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معاون توســعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان با اعالم افزایش وام خرید مســکن نخبگان به ۱۶۰ میلیون تومان گفت: شــرط »تأهل« و »ودیعه گذاری« نیز برای 
دریافت این تسهیالت حذف شد.سید مهدی موسوی کوهپر از افزایش وام خرید مسکن نخبگان و استعداهای برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان به ۱۶۰ میلیون تومان 
خبر داد و اظهار کرد: رقم وام مسکن برای نخبگان، تا پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان بود و با توجه به اینکه یکی از دغدغه های اساسی آنان تهیه مسکن است، پیشنهاد 
افزایش میزان وام را دادیم.معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: با توجه به مصوبه دولت برای پرداخت وام 8۰ میلیون تومانی با سود 9 درصد 
برای »مسکن اولیها« که با ودیعه گذاری صورت می گیرد، بنیاد ملی نخبگان پیشنهاد مشابهی را برای استعدادهای برتر و نخبگان تحت حمایت خود به هیئت دولت ارائه 

داد که پس از طی فرآیندهای الزم به بانک مرکزی ارجاع شد.

شب  های تاریک پایتخت

افزایش وام مسکن 
نخبگان به ۱۶۰ میلیون 

تومان 
   گزارش 

مشــاغل زیادی هستند که ما آن  ها را به درســتی نمی  شناسیم. آدم  های زیادی هم 
هستند که هنوز جویای شغل مناسب هستند. در این گزارش شما را با یکی از این مشاغل 

و کارافرینی آشنا می کنیم.
کشــاورزی و باغداری از آن دسته شغل  هایی است که شاید به خاطر سختی  های آن 
جوان  ها دیگر کمتر به آن رغبت نشان دهند و شاید از نظر خیلی سوددهی نداشته باشد؛ 
اما جالب اســت بدانید اگر راه و روش این کارا را بلد باشــید، می  توانید از این شغل پول 
خوبی به جیب بزنید. کشــاورزی گلخانه ای یکی از روش های کشــاورزی است که اگر 
حرفه  ای عمل کنید، اتفاقا درآمد خوبی هم دارد. طی ســال های اخیر شــاهد روند رشد 
روز افزون احداث واحدهای گلخانه ای در سراســر کشــور هستیم و این نوع مشاغل در 
سراسر کشور رواج یافته است. گلخانه مانند یک تکنولوژی جدید به شدت مورد پذیرش 

کشاورزان قرار گرفته است.
محمد کریم آشفته، جوان 19ساله ایوانی است. یک کار آفرین جوان و جویای شهرت 
که با پول توجیبی و عیدی کار احیای یک گلخانه متروک را شــروع کرد، اکنون در 19 
سالگی ۲۰ هزار متر مربع گلخانه در روستای نرگسی که در 5 کیلومتری شهرستان ایوان 
در استان ایالم واقع است به تولید صیفی جات می پردازد و از درآمد این شغل راضی است. 
دانشــجوی سال دوم مهندسی عمران اســت اما از کشاورزی کسب درآمد می کند. با او 

درباره کشاورزی گلخانه  ای و چگونه پول درآوردن از این راه می پرسیم:
کارآفرینی با ۱۰۰ هزار تومان!

تولید در خارج از فصل، امکان کنترل عوامل محیطی، امکان کشت هر محصول در هر 
منطقــه آب و هوایی، کنترل آفات و بیماری ها، مصرف کمتر آب،  راندمان باالی تولید، 
 دوام محصول پس از برداشــت، قیمت باالتر محصول برای فروش در خارج از فصل و 

مواردی از این دست مزایای این روش کشت هستند.
در ایران خیار گلخانه ای بازار خوبی دارد، صیفی جاتی نظیر گوجه فرنگی، طالبی، توت 
فرنگی، فلفل دلمه ای، لوبیا ســبز و... تولید می شــود. عالوه بر میوه گل های زینتی از 
دیرباز در گلخانه ها رایج بوده اســت. گلخانه ها با استفاده مناسب از منابع آبی و کاهش 
روز افزون منابع آب زیرزمینی، بی شک توسعه گلخانه ها نقش قابل توجهی در کاهش 

