دوران دفاع مقدس
دانشگاه اخالق و معنویت بود

بدیترین های رعایت پروتکلهای بهداشتی اعالم شد؛

پاساژها ،نانوایی ها و فرودگاه ها
در حال حاضر بدترین جاها در رعایت پروتکل های بهداشتی پاساژها،
نانوایی ها و فرودگاه ها هستند که سازمان ها و ادارات مربوطه باید این
موضوع را جدی تر بگیرند و قانون نیز از این پروتکل ها حمایت کند
دکتر سیماسادات الری در نشست خبری ویدئوکنفرانسی در استودیو
سالمت وزارت بهداشت با اعالم این خبر درباره اقدامات ایران برای
خرید واکسن کووید -۱۹و جزییات آن ،گفت :در کشور خودمان گروه
هایی مشغولند و دارند کار انجام می دهند و وزیر بهداشت نیز...
صفحه ()4

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج با
تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و پاسداشت رشادت های مثال زدنی
شهدا و رزمندگان در آن دوران ،گفت :هشت سال دفاع مقدس برای
ملت ایران دانشگاه اخالق ،معنویت و انسان سازی بود .حجت االسالم
و المسلمین سید نصیر حسینی روز دوشنبه در همایش نکوداشت
پیشکسوتان جهاد و مقاومت کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج ...
صفحه ()2
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شمشیر دو لبه ؛
رفتن یا نرفتن کودکان
به مهد کودک

یک روانشناس به ابعاد روانی حضور کودکان در
مهدهای کودک پرداخت و مطرح کرد :رفتن یا
نرفتن کودکان به مهد کودک مانند شمشیری
دو لبه است که می تواند مزیت ها و ضررهای
خودش را داشته باشد ،این والدین هستند که با
افزایش آگاهی خود می توانند بهترین تصمیم را
اخذ کنند و محیطی را برای کودک خود فراهم
کنند که مزایای بیشتری برایش دارد.
نرگس حسینی نیا اظهار کرد :دوران خردسالی
ـ پیش از دبستان ـ کوتاه است و کودک اولین
دانسته های خود را در این سال ها کسب می
کند ،به همین دلیل بر محیط زندگی و فضاهایی
که کودک با آنها در ارتباط است ،تاکید فراوانی
می شود ،چراکه خانواده اولین نهاد اجتماعی
است که کودک در آن رشد و پرورش می یابد
و در سه سال اول زندگی ،تنها نهادی که برای
کودک توصیه می شود خانواده است.
زندگی
این روانشناس ادامه داد :در سه سال اول
ِ
کودک ،خانواده امن ترین و مناسب ترین محیط
است ،چراکه ممکن است کودکان با اضطراب
ناشی از جدایی والدین مواجه شوند و این امر
تاثیرات جدی بر آنها خواهد گذاشت ،از سن سه
سالگی به بعد کودک می تواند برای چند ساعت
جدایی از والدین خود را تحمل کند ،با دیگران
ارتباط برقرار کند و از این تعامل لذت ببرد.
به گفته وی ،با افزایش سن کودک ،به مرور از
نقش خانواده ها کاسته و نهادهای دیگری به
جز خانواده در آموزش ،تحول شخصیت ،رشد
عاطفی ،روانی ،جسمی ،اجتماعی و پرورش
استعداد و خالقیت کودک نقش به سزایی ایفا
می کنند ،همچنین محیط ها و فضاهای تاثیر
گذاری همچون مهد کودک که اولین گامهای
ورود به جامعه شناخته میشوند ،با ایجاد انگیزه
و حس تعامل به عنوان الگوی اجتماعی باعث
ارتقاء مهارت های اجتماعی و تقویت کودکان در
حوزه های مذکور می شوند.
حسینی نیا با بیان اینکه تحقیقات نشان داده
اند ،کودکانی که به مهد کودک می روند به
دلیل وجود هم بازی و همساالن خود ،فعالیت
و تحرک بیشتری نسبت به سایر کودکان دارند،
اظهار کرد :تعامل با دوستان و تشویق مربیان در
مهد کودک اعتماد به نفس کودکان را ...
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رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

افزایش مرگ و میر کرونایی در کهگیلویه و بویراحمد؛

دغدغه

عادی انگاری؛
پاشنه آشیل کرونا

کاهش زندانیان را داریم

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت :در
راستای کاهش آمار زندانیان از مجازاتهای جایگزین به
جای حبس استفاده کنیم .حسن نگین تاجی در آئین
تکریم و معارفه مدیرکل سابق و جدید زندانهای کهگیلویه
و بویراحمد ،اظهار داشت :یکی از مهمترین برنامههای که
در سند تحول از آغاز فعالیت آیتاهلل رئیسی در رأس قوه
قضاییه ،در دستور کار قرار گرفته کاهش آمار زندانیان
است .وی با اشاره به اینکه در استان کهگیلویه و بویراحمد
یکی از برنامههای اساسی در این راستا برنامههای طراحی
شده برای پیشگیری از وقوع جرم است ،عنوان کرد... :
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برگزاری۲۰ویژه برنامه هنری
در هفته دفاع مقدس در استان

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری بیست
ویژه برنامه هنری و ادبی به مناسبت چهلمین سالروز دفاع
مقدس در استان خبر داد .شریف اسالمی ظهر دوشنبه
در جمع خبرنگاران ،افزود :پاسداشت ارزشهای دفاع
مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهمترین
رسالتهای حوزه هنری بوده و این نهاد با زبان ماندگار
هنر در پی تحقق این مهم است .اسالمی خاطرنشان
کرد :همانگونه که مردم این استان در هشت سال دفاع
مقدس با حضور حداکثری خود از مرزهای ایمان و شرف
ایران اسالمی در مقابل دشمنان دفاع کردند و حماسهها
آفریدند ،هنرمندان متعهد استان نیز ادامه دهنده این راه
و مسیر با خلق آثار هنری هستند .اسالمی تصریح کرد:
بیش از  ۶۰درصد از تولیدات و برنامههای هنری ساالنه
این مرکز به تبیین فرهنگ و ارزشهای انقالب اسالمی...

2

2

آتش سوزی
جنگل های لنده پس از
چهار روز مهار شد
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دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه بود؛

دست تحریف دنبال شبهه افکنی است
فرمانده معظم کل قوا فرمودند :برخی با استناد به خطایی که در بخشی انجام
گرفته یا جمعی انجام دادند ،مجموعه دفاع مقدس را به بیتدبیری متهم میکنند؛
دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه و عقالیی بود.
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز (دوشنبه) در ارتباط تصویری با مراسم
تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت ،با اشاره به پیروزی
درخشان و واضح ملت ایران در دفاع مقدس گفتند :این واقعیت ،نتیجه رهبری
و فرماندهی شگفتانگیز امام خمینی ،حضور همهجانبه قشرهای مختلف مردم و
اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اسالم و انقالب در این حماسه تاریخی بود
که باید مراقب تالش دشمنان در تحریف واقعیات این قطعه از هویت برجسته
ایرانیان باشیم.
رهبر انقالب همچنین با ابراز تأسف شدید از جانباختن روزانه حدود  ۱۵۰نفر بر
اثر کرونا ،مردم را به رعایت کامل و مستمر دستورالعملهای بهداشتی فراخواندند.
فرمانده کل قوا ،تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس را وظیفه
حتمی ملی و توصیه مؤکد اسالم خواندند و افزودند :برای درک عظمت کار این
ِ
عزیزان و همرزمان شهیدشان باید عظمت میدان دفاع مقدس و چرایی و چگونگی
این قطعه مهم از تاریخ ایران را به خوبی درک و فهم کرد.
ایشان صدام جاهطلب را تنها ابزاری در دست قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا
برشمردند و افزودند :طرفهای اصلی نبرد با ملت ایران یعنی «آمریکای
ضربهخورده از انقالب اسالمی ،قدرتهای نگران از ظهور یک هویت جدید
اسالمی -ایرانی در منطقه ،ناتو و کشورهای اروپای غربی و شرقی» ،صدام را به
حمله تحریک کردند تا نظام و انقالب اسالمی را در هم بکوبند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به انتشار اسناد توافقهای آمریکا و صدام قبل
از آغاز جنگ افزودند :در طول سالهای جنگ نیز کمکهای نظامی ،اطالعاتی و
مالی غرب و شرق به رژیم بعثی از طریق امارات ،کویت ،عربستان و دیگر مسیرها
ادامه داشت.
رهبر انقالب عالوه بر تحریک دشمنان ،اوضاع داخلی ایران را نیز در تشجیع
صدام به حمله ،مؤثر دانستند و افزودند :وضع نامناسب ارتش از لحاظ امکانات و
فرماندهی در سال آغاز جنگ ،نوپدید بودن سپاه و کمبود شدید امکانات دفاعی،
واقعیاتی بود که دشمن از آنها اطالع داشت و همین مسائل نیز آن را به آغاز
جنگ ،بیشتر تحریک کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای پس از تشریح چگونگی آغاز جنگ تحمیلی  ۸ساله به
بررسی مستند عوامل و نکات مهم دفاع جانانه و پیروزمندانه ملت ایران در مقابل
دشمنان پرداختند.
ایشان در این زمینه ،رهبری و فرماندهی امام خمینی (ره) را از آغاز تا پایان دفاع
مقدس بسیار حساس و شگفتانگیز برشمردند و افزودند :امام از همان آغاز ،ابعاد
و حجم واقعی کارزار را شناخت و با درایتی اعجابانگیز اعالم کرد که این جنگ،
نبرد دو کشور همسایه نیست بلکه دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران در پشت
صدام در مقابل نظام اسالمی صفآرایی کردهاند.
رهبر انقالب ،آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس را تشخیص حیاتی امام راحل
عظیمالشأن دانستند و افزودند :امام با درک عمیق خود ،مانند اصل انقالب ،ملت
را به وسط میدان کارزار همهجانبه آورد چرا که فهمید صرف حضور نیروهای
مسلح نمیتواند مسئله را حل کند.
ایشان ،شخصیت بینظیر ،نفوذ معنوی ،صداقت و معصومیت در بیان حقایق و
واقعیات و نگاه تیزبین را از دیگر ویژگیهای فرماندهی امام در هشت سال دفاع
مقدس برشمردند و افزودند :امام با قاطعیتی فوقالعاده و بینظیر ،فرمان میداد و
کارها را به پیش میبرد که تأکید بر شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر و
سوسنگرد از نمونههای این قاطعیت عجیب است.
ایشان موضعگیریهای هوشمندانه به اقتضای شرایط مختلف جنگ را از دیگر
ویژگیهای امام خواندند و با ذکر نمونههایی افزودند :دادن روحیه به ملت و

مخرب غرور در پیروزیها و
تحقیر دشمن در هنگام الزم ،جلوگیری از آفت ّ
دلگرمی دادن و تفقد رزمندگان در مواقع مورد نیاز از جمله روشهایی بود که
این پدر مهربان و مدیر معنوی ،آگاه و مسلط بر میدان به کار میگرفت و دفاع
مقدس را هدایت میکرد.
رهبر انقالب با ابراز تأسف از غفلتی که در نوشتهها و مباحث مربوط به دفاع
مقدس درباره نقش امام خمینی وجود دارد ،افزودند :باید در این زمینه کار جدی
و گسترده انجام شود.
ایشان سپس با تأکید بر مراقبت از تالش دشمن برای تحریف واقعیات دفاع
مقدس ،به بیان نکاتی درباره ابعاد شگرف و عظیم این پدیده پرداختند.
«پیروزی درخشان و روشن ملت ایران در جنگ تحمیلی» نخستین نکتهای بود
که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند و گفتند :هدف دشمن از بهراه
انداختن جنگ ،ساقط کردن نظام اسالمی ،سلطه مجدد بر ایران و تجزیه کشور
بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند اشغال کنند و یک قدم هم نتوانستند
جمهوری اسالمی و ملت ایران را به عقب برانند.
ایشان با اشاره به شکستهای مداوم ایران در جنگهای یکی دو قرن اخیر در
دوره قاجار و در دوره پهلوی و تحقیر سران ایران در آن دوران ،افزودند :ملت ایران
در دفاع مقدس توانست در مقابل قدرتهای شرق و غرب و کشورهای وابسته
به آنها بایستد و با سربلندی پیروز شود و بر همین اساس این دفاع پیروزمندانه،
بخشی از هویت ملی ایران است.
رهبر انقالب اسالمی در نکته بعدی ،دفاع مقدس را از ابتدا تا انتها یکی از
«عقالنیترین و مدبرانهترین حرکات ملت ایران» برشمردند و گفتند :برخیها
تالش دارند تا با استناد به خطایی که در یک جمعی صورت گرفته ،دفاع مقدس
را به بیتدبیری متهم کنند ،درحالیکه این دفاع از همان شروع کار یعنی
همکاری ارتش و سپاه و انتخاب تاکتیکهای مبتکرانه و شجاعانه و انجام اقدامات
بزرگ و شگفتآور در عملیاتها تا پایان جنگ و قبول قطعنامه ،همه مبتنی بر
عقالنیت و تدبیر بود.
«شکل گرفتن یک مدل جدید از حضور مردمی و بروز استعدادها در دفاع

مقدس» سومین نکتهای بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند
و افزودند :این مدل بی نظیر و بی سابقه در جهان بهگونه ای بود که هر فردی
اعم از رزمنده  ۱۴ساله تا پیرمرد  ۷۰ساله یا دختر دانش آموز دبستانی و بانوان
محترم در پشت جبهه یا پزشک و جراح و کشاورز و کارمند و دانشجو و شاعر و
انواع قشرها و صنوف مختلف ،هریک جایگاه خود را در این شبکه عظیم مردمی
پیدا میکردند و مشغول دفاع و خدمت میشدند.
ایشان خاطر نشان کردند :در این مدل گسترده حضور مردمی ،استعدادهای
مهمی ظهور مییافت و بهعنوان مثال یک جوان روستایی از کرمان تبدیل به حاج
قاسم سلیمانی شد ،یا یک افسر جوان تبدیل به فرماندهای مجرب و توانا همچون
شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی شد ،و یا از یک روزنامه نگار داوطلب در کوران
حوادث جبهه ،نابغه اطالعاتی مثل شهید باقری ساخته شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :امروز هم اگر همت شود و نگاه صحیح به
مسائل و مردم وجود داشته باشد ،میتوان از این مدل بی نظیر استفاده کرد .البته
بحث جنگ با بحث اقتصاد متفاوت است ولی صاحبان فکر میتوانند در بررسیها
و پژوهشهای خود ،این مدل را بهعنوان ابزار اقتدار ملی در نظر بگیرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نقشآفرینی مردم و گروههای مختلف در پشت جبهه
را بخش دیگری از این مدل عظیم مردمی دانستند و گفتند :کمکهای مالی
مردمی ،آذوقهرسانی به جبههها ،رسیدگی به مجروحان ،بدرقه و تشییع باشکوه
شهیدان در شهرها ،حمایتهای فرهنگی تبلیغاتی و مقابله با عملیات روانی
دشمن ،پذیرایی و اسکان جنگ زدگان در شهرها ،و مقاومت مردم در شهرهایی
که آماج حمالت موشکی رژیم بعث بودند ،نمونههایی از این نقشآفرینیها
هستند .ایشان بروز عالیترین فضایل اخالقی و معنوی و تعالی روحی در میان
رزمندگان را یکی از فصلهای درخشان کتاب قطور دفاع مقدس برشمردند و
افزودند :شرححالهایی که از برخی رزمندگان نوشته شده ،وصیت نامه شهدا،
فضایل اخالقی همچون صدق و صفا ،اخالص ،تواضع ،خدمت به دیگران ،ایثار،
فداکاری ،سحرخیزیها و عبادتهای عارفانه ،بی اعتنایی به زیورهای دنیوی و
رفتارها و حاالت مادران در اعزام جوانان خود به جبهه و استقبال از فرزندان

