ابتالی دوباره به کرونا هنوز ثابت نشده است

قتل دانشمندی که روی منشأ کرونا تحقیق میکرد

ایرنا :معاون درمان وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی از ابالغ کد جدید  C19برای درمان بیماران ســرپایی کرونا در
بیمارستانها خبر داد و گفت :تاکنون ابتالی مجدد به بیماری کووید  ۱۹در افرادی که یکبار مبتال شدهاند ثابت نشده است .قاسم
جان بابایی افزود :در مورد احتمال ابتالی مجدد تاکنون دو مطالعه محدود با تعداد نمونههای کم در ژاپن و کره جنوبی انجام شده
و هنوز این موضوع ثابت نشده است .وی ادامه داد :هنوز دانش ما درباره این بیماری تکمیل نشده است .حداقل از این بیماری باید
یکی دو سال بگذرد تا ببینیم آیا افراد مبتال شده دوباره مبتال میشوند یا نه .در مطالعات کوچکی که در کره جنوبی و ژاپن انجام
شد اعالم کردند که در بین  ۱۰یا  ۱۵نفر این بیماری دوباره مشاهده شده که مطالعه قابل اطمینانی نیست .وی گفت :در کشور ما
تاکنون کمتر از  ۱۰کودک بر اثر کرونا فوت کردهاند.

باشگاه خبرنگاران پویا :استاد دانشگاه «پیتسبورگ» که روی منشأ ویروس کرونا تحقیق میکرد و به نتایجی دست یافته بود ،به
قتل رسید .پایگاه خبری  CNNنوشت :جسد «بینگ لئو» ،استادیار چینی دانشگاه پیتسبورگ با زخمهای ناشی از اصابت گلوله بر سر و
گردن در منزل خود در پنسیلوانیای آمریکا پیدا شد .جسد قاتل نیز در اتومبیلی مقابل خانه لئو پیدا شده است؛ به گفته پلیس ،ضارب
بعد از به قتل رساندن لئو ،خود را نیز با ضرب گلوله کشته است .به گفته پلیس ،هر دوی آنها همدیگر را میشناختند .همکاران لئو در
گروه زیستشناسی دانشگاه پیتسبورگ گفتند« :او در آستانه انتشار یافتههای جدید خود در زمینه درک مکانیسم سلولی که زمینهساز
عفونتهای ویروس کووید  19میشود ،بوده است ».اعضای دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبورگ ،همکار سابق خود را به عنوان یک
محقق و مربی برجسته توصیف کرده و قول دادهاند تحقیقات لئو را به سرانجام برسانند.

حادثه
 َاد بزن پول بگیر؛ روشی جدید
برای کالهبرداری

Society

naslefardanews
naslfarda

برج میالد همزمان با روز جهانی
تاالسمی قرمز میشود

فارس ۱۸ :اردیبهشــت مصادف بــا روز جهانی
تاالسمی با هدف پیشگیری از تولد بیمار تاالسمی
و افزایش حمایت برای بیماران تاالسمی برنامههای
مختلفی در اقصی نقاط دنیا برگزار میشود .درحال
حاضر باتوجه به بحران جدی کمبود فرآوردههای
خونی و نیاز بیماران تاالسمی به تزریق خون برای
ادامه حیات ،در شــب  ۱۸اردیبهشت امسال برج
میالد تهران برای حمایت از این بیماران و افزایش
توجه به این قشــر خاص از جامعه به رنگ قرمز
نورپردازی میشود.پیام انجمن تاالسمی ایران در
آستانه روز جهانی تاالسمی ،طلوع دورهای جدید
برای تاالسمی و تالش برای در دسترس و مقرون
به صرفه کردن درمانهای نوین است.
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پسازلزله لرستان از اعزام تیمهای ارزیاب
تا ترافیک مخابراتی