مصرف آب دارند.
احداث گلخانه با پول توجیبی هایم بود

جوان کارآفرین ایوانی درباره نحوه ورودش به این عرصه گفت: »از نظر مالی در سطح 
خوبی نبودیم. با اینکه 16 ســاله بودم اما احســاس تکلیف می کردم که باید به اقتصاد 
خانــواده ام کمک کنم. مادرم در اثر انفجــار یک قبضه مین به جا مانده از دوران جنگ 
تحمیلی در ســومار در سال 76 به شهادت رســیده بود و من بسیار احساس تنهایی می 

کردم. بسیار فکر کردم که چه شغلی را آغاز کنم اما چیزی به ذهنم نمی رسید.
این کارآفرین ادامه داد: 16 ســاله بودم و دانش آموز ســال سوم دبیرستان و دوست 
داشتم ادامه تحصیل دهم و مهندس شوم. در همین حال و هوا بودم که گلخانه متروکه 
همسایه نظرم را جلب کرد. با توجه به عالقه ام به کار کشاورزی تصمیم گرفتم گلخانه 
متروک همســایه را احیا کنم. برای خرید گلخانه که اصال پول کافی نداشتم اما تصمیم 
گرفتم گلخانه را از صاحبش اجاره کنم. پول توجیبی هایم را که مدتی جمع کرده بودم با 
پول عیدی هایم یکی کردم تا بتوانم گلخانه را اجاره کنم. صاحب گلخانه راضی به اجاره 
دادن گلخانه اش نمی شــد. او اعتقاد داشــت که یک نوجوان 16 ساله توان راه اندازی 
گلخانه را ندارد. هر چند او در این اواخر به صورت مشارکتی شریک من در گلخانه شده 
اســت. دو برادر دوقلو دارم که از من کوچکتر و دانش آموز هســتند و در امور گلخانه به 
من کمک می کنند. برادر هایم با کمک کردن به من خرج تحصیلشــان را خودشان در 
می آورند«. وی با اشــاره به نقش تالش در زندگی جوانان، افزود: در شــروع کار برای 
اینکه متوجه شــوم که چه محصوالتی در شهرستان ایوان بهتر کشت می شود چند نوع 
از محصوالت را تســتی کشت کردم و نتیجه خوبی گرفتم. گلخانه ما ۲۰ هزار مترمربع 
مســاحت دارد و برای 4 نفر در این گلخانه اشــتغالزایی شده است. برای گلخانه سیستم 
آبیاری قطره ای را راه اندازی کرده ام زیرا با این سیستم آب کمتری مورد نیاز خواهد بود 
و خیلی به صرفه است.وی بیان کرد: برای گرم کردن گلخانه از بشکه استفاده کرده ام. 
این بشــکه ها را به شکل بخاری درست کرده ام. گرمای این بشکه ها را به محل های 
خاص گلخانه که مورد نیاز بود با لوله بخاری هدایت می کنم. افقی روشن در انتظار من 
و در انتظار هر جوان تالشگری است که برای خانواده و کشور خودش زحمت می کشد. 
مــن گلخانه را در اصل با 1۰۰ هزار تومان راه اندازی کردم؛ 1۰۰ هزار تومانی که برای 

خرید بذر و تجهیزات مصرف شد ولی در عرض 3 ماه به سود دهی رسیدم.
از درآمد گلخانه چرخ اقتصاد خانواده می چرخد

گلخانه دار 19 ســاله ایوانی با اشــاره به رضایتش از درآمد گلخانه، گفت: هر سه روز 
یــک بار محصوالت مختلف از جمله گوجه، خیار، بادمجان، فلفل و ســبزیجات را چیده 
و از هر محصولی 3۰ کیلو بســته بندی می کنیم و برای فروش به بازار می بریم. چون 

محصوالت گلخانه ما با کیفیت است به قیمت باالتری می فروشیم.
ایــن کارآفرین ادامه داد: محصوالتمان را به بازارچه اصلــی میوه و تره بار ایوان می 
بریم. در حال حاضر از درآمد گلخانه راضی هستیم. چرخ اقتصاد خانواده به راحتی از این 
گلخانه می چرخد. قصد توســعه و گســترش گلخانه را داریم. با این کار هم اشتغالزایی 
بیشــتری انجام خواهد شد و هم درآمد گلخانه بهتر خواهد شد. از بسیج سازندگی وامی 
دریافت نکردیم و فعاًل روی پای خودمان ایستاده ایم و متکی به اراده و تالش خودمان 