حدود  ۱۸هزار معلول شناسایی
شده تحت حمایت بهزیستی

کهگیلویه و بویراحمد هستند

2

 ۵ماهه اول امسال؛

مرگ بیش از
 ۶۰۰۰نفر در
تصادفات رانندگی
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شهیدشان ،همه به برکت اسالم و ایمان عمیق دینی بود که در دوران دفاع
مقدس تجلی و بروز یافت.
«سرمایهسازی دفاع مقدس برای کشور» نکته بعدی بود که رهبر انقالب اسالمی
به آن اشاره کردند و گفتند :یکی از این سرمایهسازی های ارزشمند «امنیت»
است که به برکت دفاع مقدس بهدست آمده زیرا دفاع ملت ایران نشان داد که
هزینه تعرض و تجاوز به کشور بسیار باال است و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده
مواجه میشود ،بنابراین متجاوز قبل از هر اقدامی تأمل خواهد کرد و آن را به
صرفه نخواهد دانست.
ایشان «روحیه خودباوری» و «حرکت به سمت نوآوریهای فنی و علمی» را
یکی دیگر از سرمایههای دوران دفاع مقدس دانستند و افزودند :در همان دوران
و هنگامی که شهرهای ایران هدف موشکهای دشمن بود و هیچ کشوری به ما
موشک و تجهیزات نمیداد ،شهید طهرانی مقدم و دوستان وی ،صنایع موشکی
را پایهگذاری کردند و توانایی کنونی موشکی ،نتیجه همان روحیه خودباوری و
حرکت علمی آن زمان است.
رهبر انقالب اسالمی ،جرأت انجام کارهای بهظاهر نشدنی و ارتقای سرمایه انسانی
کشور را از جمله سرمایههای دوران دفاع مقدس برشمردند و گفتند :یک نمونه از
سرمایههای انسانی دوران دفاع مقدس ،شهید سلیمانی بود که در عرصه منطقه
و دیپلماسی ،اقدامات شگفت آوری انجام میداد و هنوز ملت ایران از گستره
فعالیتهای این شهید عزیز اطالع کافی ندارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای «آشنایی بیشتر ملت ایران با ذات و واقعیت تمدن
غرب» را از دیگر نکات هشت سال دفاع مقدس دانستند و افزودند :در تاریخ
معاصر ایران عناد و خباثت دولتهای غربی در حق ملت ایران چندبار آشکار
شده اما این دولتها با حمایت کامل از حکومت فاسد ،ضد بشری و دیکتاتوری
صدام ،ادعاهای حقوق بشری و انسانی خود را عم ًال لگدمال کردند و ماهیت خود
را بروز دادند که این شناخت عمیق خیلی مهم است و باید در همه تصمیمات
ما نقش داشته باشد.
ایشان« ،بروز تواناییها و ظرفیتهای ملت ایران برای جهانیان» را از دیگر نکات
تأملبرانگیز دفاع مقدس برشمردند و افزودند :دفاع مقدس در اوج حمالت
رسانهای دشمنان ایران ،خود به یک «رسانهی رسا و صدای بلند» تبدیل شد و
با نشان دادن شجاعت ،وحدت ،همت و مقاومت ملی ایرانیان ،برای این ملت در
جهان ارزش و وجهه درست کرد.
رهبر انقالب اسالمی دفاع مقدس را تابلویی عظیم و درخشان در پیش روی
ملت ایران خواندند و افزودند :جنگ پدیدهای سهمگین و خشن است اما با وجود
همه مشکالت و ضایعات آن ،دفاع مقدس برای ملت ایران برکات ،بشارتها،
پیشرفتها و طراوتهایی به ارمغان آورد.
حضرت آیت اهلل خامنهای ادبیات جهاد در قرآن را بشارتآمیز و در نفی ترس
و اندوه دانستند و گفتند :نظیر همین ادبیات درباره مقاومت وجود دارد و قرآن
تأکید میکند اگر استقامت کنید ،ترس و اندوه که دو آفت بزرگ برای یک ملت
است ،از شما برداشته خواهد شد.
ایشان کارهای انجامشده در خصوص دفاع مقدس را با ارزش اما کم دانستند و
خاطرنشان کردند :هر چه از زمان دفاع مقدس دورتر میشویم باید به معرفت آن
نزدیکتر شویم چراکه دستهای تحریفگر در کمین هستند.
رهبر انقالب اسالمی ،ادبیات دفاع مقدس را به سرچشمهای جوشان تشبیه کردند
و با تأکید بر تولید متون فاخر ادبی بهعنوان منابع غنی برای خلق آثار هنری
و همچنین لزوم شخصیتپردازی از شهیدان و رزمندگان جنگ گفتند :موضوع
یادوارههای دفاع مقدس نیز مسئله مهم دیگری است که از ایجاد فاصله نسلی در
مقوله جهاد و مقاومت جلوگیری میکند.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،مدافعان حرم را نمونهای درخشان از تداوم برکات دفاع
مقدس و استمرار روحیه جهاد در نسل جدید برشمردند و افزودند :حضور همزمان
رزمندگانی از ملیتهای مختلفِ ایرانی ،سوری ،عراقی ،لبنانی و افغانستانی در
صف واحد از حقایق و پدیدههای حیرتانگیز زمان ما است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان با تقدیر از تالشهای فداکارانه و
دائمی کادر درمان و مسئوالن در مقابله با کرونا ،از فوت روزانه  ۱۵۰تا  ۱۷۰نفر
از هموطنان در اثر کرونا ابراز تأسف کردند و افزودند :عالج این واقعه تأسفبار به
دست خود مردم و در گروی رعایت اصول بهداشتی مثل فاصلهگذاری ،استفاده از
ماسک و شستن دستها است.
حضرت آیت اهلل خامنهای در خصوص مسئله اربعین نیز گفتند :ملت ایران عاشق
امام حسین و زیارت اربعین هستند اما قضیه راهپیمایی اربعین صرفاً متوقف به
صالحدید مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا است که تاکنون با انجام آن مخالفت
کردهاند ،بنابراین همه باید تابع وتسلیم باشند.
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سیری در استان

دوران دفاع مقدس
دانشگاه اخالق و
معنویت بود

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه
یاسوج با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و پاسداشت
رشادت های مثال زدنی شهدا و رزمندگان در آن دوران،
گفت :هشت سال دفاع مقدس برای ملت ایران دانشگاه
اخالق ،معنویت و انسان سازی بود.
حجت االسالم و المسلمین سید نصیر حسینی روز
دوشنبه در همایش نکوداشت پیشکسوتان جهاد و

مقاومت کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت:
شهدا و رزمندگان ایران اسالمی در دوران دفاع مقدس
دارای انگیزه الهی بودند و هیچگونه دلبستگی دنیوی
نداشته و به تمامی مادیات پشت پا زدند.
وی افزود :دوران دفاع مقدس جنگ رو در رو و تمام
عیار تمامی مستکبران جهان و اهل زر ،زور و تزویر با
ملت ایران بود.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه
یاسوج بیان کرد :دشمنان نمی توانستند شکوه ،عزت و
عظمت ملت ایران را تحمل کنند و به همین دلیل نیز
برای تضعیف نظام و انقالب جنگ هشت ساله را به راه
انداختند.
حجت االسالم و المسلمین حسینی عنوان کرد :برخی
اهداف مهم راه اندازی جنگ هشت ساله از سوی استکبار
جهانی علیه ایران اسالمی شامل ساقط کردن نظام نوپا،

رویداد
آتش سوزی جنگل های لنده پس از چهار
روز مهار شد/آسیب  ۲۰۰هکتاری

آتش سوزی جنگل های شهرستان لنده پس از چهار
روز مهار شد .دبیر شبکه تشکلهای محیط زیستی
و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتش
سوزی کوه سفید لنده پس از چهار روز جدال با
شعلههای آتش خبر داد .امید سجادیان در گفتگو
با مهر ،افزود :پایش منطقه برای جلوگیری از شعله
ور شدن آتش تا امروز ادامه داشت .سجادیان با بیان
اینکه نیروهای ادارات و دستگاههای مختلف در مهار
آتش سوزی با دستگاههای هدف همکاری داشتند،
تصریح کرد :همچنین با پیگیری بخشهای متولی
بالگردها نسبت به هلی برن تجهیزات و نیروها اقدام
کردند .وی برآورد اولیه تخریب و آسیب این آتش
سوزی را قریب به  ۲۰۰هکتار دانست و گفت :با توجه
به وجود مناطق سخت گذر و صعب العبور آمار دقیق
پس از پایش و کارشناسی توسط دستگاههای متولی
اعالم خواهد شد.
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اشغال خاک کشور و ایجاد امنیت الزم برای رژیم جعلی،
نامشروع و غاصب صهیونیستی بوده است.
وی ابراز داشت :ملت ایران به فرمان امام خمینی (ره)
برای مقابله با دشمنان تا بن دندان مسلح به میدان آمدند
و با مقاومت مثال زدنی خود به پیروزی رسیدند اما رژیم
بعث عراق سرنگون شد.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه
یاسوج گفت :دالیل اصلی پیروزی ملت ایران در دوران
دفاع مقدس شامل ایمان و معنویت ،وحدت و انسجام و
پیروی از والیت فقیه است.
حجت االسالم و المسلمین حسینی اظهار داشت :عزت،
عظمت ،صالبت ،شکوه و اقتدار امروز کشور مرهون
ایستادگی جانانه ملت ایران در دوران دفاع مقدس است.

است و با بهره گیری از تجارب ارزشمند آن بهتر می توان
مقابل تحریم ها و دشمنی های استکبار جهانی ایستاد.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه
یاسوج بیان کرد :دشمنان بدانند که در صورت تعدی به
ایران اسالمی پاسخ کوبنده ای دریافت خواهند کرد.
حجت االسالم و المسلمین حسینی عنوان کرد:
پیشکسوتان جهاد و مقاومت کشور و کهگیلویه و
بویراحمد به عنوان مجاهدان و قهرمانان این سرزمین
باید همواره تکریم شوند و رشادت های آنان نیز هرگز
فراموش نمی شود.
وی ابراز داشت :این افراد برای صیانت از نظام و انقالب
انواع ایثارگری ها و فداکاری ها را انجام دادند و تجلیل
از آنان نیز نباید تنها مختص هفته دفاع مقدس باشد.

وی افزود :دوران دفاع مقدس برای ملت ایران عبرت آموز

افزایش مرگ و میر کرونایی در کهگیلویه و بویراحمد؛

عادی انگاری؛ پاشنه آشیل کرونا

 ۳۰۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد :استانهای تهران،
اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی،
سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانشاه ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان
رضوی ،مازندران ،البرز ،آذربایجان غربی،
مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان و
یزد در وضعیت قرمز قرار دارند .استانهای
کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری،
هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت
هشدار قرار دارند.

برگزاری۲۰ویژه برنامه هنری طی هفته
دفاع مقدس در کهگیلویه وبویراحمد

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری
بیست ویژه برنامه هنری و ادبی به مناسبت چهلمین
سالروز دفاع مقدس در استان خبر داد .شریف اسالمی
ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ،افزود :پاسداشت
ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت یکی از مهمترین رسالتهای حوزه هنری بوده
و این نهاد با زبان ماندگار هنر در پی تحقق این مهم
است .اسالمی خاطرنشان کرد :همانگونه که مردم این
استان در هشت سال دفاع مقدس با حضور حداکثری
خود از مرزهای ایمان و شرف ایران اسالمی در مقابل
دشمنان دفاع کردند و حماسهها آفریدند ،هنرمندان
متعهد استان نیز ادامه دهنده این راه و مسیر با خلق
آثار هنری هستند .اسالمی تصریح کرد :بیش از ۶۰
درصد از تولیدات و برنامههای هنری ساالنه این مرکز
به تبیین فرهنگ و ارزشهای انقالب اسالمی و دفاع
مقدس اختصاص دارد و طی سال گذشته آثار هنری
فاخری در این خصوص تولید شده است.
اسالمی با اشاره به برنامههای چهل سالگی دفاع
مقدس این مرکز ،گفت :با توجه شرایطی که شیوع
ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده ،اغلب این برنامهها
با محوریت فضای مجازی تدوین شده است.
اسالمی افزود :تولید و انتشار  ۱۰عنوان موشن
گرافیک با مضمون معرفی شهدای استان ،رونمایی
از سه تابلوی پرتره سه شهید شاخص استان ،تولید و
انتشار موشن گرافیک عقیق مقاومت با موضوع شهید
سردار سلیمانی از جمله این برنامهها است .وی بیان
کرد :رونمایی از کتاب «از گدار تختی تا رمادیه»
خاطرات عبدالصالح خاک نژاد از اسارتگاههای عراق
از دیگر برنامههای این هفته است .رئیس حوزه هنری
استان گفت :تولید و انتشار موشن گرافیک عزاداری در
اسارت با نگاهی به خاطرات آزادگان استان ،رونمایی از
قطعه موسیقی دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاههای
مجازی عکس و پوستر دفاع مقدس از دیگر برنامهها
محسوب میشود .اسالمی افزود :در این ایام مسابقه
قصه گویی با موضوع دفاع مقدس و مدافعان سالمت
نیز با مشارکت این نهاد و توسط کانون پرورش فکری
برگزار خواهد شد .وی تصریح کرد :از مهمترین
برنامههای این هفته اجرای نمایش «دستهایت کو
مم حسن» از تولیدات فاخر نمایش این مرکز در
جزیره کیش است که طی این هفته به روی صحنه
میرود .اسالمی افزود :این نمایش برنده  ۹جایزه برتر
از جشنواره فتح خرمشهر و اثر برگزیده دفاع مقدس
جشنواره تئاتر فجر است که توسط رضا کرمی زاده
کارگردانی شده است .اسالمی اظهار داشت :آغاز تولید
دو عنوان نمایش با موضوع دفاع مقدس جهت شرکت
در جشنواره تئاتر مقاومت ،برگزاری شب شعر مجازی
دفاع مقدس و تولید و پخش کلیپهای خاطره گویی
رزمندگان استان در فضای مجازی از دیگر برنامههای
تدوین شده است .اسالمی خاطرنشان کرد :پخش
کلیپها و فیلمهای تولیدی حوزه هنری با موضوع
دفاع مقدس در فضای مجازی ،گفتگوی اینستا گرامی
با موضوع تئاتر دفاع مقدس ،تولید و انتشار کلیپ
سلفی شعر و عکس نوشته با مضمون شهدا و دفاع
مقدس از دیگر فعالیتهای این مرکز میباشد.

اشتغال پایدار با اجرای مطلوب مشاغل
خانگی ایجاد می شود

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و
بویراحمد گفت:در صورتی که طرح مشاغل خانگی به
خوبی اجرا شود اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
پروانه نیک مرام در نشست هم اندیشی طرح ملی
توسعه مشاغل خانگی با رئیس و معاون جهاددانشگاهی
استان افزود :از بارزترین ویژگیهای این طرح اتصال
به بازار است که ما باید در راستای آمورش نیروی
کار و کاهش نرخ بیکاری از این فرصت نهایت بهره را
ببریم.وی افزود :تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه
و بویراحمد از طرح های مشارکتی استقبال می کند و
آماده همکاری الزم با همه دستگاهها و سازمانها در
راستای بهبود فضای کسب و کار در استان هستیم.
نیک مرام اظهارکرد :کارگروه توسعه مشاغل خانگی
باید متشکل از نیروهای خبره و آگاه به مسائل این
حوزه باشد که بتوانند در راستای تحقق اهداف و
نتیجه سودمند مفید واقع شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عادی
انگاری کرونا از سوی برخی از شهروندان را
پاشنه آشیل این بیماری در استان عنوان کرد
و از افزایش شمار قربانیان کرونا به  123نفر در
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر پرویز
يزدانپناه افزود :از مجموع مبتالیان به کووید
 19در کهگیلویه و بویراحمد تاکنون  6435نفر
بهبود یافته اند.
وی ابراز داشت 281 :بیمار مشکوک و قطعی
در بیمارستان های استان بستری هستند که از
این تعداد  124بيمار كرونايي قطعي بوده و 19
بیمار در بخش هاي ويژه تحت درمان هستند.
وی تصریح کرد :امروز نیز جواب  141نمونه را
از آزمایشگاه دریافت نمودیم که بيشترين موارد
مثبت در کهگیلویه  65درصد ،بويراحمد 25
درصد و چرام  10درصد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:
متاسفانه عليرغم بازرسی های مکرر و تذکرات
جدی باز هم در مشاغل ،صنوف و اماکن عم ًال با
نوعی عادی پنداری و با کاهش مراعات بهداشت
فردی و عمومی در مناطق مختلف استان روبرو
هستیم ،موضوعی که طبیعتاً منجر به افزایش
شمار مبتالیان و به تبع آن قربانیان شده است.

دکتر یزدان پناه خاطر نشان کرد :در این مرحله
استفاده همگانی از ماسک از جمله اقدامات مهم
پیشگیرانه ای بوده که می تواند شیوع بیماری
کووید  ۱۹را محدود کرده و به حداقل ممکن
کاهش دهد اما باید در نظر گرفته شود که
استفاده از ماسک به تنهایی برای تامین سطح
مناسب حفاظت کافی نیست و سایر اقدامات نیز
باید در کنار آن اتخاذ گردد.
وی گفت :اگر شاهد همکاری شهروندان در
اجرای اقدامات منجر به قطع زنجیره انتقال
کروناویروس باشیم ،قطعا میتوان از این مرحله
سخت عبور کرد.
وی یادآور شد :ما مجبور به ادامه زندگی با کرونا
و تحمل آن تا زمان کنترل بیماری هستیم،
باید روزمرگی خود را همراه با دستورالعملهای
بهداشتی به نحوی ادامه دهیم که به اطرافیانمان
آسیبی وارد نکنیم.
دکتر یزدان پناه تصریح کرد :اگر بيش از ٩٠
درصد شهروندان رعايت كامل دستورالعمل هاي
بهداشتي را ننمايند قطعا طی سه الي چهارماه
آینده ،شرایط دشواری را تجربه خواهیم کرد.
کرونا جان  ۱۷۷نفر دیگر را
در ایران گرفت
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

دغدغه کاهش زندانیان را داریم
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد
گفت :در راستای کاهش آمار زندانیان از
مجازاتهای جایگزین به جای حبس استفاده
کنیم.
حسن نگین تاجی در آئین تکریم و معارفه
مدیرکل سابق و جدید زندانهای کهگیلویه
و بویراحمد ،اظهار داشت :یکی از مهمترین
برنامههای که در سند تحول از آغاز فعالیت
آیتاهلل رئیسی در رأس قوه قضاییه ،در دستور
کار قرار گرفته کاهش آمار زندانیان است.
وی با اشاره به اینکه در استان کهگیلویه و
بویراحمد یکی از برنامههای اساسی در این
راستا برنامههای طراحی شده برای پیشگیری
از وقوع جرم است ،عنوان کرد :اجرای مجازات
و حبس برای متنبه شدن و عبرت گرفتن
فرد خاطی و دیگران بوده و اما صرفاً حبس
و مجازات نمیتواند بازدارنده باشد و باید در

اندیشه اصالح ساختارهایی باشیم که جرم در
بستر آن انجام می شود.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد
بیان کرد :برای مثال در بحث حذف پارکینگ
در برخی از شهرها ،مردم مجبور به پارک
خودرو در معابر هستند ،که این کار باعث ایجاد
حاشیه امن برای سارقین میشود ،یا نبود بستر
اشتغال باعث میشود تا زندانیان پس از آزادی
به دلیل نبود شغل مجدد به انجام اعمال خالف
قانون روی بیاورند .وی افزود :در بحث معاونت
پیشگیری از وقوع جرم کارگروههای نظام مند
تشکیل شده و مباحث متعدد در آنجا مطرح
و درباره آن تصمیم گیری میشود و در تالش
هستیم تا حد امکان در راستای کاهش آمار
زندانیان از مجازاتهای جایگزین بجای حبس
استفاده کنیم .نگینتاجی با اشاره به پیش بینی
موضوع مجازات جایگزین حبس در مواد  46تا

پزشکی گفت :تاکنون  ۴۲۵هزار و  ۴۸۱نفر در
کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده
و با فوت  ۱۷۷نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد
جان باختگان کرونا در کشور به  ۲۴هزار و ۴۷۸
نفر رسیده است.
سیما سادات الری روز دوشنبه درباره آخرین
آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا و موارد
فوت ناشی از ابتال به این ویروس در کشور بیان
کرد :از دیروز تا امروز  ۳۱شهریور  ۱۳۹۹و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،سه هزار و
 ۳۴۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که یک هزار و  ۴۹۴نفر از آنها
بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۴۲۵هزار و  ۴۸۱نفر
رسید.
وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۱۷۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۲۴هزار و  ۴۷۸نفر رسید.
الری گفت :خوشبختانه تاکنون  ۳۶۱هزار
و  ۵۲۳نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین ۳۹۱۲
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی افزود :تاکنون سه میلیون و  ۷۷۳هزار و
 96قانون مجازات اسالمی گفت :چنین شرایطی
در موارد قانونی پیش بینی شده اما متأسفانه
در عمل قضات به این مجازات تمایلی نشان
نمیدهند ،که ما برگزاری کالسهای آموزشی
بصورت بومی سازی شده را برای قضات طراحی
و برگزار کردیم.
وی ادامه داد :یکی دیگر از برنامههای دستگاه
قضایی در استان کمک به خانوادههای زندانیان
بود ،و کارمندان ادارات به صورت داوطلبانه
مبلغی از حقوق خود را به حمایت از زندانیان
اختصاص دادند .رئیس کل دادگستری
کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد :در برخی موارد
قضات صادر کننده حکم در مواجه با خانواده
زندانی و مشاهده وضعیت زندگی آنان تحت
تاثیر قرار میگرفتند ،این خود باعث شد گامی
برای متمایل کردن قضات در جایگزین کردن
مجازات به جای حبس برداشته شود.
وی بیان کرد :در شرایط کرونایی تنها استانی
بودیم که در زندانهای استان حتی یک مورد
کرونایی نداشتیم و با مدیریت صحیح در
زمانیکه در برخی از زندانهای کشور شورش
بود ،زندانهای استان ما در آرامش کامل بودند.
نگین تاجی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر

سخنگوی وزارت بهداشت گفت :امروز ۳۱
شهریور مصادف با آغاز هفته دفاع مقدس
است .ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
گرانقدر میهن اسالمی ،فرا رسیدن این ایام را
خدمت مردم شریف کشورمان تبریک و تهنیت
میگوییم .مطمئنا استقالل و عزت جهانی
اکنون ایران اسالمی مرهون خون پاک شهدای
گرانقدر این سرزمین به ویژه شهدای هست
سال دفاع مقدس است.
وی افزود :امسال بزرگداشت این ایام باشکوه
مقارن با همه گیری ویروس کووید ۱۹
است .ملت سرافزار ایران اسالمی در تمامی
برههها شاهد حماسهسازی و رشادتهای
افتخار آفرینان خود در مواجهه با مخاطرات
و مشکالت بوده است .در این ایام سخت و
نفسگیر شیوع گسترده بیماری در کشور،
همدلی و وفاق ملت ایران ،با تالش مدافعان
حریم سالمت کشور مجددا به نمایش درآمده و
پرسنل کادر بهداشتی و درمانی کشور همچون
رزمندگان جبهههای نبرد ،در خط مقدم مبارزه
با ویروس کرونا مجاهدانه پا به میدان نهادند و
با جانفشانیها و رشادتهای بی وصف خود،
جلوههای ایثارگری را به بهترین شکل نشان
دادند.
الری بیان کرد :بسیاری از این عزیزان رنج ناشی
از ابتال به بیماری را به جان خریدند و عدهای
دیگر ،جان خود را در راه التیام بخشی بیماران از
دست دادند و مطمئنا نام این عزیزان به عنوان
شهدای عرصه سالمت در گنجینه افتخارات این
مرز و بوم ثبت میشود .با درود به روح بلند
شهدای گرانقدر سرزمینمان از دفاع مقدس تا
دفاع از حریم سالمت ،از خداوند متعال تداوم
عزت و سربلندی ایران اسالمی و رهایی هرچه
زودتر خاک این مرز و بوم از آفت هرگونه
بیماری را میخواهیم.
و به روز مددکاران در زندانها گفت :ارائه
خدمات از طرف مددکاران به زندانیان همچنان
بصورت سنتی انجام میشود ،که انتشار میرود
با استفاده از مشاوران مجرب و متخصص
مشاورهها به صورت اصولی و هدفمند به
زندانیان ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروه سفیران
صلح و همیاران شورا در استان بیان کرد :با
تشکیل این کارگروه موفق شدیم شش مورد
از موارد قصاص در استان را به سازش و صلح
تبدیل کنیم و رضایت خانوادههای شاکی را
جلب کنیم .رئیس کل دادگستری کهگیلویه و
بویراحمد افزود :سیاست ما در خصوص جرائم
خشن مثل سرقت و مسائل امنیتی همچنان
موضع سخت گیرانه است ،اما در بحث مسائل
مالی از تمام ظرفیتها موجود در قانون و دیگر
موراد برای کمک به این زندانیان استفاده
می کنیم .وی در پایان خاطرنشان کرد :برای
ساماندهی کنترل جرایم ،پلیس و دستگاه
قضایی به تنهایی نمیتوانند به نتیجه مطلوب
برسند و به همکاری دیگر دستگاهها و نهادها و
مشارکت عمومی نیاز هست.
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خبـر

 ۱۴۸برنامه ویژه هفته دفاع مقدس
در کهگیلویه برگزار می شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت :به مناسبت هفته
دفاع مقدس  ۱۴۸برنامه در زمینه های مختلف در این شهرستان
برگزار می شود.
سید حمزه محقق زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه
فضاسازی مناسبتی ادارات ،رزمایش نمایش اقتدار بصورت رژه
خودرویی ،برپایی نمایشگاه بسیج ،دیدار و سرکشی از  ۳۰خانواده
شهید ،اهدا  ۲۸۰بسته های حمایتی بین دانش اموزان نیازمند و
برگزاری نشست های بصیرتی سیاسی را از برنامه های هفته دفاع
مقدس اعالم کرد.
وی بیان کرد :به مناسبت این هفته نیز مسابقات ورزشی ،دوره
های مهارتی اقتصاد مقاومتی ،پیاده روی و حضور حماسی
بسیجیان و پاسداران در نماز جمعه نیز برگزار خواهد شد.
محقق زاده برگزاری اردوهای جهادی در هفت منطقه ،فعالیت
گشت های امنیتی،انجام گشت های اطالعاتی ،برپایی میز خدمت،
غبار روبی گلزار شهدا ،راهپیمایی وکوهپیمایی و اجرای مسابقات
مختلف بصورت مجازی را از دیگر برنامه های این هفته اعالم کرد.
وی اضافه کرد :با توجه به موضوع ویروس کرونا همه برنامه های
هفته دفاع مقدس در شهرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی
برگزار خواهد شد.
شهرستان کهگیلویه  ۴۱۹شهید گلگون کفن تقدیم انقالب کرده
است.

 ۱۷۰خانوار نیازمند در شهرستان باشت
انشعاب گاز دریافت کردند

فرمانده سپاه ناحیه باشت گفت :با مشارکت بسیجیان و کمیته
امداد امام خمینی (ره) انشعاب گاز  ۱۷۰خانوار نیازمند این
شهرستان واگذار شد.
سید علی رضازاده اظهار داشت :برای اتصال هر یک این خانوارها به
شبکه گاز  ۱۵میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی بیان کرد :امسال همچنین برای  ۷۰خانوار نیازمند این
شهرستان سرویس های بهداشتی استاندارد احداث شده است.
فرمانده سپاه ناحیه باشت تصریح کرد :برای تجهیز این خانواده
های کم بضاعت به سرویس های بهداشتی استاندارد یک میلیارد
و  ۴۰۰میلیون ریال اعتبار هزینه شد.
رضا زاده عنوان کرد :این طرح ها همزمان با هفته دفاع مقدس به
طور رسمی افتتاح می شود.
وی ابراز داشت :به مناسبت هفته دفاع مقدس ۲۰۰بسته نوشت
افزار بین دانش آموزان نیازمند این شهرستان توزیع شد.
فرمانده سپاه ناحیه باشت همچنین از گشایش نمایشگاه دفاع
مقدس در باشت خبر داد.
رضازاده عنوان کرد :این نمایشگاه که در آن پوسترها و تجهیزات
شخصی رزمندگان دوران دفاع مقدس باشت در معرض دید عموم
قرار داده شده در سالن ورزشی بانوان باشت برپا شده است.
وی گفت :تجلیل از  ۱۵۰نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس،غبارروبی
گلزارشهدا،بازدید از خانواده شاهد و اعزام تیم های پزشکی به
مناطق محروم از مهمترین برنامه های پیش بینی شده هفته دفاع
مقدس در این شهرستان است.
معاون توانبخشی بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد:

حدود  ۱۸هزار معلول شناسایی شده
تحت حمایت بهزیستی هستند

معاون توانبخشی بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
حدود  ۱۸هزار معلول شناسایی شده تحت حمایت بهزیستی این
استان هستند.
«سید عباس تقی زاده» با بیان اینکه مهمترین علت معلولیت
در استان کهگیلویه و بویراحمد تصادفات رانندگی و سقوط از
ارتفاع است ،افزود :بیش از  ۶۰درصد معلولیت استان تصادفات
بوده است.
وی اظهارکرد :زیر  ۱۰درصد معلولیت این استان بعلت اختالالت
مادرزادی است.معاون توانبخشی بهزیستی استان کهگیلویه و
بویراحمد خاطرنشان کرد :حدود  ۱۸هزار معلول شناسایی شده
تحت حمایت بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد هستند که از این
تعداد  ۱۲هزار نفر را تحت پوشش داریم.
تقی زاده تصریح کرد۲۲۰۰ :نفر معلول پشت نوبت در سطح استان
داریم و بیش از  ۲۵۰۰نفر معلول نیز در استان وجود دارد که
شرایط تحت حمایت قرار گرفتن را ندارند ،یا کارمند دولت و یا
دارای معلولیت خفیف هستند.
وی بیان کرد۱۰ :مرکز نگهداری معلولین شبانه روزی ذهنی،
روانی و سالمندان با حدود  ۵۰نفر خدمات گیرنده و  ۲۵مرکز
روزانه با حدود  ۸۰۰نفر خدمات گیرنده هستند.
آگهی مفقودی
سند خودروی سواری پراید تیپ جی ال ایکس آی به رنگ
سفید روغنی مدل  1388دو گانه سوز ( بنزین  -گاز)
به شماره موتور  3080322و شاسی s1412288027208
و شماره پالک  524ط  56ایران  49بنام مجید فوالدی فر
فرزند عبدالکریم به شماره ملی 4240193151
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است
آگهی فقدان سند مالکیت واقع در بخش  26فارس
بویراحمد علیاء یاسوج
خانم فریده دیلگونی فرزند سامر با شماره شناسنامه 2991
صادره از کهگیلویه با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده
از طرف دفترخانه اسناد رسمی شماره  54یاسوج و یک
برگ تقاضای کتبی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  264 /37متر مربع به پالک
الکترونیک
دفتر
شماره
با
303/1189
 139720320001003950به شماره چاپی  551240ج 94
به نام خانم فریده دیلگونی در مورخه  1386 /06 /17به
ثبت رسیده و سند مالکیت آن صادر گردیده است .ششدانگ
پالک فوق به علت جابجایی مفقود گردیده است  .لذا مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون
ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هر کس
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد
خود می باشد می تواند ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ انتشار این
آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل
سند مالکیت ارائه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک
مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
حسین فرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج
تاریخ انتشار1399 /7 /1 :
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 ۵ماهه اول امسال؛

خبر

کشف قاچاق  12میلیاردی در»ممسنی»

سازمان پزشکی قانونی از مرگ  ۶۳۳۲نفر در حوادث
رانندگی ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه در کشور
خبر داد.
بنابر اعالم سازمان پزشکی قانونی ،در پنج ماهه نخست
سال جاری شش هزار و  ۳۳۲نفر در حوادث رانندگی

7

جامعه

جانشين فرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع کاالی قاچاق
به ارزش  12میلیارد ریال در شهرستان «ممسني» خبر داد.
سردار «يوسف ملكزاده» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بیان کرد :ماموران انتظامي شهرستان «ممسني» در اجراي
طرح مبارزه با قاچاق كاال ،حين اجراي ايست و بازرسي مقطعی در
محورهای مواصالتی ،به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف کردند.
این مقام انتظامی گفت :ماموران در بازرسي از آن خودرو موفق به
کشف  35دستگاه لوازم خانگی خارجی قاچاق شامل  26دستگاه
مایکروفر 6 ،دستگاه یخچال و  3دستگاه ماشین لباسشویی شدند.
جانشين فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه برابر نظر
كارشناسان ارزش اموال مكشوفه 12 ،میلیارد ريال برآورد شده
ش��نبه  12دی  21 | 1394ربي��عاالول | 1437
است ،تصريح كرد :در این راستا  2نفر دستگیر و براي سیر مراحل
قانونی تحویل مقام قضائی شدند.

مرگ بیش از
 ۶۰۰۰نفر در
تصادفات رانندگی

جان خود را از دست دادند ،این رقم در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت هزار و  ۵۶۰نفر
بود ۱۶.۲ ،درصد کاهش یافته است.طی این مدت از
کل تلفات تصادفات ،پنج هزار و  ۱۸۶نفر مرد و یکهزار
و  ۱۴۶نفر زن بودند.
در این مدت چهار هزار و  ۱۷۱نفر در مسیرهای برون
شهری ،یکهزار و  ۷۱۳نفر در مسیرهای درون شهری،
 ۴۱۵نفر در مسیرهای روستایی ،پنج نفر در راه های
اختصاصی و  ۲۸نفر نیز در سایر مسیرها جان خود را
از دست دادند.
همچنین در پنج ماهه نخست امسال استان های تهران
با  ،۴۸۷فارس با  ۴۵۴و اصفهان با  ۴۰۰فوتی بیشترین
و استان های ایالم با  ،۴۳چهارمحال و بختیاری با ۹۴
و یزد با  ۹۸فوتی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی
را داشته اند.
در پنج ماهه امسال  ۱۱۷هزار و  ۳۷۶مصدوم حوادث

رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۸۸
هزار و  ۳۷۸نفر از آنان مرد و  ۲۸هزار و  ۹۹۸نفر
زن بودند .آمار مصدومان تصادفات در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل که آمار مصدومان  ۱۵۹هزار و  ۵۰نفر
بود ۲۶.۲ ،درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش در این مدت استان های تهران با
 ۱۲هزار و  ،۷۷۹خراسان رضوی با  ۱۰هزار و  ۲۲۲و
اصفهان با هشت هزار و  ۹۶۲مصدوم بیشترین و استان
های هرمزگان با  ،۹۸۰ایالم با یکهزار و  ۲۰و بوشهر با
یکهزار و  ۲۳۴مصدوم کمترین آمار مصدومان تصادفات
را داشته اند.
مطابق آمارها در پنج ماهه امسال آمار مصدومان
تصادفات در همه استان های کشور روندی کاهشی
داشته .آمار تلفات نیز به استثنای شش استان ،در باقی
استان ها با کاهش مواجه بوده است.
در حوادث رانندگی مرداد امسال یکهزار و  ۴۷۴نفر
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فال امروز

فضای مجازی زندگی ام را تباه کرد
پايداري 88498481

متولد فروردین  :یکی از افرادی که با شما رابطه نزدیکی دارد امروز
گفتوگو
از دادن اطالعات مهمی به شما امتناع میکند .شما میدانید که چیزی
را از دست دادهاید و تالش می کنید حقیقت را بفهمید .متأسفانه خط
جانباز
«جوان» با
گفت
بياتموثر
مسعود آینده
ممکن است در
اینکه
وگوينیست ،برای
مناسب
در زیاد
رزمندهشما
لحظات شهادت چند مشی
واقع نشود .باید ابتدا در مورد نیازهای خودتان را بشناسید تا شاید
بتوانید بیشتر از آن چیزی که انتظار دارید اطالعات به دست بیاورید.

تریاک
پدرکیلو
پراید حامل 204
مدافع حرم «حميدرضا داييتقي» در گفتوگو با «جوان» از فرزند شهيدش ميگويد
شهيد
 14ساله بودم که کمبود محبت و بی توجهی والدین برای فرار از این احساس حقارت و این که من هم
سبب شد تا از طریق فضای مجازی با محمد آشنا بزرگ شده ام و می توانم تصمیم بگیرم و برای جلب
به مقصد نرسید

نام هيئتش را مدافعانحرمگذاشت و راهيشد

شهيد عبدي ميگفت روزياش در اين دنيا
تمام
استقوانین و محدودیتها به خوبی تعریف
شده زمانی که
اردیبهشت :
متولد

توجه دیگران فرار می کند.
هر چه والدین بیشتر سخت گیری نمایند فرزندان
مجبور می شوند برای جلب توجه رفتارهای افراطی
از خود به اجرا بگذارند.
نوجوانان چون سن بلوغ عاطفی را طی می کنند
هیچگاه توجه کافی به درک جزئیات موقعیت را
ندارند و در نتیجه تمایل دارند با تعمیم عاطفی پاسخ
دهند ،نوجوانان خواهان خود مختاری هستند و خود
را با جامعه بزرگساالن یکسان می پندارند  ،فاطمه
احساس حقارت و خود کم بینی در جمع همساالن
خود داشته است و از این که والدینش به او اعتماد
نمی کنند ناراحت بوده و در فضای مدرسه اغلب گوشه
گیر بوده است.