نخستین مامای قربانی کرونا
در جهان ایرانی است

لرستانلرزید
مانا فکور  /گروه جامعه
Mana.Fakor@gmail.com

زمین لــرزهای به بزرگــی  ۵.۱درجه در
مقیاس امــواج درونی زمین (ریشــتر)
ظهر چهارشنبه حوالی فیروزآباد استان
لرســتان را لرزاند .به گزارش موسسه ژئو
فیزیک دانشــگاه تهران ،این زمین لرزه
در ســاعت  ۱۲و  ۳۷دقیقه و  ۴۹ثانیه به
وقوع پیوســت .موقعیت مرکز این زمین
لرزه طــول جغرافیایــی  ۴۸.۰۸و عرض
جغرافیایی  ۳۳.۷۵درجــه و در عمق ۷
کیلومتری زمین گزارش شــده اســت.
نزدیکترین شــهرها به محل وقوع این
زمین لرزه در  ۱۶کیلومتــری فیروزآباد
(لرستان) ۲۱ ،کیلومتری الشتر (لرستان)
و  ۲۱کیلومتری ســراب دوره (لرستان)
و نزدیکتریــن مراکز اســتانها به این
منطقه نیــز  ۳۹کیلومتــری خرمآباد و
 ۱۱۲کیلومتری کرمانشاه ثبت و گزارش
شده است .رئیس سازمان امداد و نجات
جمعیت هاللاحمر از اعزام سریع دو گروه
ارزیاب هاللاحمر به منطقــه زلزلهزده
فیروزآباد و الشتر واقع در استان لرستان
خبر داد .مرتضی سلیمی افزود :با کسب
خبر وقوع زمینلرزهای به بزرگی  ۵.۱در

مقیاس امواج درونی زمین (ریشــتر) در
حوالی فیروزآباد و الشــتر واقع در استان
لرستان بالفاصله ســتاد بحران در مرکز
کنتــرل و هماهنگی عملیات ســازمان
امداد و نجات تشکیل و با برقراری ارتباط
تلفنی با جمعیــت هاللاحمر اســتان
لرستان دســتورات الزم ســتادی برای
اعزام گروههای ارزیاب به منطقه زلزلهزده
صادر شــد .وی توضیح داد :با اعزام این
گروههای واکنش سریع امدادی به کانون
این زمین لرزه ،مراحل ارزیابی از خسارات
و تلفات احتمالی این زمین لرزه در حال
انجام است .رئیس سازمان امداد و نجات
جمعیت هاللاحمر اضافه کرد :هم اکنون
نیروهای ارزیاب هاللاحمر وارد منطقه
زلزله زده شده و مشغول انجام ارزیابیهای
اولیه و ثانویه وقوع این زمین لرزه هستند.
سلیمی ادامه داد :شــدت این زمین لرزه
به حدی بوده کــه مردم در شــهرهای
اطراف الشــتر از جمله خرمآباد و نورآباد
آن را احساس کردهاند و اکنون در کوچه
و خیابان هستند.
وی افزود :تاکنون از تلفات و خســارات
احتمالی ایــن زمین لرزه بــه جز ترک
خوردگی دیوار و ســقف برخــی منازل
گزارشی مخابره نشده است.

عکس  :ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان :این روزها بسیاری
از افراد بیشــتر وقت خود را در فضای مجازی
میگذرانند و در کنار آن این فضا به یک منبع
درآمد برای برخی ســودجویان تبدیل شده
است .بسیاری از ما مشــاهده کردهایم که در
صفحه پیامرســان تلگراممــان گروههایی با
عنوان «اَد بزن پول بگیر» ایجاد شده و بسیاری
از مخاطبانمان مــا را در ایــن گروهها عضو
کردهاند .حین ورود به گــروه نه تنها تعدادی
از مخاطبان در آن دیده میشوند ،بلکه رباتی
را در آن خواهید دید که به ازای اضافه شــدن
هر مخاطبی عنوان میکند که هر شــخص
چه تعداد عضو به این گروه اضافه کرده است.
همچنین پیامهایی مبنی بــر واریز پول نیز
مشاهده میشود که همین امر وسوسه کننده،
بســیاری از افراد را ترغیب میکند تا کاربران
مخاطبان خود را در گروهها عضو کنند .برای
خرید اعضا و تبلیغات باید هزینه زیادی کرد.
مخاطبانی که در این گروهها عضو هستند ،امید
به پرداخت مبلغ اعالم شده دارند ،اما مدیران
گروهها پس از رســیدن بــه آن جای مدنظر
نهتنها مبلغی واریز نمیکنند ،بلکه گروه را به
کانال تبدیل میکنند .بیشتر مواقع مشاهده
شده که این گروهها توســط ادمینهایشان
بعد از تبدیل شــدن به کانال ،با مبالغ زیادی
به فروش میرســند .بســیاری از سازندگان
این گروهها برای کســب درآمد از این روش
اســتفاده میکنند .این موضوع نخستین نوع
کالهبرداری نیســت که در فضــای مجازی
انجام میشود و بهتر است شهروندان هنگام
مشــاهده این گروهها به مدیــران آنها برای
عضویت مخاطب کمکی نکنند ،تا از این نوع
کالهبرداری جلوگیری شود.