هستیم. میانگین درآمد گلخانه ساالنه 3۰ میلیون تومان است.
محمد کریم آشفته، بیان کرد: هر جوانی اگر فقط کمی اراده داشته باشد در محلی که 
هســت می تواند درآمد کسب کند. این یک شعار نیست، یک واقعیت است. این واقعیت 
اســت که خاک کشور ما طالست. فقط یک هکتار زمین با کمی اراده می تواند نان آور 
یک خانواده در یک روستا باشد. نوجوانان از فرصت خوبشان استفاده کنند و وقت خود را 
هدر ندهند. در کنار درس یک حرفه و یک فن اگر می توانند آموزش ببینند و پایه های 

زندگی خود را مستحکم کنند تا نگران شغل نباشند و مانند من یک کارآفرین شوند.
وی ادامه داد: کشــاورزی گلخانه  ای به اندازه کشاورزی روی زمین جذاب نیست. در 
این نوع از کشــاورزی همه چیز مصنوعی اســت و اثری از نور خورشید نیست؛ اما سود 
گلخانه گاهی ده  ها برابر از کشــاورزی معمولی اســت. البته اگر می خواهید در این کار 
موفق باشــید باید حتی االمکان فاصله محل زندگیتان با گلخانه کم باشد تا بتوانید ۲4 
ســاعته به آن ســر بزنید و در مواقع بحرانی مثل باران و تگرگ به داد آن برسید! یک 
لحظه غفلت در این کار می تواند زحمات یک ســاله شــما را بر بــاد دهد. رنگ و لعاب 
محصــوالت گلخانه  ای هــم معموالً بهتر از محصوالت زمینی اســت؛ اما از نظر طعم 
معمواًل محصوالتی که در زمین زراعی کشــت می شوند، کیفیت بهتری دارند. عالوه بر 
این، کشــاورزی گلخانه  ای این امکان را به کشاورز می  دهد که بذر را دستکاری کند و 

محصوالت جدیدی تولید کند.
زراعت گلخانه ای

اگر می  خواهید وارد کار زراعت گلخانه  ای شوید، اول از همه به یک زمین کشاورزی 
نیاز دارید. بعد از آن نوبت به گلخانه می  رسد که بسته به اینکه چقدر سرمایه اولیه داشته 
باشید، نوع و میزان هزینه آن تغییر می  کند. گلخانه  ها انواع مختلفی دارند که ارزان  ترین 
آن گلخانه چوبی است؛ گرچه عمر این گلخانه نسبت به بقیه کمتر است و هر سه  چهار 
سال یک بار باید تعویض شود. اگر بخواهید برای پنج هزار متر یا به اصطالح پنج جریب 
زمین، گلخانه چوبی تهیه کنید، بیش از 5۰ میلیون باید برای آن هزینه کنید. هزینه بذر 
هم به مرغوب بودن یا نبودن آن بســتگی دارد و از یکی  دو میلیون تا 15 میلیون تومان 
متغیر اســت. عالوه بر این هزینه اجاره کردن زمین و کود و آب هم وجود دارد که بسته 
به شهر محل زندگی و نوع کود مصرفی متفاوت است. برای سم هم الزم نیست هزینه 
کنید و می  توانید از جهاد کشاورزی شهر خود رایگان دریافت کنید. عالوه بر این فضای 
داخل گلخانه نیاز به گرم شــدن دارد. اگر زمین زراعی در یک فضای سردسیری باشد، 
خاک هم باید گرم نگه داشــته شود و باید از زیر خاک لوله داغ رد شود و ریشه گیاه یخ 
نزند. هزینه گاز یا گازوئیل هم تقریبا ماهی یک میلیون تومان است. در این کار حتما به 
یک مهندس کشاورزی نیاز دارید. کشاورزی گلخانه ای نیاز به کارگر ثابت ندارد و فقط 
موقع و برداشت محصول به کارگر احتیاج دارد. تقریبا برای هر دوهزار متر به یک کارگر 
برای برداشت محصول احتیاج است. کارگر بیشتر سرعت عمل چیدن محصول را بیشتر 

می  کند و در نتیجه وقت کمتری از شما می  گیرد.

کارآفرینی 
با محصوالت 
گلخانه ای!