فرمانده انتظامی استان البرز از کشف  204کیلو و 200گرم تریاک شوم.
در دبیرستان مقطع متوسطه اول درس می خواندم،
در عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار «عباسعلی کمبود محبت و بی توجهی والدین و از طرفی
کنجکاوی و حس تنهایی سبب شد تا با پسری به نام
شوند شما به راحتی می توانید همان کارهایی را انجام بدهید که
خصوص اظهار داشت :در پي اقدامات اطالعاتي
محمدیان» در این
محمدتبريزي
احمد
عليرضا محمدي
اینکهكنار
من و او
اید.هماماهمین
مجیديفر
محمد در فضای مجازی آشنا شوم.
اینهممرزها
شد .به
طورتوجه
امروزه با
قصد انجام دادنش را داشته
تهيه
امر
در
فردی
شد،
مشخص
استان
مخدر
مواد
با
مبارزه
پليس
از
اهلل»
«آل
حريم
پاسداران
و
کبير
اي
خامنه
فرزندان
از
ديگر
تن
سه
رسيد
خبر
امسال
محرم
12
ِ
ِ
تري�ن
لحظ�ات ش�هادت ،از ناب
وقت براي
است.بروم و
قرار شد
خیلییک بار
بودیم.
ضعف من کمبود محبت بود این را محمد خوب می
بچهراهابرای
خودتان
كهشده
نامرتب
نشده واند اوضاع
تعیین
و
داشته
فعاليت
باال
اوزان
در
و
عمده
صورت
به
مخدر
مواد
توزيع
وجبهههاي نبرد با تروريستهاي تكفيري بال در بال مالئک گشوده و به شهادت رسيدهاند .در
چون
که
اس�ت
خاطرات�ي
ماندگارتري�ن
رفتم،
فر
مجیدي
كن��ار
از
تا
بیاورم،
تداركات
دانست ،ارتباط ما در فضای مجازی باعث شد تا روز
شناسایی کردن این مرزها تلف نکنید .فقط به قراردادهای اجتماعی
زندگیآباد
المهديبهشمس
پايگاه
اصليفرمانده
عناصرتقي»
«حميدرضا دايي
تازگیشهدا
ميان اين
شرق
قاچاق در
شهيدمواد را از
پاسدارتوجهي
نام قابل
مقادير
به
يادگاري ارزش�مندي در اذهان
برگشتم
انفجاري آمد.
صداي
شنیدم
بی تفاوت تر شده و با فرار از مدرسه
بسيج به روز
دردسر
سریع را از
تواند شما
مطمئناً می
اینكهکار
يادگارانبرای اینکه
توجه کنید،
خورد.
مي
چشم
به
بود
رسيده
شهادت
به
تاسوعا
روز
در
که
اصفهان
کاظم(ع)
موسي
امام
حوزه
پراید
خودرو
يک
وسيله
به
آن
انتقال
مترصد
و
گرفته
تحويل
کشور
است.
مانده
باقي
مقدس
دفاع
دوران
متن و دیدم داوود به همراه محمد سلیماني از دیگر
منزل
به
روز
شبانه
یک
مدت
به
منزل،
از
دوری
و
دور نگه دارد.
در ...راه
عقيدتي،
تقي که در
شهيد
البرز است.
کارهاياستان
در جمله
اصفهان از
مرکزي کشور
داييهاي
استان
به
زير روايتي از لحظات ش�هادت تعدادي از همرزمانم به شهادت رسیدهاند .همان لحظه
بودکه
فعالبروم
فرهنگي و ورزشي بسيارمحمد
متولد خرداد  :عصبانیت غیر منتظره شما کمی تحلیل رفته و تبدیل
دو
مربيگري
مدرك
که
وي
رفت.
مي
شمار
به
شجاع
و
ورزيده
نيرويي
هم
بيت
اهل
حرم
از
وی
همرزمان جانباز مس�عود بيات اس�ت که یاد دیدارم با داوود مجیديفر در میان نخلها
دفاعگفت :بالفاصله برای جلوگیری از پخش شدن مواد مخدر در فاطمه سن بلوغ و نوجوانی را طی می کند در این
به رنجشی شده است که دیگر بیشتر از این ادامه نخواهد داشت .امروز
مسجدالمهدي
معروف وبانهي
شوراي امر
خودرو،دبيري
مسئوليت
دارا بود
ورزشي را
رشته
بحران هویت داشته و اینکه چه کسی
مواداز منكردوران نوجوانان
نكات زيبا و تأثيرگذاري را شامل ميشود .افتادم .آن روز چه حس قشنگي داشت .حسي
به مبارزه
پليس
موضوع به
حرکت
مسیر
استان های
بهرام و پلوتو میتوانند احساسات شما را تحریک کنند .خوشبختانه
سري
با
پسرش
فراق
روزهاي
در
شهيد
پدر
تقي
دايي
رضا
داشت.
برعهده
هم
را
هشت
منطقه
مخدر استان کرمان اطالع داده شد و اکيپی از ماموران با پشتيباني و چه شخصیتی هستند ،افرادی کنجکاو و جستجوگر
روزياش تمام شده بود
كه هنوز هم در خاطرم جاودانه مانده است.
فعالیت کردن طبق اهدافتان نسبت به قبل برایتان راحتتر شده است.
بازگوباکرد.
برايمان
سربلند و بغضي در گلو گوشههايي از زندگي شهيد حميدرضا دايي
کوچکترین محبتی از سوی دیگران به
شوند و
تقي را می
ماجراهایي را كه تعری��ف ميكنم ،مربوط به
آخرين جمله
و هدايت اطالعاتي پليس مبارزه با مواد مخدر استان البرز در
دنبال کردن غرایز خود اکنون بهترین سالح در مقابل نگرشهای
محورهای مواصالتی شهرستان بم مستقر شده و با رصد و پايش آنان وابسته می شوند فکر می کنند او تنها فرد مورد ب)عوامل خانوادگی:
ماههاي سخت سال  59و زماني ميشود كه به هرحال به ش��ب  19آذر  1359رسیدیم .از
منفی میباشد .انتخاب راه طوالنی مطمئناً بهترین گزینه شماست.
چوننوجوانان می خواهند اثبات کنند که  - 1والدین سخت گیر - 2بی اعتمادی والدین به
است ،
مي اش
شدیم كیفعالقه
فضاي
بگوييد.
شهيد
از
كردیم
متهممي
هیئت هم
شناساییوارد
خیانتهاي بنيصدر باعث ش��ده بود جبهه  20روز قبل صحبت عملیات شکست محاصره
شدند.
خودرو
موفق به
نهایت
کودکيدر
دوران عبوري
خودروهاي
صحنه
زیادیبچهبرای
هايشما کارهای
تیر :
متولد
شده اند و از این طریق توجه دیگران فرزند نوجوان  - 3عدم توجه به مسائل بلوغ و نوجوانی
ازمان هم
همه جوان بودند و ما كه سني آن ها
خان�ه و خانوادهت�ان از لح�اظ ديني و
بزرگبود و
گذشته
پشتما در
دادنميدرش��د.
انجامبدل
ه��ا رد و
آب��ادان بین
ضعف
رزمندگان در برابر خط دشمن ،از
این مقام انتظامی ادامه داد :ماموران پس از مدتی تعقیب خودروی
کهوشما
شدهحدی
درونیتان تا
نفرهجهان
خیالی
رویاهای
کنند .چنین کسانی ممکن است در  - 4عدم آموزش “نه” گفتن از کودکی در خانواده 5
مراسمبهها وخود جلب
وقتي شور و حالشان را در را
اعتقادي چگونه بود؟
عزاداريها
بودیم
سازماندهي
هاي 12
ممکن استدسته
دارید،بوداماكه به
عدیدهاي رنج ببرد .در همی��ن اثنا
حامل مواد مخدر در یک عملیات غافلگیرانه ضمن متوقف کردن
زمانیهادچار
نداشته
داشتید ،تأثیری بر
 عدم آگاهی از تغییرات فکری و در خود فرو رفتگیميدیدیم كیف ميكردیم .کودکی مورد بی توجهی والدین قرار گرفته باشند.
ما خانوادهاي مذهبي هستیم .چه خودم چه پدر
باشد.به بچه
كردند و
واقععوض
جهانهم
رویمان را
اسلحههاي
دوستفارسیاب
ما مأموریت داده شد به روس��تاي
خودرو ،راننده آن را دستگیر کردند.
رویاهایتان
ارتباط
مشکل م
بودبررسی علل و عوامل فردی  ،فرزند  - 6قطع ارتباط نوجوان با دوستان قدیمی و
شناسی(
و پدربزرگم همه مذهبي هس��تیم و در محل از
سببتوانسته
بنابراين شهيد داييتقي
کارتان وش��رجي
بینو هواي
محکمیبا آب
چون ژ�3
نتوانیددادند
شوید کهیوزي
منطقهیخط
روبهروي پادگان حمید برویم .این
شده
توقیف
خودرو
از
بازرسی
ادامه داد:
همانایجاد
كرد.باعث
تواند
ی
م
یکدیگر
با
مقوله
دو
این
کردن
قاطی
کنید.
ایجاد
عدم توجه به خواسته های او  7-خانواده ها هرگز
اجتماعی):
خانوادگی و
هستیم.درخودم از
«محمدیان» ش��ده
سردارمذهبي شناخته
لحاظ
خودش
جوان�ان محل را به خوب�ي دور
تماس نیروهاي خودي و دش��من محسوب خوزستان سازگار نبود و زیاد گیر مي
بشود.
حل
قابل
غیر
مشکل
یک
به
پرونده
تکمیل
از
پس
که
کشف
تریاک
گرم
جنگ200
کیلو و
نمی توانند فرزندان خود را در محیطی پاستوریزه و
الف)عوامل فردی :
كارم در اداره برق را رها كردم
204پایان
اول تا
جمع کند؟
ميش��د .اولین درگیري ما با دشمن همین شب عملیات باز با صحنه جالبي روبهرو شدم.
رفتم.تحویل
جهادمتهم
همراه
گوشه گیر و کم حرف است بیشتر بی خطر پرورش دهند آنها هرگز نمی توانند در تمام
پسرم بچههاي محله را تحتفاطمه
عقیليخوب
فرصتهای
سیددرباره
مرداداز :اگر شما
متولد
شد.راه
قضائیآباد را
مراجعشمس
كاروان والفجر
و به
دختریدور
عنوان هیئت
نکنیدو رضا
صحبت دسته
افکارتان مسئول
مجتبي پژمان
چند نفر
جا اتفاق افتاد كه منجر به شهادت
مواد
خانههاخاطرنشان
كردیم.دردرپایان
استانميالبرز
فرمانده
محلرا درون خود می ریزد و بازگو نمی منازعات با نوجوان خود برنده شوند و او را سر جایش
خویش
مشکالت
بش��کهپیش
یکرا فقط
افکارتان
برای مدتی
شما باید
همرزمانم شد .یکي از آنها شهیدنیز فرا می
انتظامیجم��ع
انداختیم و كمک
پایگاه
مخدرضمن اینکه
ميكرد.
کرد:جمع
خودش
طوالنیداخل
داش��تند با آب
دیدم كه
رسند ،را
سیدمحمود
صمیمی با دوستان مدرسه ای خود نداشته بنشانند.
کندوارتباط
جايبروز
دالیل
بردیم .مهم
خانمانميسوز از
عنوان
به
کردن
تحریک
شما از
گرفتند.که
معنا نیست
سخن به این
خود نگه
بالی منطقه
یکو براي
پختیم
نان مي
دورهم جمع
ناهنجاریآش��نایي
خوب��ي براي
هشتترین هم
10/30
ساعت
حدود
شهادت مي
دارید .این غسل
بودند .یادم
عبدي بود .ایشان فرمانده دسته ما
والدین
اقدامات
و
ها
گفته
به
توجه
بدون
نوجوان
اگر
خواهر
دارای
و
نداشته
مشکل
کودکی
دوران
پایگاه در
بود .این است
جدانمی
خودمانشما
خطاست که
اینازمعنا
فقط به
بیستمبلکه
شبترسید؛
نیرومند می
محلقصد
معضل،
شدناین
كاروانجدی با
همراه بامبارزه
پلیس با
است و
اجتماعی
های
جبههها
مرتب در
س��ال جنگ
مدتي منحل
بچههاي
1359
آذرماه
احساساتدچار
قبل از ش��هادتش
صباحي سر
چندو کشیدن
اس��تکالم
برخورد تحقیرآمیز گروه همساالن با وی احتمال افت فرزند در به فهم رسانیدن او ،اطاله
جریانتجارب
وقتي  ،این
بود .زنند
نگفته می
اي و امتحاناتی
تجارب
چنین دست
حالخانه
مادرش
پرسیدهآزاد و
اشو پدر او شغل
دوبارهبوده
اندازياست
راه ساله
شده بود و ایشان خیلي براي 4
ناراحتیهایبیناخیر،
زخمهای کهنه
محوبهکردن
قبل که برای
بفهمید
توانید
درویوقتي مي
نگفت.
كه چیزي
حاجخانم
شدید و به
تشییعبهجنازه
باشید تا به
گفت به
رفتنش را به من
جایي كه
حمیدرض��ا هم تا
رفتوآمد
در
حركتوكردیم .در
طرف دشمن
شدیم و
ساعت
ش��ده بود24 .
خواستیک مطلب را میحالت
دارد.
جامعه را
بودم .امنیت به
آرامش و
تزریق
خاصيفقط با
هايکنترل
رساند که
حرف فقط
افسردگی
روانی و
اختالالت
تحصیلی
ناباب،
دوستان
معاشرت
،
مدرسه
از
فرار
تواند
می
.
است
دار
است.
خوب
کاری
چه
دادن
انجام
گفت
مي
بطلب.
حاللی��ت
مامانم
از
گفت
برود
مان
محل
در
شهید
72
ما
ایم.
نداشته
مان
محل
در
اول
گفت
كني؟
مي
چه
را
هایت
بچه
بابا!
گفتم:
او
درس��ش اجازه ميداد همراه ما بود .پنج ،شش
تالش كرد .در همین راه هم خیلي صدمه خورد.
پدر و مادر است و تمام  .از عروجش غذا نميخورد .وقتي ميپرسیدم راه یکي از بچهها گفت :امشب انتقام شهدا را
خواهد شد.
همسرشوراترک
شما.خطرناک
دومخام و
روابط
کشیدن ،
تشییع وسیگار
ارتباط
حالدارد
دوست
بسیج دوستان
فاطمه با
گری��ه كند
چهلمي
چنین
خودو تا به
مخالفت قدیمیداریم
براي رفتن راضي
برگزار داشتنخدا
س��الگي حمیدرضا مصادف ش��ده بود با اوایل
یک عده با بازگشایي دوباره پایگاه
ایگفت:
پژمان
شهریور  :مي
عجیبي ميزد.
خوري،
هرگاهوفرزند رفتار غیر چرا
نميبروز
چیزيخود
منطقی از
كردهاقدامات:چون ميدانم مام��ان ميخواهد - 8
راهکارها و
است ،به
مجتبيمشغله
سید و پر
بالفاصلهپرکار
گیریم.شما روز
امروز برای
داردحرف متولد
باشد.
و.....
تحصیل
و
دهد
نمی
ارتباط
اجازه
او
به
پدرش
ولی
باشد
داشته
حتي
گویم.
نمي
چیزي
او
به
است
سخت
برایش
از
كه
اس��ت
روز
چندین
اینک��ه
با
بود.
نش��ده
قراري
بي
خیلي
پدر
نبود
در
هایش
بچه
ولي
بود
در
و
ایستاد
كارش
ميكردند ولي حمیدرضا پاي
جنگ .حمیدرضا همراه این كاروان كمکهاي
نگیرید.برگرد .اگر
همین جا
یکبا این
تمامشما از«اگر
خوراک م��ن در
«خورد و
چیزیگفت:
بهتر لست بیندیشیم چه او
این رفتار
می تواند
پیشگیری اولیه
خوشبختانه
میایي ،ازیاری
نیتیا همکار
دوست
دنیا اگر
خصوص
تصمیم
قدرت
،
نفس
به
اعتماد
توانیم
نمی
شبه
یک
ما
فاطمه
پدر
نیستند
ما
خانواده
مناسب
ها
آن
گوید
می
خانه
با
تلفن
با
كه
وقتي
فقط
نکرد.
خداحافظي
از
اي
نقطه
در
ش��ب
هر
ما
گذرد
مي
ش��هادتش
كن،
صبر
كمي
گفتم
حمیدرض��ا
به
كردند.
مي
بود
نیاز
كه
جاهایي
هم
من
شد.
موفق
هم
آخر
مردم��ي ميآم��د و ب��ا آن لح��ن كودكانهاش
- 1دعوت از والدین در جلسات مشاوره در خصوص را برای ما قابل درک کند ،شاید دالیلی برای رفتار
شما فرصتی دارید که اوضاع را به نفع خود تغییر دهید .به جای اینکه
دهیم
كميیاد
فرزندانمان
بگذاررا به
اصفهانحل مسئله
نقاطدرست و
گیری
داریم وها
یادبود شنبه
باشد پنج
شهرداشته
پشتیبانش او موبایل
اجازهبودنمی دهد که
چون
بطلب،
حاللیت
مادرم
از
گفت
گرفت
تماس
همه
در
مراسم
همان
حاال
شوند.
تر
بزرگ
هایت
بچه
الزم
جا
هر
و
رفتم
مي
همراهش
كمکمان ميكرد .از مردم ب��راي دفاع و جنگ
است
داشته
وجود
نوجوانان
و
بلوغ
مسائل
با
برخورد
نحوه
با نارضایتی شخصی در مورد شرایط جدیدتان صحبت کنید ،به آنچه
ترسناک
خواس��ت و
کنترل کننده
برگزار كردهاگراند.والدین تنبیه کننده و
یادبودآمده و
مراسم آن ها
برایشبه منزل
خانواده طالق
كرد واو از
اندازيدایی
بودم .به لطف خدا پایگاه را راه دختر
كند}
مي
{گریه
رفتم...
دیگر
من
و
زد
زنگ
فردایش
پس
برود.
مي
روز
سفت
اش
حمیدرضا در بحث
ميخواست.
كمک
ثانويه
پيشگيري
توجه
باید
آن
به
فاطمه
والدین
که
مهمی
نکته
2
که در جهان شگفتانگیز مادی و معنویتان اتفاق افتاده است شکل
دیني کشف  100حلقه الستیک
هرمزگان از
انتظامی استان
فرمانده
روزی
چنین
توشهو کافی برای
نباشند و
اجتماعی با
گوشی موبایل او
طریق
و س��خت جلوي مخالفان فاطمه
شهيد1دايي
حرم براي
دفاع از
افتخار
برايتان باعث
شبکهموضوع
در اين
قطع ًا
حرمدرحضرت
من در
گفت بابا
امر به
ایس��تاد.ازدبیر
عالقه
بچگي
از
بود.
مؤمني
و
متعهد
فرد
خیلي
تقيبا حقوق اجتماعي
آشناييفرزندشان
گیری
انگارتصمیم
دعاگويآنها در نفوذ بر
زینب(س) قدرت
اختیار کنند
تازهای دهید؛ این سخن به معنی این نیست که شما نیاز دارید که
قاچاق خودروهای سنگین و کشاورزی به ارزش  15میلیارد
خواهد
گفتمحفظ
هستم .او را
درونی وی
سربلنديداشته
مدتی بوده که با او ارتباط
آشنا و
ریالاستانمحمد
آرزوي ديرينه بوده
نفوذنهبر کنترل يک
تهراننهبروي
قرار بود
است؟است .نوجوان قرار دهند ندایشما
هم بود و
اصفهان
معروف مسجدالمهدي
زیادي به اسالم و انقالب داشت .از لحاظ اخالقي
است؟ -آشنايي با مراکز حمايتي و طريقه تماس و ارتباط
2
کارهایش.
شما به است
بیشتر داشته باشید ،بلکه به معنی این است که شما باید به خاطر
درشهرستان بندر عباس خبر داد.به گزارش خبرنگار پایگاه
درست می
هستیم زمانی
همه ما
چنین کرد،
داش��تن می
مربیان مدرسه
داد.متوسطیمندارد و
تحصیلی
خبری بسیاروضعیت
قبل
نداشت نام
چنین
وقتی نوحوانان اگر
افتخار
فرزن��دي
واقع��اً به
رفتیم -دیگر.
خب از تهران
سوریه ،گفت
اینطور به
مدتيمراکز
هیئت رابا اين
پسندیم
آرزویيما نمی
کنند که
کاری می
اندیشیم 3
زیادي انجام
از نظر فرهنگي كارهاي
واقعاً نمونه بود و همیش��ه نصیحت ميكرد كه
نعمتهایی که دارید شکرگزار باشید.
طرح
راستای
پلیس ،سردار « غالمرضا جعفری « اظهار داشت  :در
مخالف و نهی
فشار و امر
ساکت است ،فاطمه در و تصمیم می گیریم که تحت
گوشه گیر و
اماكنفردی
گویند او
فرماندهاش
کنیم.نميكرد.
گوشزدحرم
هیئت اومدافعان
ميكنم.
کسیسوريه
رفتنش به
شما
قسماعتماد به نفس و ايجاد بينش نسبت به
تقويت3
نبوديد؟خانواده را برای
باید مقررات
زیارتي
و
قم
جمکران،
به
را
محل
هاي
بچه
ترک
نمازتان را ترک نکنید چ��ون اگر نمازتان
متولد مهر  :شما به تازگی احساس میکنید به شخصی نیاز دارید
مقادیر
وجود
مبنی بر
خبری
دریافت
مبارزه با قاچاق کاال و در پی
برايتان نشویم.
دوران له
عاطفی در
جسمی
قرار دارد
مدرک سنی
حمیدرضا
وجود
خورد و
براینکه مي
سخت است
نبودنشان
چند
كشتيکهو از لحاظ هر
ثبتنام
خیلييبه ناشي از فرار
آسيب ها
پذیرش
گفتقابل
رفتارهاميغیر
اینگونه
خودم -همتاکید
نه مخالف چه چیزي باش��م؟ 4
مربیگري
برد.
مي
س��یاحتي
و
از
گاه
شود خدا را ترک كردهاید .ميگفت هیچ
که از شما مراقبت کند و مواظب شما باشد .شما باید این تقاضا را
اجتماعی:
عوامل
ج)
و
محوری
خود
دوره
این
های
ویژگی
از
و
بوده
بلوغ
کار
دستور
در
موضوع
پیگیری
،
انبار
قاچاق در
زیادی
دردمان ميخورد .چون ورزش��کاري بود كه در
پيوند
شهادت
با
که
عاقبتي
چنين
ولي
بودن س��نم
باال
دلیل
به
ولي
ب��روم
كه
ام
كرده
است.
كونگفو گرفته بود و چون خ��ودش مربي بود
یکخدا داریم .روي
داریم از
کاالیو هر چه
دور نشوید
خدا
با دوستان یا اعضای خانواده تان مطرح سازید زیرا تا زمانی که این
اینترنت
آسان به
دسترسی
باعث مجازی و
شبکه های
پ�در و - 1
هربرای
ب�راي او
بخورداست که
است به همین دلیل
طلبی
هیجان
پس
مأموران
افزود:
گرفت.وي
قرار
اقتصادی
امنیت
پلیس
مأموران
كارمان ميآمد و
رزمي وخیلي
رشته وهاي
م�ادري
هر ثالثيه
پيشگيري
ارزشبهها در
اخالقیات
جان واینکه ضوابط
اعالم بر
قبولم - 5
با
كنند
اگر
نکنند.
موافقت
ش��اید
كالس
محل
هاي
بچه
براي
مسجد
زیرزمین
در
داشت.
تأكید
پایین
سنین
همان
از
وقت
اول
نماز
سخنان را بر زبان نیاورید کسی از خواسته درونی شما مطلع نمیشود.
تجربه کرده در جهت ارتباط با دنیایدلاطراف
منزل را
فرار از مدرسه و
تجربه،
مذکور را
بود .نامحسوس
خوبهای
خیليزنی
گشت
اطالعاتی و
از
خانوداهوظیفه
خواهم رف��ت .دفاع از دینو اس��الم
بازگرداندن فرد به خانوادهبرجاخواهد ماند.
داش��تیم حمیدرضا اولین نفر 1جلوي در
همواره پا كاري
است.
افتخار
هیجانپارک
صبح در
