی 
موضوع  بر  می تواند  اقتصادی  و  اجتماعی  مسائل  و  کرونا  به  توجه  با  کشور 

سالمت روان مؤثر باشد و جامعه نیز به فکر بهبود آن باشند.

2

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور:
آب پشت سدها 

فقط کفاف فصل پاییز را می دهد

توانیر: 
احتمال قطعی برق در زمستان به دلیل 

استخراج غیرمجاز رمزارزها ازهمهدستگاههایاجراییمیخواهماگرشکایتیازرسانههاکردهاند،
آنراپسبگیرند

اگررسانهها،موضوعحقیرابهمدیرانتذکردادندوتوجهینشد،
میتوانندموضوعرابهبندهمنتقلکنندیاآنرادررسانه،علنیکنند
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استاندار فارس در اولین نشست صمیمی با اصحاب رسانه:

رسانه ها سخنگوی مردم 
برای انعکاس مشکالت 

به مسئوالن هستند
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