بهار دوســال پیش بود که طرح جامع روشــنایی و 
نورپردازی فضاهای شــهری در صحن شــورای شهر 
تهران بررسی شد اما هنوز سر انجام این مصوبه شورا 

مشخص نیست.
ماه رمضــان که می آید، انگار به شــب های تاریک 
و خامــوش تهران جانی دوباره می دهــد. تهران زنده 
می شــود تا ســحر. ماه های دیگرســال اگر 1۲ شب 
گذشته باشــد و هنوز به خانه نرسیده باشیم با تاریکی 
سراســری و تعطیلی هماهنگ مغازه ها و رستوران ها 
روبه رو می شویم. انگار شهر به خواب اجباری می رود.

۲ ســال پیش بود که پارلمان محلی پایتخت به فکر 
چاره ای برای این خاموشــی شب های پایتخت کرد و 
طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری در 

دستور کار قرار داد.
در این مصوبه، ســازمان زیباســازی شــهر تهران 
مأموریت داشــت با دو هدف »رفــع معضل کم نوری 
پایتخت« و همچنین »تأمین نور محیط های تفریحی 
و عمومی برای حضور شــهروندان در ســاعات پایانی 
شــب« یک طرح جامع برای منظر شبانه شهر تدوین 
کند تا با اجرای آن در مناطق ۲۲گانه، زمینه »زیســت 
در شــب« برای پایتخت نشــینان از طریق نورپردازی 

هماهنگ سطوح شهری به وجود بیاید.
به گزارش مهر، به گفته مسئوالن شهری کلیات این 
طرح تدوین و به شورای شهر تهران ارسال شده است 
اما کمتر عضوی در شــورای شــهر تهران خبر از سر 

انجام این مصوبه دارد.
ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیســه شورای شهر 
تهــران می گوید: دراین مدت در بحــث نورپردازی و 
زیبایی شهر فعالیت های خوبی انجام شد و قرار بود که 
برای حل مشکل تاریکی در شهر هم جلساتی با وزارت 
نیرو برگزار شود که از سر انجام آن اطالع دقیقی ندارم 

و حتمًا در صحن آن را پیگیری می کنم.
در پژوهشــی که مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تهــران در رابطه بــا وضعیت روشــنایی تهران انجام 
داده اســت، مشــخص می کند: پایتخــت ایران جزو 
معدود کالن شــهرهای جهان است که فعالیت در آن 
فقط به ســاعات اداری  طول روز- محدود اســت در 
حالی که ســاکنان عمده شــهرهای بزرگ دنیا حتی 
کشورهای اسالمی، بخشی از فعالیت هایشان در حوزه 
خرید، تفریح، ورزش و گردشــگری را در زمان شــب 

انجــام می دهند به طوری که حجم ترددهای شــبانه 
درون شــهری در آنها )مثال در دبی( دست کمی از روز 

ندارد.
اما در تهران شــب مردگی به خصوص در دو منطقه 
مرکزی شهر که ناشی از تمرکز ساختمان های اداری و 
کمبود سرانه خدماتی است، کاهش فعالیت های شبانه 

را سبب شده است.
راهکاری که مصوبه شورا برای حل این مشکل پیش 
بینی کرده بود گسترش »معماری شبانه« پایتخت بود 
که به این منظور، ســازمان زیباســازی مکلف بود با 
استفاده از قابلیت نور و نورپردازی، به تأمین روشنایی 
»فضاهای عمومی، بناهای ارزشمند و تاریخی، اماکن 
قابل اســتفاده در ساعات شب، نشــانه های شهری و 
تمامی ساختمان های در حال ســاخت یا ساخته شده 

باالی 9 طبقه« اقدام کند.
شب های روشن شهرهای موفق دنیا

شــب های تاریک تهران زندگی شــبانه در پایتخت 
را کمرنــگ کرده اســت؛ در حالی کــه دامنه فعالیت 
اکثر کالن شــهرهای دنیا تنها محدود به ساعات روز 
نیست. در پایتخت های جهان و کالن شهرها از طریق 
فعالیت ها و عملکردهایی متناسب با هر شهر زندگی در 

شب ها نیز جریان دارد.
بســیاری از زیبایی های بصری نیز در ساعات شب 
با اســتفاده از نورپردازی های شــهری به جاذبه های 
ارزشــمند چه در مراکز شهری و چه در نواحی تاریخی 
شهرها تبدیل می شــوند؛ بنابراین وجود زندگی شبانه 
پویا و سرزنده در مراکز شهری یکی از ویژگی های بارز 
شهرهای موفق دنیاست که تاکنون در شهر تهران در 
سطح کالن برنامه راهبردی برای ساماندهی آن تهیه 
وتدوین نشــده است. بســیاری از فضاها در تهران از 
جمله در مراکز درون شهری و به خصوص در مناطق 6 
و 1۲، عملکردهایی را دربردارند که محدود به ساعات 
اداری در شهرهاســت و پس از پایان این ساعات این 
نواحی از شــهر به ناامن ترین نواحی شهر تبدیل دچار 