بچهها را اول
انبارگذاشت.
ورزش مي
اجتماع
اقداماتدر خانواده و
برخوردش
شما بسیار فردی مستقل و خود کفا هستید ،این صفت شما را در
نوجوانی
و
بلوغ
هم
آنها
که
همساالن
و
دوستان
2
گوشی
دارای
که
دیده
می
را
خود
همساالن
اکثر
در ابتدای محور «ایسین – باباغالم» شناسایی و پس از هماهنگی چون
برچسب زني و سرزنش فرد
فرانسه-عدم
آچاربر 2
مثلهنوز
ایستادهدربود.کالم
پادگاندر گفتگو
برخی از فرزندان
من -شاید
ماست .اگر حضرت آقا امر كنند 6
االن
همین
كارهاي
است.
سخت
برایمان
مقدار
یک
از
بیش
نبودنش
ورزش
براي
پ��ارک
امنیت
هم
تا
كرد
مي
جمع
حمیدرضا
و
نشد
ترک
ما
منبر
و
مسجد
گاه
هیچ
صحنههای زندگی تان بسیار یاری میدهد.
گذرانند
بنابراین را می
ارتباط
یکدیگر .در
مقام قضائی در بازرسی از آن  100حلقه الستیک خودروهای موبایل هستند و با
برخورد توام با خشونت
نیاورندبچگي- 3عدم
باشدازتا به
حاضرم بروم.
شهادت را
کمآمد .از
اصطالحمي
دستش بر
سر عقاید خود پا بر جازیادي
من و
حمیدرضا براي
هستندشهادت
ميكند}
{گریه
.
كنند هم خودشان به ورزش
صبحگاهي را برقرار
هم از همان بچگ��ي همراهمان ب��ود .از همان
اعتماد
عدم
علت
به
بینی
کم
خود
احساس حقارت و
متولد آبان  :گرچه به داشتن روابط اجتماعی خوب شناخته شده اید،
دنبالمآن
هرگاهشما بر
داشت .تایید
دوست و عدم
بودند؟باشید قاطعیت
خوشحالمطمئن
ولی
خودشان از رفتنشان
ميآمد ميپرسید
مادرش و تمام خانوادهام یک افتخار بزرگ است.
بپردازند .از نظر فرهنگي یک و نمونه بود .من كه
کردند .به جبهه
ميشود من
کشاوزیكي
ميگفت :بابا!
كودكي
کشف
سنگین و
رایج بعدی:
آسیب
یکباعث
خانواده به وی دست داده و
اکنون نیز موقعیت آن فراهم شده تا بیشتر از آن بهره ببرید .اما باید
بله! كام ً
حمیدرضااست.
ال خوشحال بود .نبود موثر
برایمان
بابا چطوري شهید ميش��وند و كي ما به جبهه
هاینیمه
ساله و
روانیدختر یک
فشاریک
تحریمساله و
پسر پنج
حسودي ميكردم.
محمولهبهش
پدرش بودم
استخدامبهسپاه
بزرگتر ش��د
بعدها كه
بروم؟
مکشوفه
اینکه ارزش
هرمزگانبهبا اشاره
انتظامی
فرمانده
مدرسه
همان
بازگشت
داشتنفرار از
به علت
در وی شده است.
پرانرژی بودن خود را خوب کنترل کنید که میتواند شخص مهمی
رویم.پروری و عدم منازعه با
فرزند
آموزش
شکرو مي 7
كنم-كه به
خدا را
استبهولي
چنینمدرسه وسخت
اینمهارت مي
دارد كه قطعاً وقتي بزرگ شوند به
است،اذعاناسم «مدافعان حرم» را
شدهبود چرا اين
میلیارد ریال برآورد گفته
خواست رسید.
مي
كه
آرزویي
به
و
درآمد
ش��ده و به زودي پیش كاظم (از دوس��تانش كشته شوي اجر شهید را نداري!» این آخرین
بنا به نظر کارشناسان15 ،
را برنجاند .نشاط خود را خیلی نشان ندهید اما متعادل رفتار کنید.
خواهمچنانچه
هستیم که
هایی میان زوجین
داش�ته وتنش
فهمیدم که و
ماجرا را
همسرم
راه رفت .امکان داشت اگر من از
كردم
مخالفت مي
دائم ًا با
دغدغهاي
وقتیچنين
غافل شدم ،پس
پدري افتخار خواهند كرد.
انتخاب کرده است؟
هيئتش
اطالع بهاز فعالیتبراي
صورتبخواهيد
که ش�ما
پس طوري
رفت ».خیلي طول نکشید جملهاي بود ك��ه او بر زب��ان آورد .حدود 40
شهیدش)
اقتصادی
های
نب�ود در
شهروندان
داشت:
توانایی
پیشرويشده
معالجه نیز
حتی
بینيشما امروز
پیشآذر :
متولد
مدیریت و حل
بودهبه من
درگير دیر
شهادت دیر به
گذشته بود.همسرم
مرگش طور دیگري رقم ميخورد.کار از
کارهم
خودش
ش�هيد داييتقي براي چندمين بار به
پلیسولي حتماً نیتش همین
110به مابهنگف��ت
چیزي كه
ديكته
و
نهي
و
ام�ر
را
چيزي
فرزند
باشید ،یک
كردیم كه
طرفاگردشمن
دقیقه به
مسائلطور ك��ه
س��یدمحمود همان
است؟ آگاهی و دانش کافی در كه
غیرقانونیتانمراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن
ماندن
تمامفقط در
دارید .اما
دفعهزخم کهنه
کردن از یک
نداشتهواقعاً
قتری
مشکالت عمی
کردم ،در
خیليمی
اعتراض
برايسر می زد تا
فرزندش
ميگفت اگر با رفتنم مخالفت و
كنید و من
رفتنش ب��ود و
پیگی��ر
صددرصد.
سوريه ميرفت؟
زماندف��اع از حرم اهل بیت
خواهد براي
دهند تا نسبت به دستگیری متهمانبوددركه مي
کنيد؟
گذشتهروز
منطقه را مثل
منورهايرادشمن
پرستاریاش در
رسید و اگر روزي
شهادت
باشند ،قطعاً دچاركرده بود به
کمترین
اطالع
چهاربرای
فرصتی
شما
اکنون
نیست.
شاد
زندگی
داشتن
برای
روش
بهترین
و
ها
نقش
یک
هر
شوهر
و
شد.زن
خواهند
بچه
و
زن
من
دانستی
می
تو
گفت:
می
جوابم
ممکن اس��ت یک روز
ن��روم
ابرازاز اهل
دف��اع
اص ً
دوست داشت برود .عاشق دفاع از حرم اهل بیت
کشیددو مرتبه
کردبودوكهآهميمیرفت اما
اولین بار
زنش این
به سوریه برود و ميخواس��ته كه ما
ال! خودش هم��ه كاره��ا را داوطلبانه انجام
این دنیا تمام شده بود ،همان طور كه خدا در روشن كردند و بعد تیربارهاي دو لول و
هئیت نفرین می
دائم مرا
من نیز
عالقهبیتکرد،
مبارزهاو به من
برايمدتی
پس از
شود.
اقدام
ممکن
ش��لیکبار به
وقفه از یک
بدونبیشتر
است که
کار الزم
پروردگارشدارید؛ ولولبرای این
دیگر نزدتغییر کردن
ایفای
اهمالدر در
وظایف
چهاین
فهمیدم
بعدها
استدارم ،ولی
بهتر هم
دیگری
ش��هید بشوم
بمیرم،
كنم و
شهیدان
حرفهاكنند با
فرقي مي
شهیدان
بود .این
کردمشده بود.
میاعزام
لب مرز
منافقین
برگزاربه با
چهارشنبه
ميداد .هیچ وقت من نگفتم بلند ش��و و نمازت
عراقيها
ضدهوایي
جهاني
دارند،گفته،
خاص خویش را قرآن
امیربهفکر
خودم و
منهافقط
را داشته باش��یم .هیئتش ولی
وی پاسخ
عالقه
تصادفابراز
بدلیل رخوت روحی به
توقعات از
رفتن
خواهرهاامامموجبات تنش و باال
دفاع ازنقش
برايکرده
هندوستان
فیلش
بوده ،بهآقا دوباره
بدونجوابيبهانه
نداشتیم
کردیمدیگر
بمیرم؟ ما
اینطوري
یاد اینها هم
كربال؟
دشت
سوريه با
داليلش
چهارشنبه پا پس از
ميش��د و جالب اینجاس��ت وكه روز
را بخوان یا بگوی��م بیا به مس��جد برویم .تا من
عقب برگردید .كردند و زمی��ن جلوي ما را ش��خم ميزدند.
خورد.
روزي مي
درباره امیر
بشدت به
بکشم.
حاضر نبودم
ازدواج
شما صورتیا موقت
دادم ،به
رفتن بهمثبت
هردو
برای
زندگی
ادامه
نهایت
در
و
شده
یکدیگر
حاال
بود.
کرده
موقت
ازدواج
دیگر
زن
با
و
بود
داني
مي
خودت
كه
ج��ور
هر
گفتیم
و
بدهیم
او
درباره
خیل��ي
خلوت
در
اند.
رفته
حس��ین(ع)
بود؟
کرده
صحبت
پیک��رش را آوردند ،روز چهارش��نبه
بلند ميشدم به مس��جد و هیئت بروم همراهم
بچهها
انجامجلو
حديبایدبود كه
دو سيد شهيد
اهمیت
بدهید
تیراندازيکهبهشما
شدت کارهایی
متولد دی  :امروز حجم
دلبستهبهبودم و
خاكشاو را دوست داشتم 35 .سال دارم اینکه ذره ای دراین باره بیندیشم!!!یک روز که
زوجین می
خواهد شد .قبل ازبعدهراز چیز
سرم و
شهادت بزنم تو
بگیر .صدا نوبت من بود که دودستی
تصمیم
است،
در منزلصالح
مشکلبراي
التماساینکه ما را
كرد و براي
صحبت مي
امیرولي
گفته بود
دارید .ازلزوماً
اربعی��ن
ميدوید .زماني كه حمیدرض��ا كوچک بود ما
بلکهسید
ندارد،یک
سیدمحمود عبدي،
شهادت
فریادهاي یکي
شمابود.
ش��ده
به باتفریح نیاز
درست که
گودالاین است
موضوع مهم
یک اولم
امامازدواج کرده ام ،ازدواج
دوبار
ك��هکنون
س��پردند و روز چهارش��نبه تا
خانه به
زنگ
بودیم
مرتبهبهبه منمن و
گرفته و
مهارت های زندگی
شوهر
کنم که دست
چطور؟ زن را
همسرشانو آن
مخالفتي
يا
خانم
حاج
بایستچقدر
زندگینميدانید
ميوگف��ت
سر كند
رفتنشازآماده
كرده
صحبت
بیشتر
خانمش
با
با
مص��ادف
بود
حس��ین(ع)
كردیم.
هیئتي به نام حضرت علياصغر(ع) برپا
جلوشانه
خیزتان
مسئولیتهای
دارید که
اینمامعنا نیست که
فرمانده به
مجتبيدرپژمان تفریح
دسته
یادسید
دیگررابه نام
چندازمتر سینه
نیازناصر،
شمانام
همرزمان به
دلیل پاره ای از مسائل خانوادگی و عدم تالش درآمد .وقتی در را باز کردم ،زنی عصبانی
سید کیس
تقدیرکه در
ببرند.همانگونه
واقعی به کار
همسر
برايهای
داردزارمنزدن
افتخارها و
بردارد .تمام التماس
حميدرضاکنار ام
نداشتند؟
آقا
رفتن
با
زندگیبروم.
حرم اهل بیت
دفاع از
انتظامی
ماموران
هوشیاری
با
گفت:
کرمان
استان
انتظامی
چیز
هیچ
م��ادرش
به
اما
بود.
چیزش
همه
ش��د.
چهلمش
حمیدرضا
برویم
هیئت
اینکه به
فرماندهقبل از
همیشه
تیرکهضدانجام
کاری
اگر شما
رساند
بعدرا می
مفهوم
شهادتکنید؛
مجتبي هم خالی
نوشته
شد .در
كردم.ازدیدم
سرم راکهنگاه
پشت
بلکه اینرفتم.
من و همسرم برای حفظ آن دستی دستی از پریشان همانطور که اشک می ریخت ،مرا
اولش
در نهازدواج
اگ��ر فوق
رفتند ،با
ع��رضمی
چشمانم رژه
موافقت كنند
كردم كه
هم پاشیده شد .چرا که همسرم گوش شنوای زد و وارد منزل شد .امیر را صدا زد و گفت :ای اول شوهرم جلویخدمتتان
گیری با
تصمیم
مجتبيکرد.
سیدخواهید
فعالیت
بیشتربههم
چندلذت
دهید
كه او هممی
بود .کشور
شدن از
بلندگوقبل از خارج
شیرخشکمثلقاچاق
20وتن
خواست خدا
وسایل هیئت
بمرفت
شهرستانمي
جلوتر از ما
تنها
خیلي دور
مراجعبود.
مشاهده شد اگر شده
خورده و
پژمان
فرق سر
روز ببرید،هوایي
برد بهشاید
مشکالت باال می
است ،از هر
خبرنگاراش�ارهمادرش بود و بسیار دهن بین ،باالخره دخالت نامرد ،چه بدی در حقت کرده بودم؟ این بود خودم گفتم دنیا دار
توقیفها را درست ميكرد .بعدا ً
آگاهیدفاع
دستبروم .براي
همی��ن االن
مکافاتحاضرم
خودم هم
خواهیدهمامروز
است .که م
کارهایی
توانیدرا به
شماست؛از شما می
ش��هادتخود
همين باط�ور که
شد.سردار»عبدالرضاكه انقالب
و پرچم
رسید .بعد
سیدمحمود
خود را در مهار بعد از
سیدیمجتبي
خاطركرده
رنگین
دش��ت
شد گفت و گو
ناظری»در
یک
وجود
با
داشت.
تری
موفق
زندگی
اکنون
خدا
چوب
گیری،
می
پس
دست
اقداماتکارهايهای مادر شوهرم و بی درایتی همسرم باعث از جواب همه خوبی هایم؟ چرا این کار را با من بدهی از همان از دین اس��الم هر زماني كه بگویند ما حاضریم
رسیدنداده
روشتانمارا تغییر
کنیدبهیا اینکه م
گله و شکایت
انجام دهید
از لح�اظ
پایگاه بسیج
گفت:به نام
پلیسمحل
خبریبس��یج
خودش پایگاه
برگرداندند
شهادت سیدمحمود ،ما را به اهواز
توانید هدف
شهادتیرسید.
همان جا
کرديد با
پلیس شهرستان بم
ماموران
پایگاه
گرفتن
در نظر
صدا ندارد .زندگی آن
راهيزنشویم.
خاكریز برای
بود روزیبهدلنشین
صورت
در درهر
شدیم .و
معنوي خيلي
و
فرهنگي
اینکه
از
قبل
انداخت.
راه
را
آباد
شمس
المهدي
همان جا
آبادان اعزام
بدونبار به
بیچاره را خراب کردم ازدواج ناموفق بالفاصله وو این
بسازید.تنها كس��ي كه از
خود بود .اما
دش��من
هم پاشیدگی زندگی ام شد.در واقع هردویمان کردی؟ ذره ای به بچه هایت فکر کردی؟
اطالعاتی از قاچاق شیرخشک توسط اعضای یک باند از مرکز
عبورمقابل
طرف
شناخت
تقاص
حاال باید
از خواسته های خود کوتاه بیا نبودیم .بعد از از آن روز به بعد جنگ اعصاب شروع شد .زنش که زندگی خود را بسازم
عملبودند؟
نوشته
وصيتنامه
شهيد
بودهاند؟
موضوع را بهفعال
مدافعانو حرم
هیئتي به
عازم
دشمنواز كارون و
قضیه
شرایط اقدام به ازدواج ،كه به
تمرکزآنها
داردبهکهخاكریز
خودش را
توانسته بود
ورودشان امروزگروه
کنید و
امکان وجود
برایماشما این
متولد بهمن :
ویژه در
صورت
نام مطلع
مرزی
ش��ود های
سوریهاستان
کشور به
غلط کرده و قدم در خانه ای گذاشت که
اند .بودم
کرده
كلمهآنايزن
چندحق
تنش های طوالنی با همسرم و خانواده اش طالق دائم مرا نفرین می کرد و آه می کشید ولی من خود و ظلمی که در
انتخابشهدا
وصیتراكرد كه راه
نوشته
مبارزهاش را براي
دایره زندگي
فعال بود.
بسیار
هر
ما
و
برپاست
هم
االن
هیئت
آن
انداخت.
راه
هایمحل
برخوردیم.
تنهایي
بود.بااو به
برادر ذبیح
برساند،
اخیروشما
عالقه
دارابيحتی
معتدلاهللکنید.
در روز
بسیار جدی را
به كوي ذوالفقاریه آب��ادان جنبه
دستور کار قرار دادند.وی افزود :در این رابطه ماموران
سایبانشچهمتعلق به فرد دیگری بود و این نهایت
گرفتیم و هر کدام مان دنبال تقدیر نامعلوم خود فقط به خودم و امیر فکر می کردم و حاضر نبودم پس می دادم .را ادامه دهید و فرمان ،فرمان رهبر است و هر
كمک به جوانان و برپایي بس��یج و
چهارشنبه شب هیئت را برپا ميكنیم.
نخلستان بود.
ناپسندچون
عالئق بود .اما
دشمن زده
برایتانرشادت
در با
دوریتنهاکنید.
خطکه از
سخت بهاست
خالقیت،
درگیري ما با دشمن ،در یک برای
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی شهرستان بم یک دستگاه تریلر
خانوادگي و ریسک را می رساند .در واقع با
ایشان گفت باید اطاعت كنیم .مسائلبی درایتی
هیئت گذاش��ته ب��ود .هفتهاي یک
يعني ايش�ان قبل از اعزامشان چنين
جریان
نیزه در
عراقيها
داشته بود،
رفتیم.چند ماه پس از طالق نگاه های خانواده و پا پس بکشم .بشدت به امیر دلبسته بودم و او
كرده فرد
فروو هر
گلویششما
نسبت به
یکازسرافراد
برخی
باشید که
شدتبه یاد
نخلستان درگیري تن به تن بهفقط
را هنگام تردد در محور»بم-زاهدان» شناسایی و متوقف کردند.
اصل تفاوت های فردی زن و مرد ،جنس
به
توجه
کارشناس
نظریه
مثل نصیحت به برادر و خواهر كه شامل توصیه
بار امر به معروف داشتند و از هر نظر
عنواني را براي هيئتشان انتخاب کرده
اطرافیان رویم سنگینی می کرد .تصمیم گرفتم را دوست داشتم.زن بیچاره هرچه التماس کرد
چشمم به
داشت .در البهالي نخلها بود كه
پرشورترلحظه
در همین
رسیدهیبود.
شهادت
هدایای بودند و
هستند.
گذارد
روی میز م
متفاوتیبهرا به
دیگری که
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت :در بازرسی از خودرو 20
هست.آفریده شده که حس تملک پذیری در
اشطوری
وصیتنامهزن
ایندرباره می
نماز در
آرامش
مشاوره
بود هم
خواندن
واقعاًبرای خودم پیدا کنم .مدتی را پی کار بودم و ضجه زد ،گوش هر دویمان کر و چشمانمان کارشناس مرکز به
جوان فعالي بود .از نظر اخالقي
بودند؟
کاری
یکي از دوستانم به نام داوود مجیديفر افتاد .دستور عقبنشیني صادر ش��د و نتوانستیم
متولد اسفند  :شما ممکن است ادعا کنید که در این روزها زندگیتان
دادهقویتر از مردان است .زنی که همسرش
بسیار
آنها
اهمیت
از
زناشویی
زندگی
تشکیل
و
گوید:ازدواج
تهران
که از
گمرکی
شهید قبل از اینکه به من بگوید درخواست
اینکه به
تا
دارم ولي
دیگري ه��م
بچهه��اي
بود .من
هرگونهبرودمجوز یک
عنوان فروشنده در یک مغازه پوشاک کور شده بود .حتی امیر مرا به عقد رسمی
فاقدبه سوریه
قاچاقازواینکه
شیرخشک ماه قبل
تن تقریباً دو ،سه
بله!
مدتي بود از او خبر نداشتم و با دیدنش خیلي جنازه بچهها را به عقب برگردانیم .آنها تا 200
در وضعیت اورژانس قرار گرفته است و برای اداره زندگیتان با مشکالت
رضایت وی اقدام به ازدواج مجدد می کند
خودشدودرقطب
جايشوهر
زن و
شد.فرماندهنظرانتظامی
شدهدربود،
بارگیری
راه زاهدان
مقصد
به
بدونمعرفي
پایگاه بسیج
است،من را
مشغولبود.شدم .صاحب مغازه خود را امیر معرفی خود درآورد .همسرش به خاطر دو فرزندش ویژه ای برخوردار بود و
اخالقي واقعاً نمونه
محل وکشف حمیدرضا از
هایي كه
انداخ��ت و بچه
هیئت را
خوشحال شدم .نميدانم چه سري است كه روز همان ط��ور باقي ماندند و دش��من حتي
عدیدهای مواجه هستید .اما این موضوعات ،همه توهمات ساخته ذهن
آشکار شدن موضوع احساس ناامنی کرده
از
پس
دو
شوند.
می
محسوب
مشترک
زندگی
اصلی
محموله را
خودش اینکه
اشاره به
کرمان
كرده بود .یک لوح افتخار هم برایم تهیه كرده بود
آنجا که
ش�هيد کرد .از
محل تحت فشار روحی شدیدی بودم فقط تحمل می کرد و دم نمی زد .فرزند اولم
فقدانش در
ایندر نبود
کارشناسان ارزشاالن
همراه كرد .به ما
بودندبارا با
استانبسیج
پایگاه
تا ميخواس��تي در جبهه به دوستي وابسته
بریزد و
رويشان
نخواست
زیادی
مشکالت
خاکیا اگر
مش��تندارید
یک زیادی
مشکالت
شما هستند و گرنه شما
پدرمزن دوم را تهدیدی علیه زندگی خود
حضور
روانشناختی و
بودفردی و
های
ویژگی
انتظامی در
هیئتکردند،
برآورد
اینها را به
هروقت من نیام��دم
گفته
و بشدت نیاز داشتم با کسی دردو دل کنم ،دوسال پس از ازدواج مان بدنیا آمد .تمام وقتم فرد با سالئق و و
نیرویميشود؟
خاطرنشان کرد :حس
شركت كنیم كه
ریالو در
میلیاردبیاییم
10گفت كه
هم
و
من
قضیه
گرفت.
مي
تو
از
را
او
خدا
ش��وي،
كند.
شان
دفن
دارید ،خداوند راه حل ﺁنها را هم جلوی پای شما قرار داده است اما
گرفته و می پندارد.
یکدیگرميقرار
ناخواسته تراژدی زندگی ام را برای صاحبکارم را صرف فرزندم می کردم و تمام مسئولیت بچه متفاوت ،اینک در کنار
كند}
بدهید{ ...گریه
دریغ
کوششی
هیچ
از
قاچاقچیان
و
اقتصادی
اخالگران
با
برخورد
دیگران
از
یا
باش��ید
دیده
تلویزیون
از
اگر
شما
وقتي
كردیم.
مي
شركت
هیئت
در
افتخار
با
هم
ما
پدر و دو فرزند شهيد حميدرضا داييتقي در روز
شما با بی توجهی از تمام این اتفاقات رد میشوید.
تشييعامیر را می گذاشتم به حساب زوج را تشکیل می دهند .لذا برخی بدون در
بازگو کردم ،او نیز که معلوم بود دل پر دردی با من بود ،کوتاهی
نمی کند چراکه ضرر و زیان اینگونه اقدامات متوجه عموم ملت
کارش ،آنقدر خودم را درگیر بچه کرده بودم که نظر گرفتن تفاوت های فردی شاهد بی نظمی
جدول
داشت ،از زندگی با همسرش ناراضی بود.
عزیزمان خواهد بود.

