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خ چین قدردانی هالل احمر ایران از صلیب سر

6 3

خبرتازه

اهتزاز پرچم ایران بر قله 
فوتبال آسیا

  وداع با نیم قرن  
بازیگری

بیمارستان  بخش مسمومان  رئیس 
مصرف  اینکه  بر  کید  تأ با  حکیم  لقمان 
یا  درمان  در  تأثیری  هیچ  الکل  کی  خورا
»بیشتر  گفت:  ندارد،  کرونا  از  پیشگیری 
کی الکل  افرادی که به دنبال مصرف خورا
دچار  متأسفانه  مانده اند،  زنده  صنعتی 

عوارض جبران ناپذیری شده اند.«
اینکه  به  اشاره  با  شادنیا  شاهین  دکتر 
کرونا در هفته های  با شروع پیک چهارم 
با  افزایش موارد مسمومیت  اخیر شاهد 
الکل متانول یا سمی بوده ایم، اظهار کرد: 
با  که  »این فرض غلط و اشتباهی است 
مصرف الکل یا مشروبات الکلی می توانیم 

از کرونا پیشگیری یا آن را درمان کنیم.«
توسط  مسمومیت  موارد  شیوع  از  او 
از  با هدف پیشگیری  الکل های صنعتی 
کشور خبر داد و افزود: »مصرف  کرونا در 
کی الکل به هیچ عنوان هیچ نقشی  خورا

در درمان یا پیشگیری از کرونا ندارد.«
با  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
عنوان  به  صرفا  الکل  اینکه  بر  کید  تأ

دارد،  کاربرد  سطوح  ضدعفونی کننده 
آخرین  به  استناد  »با  داد:  توضیح 
تحقیقات روز جهانی، حتی بحث انتقال 
در  یا  ناچیز  بسیار  هم  سطوح  از  کرونا 

مواردی منتفی است.«
بیمارستان  مسمومان  بخش  رئیس 
طور  به  اینکه  به  اشاره  با  حکیم  لقمان 
کرونا  از  پیشگیری  در  الکل  کاربرد  کلی 
»الکل  داد:  ادامه  شده،  محدودتر 
که  مواردی  در  صرفا  سطوح  مخصوص 
برای  ندارید،  دسترسی  صابون  و  آب  به 

ضدعفونی کردن دست ها کاربرد دارد.«
برخی  سوی  از  غلط  اطالع رسانی  او 
سودجویان مبنی بر اثر بخش بودن الکل 
را  کووید-۱۹  درمان  یا  پیشگیری  برای 
»با  کرد:  توصیه  و  داد  قرار  انتقاد  مورد 
در  خصوصا  الکل  کاربرد  اینکه  به  توجه 
کرونا  از  پیشگیری  برای  خانگی  مصرف 
از  خانواده ها  است  بهتر  شده،  منتفی 
اجتناب  سمی  فرآورده های  این  تهیه 
کنند و دور از دسترس اطفال قرار دهند.«

علوم  دانشگاه   علمی  هیأت  عضو 
اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید  پزشکی 
به  ورود  از  پس  صنعتی  الکل های 
کرد:  عنوان  می شوند،  متابولیزه  بدن 
بدن  به  الکل  ورود  از  بعد  که  »ترکیباتی 
ک  ایجاد می شود، بسیار سمی و خطرنا
از  ترکیبات  این  که  شکلی  به  است، 
کنند و خصوصا  جداره سلول ها عبور می 
اثر  بینایی  و  عصبی  سلول های  بر 

می گذارند.«
الکل های  کی  خورا »مصرف  گفت:  او 
دائمی  کوری  موجب  می تواند  صنعتی 

شود.«
کی  خورا مصرف  شادنیا  دکتر  گفته  به 
الکل در ساعات اولیه هیچ عالمت خاصی 
ندارد و ممکن است تا 6 یا ۱۲ ساعت اول 
بروز  را  خاصی  بالینی  عالمت  هیچ  فرد 
گذشت  از  بعد  متأسفانه  ولی  ندهد، 
وارد  سمی  مواد  این  ساعت  چند  تنها 
و  می شوند  بینایی  و  عصبی  سلول های 

بیمار دچار عالیم چشمی خواهد شد.«

 محموله اهدایی
کسن کووید- 19    وا

دریافت شد

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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 شیوع موارد مسمومیت با هدف پیشگیری
افزایش مسمومیت های الکلی با خیز چهارم کرونا