سکوت و بی تحرکی می شوند.
بر اســاس پژوهش انجام شده، در شهرهای مختلف 
دنیای اقدامات بسیاری در زمینه احیای منظر و زیست 
شــبانه آنها انجام شده است. شهرها برای موزه گردی، 
رفتن به ســینما و تئاتر در اوقات شبانه مردم محلی و 
همچنین توریســت ها آماده شده اند. گسترش عرصه 

حیات شبانه و فعالیت های غالب آن مزایا و عایدی های 
اقتصادی فراوانی را برای شــهرهای مختلف به وجود 
آورده اســت. این وضعیت مختص کشــورهای غربی 
نیست و در کشــورهای غیرغربی از جمله کشورهای 
اســالمی خاورمیانه نیز این ویژگی دیده می شــود و 
به عنوان مثال شــب های دبی همچون روزها دارای 
ترافیک اتومبیل ها بوده و رســتوران های ســاحلی و 
فروشــگاه ها و مراکز تفریحی مخاطبان فراوانی دارد. 
وضعیتی که در ســایر شــهرهای خــاور میانه مانند 

استانبول یا قاهره نیز به خوبی دیده می شود.
از طرف دیگر در شهرهای مذهبی خاورمیانه همچون 
مکه و مشــهد و کربال زیست شبانه نه در رستوران ها 
و قهوه خانه ها بلکه در مراکز مذهبی و زیارتی توســط 

افراد مذهبی رخ می دهد.
اما مشخصه اصلی زیست شبانه در تمام این شهرها 
قانونی و موجه بودن بســیاری ازفعالیت های ذکر شده 
در شب های آنها است. به همین دلیل امکانات امنیتی 
و حمایتی فراوانی برای حمایت از بعد شــبانه زندگی 
شهری انجام شده است؛ اما در کالن شهر تهران عمدتًا 
بعد از ساعت 1۲ شــب فعالیت های بسیاری از مراکز 

تجاری و تفریحی تعطیل می شود.
سرانجام یک مصوبه

 راهکار پارلمان شهری برای حل این مشکل پایتخت 
اما چندان جدی گرفته نشــده است، حتی توسط خود 

اعضای شــورا. قرار بود یک سال پس از تصویب طرح 
جامع روشــنایی و نورپردازی فضاهای شهری در شورا 
»نقشه جامع نورپردازی شهری« به همراه چارچوب ها، 
ضوابــط و معیارهای کلی نورپردازی شــهری جهت 
هماهنگی در اجرای طرح های مختلف در ســطح شهر 
ظرف تهیه شــود. اما با گذشت ۲ سال از این مصوبه 
تنها کلیات آن تهیه شــده و در کمیســیون های شورا 

متوقف شده است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان شهری 
معتقدند: ارتقای هویت شــبانه شــهر، افزایش امنیت 
اجتماعی با حضور مردم در فضاهای شــهری، ارتقای 
ســطح گردشــگری شــبانه و کمک به اقتصاد پایدار 
شهری، بهبود نورپردازی شــبانه شهر و از بین بردن 
آلودگی های نور از جمله آثار مثبت الیحه روشــنایی و 

نورپردازی فضاهای شهر تهران است.
همچنین استفاده از پتانسیل های زیست شبانه برای 
بازآفرینی هویت شــهری، توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، فراغتی شــهر و سرزندگی شبانه شهر برای 

شهری مانند تهران ضرورتی غیرقابل انکار است.
از ســوی دیگر امروزه ســبک زندگی شهری سبب 
شــده دامنه فعالیت شــهروندان تا پاسی از شب ادامه 
می یابد و به این ترتیب زیست شبانه تبدیل به قسمتی 
از زندگی شــهری شده است از این رو اهمیت موضوع 

برای ساماندهی دو چندان شده است.