توقیف  15میلیاردی الستیک

شهيد سيد مجتبي پژمان لحظاتي قبل از عروج غسل شهادت ميگيرد

در بندرعباس

چوب خدا صدا ندارد!!

 20تن شیر خشک قبل از خروج از کشور
توقیف شد
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شماره 4713
سجادی فر
طراح:عليرضا
2708
جدول

5 6 2

دوران دفاع مقدس
دانشگاه اخالق و معنویت بود

بدیترین های رعایت پروتکلهای بهداشتی اعالم شد؛

پاساژها ،نانوایی ها و فرودگاه ها
در حال حاضر بدترین جاها در رعایت پروتکل های بهداشتی پاساژها،
نانوایی ها و فرودگاه ها هستند که سازمان ها و ادارات مربوطه باید این
موضوع را جدی تر بگیرند و قانون نیز از این پروتکل ها حمایت کند
دکتر سیماسادات الری در نشست خبری ویدئوکنفرانسی در استودیو
سالمت وزارت بهداشت با اعالم این خبر درباره اقدامات ایران برای
خرید واکسن کووید -۱۹و جزییات آن ،گفت :در کشور خودمان گروه
هایی مشغولند و دارند کار انجام می دهند و وزیر بهداشت نیز...
صفحه ()4

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج با
تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و پاسداشت رشادت های مثال زدنی
شهدا و رزمندگان در آن دوران ،گفت :هشت سال دفاع مقدس برای
ملت ایران دانشگاه اخالق ،معنویت و انسان سازی بود .حجت االسالم
و المسلمین سید نصیر حسینی روز دوشنبه در همایش نکوداشت
پیشکسوتان جهاد و مقاومت کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج ...
صفحه ()2
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شمشیر دو لبه ؛
رفتن یا نرفتن کودکان
به مهد کودک

یک روانشناس به ابعاد روانی حضور کودکان در
مهدهای کودک پرداخت و مطرح کرد :رفتن یا
نرفتن کودکان به مهد کودک مانند شمشیری
دو لبه است که می تواند مزیت ها و ضررهای
خودش را داشته باشد ،این والدین هستند که با
افزایش آگاهی خود می توانند بهترین تصمیم را
اخذ کنند و محیطی را برای کودک خود فراهم
کنند که مزایای بیشتری برایش دارد.
نرگس حسینی نیا اظهار کرد :دوران خردسالی
ـ پیش از دبستان ـ کوتاه است و کودک اولین
دانسته های خود را در این سال ها کسب می
کند ،به همین دلیل بر محیط زندگی و فضاهایی
که کودک با آنها در ارتباط است ،تاکید فراوانی
می شود ،چراکه خانواده اولین نهاد اجتماعی
است که کودک در آن رشد و پرورش می یابد
و در سه سال اول زندگی ،تنها نهادی که برای
کودک توصیه می شود خانواده است.
این روانشناس ادامه داد :در سه سال اول زندگیِ
کودک ،خانواده امن ترین و مناسب ترین محیط
است ،چراکه ممکن است کودکان با اضطراب
ناشی از جدایی والدین مواجه شوند و این امر
تاثیرات جدی بر آنها خواهد گذاشت ،از سن سه
سالگی به بعد کودک می تواند برای چند ساعت
جدایی از والدین خود را تحمل کند ،با دیگران
ارتباط برقرار کند و از این تعامل لذت ببرد.
به گفته وی ،با افزایش سن کودک ،به مرور از
نقش خانواده ها کاسته و نهادهای دیگری به
جز خانواده در آموزش ،تحول شخصیت ،رشد
عاطفی ،روانی ،جسمی ،اجتماعی و پرورش
استعداد و خالقیت کودک نقش به سزایی ایفا
می کنند ،همچنین محیط ها و فضاهای تاثیر
گذاری همچون مهد کودک که اولین گامهای
ورود به جامعه شناخته میشوند ،با ایجاد انگیزه
و حس تعامل به عنوان الگوی اجتماعی باعث
ارتقاء مهارت های اجتماعی و تقویت کودکان در
حوزه های مذکور می شوند.
حسینی نیا با بیان اینکه تحقیقات نشان داده
اند ،کودکانی که به مهد کودک می روند به
دلیل وجود هم بازی و همساالن خود ،فعالیت
و تحرک بیشتری نسبت به سایر کودکان دارند،
اظهار کرد :تعامل با دوستان و تشویق مربیان در
مهد کودک اعتماد به نفس کودکان را ...
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رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

افزایش مرگ و میر کرونایی در کهگیلویه و بویراحمد؛

دغدغه

عادی انگاری؛
پاشنه آشیل کرونا

کاهش زندانیان را داریم

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت :در
راستای کاهش آمار زندانیان از مجازاتهای جایگزین به
جای حبس استفاده کنیم .حسن نگین تاجی در آئین
تکریم و معارفه مدیرکل سابق و جدید زندانهای کهگیلویه
و بویراحمد ،اظهار داشت :یکی از مهمترین برنامههای که
در سند تحول از آغاز فعالیت آیتاهلل رئیسی در رأس قوه
قضاییه ،در دستور کار قرار گرفته کاهش آمار زندانیان
است .وی با اشاره به اینکه در استان کهگیلویه و بویراحمد
یکی از برنامههای اساسی در این راستا برنامههای طراحی
شده برای پیشگیری از وقوع جرم است ،عنوان کرد... :
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برگزاری۲۰ویژه برنامه هنری
در هفته دفاع مقدس در استان

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری بیست
ویژه برنامه هنری و ادبی به مناسبت چهلمین سالروز دفاع
مقدس در استان خبر داد .شریف اسالمی ظهر دوشنبه
در جمع خبرنگاران ،افزود :پاسداشت ارزشهای دفاع
مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهمترین
رسالتهای حوزه هنری بوده و این نهاد با زبان ماندگار
هنر در پی تحقق این مهم است .اسالمی خاطرنشان
کرد :همانگونه که مردم این استان در هشت سال دفاع
مقدس با حضور حداکثری خود از مرزهای ایمان و شرف
ایران اسالمی در مقابل دشمنان دفاع کردند و حماسهها
آفریدند ،هنرمندان متعهد استان نیز ادامه دهنده این راه
و مسیر با خلق آثار هنری هستند .اسالمی تصریح کرد:
بیش از  ۶۰درصد از تولیدات و برنامههای هنری ساالنه
این مرکز به تبیین فرهنگ و ارزشهای انقالب اسالمی...
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حدود  ۱۸هزار معلول شناسایی
شده تحت حمایت بهزیستی

کهگیلویه و بویراحمد هستند

سالمت

تحقیر دشمن در هنگام الزم ،جلوگیری از آفت مخرّب غرور در پیروزیها و
دلگرمی دادن و تفقد رزمندگان در مواقع مورد نیاز از جمله روشهایی بود که
این پدر مهربان و مدیر معنوی ،آگاه و مسلط بر میدان به کار میگرفت و دفاع
مقدس را هدایت میکرد.
رهبر انقالب با ابراز تأسف از غفلتی که در نوشتهها و مباحث مربوط به دفاع
مقدس درباره نقش امام خمینی وجود دارد ،افزودند :باید در این زمینه کار جدی
و گسترده انجام شود.
ایشان سپس با تأکید بر مراقبت از تالش دشمن برای تحریف واقعیات دفاع
مقدس ،به بیان نکاتی درباره ابعاد شگرف و عظیم این پدیده پرداختند.
«پیروزی درخشان و روشن ملت ایران در جنگ تحمیلی» نخستین نکتهای بود
که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند و گفتند :هدف دشمن از بهراه
انداختن جنگ ،ساقط کردن نظام اسالمی ،سلطه مجدد بر ایران و تجزیه کشور
بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند اشغال کنند و یک قدم هم نتوانستند
جمهوری اسالمی و ملت ایران را به عقب برانند.
ایشان با اشاره به شکستهای مداوم ایران در جنگهای یکی دو قرن اخیر در
دوره قاجار و در دوره پهلوی و تحقیر سران ایران در آن دوران ،افزودند :ملت ایران
در دفاع مقدس توانست در مقابل قدرتهای شرق و غرب و کشورهای وابسته
به آنها بایستد و با سربلندی پیروز شود و بر همین اساس این دفاع پیروزمندانه،
بخشی از هویت ملی ایران است.
رهبر انقالب اسالمی در نکته بعدی ،دفاع مقدس را از ابتدا تا انتها یکی از
«عقالنیترین و مدبرانهترین حرکات ملت ایران» برشمردند و گفتند :برخیها
تالش دارند تا با استناد به خطایی که در یک جمعی صورت گرفته ،دفاع مقدس
را به بیتدبیری متهم کنند ،درحالیکه این دفاع از همان شروع کار یعنی
همکاری ارتش و سپاه و انتخاب تاکتیکهای مبتکرانه و شجاعانه و انجام اقدامات
بزرگ و شگفتآور در عملیاتها تا پایان جنگ و قبول قطعنامه ،همه مبتنی بر
عقالنیت و تدبیر بود.
«شکل گرفتن یک مدل جدید از حضور مردمی و بروز استعدادها در دفاع

الج َّن ِة َفت ََح ُه ُهّ
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باب مِن
ِ
َّ
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الل ل َّ
إن الجِ ها َد ٌ
جهاد درى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را بر روى اولياى خاص خود گشوده است .