جـامـعـه
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کوتاه از جامعه

سلیمی :شدت این زمین
لرزه به حدی بوده که مردم
در شهرهای اطراف الشتر از
جمله خرمآباد و نورآباد آن
را احساس کردهاند و اکنون
در کوچه و خیابان هستند.

سرپرســت مدیریت بحران اســتانداری
لرســتان نیز گفت :تاکنون گزارشی در
خصوص خسارتهای سنگین احتمالی
دریافت نشــده ،اما تیمهــای ارزیابی در
حال اعزام به مناطق زلزلــهزده از جمله

الشتر و فیروزآباد هستند .مهدی پازوکی
افزود :همچنیــن هماهنگیهای الزم با
هاللاحمر انجام شده و نیروهای امدادی با
آمادهباش کامل در منطقه حضور یافتهاند.
فرماندار دوره چگنی نیز گفت :خسارتی
از وقوع این زمینلرزهها گزارش نشــده،
اما تیمهای ارزیابــی و امدادی به مناطق
روســتایی آســیبپذیر اعزام شــدهاند.
قدرتاله ترابینژاد افزود :بخشــداری و
دهیاریها فعال شدهاند و در حال تجمیع
و ســاماندهی نیرو برای بررسی منطقه
هستند ،اما به نظر میرسد خسارت جانی
رخ نداده و خسارتهای مالی نیز در حد
پایین هستند.
سلســله تاکنون خسارات
جدی نداشته است
فرماندار سلسله نیز گفت :تاکنون
خسارات جدی از زلزله در این شهرستان

گزارش نشده است .شریف خسروی عنوان
کرد :به دنبال وقوع زلزله  ۵.۱ریشتری که
کانون آن در فیروزآباد بوده ،خسارت جدی
تا این لحظه گزارش نشده است .وی ادامه
داد :خسارات بیشتر شکستگی شیشهها و
ترکخوردگی دیوارها و سقف خانهها بوده
است .خسروی گفت :تمام دستگاههای این
شهرستان در آمادهباش کامل قرار دارند و
مشکلی وجود ندارد .مدیر مخابرات منطقه
لرستان نیز گفت :در تمام شهرهای استان
ارتباط مخابراتی برقرار است .قاسمی اظهار
کرد :در زمان وقوع زلزله به علت ترافیک
باال با اختالل مواجه شدیم .وی بیان کرد:
هماکنون در تمام شهرهای لرستان ارتباط
برقرار بوده و مشکلی نداریم.
گفتنی است؛ مردم به دلیل شدت باالی
این زمین لرزه و اضطراب نگران بوده و در
کوچه وخیابان به سر میبرند.

ایسنا :رئیس انجمن مامایی کشور ضمن تشریح
خدمات انجام شده توسط ماماها در مقابله با کرونا،
مشکالت این قشر را بر شــمرد و گفت :نخستین
مامای قربانی کووید  ۱۹در جهان ،عظمت موسوی
است که نامش در سایت کنفدراسیون بینالمللی
مامایی به ثبت رســیده اســت .ناهید خداکرمی
ضمن تبریک روز جهانی ماما گفت :شعار امسال
این روز «ما ماماهــا در کنار زنــان حضور داریم
و خرســندیم که با آنها متحد ،همگام و همراه
هستیم» است .معنی این شــعار بیانگر این است
که ماما در تمام سنین و شــرایط جنسیتی زنان
و حتی زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها همراه
آنان است.

 ۱۵رشته جدید هنرستانی
در راه است

پارســیک :مدیرکل دفتر آموزشهای فنی و
حرفهای و کاردانش وزارت آمــوزش و پرورش از
ورود رشتههای جدید هنرستانی از سال آینده خبر
داد و گفت ۱۵ :رشته جدید به تصویب رسیده و از
سال تحصیلی آینده ارائه خواهد شد .سیدمصطفی
آذرکیش ضمن اعالم این خبــر ،برخی عناوین
رشــتههای جدید را اعالم و اظهار کرد :خدمات
گلخانهای ،تعمیر ماشینهای اداری ،مهمانداری
هواپیما ،تعمیر موتور هواپیمــا ،فرآوری گیاهان
دارویی ،طراحی صفحــات وب و تولید محتوای
انیمیشن از جمله رشتههای جدید در چهار زمینه
صنعت ،کشــاورزی ،خدمات و هنر هســتند که
متناســب با نیاز بازار کار طراحی شده و تدریس
خواهند شد.