هشــدارهای غیرکارشناسی و خبرهای همراه با ابهام 
درباره بیماری تب کریمه کنگو چند روزی است فضای 
مجــازی را پرکرده و به نگرانی های مردم در این مورد 
دامن زده  اســت؛ این درحالیســت که طبق آمارهای 
وزارت بهداشت، در سه ماهه اول امسال ۲8 نفر به این 
بیماری مبتال و دو تن نیــز جان باخته اند و بنابر تاکید 
مســووالن، این آمار ابتال و همچنین فوتی، طبیعی و 
حتی نسبت به سال های گذشته کاهش نیز داشته  است.

به گزارش ایســنا، تــب کریمه کنگو هر ســال در 
فصل های بهار و تابستان به دلیل افزایش فعالیت کنه ها 
شــیوع باالیی پیدا می کند؛ به طــوری که در یک بازه 
زمانی آمار ابتالی بیشــتری در مقایسه با سایرفصل ها 
درباره ابتالی به آن منتشــر می شود. امسال نیز اولین 
مــوارد این بیماری مربوط به یکی از  کشــتارگاه های 
صنعتی شــهر زاهدان بود که طی آن  حدود 15 تا 19 
نفر از کارگران مبتال شدند که البته طبق گفته محمود 
نبوی، معاون مرکز کنتــرل بیماری های واگیر وزارت 

بهداشت این موارد بروز، فوتی نداشت.
دومین مورد خبر ســاز تب کریمه کنگو در دو هفته 
اخیر نیز مربوط به اســتان اصفهان بود. انتشار تصویر 
دفن جسدی با شرایط ویژه و ایزوله در فضای مجازی 
که گفته می شد در این اســتان بوده، به شایعه طغیان 
این بیماری در استان اصفهان دامن زد. این درحالیست 
که دکتر محمــد مهدی گویا - رئیــس مرکز کنترل 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت در این باره به ایسنا 
گفت که برای حفظ ایمنی کســانی که با جسد  بیمار 
مبتــال به تــب کریمه کنگو ســر و کار دارند، دفن در 

شرایط ویژه ای انجام می شــود. تب کریمه کنگو جزو 
بیماری هایی اســت کــه نیازمند برخــی مراقبت های 
بهداشتی ویژه به خصوص در زمان دفن است؛ به همین 
دلیل نکته غیرمعمولی در رابطه با این اقدام وجود ندارد. 
کسانی که به این کار اشتغال دارند، آموزش دیده اند که 

چه لباسی بپوشند و چه اقداماتی انجام دهند.
۲ فوتی در کرمانشاه و بندرعباس

او همچنیــن دو بیمار فوت شــده از ۲8 نفر مبتالی 
امسال را متعلق به کرمانشاه و بندرعباس اعالم و تاکید 
کرد که هر دو علی رغــم دریافت خدمات درمانی، به 
دلیــل تاخیر در ارجاع به مرکز درمانی فوت شــده اند. 
همچنیــن تاکنــون این بیمــاری در کشــور طغیانی 
نداشته اســت. این بیماری با وجــود درمان دارویی در 
دســترس و موجود در کشور و همچنین تجویز رایگان 
برای بیمــاران، علی رغم درمان تــا 3۰ درصد موارد 
ممکن است باعث مرگ بیمار شود؛ این طبیعت بیماری 
است. خوشبختانه موارد مرگ در کشور بسیار کم بوده 
است و امیدواریم با برنامه اطالع رسانی برای پزشکان 
و اقداماتی که صورت گرفته است آمار مبتالیان به این 

بیماری در سال جاری، پایین باقی بماند.
گویا، دلیل اصلی انتشار این بیماری را رعایت نکردن 
نکات بهداشتی توسط کسانی  که با دام سر و کار دارند 
دانســت و گفت: اگر موقع ذبح دام ترشــحات خونی و 
امحاء و احشــام دام در چشــم یا روی زخم فرد بریزد، 
ممکن اســت ســبب ابتالی او به این بیماری شــود. 
ذبح دام، کار هرکســی نیست و فرد باید در این زمینه 
آموزش دیده باشــد. این بیماری در دام بدون عالمت 
و کم عالمت اســت. گزش کنــه ای که روی بدن دام 
به صــورت معمول وجود دارد، باعث انتقال ویروس به 
خودش می شود. اگر این کنه انسان را بگزد او را به این 

بیماری مبتال می کند.
وی همچنین نسبت به اخبار منتشر شده درباره طغیان 
بیماری در اصفهان نیز اظهار کرد: در اســتان اصفهان 
از ابتدای سال تاکنون یک مورد ابتال داشته ایم، جواب 
آزمایش ســه مورد دیگر هنوز حاضر نیست که در آن 