افرادی که بدون کمک قادر به برداشتن ماسک از
صورتشان نیستند ،شامل نوزادان و کودکان خردسال
و همچنین افرادی که دچار سختی تنفس هستند،
نباید از ماسک استفاده کنند.سازمان جهانی بهداشت
توصیه میکند که کودکان پنج ساله و کوچکتر نباید
ماسک بزنند .البته برخی کشورها توصیههای متفاوتی
درباره استفاده ماسک برای کودکان دارند ،بنابراین
برای کسب اطالعات مرتبط با سنین مختلف باید با
سازمانهای مسئول همان کشور تماس بگیرید .اگر
آنها اعالم کردهاند که کودکان پنج ساله و کوچکتر باید
ماسک بزنند ،در این صورت باید کودک در محدوده
دید مستقیم شما یا یک سرپرست دیگر باشد تا بر
استفاده ایمن از ماسک نظارت کنید.
همچنین در مواردی که فرد دارای بیماری یا معلولیت
بوده ،به گونهای که برای استفاده از ماسک دچار
مشکل است ،باید برای اتخاذ بهترین تصمیم با پزشک
مشورت شود.در ادامه این گزارش مطرح شده ،زمانی
که ورزش میکنید ،مکانی را انتخاب کنید که استفاده
از ماسک ضروری نیست؛ مانند خانه یا در فضایی که
میتوانید فاصله اجتماعی ایمن از دیگران را رعایت
کنید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،کودکان و یا افراد بالغ نباید در زمان
ورزش یا انجام فعالیتهای جسمانی ماسک بپوشند،
چراکه تنفس دچار مشکل میشود ،همچنین تعریق
ممکن است ماسک را مرطوب سازد و بدین ترتیب
تنفس سختتر شده و رشد میکروبها آسانتر شود.

هر  ۷دقیقه یک ایرانی
آلزایمر میگیرد

رئیس انجمن آلزایمر ایران از آلزایمر به عنوان پنجمین
بیماری مرگ بار جهان نام برد و گفت :هر هفت دقیقه
یک ایرانی مبتال به آلزایمر میشود.
معصومه صالحی روز دوشنبه به مناسبت فرارسیدن
 ۲۱سپتامبر( ۳۱شهریور) روز جهانی آلزایمر افزود:
حدود  ۷۵۰هزار نفر در کشور مبتال به آلزایمر هستند
و با رشد جمعیت سالمندی ،این رقم افزایش می یابد.
وی اظهار داشت :باید درباره آلزایمر بدون شرم صحبت
کنیم زیرا این بیماری خاموش که با زوال عقل همراه
است ،عالوه بر آسیب به وضعیت سالمت روان فرد
مبتال و افزایش افسردگی ،هزینه های درمانی زیادی
را نیز به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می
کند .صالحی با بیان اینکه آگاهی های مردم درباره
آزایمر باید افزایش یابد ،ادامه داد :اگر درباره این
بیماری اطالع رسانی گسترده ای انجام شود ،مبتالیان
به آن زودتر شناسایی و تشخیص داده می شوند و
با باال رفتن کیفیت زندگی آنها ۴۰ ،درصد از روند
مبتالیان به آلزایمر کاسته می شود.وی با بیان اینکه
ژنتیک  ۱۰تا  ۱۵درصد در ابتال به آلزایمر نقش دارد،
خاطرنشان کرد :این بیماری شناخته شده نیست و به
دلیل اختالالت عملکردی که برای بیمار پیش میآید،
بیشتر خانوادهها از رفتارهایی مانند تکرار کلمات به
طور مداوم ،سواالت تکراری و فراموشی متوجه ابتال
به آلزایمر شده و بهداشت روانی آنها نیز در معرض
خطر قرار میدهد.رئیس انجمن آلزایمر ایران گفت:
عدم توانایی به یاد آوردن خاطرات نزدیک ،مشکل در
انجام کارهای عادی ،ضعف بیان ،گم کردن زمان و
مکان ،ضعف یا کاهش قضاوت ،مشکل در تفکر ذهنی،
جابجا گذاشتن اجسام ،تغییر در حاالت و رفتار ،تغییر
در شخصیت و از دست دادن انگیزه ،نشانههای ابتالی
فرد به بیماری آلزایمر است و در صورت مشاهده چهار
مورد از این عالیم ،باید برای پیشگیری از پیشرفت
بیماری ،به متخصص مغزو اعصاب ،روانپزشک یا
انجمن آلزایمر مراجعه کرد .صالحی ،ورزش و تحرک
بدنی را در پیشگیری از آلزایمر مفید دانست و به
سالمندان توصیه کرد در روزهای کرونایی در منزل
نرمش و پیاده روی انجام دهند تا با خون رسانی به
مغز مانع از ابتال به آلزایمر شوند .وی با بیان اینکه
آلودگی های صوتی نیز موجب اختالل شنوایی می
شود ،افزود :این اختالل در بروز آلزایمر تاثیرگذار است
و باید توجه به سالمت جسم و روان در اولویت افراد
جامعه قرار گیرد تا بتوانیم مانع از ابتال آن در دوره
سالمندی شویم.

استرس
برای دیابتی ها سم است

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به
اپیدمی کووید  ،۱۹نسبت به عوارض و خطرات درگیر
شدن افراد دیابتی با بیماری کرونا هشدار داد.
فرزاد فرقان ،با اشاره به اینکه دیابت به عنوان بیماری
زمینهای اختالل در سیستم ایمنی بدن ایجاد کرده
و سبب کاهش مقاومت بدن در برابر بیماریهای
عفونی میشود ،گفت :در شرایط اپیدمی کرونا باید
توجه بیشتری به کنترل نوسانهای قند خون داشته
باشیم زیرا با کنترل مناسب قند خون؛ فرد مبتال به
کووید  ۱۹عالئم شدید را کمتر تجربه میکند.وی با
اشاره به گسترش روز افزون دیابت در کشور ،افزود :با
توجه به عوارض جبران ناپذیری که دیابت به عنوان
یکی از مهمترین بیماریهای غیر واگیر در جامعه
دارد ،باید مسئوالن نسبت به عرضه انسولینهای
آنالوگ توجه بیشتری نشان دهند.فرقان با بیان اینکه
عوارض ناشی از دیابت مانند زخم پای دیابتی ،عوارض
کلیوی ،چشمی و قلبی و بسیاری از عوارض جبران
ناپذیر و غیر قابل برگشت دیگر؛ هزینههای سنگینی
را به نظام سالمت وارد میکند ،تصریح کرد :علیرغم
نگرانیهای جامعه پزشکی از گسترش روز افزون دیابت
در کشور ،کمبود انسولین در داروخانهها نیز به معضل
دیگری تبدیل شده که بیماران دیابتی را سرگردان
از این داروخانه روانه داروخانه دیگری میکند.نایب
رئیس شورای عالی خاطرنشان کرد :بیماران مبتال به
دیابت به دلیل کمبود و در دسترس نبودن انسولین
دچار استرس فراوان شده و بعضاً چندین روز انسولین
نداشته و مکررا ً با افزایش ناگهانی قند خون مواجه
میشوند که این نوسانات میتواند عوارض شدیدی را
برای بیماران ایجاد کند.وی خاطرنشان کرد :اعتراض
شدیدی به این نوع عرضه انسولین وارد است.
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شهیدشان ،همه به برکت اسالم و ایمان عمیق دینی بود که در دوران دفاع
مقدس تجلی و بروز یافت.
«سرمایهسازی دفاع مقدس برای کشور» نکته بعدی بود که رهبر انقالب اسالمی
به آن اشاره کردند و گفتند :یکی از این سرمایهسازی های ارزشمند «امنیت»
است که به برکت دفاع مقدس بهدست آمده زیرا دفاع ملت ایران نشان داد که
هزینه تعرض و تجاوز به کشور بسیار باال است و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده
مواجه میشود ،بنابراین متجاوز قبل از هر اقدامی تأمل خواهد کرد و آن را به
صرفه نخواهد دانست.
ایشان «روحیه خودباوری» و «حرکت به سمت نوآوریهای فنی و علمی» را
یکی دیگر از سرمایههای دوران دفاع مقدس دانستند و افزودند :در همان دوران
و هنگامی که شهرهای ایران هدف موشکهای دشمن بود و هیچ کشوری به ما
موشک و تجهیزات نمیداد ،شهید طهرانی مقدم و دوستان وی ،صنایع موشکی
را پایهگذاری کردند و توانایی کنونی موشکی ،نتیجه همان روحیه خودباوری و
حرکت علمی آن زمان است.
رهبر انقالب اسالمی ،جرأت انجام کارهای بهظاهر نشدنی و ارتقای سرمایه انسانی
کشور را از جمله سرمایههای دوران دفاع مقدس برشمردند و گفتند :یک نمونه از
سرمایههای انسانی دوران دفاع مقدس ،شهید سلیمانی بود که در عرصه منطقه
و دیپلماسی ،اقدامات شگفت آوری انجام میداد و هنوز ملت ایران از گستره
فعالیتهای این شهید عزیز اطالع کافی ندارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای «آشنایی بیشتر ملت ایران با ذات و واقعیت تمدن
غرب» را از دیگر نکات هشت سال دفاع مقدس دانستند و افزودند :در تاریخ
معاصر ایران عناد و خباثت دولتهای غربی در حق ملت ایران چندبار آشکار
شده اما این دولتها با حمایت کامل از حکومت فاسد ،ضد بشری و دیکتاتوری
صدام ،ادعاهای حقوق بشری و انسانی خود را عم ًال لگدمال کردند و ماهیت خود
را بروز دادند که این شناخت عمیق خیلی مهم است و باید در همه تصمیمات
ما نقش داشته باشد.
ایشان« ،بروز تواناییها و ظرفیتهای ملت ایران برای جهانیان» را از دیگر نکات
تأملبرانگیز دفاع مقدس برشمردند و افزودند :دفاع مقدس در اوج حمالت
رسانهای دشمنان ایران ،خود به یک «رسانهی رسا و صدای بلند» تبدیل شد و
با نشان دادن شجاعت ،وحدت ،همت و مقاومت ملی ایرانیان ،برای این ملت در
جهان ارزش و وجهه درست کرد.
رهبر انقالب اسالمی دفاع مقدس را تابلویی عظیم و درخشان در پیش روی
ملت ایران خواندند و افزودند :جنگ پدیدهای سهمگین و خشن است اما با وجود
همه مشکالت و ضایعات آن ،دفاع مقدس برای ملت ایران برکات ،بشارتها،
پیشرفتها و طراوتهایی به ارمغان آورد.
حضرت آیت اهلل خامنهای ادبیات جهاد در قرآن را بشارتآمیز و در نفی ترس
و اندوه دانستند و گفتند :نظیر همین ادبیات درباره مقاومت وجود دارد و قرآن
تأکید میکند اگر استقامت کنید ،ترس و اندوه که دو آفت بزرگ برای یک ملت
است ،از شما برداشته خواهد شد.
ایشان کارهای انجامشده در خصوص دفاع مقدس را با ارزش اما کم دانستند و
خاطرنشان کردند :هر چه از زمان دفاع مقدس دورتر میشویم باید به معرفت آن
نزدیکتر شویم چراکه دستهای تحریفگر در کمین هستند.
رهبر انقالب اسالمی ،ادبیات دفاع مقدس را به سرچشمهای جوشان تشبیه کردند
و با تأکید بر تولید متون فاخر ادبی بهعنوان منابع غنی برای خلق آثار هنری
و همچنین لزوم شخصیتپردازی از شهیدان و رزمندگان جنگ گفتند :موضوع
یادوارههای دفاع مقدس نیز مسئله مهم دیگری است که از ایجاد فاصله نسلی در
مقوله جهاد و مقاومت جلوگیری میکند.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،مدافعان حرم را نمونهای درخشان از تداوم برکات دفاع
مقدس و استمرار روحیه جهاد در نسل جدید برشمردند و افزودند :حضور همزمان
رزمندگانی از ملیتهای مختلفِ ایرانی ،سوری ،عراقی ،لبنانی و افغانستانی در
صف واحد از حقایق و پدیدههای حیرتانگیز زمان ما است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان با تقدیر از تالشهای فداکارانه و
دائمی کادر درمان و مسئوالن در مقابله با کرونا ،از فوت روزانه  ۱۵۰تا  ۱۷۰نفر
از هموطنان در اثر کرونا ابراز تأسف کردند و افزودند :عالج این واقعه تأسفبار به
دست خود مردم و در گروی رعایت اصول بهداشتی مثل فاصلهگذاری ،استفاده از
ماسک و شستن دستها است.
حضرت آیت اهلل خامنهای در خصوص مسئله اربعین نیز گفتند :ملت ایران عاشق
امام حسین و زیارت اربعین هستند اما قضیه راهپیمایی اربعین صرفاً متوقف به
صالحدید مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا است که تاکنون با انجام آن مخالفت
کردهاند ،بنابراین همه باید تابع وتسلیم باشند.

چه کسانی
نباید ماسک بزنند؟
مقدس» سومین نکتهای بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند
و افزودند :این مدل بی نظیر و بی سابقه در جهان بهگونه ای بود که هر فردی
اعم از رزمنده  ۱۴ساله تا پیرمرد  ۷۰ساله یا دختر دانش آموز دبستانی و بانوان
محترم در پشت جبهه یا پزشک و جراح و کشاورز و کارمند و دانشجو و شاعر و
انواع قشرها و صنوف مختلف ،هریک جایگاه خود را در این شبکه عظیم مردمی
پیدا میکردند و مشغول دفاع و خدمت میشدند.
ایشان خاطر نشان کردند :در این مدل گسترده حضور مردمی ،استعدادهای
مهمی ظهور مییافت و بهعنوان مثال یک جوان روستایی از کرمان تبدیل به حاج
قاسم سلیمانی شد ،یا یک افسر جوان تبدیل به فرماندهای مجرب و توانا همچون
شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی شد ،و یا از یک روزنامه نگار داوطلب در کوران
حوادث جبهه ،نابغه اطالعاتی مثل شهید باقری ساخته شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :امروز هم اگر همت شود و نگاه صحیح به
مسائل و مردم وجود داشته باشد ،میتوان از این مدل بی نظیر استفاده کرد .البته
بحث جنگ با بحث اقتصاد متفاوت است ولی صاحبان فکر میتوانند در بررسیها
و پژوهشهای خود ،این مدل را بهعنوان ابزار اقتدار ملی در نظر بگیرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نقشآفرینی مردم و گروههای مختلف در پشت جبهه
را بخش دیگری از این مدل عظیم مردمی دانستند و گفتند :کمکهای مالی
مردمی ،آذوقهرسانی به جبههها ،رسیدگی به مجروحان ،بدرقه و تشییع باشکوه
شهیدان در شهرها ،حمایتهای فرهنگی تبلیغاتی و مقابله با عملیات روانی
دشمن ،پذیرایی و اسکان جنگ زدگان در شهرها ،و مقاومت مردم در شهرهایی
که آماج حمالت موشکی رژیم بعث بودند ،نمونههایی از این نقشآفرینیها
هستند .ایشان بروز عالیترین فضایل اخالقی و معنوی و تعالی روحی در میان
رزمندگان را یکی از فصلهای درخشان کتاب قطور دفاع مقدس برشمردند و
افزودند :شرححالهایی که از برخی رزمندگان نوشته شده ،وصیت نامه شهدا،
فضایل اخالقی همچون صدق و صفا ،اخالص ،تواضع ،خدمت به دیگران ،ایثار،
فداکاری ،سحرخیزیها و عبادتهای عارفانه ،بی اعتنایی به زیورهای دنیوی و
رفتارها و حاالت مادران در اعزام جوانان خود به جبهه و استقبال از فرزندان
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دست تحریف دنبال شبهه افکنی است
فرمانده معظم کل قوا فرمودند :برخی با استناد به خطایی که در بخشی انجام
گرفته یا جمعی انجام دادند ،مجموعه دفاع مقدس را به بیتدبیری متهم میکنند؛
دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه و عقالیی بود.
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز (دوشنبه) در ارتباط تصویری با مراسم
تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت ،با اشاره به پیروزی
درخشان و واضح ملت ایران در دفاع مقدس گفتند :این واقعیت ،نتیجه رهبری
و فرماندهی شگفتانگیز امام خمینی ،حضور همهجانبه قشرهای مختلف مردم و
اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اسالم و انقالب در این حماسه تاریخی بود
که باید مراقب تالش دشمنان در تحریف واقعیات این قطعه از هویت برجسته
ایرانیان باشیم.
رهبر انقالب همچنین با ابراز تأسف شدید از جانباختن روزانه حدود  ۱۵۰نفر بر
اثر کرونا ،مردم را به رعایت کامل و مستمر دستورالعملهای بهداشتی فراخواندند.
فرمانده کل قوا ،تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس را وظیفه
حتمیِ ملی و توصیه مؤکد اسالم خواندند و افزودند :برای درک عظمت کار این
عزیزان و همرزمان شهیدشان باید عظمت میدان دفاع مقدس و چرایی و چگونگی
این قطعه مهم از تاریخ ایران را به خوبی درک و فهم کرد.
ایشان صدام جاهطلب را تنها ابزاری در دست قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا
برشمردند و افزودند :طرفهای اصلی نبرد با ملت ایران یعنی «آمریکای
ضربهخورده از انقالب اسالمی ،قدرتهای نگران از ظهور یک هویت جدید
اسالمی -ایرانی در منطقه ،ناتو و کشورهای اروپای غربی و شرقی» ،صدام را به
حمله تحریک کردند تا نظام و انقالب اسالمی را در هم بکوبند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به انتشار اسناد توافقهای آمریکا و صدام قبل
از آغاز جنگ افزودند :در طول سالهای جنگ نیز کمکهای نظامی ،اطالعاتی و
مالی غرب و شرق به رژیم بعثی از طریق امارات ،کویت ،عربستان و دیگر مسیرها
ادامه داشت.
رهبر انقالب عالوه بر تحریک دشمنان ،اوضاع داخلی ایران را نیز در تشجیع
صدام به حمله ،مؤثر دانستند و افزودند :وضع نامناسب ارتش از لحاظ امکانات و
فرماندهی در سال آغاز جنگ ،نوپدید بودن سپاه و کمبود شدید امکانات دفاعی،
واقعیاتی بود که دشمن از آنها اطالع داشت و همین مسائل نیز آن را به آغاز
جنگ ،بیشتر تحریک کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای پس از تشریح چگونگی آغاز جنگ تحمیلی  ۸ساله به
بررسی مستند عوامل و نکات مهم دفاع جانانه و پیروزمندانه ملت ایران در مقابل
دشمنان پرداختند.
ایشان در این زمینه ،رهبری و فرماندهی امام خمینی (ره) را از آغاز تا پایان دفاع
مقدس بسیار حساس و شگفتانگیز برشمردند و افزودند :امام از همان آغاز ،ابعاد
و حجم واقعی کارزار را شناخت و با درایتی اعجابانگیز اعالم کرد که این جنگ،
نبرد دو کشور همسایه نیست بلکه دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران در پشت
صدام در مقابل نظام اسالمی صفآرایی کردهاند.
رهبر انقالب ،آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس را تشخیص حیاتی امام راحل
عظیمالشأن دانستند و افزودند :امام با درک عمیق خود ،مانند اصل انقالب ،ملت
را به وسط میدان کارزار همهجانبه آورد چرا که فهمید صرف حضور نیروهای
مسلح نمیتواند مسئله را حل کند.
ایشان ،شخصیت بینظیر ،نفوذ معنوی ،صداقت و معصومیت در بیان حقایق و
واقعیات و نگاه تیزبین را از دیگر ویژگیهای فرماندهی امام در هشت سال دفاع
مقدس برشمردند و افزودند :امام با قاطعیتی فوقالعاده و بینظیر ،فرمان میداد و
کارها را به پیش میبرد که تأکید بر شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر و
سوسنگرد از نمونههای این قاطعیت عجیب است.
ایشان موضعگیریهای هوشمندانه به اقتضای شرایط مختلف جنگ را از دیگر
ویژگیهای امام خواندند و با ذکر نمونههایی افزودند :دادن روحیه به ملت و