نادر دست نشان درگذشت

 4 نماینده ایران 
شروعی فوق العاده در رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا داشتند 

 محسن قاضی مرادی 
در قطعه هنرمندان آرام گرفت

 

آیا خانه های خالی 
صرفه اقتصادی دارند؟

هشدار برای 
گردشگران سامبران

 راز  سارقانی که دست 
به کالهبرداری های 

عجیبی می زدند
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رئیس سازمان انرژی اتمی : دســتیابی به غنی ســازی 60 درصدی در نطنز  را تایید کرد

اورانیوم 60 درصد: هر ساعت 9 گرم!
3

رقابت در شبکه نمایش خانگی به اوج رسیده است
 شهر  در دست  
ناصرالدین  شاه های هفت تیرکش !
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هر  دانش آموز 
یک مهارت
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 گزارشی از اجرای آزمایشی
ح مهارت آموزی دانش آموزان   طر

 متوسطه اول در منطقه 7 
آموزش و پرورش 

کیوسک مطبوعات جهان 
 مهمترین عناوین گاردین، 

 تایمز   و دیلی میل پست  را بخوانید
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 روحانی: همین امروز هم می توانیم 
غنی سازی ۹0 درصدی انجام دهیم 

 اما مسیر را برای بمب اتم
 هموار نمی کنیم

 سالمت، معیشت، 
شکستن تحریم ها و 

ح ها تکمیل طر
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ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

نادر دست نشان پیشکسوت شناخته 
  شده و برجسته فوتبال مازندران و ایران 

پس از دو هفته جدال با کرونا درگذشت.
و  رایکا  فوتبال  تیم  ساله   6۱ سرمربی 
که از  بازیکن نامدار سال های دور نساجی 
حدود دو هفته پیش به علت ابتال به کرونا 
در بیمارستان رازی قائمشهر بستری شده 
بیمارستانی  منابع  اعالم  اساس  بر  بود، 
عصر روز جمعه ۲۷ فروردین پس از حاد 
شدن وضعیت تنفسی و درگیری کامل ریه 

جان باخت.
هفته  یک  دست نشان  نادر  درگذشت 
کادر پزشکی  که  پس از آن رخ داده است 
به  توجه  با  قائمشهر  رازی  بیمارستان 
کرونا او را در  روند رو به پیشرفت بیماری 
تا  دادند  قرار  مصنوعی  خواب  وضعیت 
فرآیند درمان با ثبات بیشتری انجام شود، 
اما با توجه به درگیری بیش از ۷۰درصدی 
ریه های دست نشان با کرونا این اقدامات 
اخیر  روزهای  طی  نبود.  نتیجه بخش 
ایجادشده  کلیوی  مشکالت  وجود  با 
دیالیز  نوبت  دو  طی  دست نشان،  برای 

برطرف  کلیه هایش  مشکل  انجام شده 
کسیژن خون او در  شده بود، اما سطح ا
روند  و  بود  رسیده   6۰ به  اخیر  روزهای 

بیماری او با شدت پیشرفت کرد.
دوران  تمام  که  دست نشان  نادر 
نساجی  تیم  لباس  با  را  خود  بازی 
به  ورود  از  پس  گذاشت،  پشت سر 
عرصه سرمربیگری به یکی از سرمربیان 
زمینه  به ویژه در  کشور  اثرگذار و موفق 
لیگ  به  یکی  دسته  تیم های  رساندن 
برتر تبدیل شد. این سرمربی قائمشهری 
مانند  مختلفی  تیم های  سرمربیگری 
قندی،  شهید  مشهد،  پیام  نساجی، 
مس کرمان، شهرداری بندرعباس، پگاه 
گیالن، ملوان انزلی، استیل آذین تهران، 
ساری،  صنعت  ابومسلم،  تهران،  نفت 
برخی  و  رشت  سپیدرود  کرمان،  مس 
کارنامه دارد. یکی از  تیم های دیگر را در 
دست نشان  از  مانده  جا  به  رکوردهای 
گل های پیاپی در لیگ  ثبت بیشترین 
گل در ۸ بازی  که ۹  فوتبال ایران است 

پیاپی بود.
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رنگ سیاه به این معنا 
است   که آمارها    از 

وضعیت قرمز بیشتر است 

پرترددترین پایگاه امداد جاده ای اهر، 
روزهای پرحادثه ای را از سر می گذراند

با اجرای قانون مالیات های مستقیم 
تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی به 

بازار عرضه خواهد شد