مورد هم اطالع رسانی می کنیم.
رئیــس مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت، انتقال بیمارســتانی را راه دیگر  انتشار این 

بیماری معرفی کرد و افزود: پزشــک، پرستار و کسانی 
که با بیمار ســر و کار دارند، اگر نکات حفاظت فردی 
را رعایت نکنند، لباس مخصوص نپوشــند، دست ها را 
شست وشــو ندهند و در معرض ترشــحات بیمار قرار 

گیرند، ممکن است به بیماری مبتال شوند.  
در اصفهان فوتی ناشی از تب کریمه کنگو نداشتیم

تایید ابتالی فرد به بیماری تب کریمه کنگو تنها پس 
از اعالم قطعی انستیتو پاستور تهران صورت می گیرد.  
اما در فاصله این استعالم، درمان بیماری آغاز می شود. 
ابتال به این بیماری 3۰ تا 6۰ درصد احتمال فوت دارد، 
اما به گفته حســین عرفانی - رئیس اداره بیماری های 
قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت، نسبت 
فوت مبتالیان از ابتدای سال تاکنون تنها 7.4 درصد و 
سال گذشته نیز کمتر از 1۰ درصد گزارش شده  است.

وی همچنین به دنبال اخبار منتشر شده درباره شیوع 
بیمــاری در اصفهــان تاکید کرد که آنچه در اســتان 
اصفهان اتفاق افتاده بســتری تنها یــک مورد قطعی 
ابتال به بیماری در چادگان اســت. این بیمار با عالئم 
بیماری مراجعه کرده و انســتیتو پاستور نیز بیماری را 
قطعی اعالم کرده  است، البته وی پس از درمان با حال 

عمومی خوب مرخص شد.
پاسخ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در پی انتشــار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر 
دفن یک مورد فوتی ناشی از ابتال به تب کریمه کنگو 
در اصفهان در تابوتی پالســتیکی بــه صورت وکیوم 
شــده و در عمق ســه متری زمین، کیانوش جهان پور 
- مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
در گفت وگو با ایســنا، گفت: اعالم ابتالی این بیمار بر 
اســاس عالیم بالینی بوده اســت اما هنوز پاسخ آن از 
انستیتو پاستور به صورت رسمی قطعی نشده است. در 
حال حاضر تنها یک گزارش مثبت ابتال به این بیماری 
داشته ایم که آن هم مربوط به ابتالی فردی از چادگان 

اصفهان بوده که در حال حاضر مرخص شده است.
وی افــزود: دو بیمار دیگر نیز که مشــکوک به این 

بیماری هستند در بیمارستان بستری شده اند.
جهان پور ادامه داد: تصاویر منتشــر شــده در فضای 
مجــازی مربوط به همین بیمار فوت شــده در شــهر 
مبارکه اســت که بــرای احتیاط با شــرایط ویژه دفن 

شده اســت. دفن این بیمار بر اساس پروتکل کشوری 
پیشگیری و درمان و دفن آن صورت گرفته است. این 
بیماری جدید نیست و در دو سه سال اخیر آمار ابتال به 

آن کاهش داشته است.
در هر حال طبق اعالم مســووالن بهداشتی کشور، 
طی چنین روالی برای دفن بیماران مبتال به تب کریمه 
کنگو طبیعی و عادی است تا احتمال انتقال و انتشار آن 

به سایرین به حداقل ممکن کاهش یابد.
تب کریمه کنگو که عالئمی شبیه به آنفلوآنزا همراه 
بــا احتمال خونریزی از نقطــه ای از بدن دارد، بیماری 
قابل انتقال از حیوان به انسان است و جزو موارد بومی 
ایران محســوب می شود. از ســال 78 که اولین مورد 
قطعی آن تشــخیص داده شــد تا امروز ایران هر ساله 
با تعدادی از موارد ابتال به این بیماری مواجه اســت. در 
تعریف تشخیص این بیماری موارد مظنون یا مشکوک 
به کســانی گفته می شــود که با عالمت بالینی مرتبط 
مانند تب، کوفتگی، ســردرد یا سندروم آنفلوآنزا و شاید 
همراه با خونریزی از هر جای بدن به پزشــک مراجعه 
کنند و در شــرح حال وی نیز ســابقه تمــاس با دام، 
فــرآورده دامی، کنه یا اقامــت در منطقه ای با احتمال 
وجود این مواجهات، مشــاهده شــود. این فرد باید در 

شرایط خاصی آزمایش CBC دهد.
توصیــه اکید مســئوالن وزارت بهداشــت به مردم 
برای پیشــگیری از ابتال به این بیماری، تهیه گوشت 
مورد نیاز از منابع مورد تایید و همراه با مهر ســازمان 
دامپزشکی اســت. همچنین از ذبح دام به خصوص در 
معابر عمومی جدا خودداری کنند؛ چون در این صورت 
احتمال اینکه مردم در معرض ترشحات خونی دام قرار 

گیرند، افزایش می یابد.
 انتشــار این بیماری از راه خوردن گوشت بسیار بعید 
اســت، به خصوص اگر به خوبی پخته شده باشد. این 
بیماری بیشــتر در اثر تماس با گوشت در زمان پاک و 
خرد کردن آن ممکن اســت منتقل شــود، آن هم اگر 
نکات بهداشــتی در مراحل آماده سازی گوشت تازه در 

کشتارگاه ها رعایت نشده باشد. 
دام ها بعد از کشتار مدتی در شرایط ویژه ای نگهداری 
می شوند که این کار باعث می شود اگر ویروسی در بدن 

دام وجود داشته باشد از بین برود.

                ماجرای دفن یک بیمار در اصفهان
گزارشی از یک بیماری در کشور؛

همــه می گفتند اسیدپاشــی کار من اســت و همین 
موضوع باعث شد که اختالفاتمان بیشتر شود، چند روز 
قبل از قتل دوستانم گفتند که مقتول دنبال من است و 

قصد دارد مرا کتک بزند تا اینکه...
18 بهمن 94 مرد بیســت و هفت ساله ای مرد سی و 
پنج ساله ای به نام مسعود را در حوالی میدان بهاران به 

قتل رساند و بازداشت شد.
پرونده متهم این قتل برای رســیدگی در دادســرای 
امور جنایی تهران گشــوده و رســیدگی شــد تا اینکه 
وی، صبــح روز گذشــته بــرای اخذ آخریــن دفاع به 
شعبه هفتم دادســرای امور جنایی تهران منتقل شد و 
با اظهار پشــیمانی از قتل درباره جزئیات این حادثه به 

محمدمهدی مرشدلو؛ بازپرس امور جنایی تهران گفت: 
من با مسعود بچه یک محل بودیم و مدتی بود که با او 
و بــرادرش اختالف پیدا کرده بودم، مدتی قبل از حادثه 
فرد ناشناســی به روی کاپوت خودروی دوست مسعود 

اسید پاشید و مسعود می گفت من این کار را کرده ام.
وی ادامه داد: من به آنها گفتم اسیدپاشی روی کاپوت 
کار من نیســت اما باور نداشــتند و بــه همه می گفتند 
اسیدپاشــی کار من است و همین موضوع باعث شد که 
اختالفاتمان بیشــتر شود، چند روز قبل از قتل دوستانم 
گفتند که مسعود دنبال من است و قصد دارد مرا کتک 

بزند تا اینکه روز حادثه فرا رسید.
متهم پرونده اظهاراتش بــه بازپرس را اینگونه ادامه 

داد: لحظه حادثه کنار خیابان ایســتاده بودم که ناگهان 
مســعود از پشــت یک خودرو درحالیکــه دو چاقو در 
دســتانش بود به من حمله ور شد، من که غافلگیر شده 
بودم با دســتانم از خود دفاع کردم، همانطور که عقب 
عقب می رفتم پشــت شمشــادهای فضای سبز، زمین 
خوردم که مسعود با چاقو روی من افتاد، یکی از چاقوها 
از دستش افتاد و من چاقو را برداشتم که مسعود با چاقو 

چند ضربه به من زد.
وی  افزود: من قصد داشــتم از خــود دفاع کنم که 
ناگهــان نفهمیدم چطور چاقو به مســعود خورد، پس از 
حادثه هر دو به بیمارستان منتقل شدیم اما مسعود جان 
باخت، قصد کشتن مسعود را نداشتم، فقط از خود دفاع 

کردم و اکنون نیز پشیمانم.
متهم پرونده پس از اخذ آخرین دفاع به زندان منتقل 
شد و قرار اســت پس از صدور کیفرخواست در دادگاه 

کیفری یک استان تهران محاکمه شود.

اسیدپاشی که منتهی به قتل شد