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

بدیترین های رعایت پروتکلهای بهداشتی اعالم شد؛

کاریکاتور

پاساژها ،نانوایی ها و فرودگاه ها

در حال حاضر بدترین جاها در رعایت پروتکل
های بهداشتی پاساژها ،نانوایی ها و فرودگاه ها
هستند که سازمان ها و ادارات مربوطه باید این
موضوع را جدی تر بگیرند و قانون نیز از این
پروتکل ها حمایت کند
دکتر سیماسادات الری در نشست خبری
ویدئوکنفرانسی در استودیو سالمت وزارت
بهداشت با اعالم این خبر درباره اقدامات ایران
برای خرید واکسن کووید -۱۹و جزییات آن،
گفت :در کشور خودمان گروه هایی مشغولند و
دارند کار انجام می دهند و وزیر بهداشت نیز
شخصا این موضوع را رصد می کنند و موفقیتها
را خودشان اطالع می دهند .در مجموع ایران
نیز پا به پای دنیا در زمینه تولید واکسن کرونا
فعالیت می کند.
وی افزود :در عین حال منطقی نیز آن بود که
ما هم سبد خود را برای خرید واکسن بگذاریم.
در این زمینه مجمعی به نام کووکس فعال است
که  ۱۸۰کشور در آن ثبت نام کرده اند و ۱۸
سازمان و شرکت در زمینه تولید واکسن در آن
مشارکت دارند .ایران هم در لیست این ۱۸۰
کشور است.
ثبت نام ایران برای پیش خرید واکسن رونا
الری ادامه داد :اما شرط این شرکتها برای فروش
واکسن آن بوده که کشور متقاضی  ۱۵درصد
پیش پرداخت برای این واکسن داشته باشد و
اگر موق هم نشدند ،این پول به ما عودت نمی
شود .در عین حال در آخرین جلسه ستاد ملی
مقرر شد که این  ۱۵درصد پرداخت شود و
فکر می کنم مقرر شد  ۱۰سپتامبر این مبلغ
پرداخت شود .در مجموع ما نیز سبدمان را برای
خرید واکسن کووید -۱۹گذاشتیم و ثبت نام
کردیم؛ واکسن آکسفورد ،چند شرکت چینی
و شرکتهای مختلفی که معتبرند در این گروه
قرار دارند.
وی افزود :اما باز همه تخم مرغ ها را در یک سبد
نگذاشتیم .همانطور که وزیر بهداشت گفتند ،با
یک فرد ایرانی االصل در هند نیز برای خرید
واکسن مذاکره کردیم.
الری ادامه داد :البته استراتژی ما برای خرید
بیشتر انتقال تکنولوژی است و به نوعی قرارداد
می بندیم که بتوانیم انتقال این دانش تولید
واکسن را داشته باشیم .البته برآوردها نشانگر
این است که قطعا زودتر از شش ماه دسترسی به
واکسن نخواهیم داشت و این واکسن هم شامل
گروه های آسیب پذیر می شود .این موضوع
در همه دنیا هست و باید همچنان پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنیم.
به فکر تغییر سبک زندگی باشیم
الری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه
تقریبا هفت ماه است کشور درگیر بیماری
کروناست ،گفت :این در حالیست که سایر دنیا
نیز وضعیتی مشابه با ما دارند .تا کنون ۹۶۵
هزار نفر در دنیا قربانی این بیماری شدند که
 ۲.۵درصد آنها در کشور ما بوده است .این در
حالیست که بیماری همچنان روند رو به افزایش
خود را در پیش گرفته و با شرایطی که واکسن
و داروی قطعی برای آن وجود ندارد ،بهترین راه
برای پیشگیری از ابتال رعایت نکات بهداشتی
و استفاده از ماسک است .اکنون مدت طوالنی
است که بیماری با ما زندگی می کند پس باید
به فکر تغییر سبک زندگی مان باشیم.
پایی ِز نگران کننده و خبرهای خوش
نیمکره جنوبی زمین
وی افزود :امروزه همه دنیا با رعایت پروتکل های
بهداشتی به سمت بازگشایی ها پیشرفته اند .در
شرایطی که در برخی مکان ها امکان موج سوم
بیماری وجود دارد ،درصد رعایت نکات بهداشتی
کاهش پیدا کرده است .از قبل اعالم کرده ایم
که پاییز می تواند فصل نگران کننده ای برای
ما باشد .البته خبرهای خوشی از نیمکره جنوبی
رسیده است که به علت رعایت نکات بهداشتی
برای عدم ابتال به کرونا تا حدود  ۹۰درصد ابتال
به آنفلوآنزا نیز کاهش یافته است ،اما همچنان

واکسن آنفلوآنزا با اولویت افراد آسیب پذیر باید
در دسترس باشد.
الری تاکید کرد :با عزم و اراده ملی می توانیم
بیماری را مدیریت کنیم .در حال حاضر شاهد
خستگی کادر درمان هستیم و می دانیم با بروز
هر روند افزایشی در شیوع بیمار ،ی هم میزان
ابتالی کادر بهداشت و درمان و هم فشار کاری
شان افزایش پیدا می کند.
افراد آسیب پذیر در اولویت دریافت
واکسن آنفلوآنزا
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره تمهیدات
وزارت بهداشت برای تامین واکسن آنفلوآنزا
گفت :در بهترین حالت واکسن آنفلوآنزا نیز ۳۰
تا  ۶۰درصد ایمنی زایی می کند .اولویت دریافت
واکسن با افراد آسیب پذیر است .بر اساس جمله
ای که سازمان بهداشت جهانی نقل می کند
واکسن برای همه دنیا هست ولی نه برای همه
مردم .بنابراین با کمک اصحاب رسانه و اطالع
رسانی های شما مردم باید بدانند که افراد آسیب
پذیر می توانند این واکسن را دریافت کنند تا
آمار ابتال به آنفلوآنزا و فوت بر اثر آن کاهش یابد.

 ۱.۵میلیون دوز؛ واکسن آنفلوآنزا هلندی
موجود در کشور
الری افزود :بر اساس برنامه ریزی های صورت
گرفته قرار بر این بود که  ۲.۵میلیون دوز واکسن
آنفلوآنزا در اختیار معاونت بهداشتی قرار گیرد
تا به شکل رایگان برای گروه هدف شناسایی
شده توزیع شود .همچنین بنا داشتیم بیش از
 ۱۰میلیون دوز نیز در اختیار داروخانه ها قرار
دهیم .در حال حاضر  ۱.۵میلیون دوز واکسن
آنفلوآنزا در اختیار معاونت بهداشتی قرار گرفته
است که این میزان نیز با اولویت خانم های باردار
در مناطق روستایی تزریق خواهد شد.
الری با اشاره به تحریم ها و مشکالت ارزی که
سبب بروز مشکل در تامین واکسن آنفلوآنزا
شد ،گفت :نمی توانیم از این مشکالت غافل
باشیم .هنوز تا هدف  ۲.۵میلیون دوز برای
معاونت بهداشتی فاصله داریم .واکسن فعلی که
در اختیار این معاونت قرار گرفته است هلندی
بوده و پس از خانم های باردار اولویت بعدی
با افراد مسن ،کادر بهداشت و درمان با اولویت
بندی مراکز پرخطر ،مراکز وابسته به بهزیستی،
نیروهای مسلح شاغل در مراکز بهداشتی و ...
است.
تدبیر برای جلوگیری از کالهبرداری در
حوزه واکسن آنفلوآنزا
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بروز کالهبرداری
ها در زمینه دریافت واکسن آنفلوآنزا گفت :هر
شخصی که در معاونت بهداشتی مشمول دریافت
واکسن آنفلوآنزا می شود باید کد ملی اش ثبت
شده و در همان محل واکسن به او تزریق شود.
در خصوص داروخانه ها نیز بر اساس سامانه
ای که تعریف شده است ،کد شناسایی باید در
سامانه ثبت شود تا دست کالهبرداران قطع شود.
موضوعاتی مانند پیش فروش واکسن آنفلوآنزا به
هیچ عنوان صحت ندارد.
کرونا؛ همچنان بیماری ناشناخته دنیا
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا ،درباره پیش
بینی روند بیماری کرونا در کشور اظهار کرد:
همه می دانیم که کرونا یک بیماری ناشناخته
است؛ در حالیکه تصور نمی کردیم در تابستان
نیز با شیوع باالی کرونا مواجه باشیم ،اما این
اتفاق افتاد .ویروس بسیار هوشمند است و در
هر کجا که نکات بهداشتی را رعایت نکردیم،
نقش خود را نشان داده است .آنچه که در حال
حاضر به اثبات رسیده ،این است که قدرت
سرایت ویروس  ۵تا  ۱۰برابر افزایش یافته است.
برخی مقاالت اعالم می کنند که شدت بیماری
نیز افزایش یافته ،اما این موضوع هنوز در کشور
ما ثابت نشده است که شخص وزیر بهداشت
برای تحقیقات بیشتر در این موضوع دستوراتی
داده اند .به خصوص تحقیق در استان قم که هم
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بیماری از آنجا آغاز شد و هم در حال حاضر موج
شدیدی از بیماری را تجربه می کند.
 ۱۶۴شهید مدافع سالمت تا کنون
وی با اشاره به اینکه با افزایش شیوع بیماری
میزان ابتال در کادر درمان نیز افزایش می یابد،
تصریح کرد :البته در کمیته علمی ستاد مقابله
با کرونا که متشکل از  ۴۰نفر از متخصصین
حرفه ای است ،پروتکل های درمانی و مراقبتی
با دقت نوشته می شود .درباره اینکه تا کنون
تعداد شهدای مدافع سالمت چه میزان بوده
است آخرین آمار اعالم شده  ۱۶۴نفر هستند ،اما
همچنان آمار دقیقی وجود ندارد و دستورالعمل
این موضوع هنوز ابالغ نشده است.
پاساژها ،نانوایی ها و فرودگاه ها؛
بدترینهای رعایت پروتکلهای بهداشتی
وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم اعمال
محدودیت های بیشتر افزود :همه جهان اکنون
به سمت بازگشایی ها حرکت می کنند .آنچه که
مهم است رعایت پروتکل های بهداشتی است.
اعمال محدودیت های کرونایی باید در ستاد
کرونا مورد تصمیم گیری واقع شود .آنچه که
ما در وزارت بهداشت اعالم می کنیم این است
که هر تجمعی می تواند آمار مبتالیان به کرونا
را افزایش دهد ،اما هر تصمیمی که در ستاد
کرونا گرفته شود باید برای آن دستورالعمل
بنویسیم و آن دستورالعمل خط قرمز ما باشد.
در حال حاضر بدترین جاها در رعایت پروتکل
های بهداشتی پاساژها ،نانوایی ها و فرودگاه ها
هستند که سازمان ها و ادارات مربوطه باید این
موضوع را جدی تر بگیرند و قانون نیز از این
پروتکل ها حمایت کند .در حال حاضر ضمانت
اجرایی برای متخلفان این پروتکل ها وجود
ندارد .البته اگر استانی در وضعیت بسیار شدید
بیماری قرار بگیرد باید محدودیت ها اعمال شود.
به عنوان مثال اکنون در استان قم اعالم شده
است که مدارس باید به شکل غیر حضوری فعال
باشند.
میزان ابتالی کودکان به کرونا
وی درباره میزان ابتالی کودکان به کرونا اظهار
کرد :در بررسی آمار یک آمار کل وجود دارد
و یک آمار قطعی مثبت؛ در حال حاضر درصد
کل موارد بستری بیماری های شدید تنفسی در
سنین شش تا  ۱۸سال از ابتدای شیوع بیماری
تا  ۱۵شهریور ماه  ۲.۶۴درصد بوده است که از
این تعداد  ۱.۲۴درصد تست  PCRمثبت داشته
و نیم درصد نیز فوت شده اند .در نیمه شهریور
درصد بستری ها به یک ونیم درصد رسید و
میزان مرگ و میر نیز هفت صدم درصد افزایش
یافت؛ اما اینکه بازگشایی مدارس چقدر توانسته
در درصد ابتالی کودکان موثر باشد فعال نمی
توان چیزی گفت و باید سه تا چهار هفته صبر
کرد .البته باید در مورد حضور دانش آموزان نیز
آمار دقیق داشته باشیم.

گره زدن مشکالت

به اخم و لبخند دشمن خطای فاحش است

رئیس قوه قضائیه گفت :رفتار امروز آمریکاییها
در قبال توافقات پیشین ،هم نقض فاحش
«حقوق بینالملل» است هم نقض «حقوق
معاهدات» .اروپاییها باید به انجام تعهداتشان
در عمل پایبند باشند.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح روز
گذشته شورای عالی قوه قضاییه ،با گرامیداشت
هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر
جنگ  8ساله ،بر لزوم بازخوانی تاریخ دفاع
مقدس برای بهره گیری از آموزه ها و عبرت های
آن تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به همزمانی چهلمین
سالگرد دفاع مقدس با اوجگیری تقابل جریان
مقاومت اسالمی با آمریکا و صهیونیست ها،
تصریح کرد :نسخه دفاع مقدس ملت بزرگ ایران
به عنوان یک الگوی فرهنگ ساز و تاریخ ساز
در مردم و مسئوالن ما تبلور یافته و مورد توجه

جهانیان قرار گرفته است.
رئیسی افزود :دفاع مقدس تجلی ایمان و اخالص،
صبر و توکل ،دشمنشناسی و دشمنستیزی و
والیتمداری و فتحالفتوح ملت ایران بود که به
الگوی مقاومت برای جهانیان تبدیل شده و
کسانی که به عزت و اقتدار حاصل از این رویداد
عظیم بی توجهند ،باید به عبرت های آن توجه
کنند.
رئیس قوه قضاییه« ،تولید قدرت» را از مهمترین
دستاوردهای دفاع مقدس عنوان کرد و با تأکید
بر استفاده هوشمندانه از ابزار قدرت برای ابراز
قدرت ،گفت :جهشی که از نظر صنعتی و علم
و فناوری در کشور به وجود آمده ،در پرتو
دفاع مقدس شکل گرفته و توان موشکی امروز
ما محصول مجاهدت ،خودباوری و ایثارگری
بهترین فرزندان این سرزمین است.
رئیسی افزود :باید برای نسل جوان گفته شود

که چگونه ملتی که در شرایط سخت اقتصادی و
سیاسی و نظامی قرار داشت ،با دست خالی اما با
ایمان و اراده در برابر دشمن و جبهه متحد کفر
جانانه ایستاد و به پیروزی و موفقیت های بزگ
دست یافت.رئیس قوه قضاییه« ،انسان سازی»
را یکی دیگر از ابعاد و دستاوردهای مهم دفاع
مقدس دانست و گفت :مکتب شهید سلیمانی
در پرتو دفاع مقدس شکل گرفت و تربیت انسان
های در تراز انقالب اسالمی در کشور و حتی
فراتر از مرزها ،از برکات و توفقیات جنگ بود که
نمونه بارز آن شهید ابومهدی المهندس است.
رئیسی افزود :پیوندی که بین هویت اسالمی ما،
هویت ملی ما و هویت انقالبی ما به وجود آمده،
در پرتو دفاع مقدس حاصل شده و اگر ابعاد دفاع
مقدس به طور دقیق تبیین شود ،می توانیم
با تکیه بر فرهنگ ایثار ،جهاد و خودباوری بر
مشکالت امروز نیز قائق آییم و کشور را بسازیم.

افزایش فوتی های کرونا
در سنین باالی  ۷۰سال
الری با اشاره به اینکه الگوی بیماری همچنان
ابتالی بیشتر افراد مسن و آسیب پذیر است؛
تاکید کرد :در موج دوم بیماری دیدیم که پس
از بازگشایی ها ابتال به بیماری در میان افرادی
که در سنین کار قرار داشتند ،باالتر رفت .اکنون
نیز با آغاز موج سوم بیماری آمار فوتی های کرونا
در سنین باالی  ۷۰سال افزایش یافته است که
این موضوع می تواند به علت عدم رعایت نکات
بهداشتی و سهل انگاری های صورت گرفته
باشد.
درخواست بازگشت دورکاری در تهران
وی با بیان اینکه طی هفته گذشته با افزایش ۲۰
درصدی در بستری بیماران تهرانی مواجه بوده
ایم ،گفت :بیمارانی که مراجعه می کردند بدحال
تر بودند؛ اما این باعث نمی شود که بگوییم
شدت بیماری افزایش یافته؛ چون شاید این
افراد دیرتر به مراکز درمانی مراجعه کرده باشند.
در مورد تهران مهمترین خواسته ما برگشتن
دورکاری هاست .تهران برای ما بسیار مهم است.
الری گفت :در مورد ظرفیت بستری نیز  ۶۰تا
 ۷۰درصد ضریب اشغال تخت ها در حال حاضر
وجود دارد و زمانی که تعداد بیماران افزایش یابد
کمیته ای تشکیل شده و بالفاصله امکانات جدید
برای بیماران مبتال به کووید  ۱۹افزایش پیدا می
کند .در حال حاضر دغدغه زیادی برای بیماران
تهرانی نداریم .طی دو ماه گذشته نیز ۱۰۰۰
تخت به مراکز درمانی استان اضافه شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا واکسن آنفلوآنزا
به شکل رایگان در اختیار مراکز خصوصی و
مطب ها قرار نمی گیرد ،گفت :برخی پزشکان
و دندانپزشکان اعتراضاتی داشتند اما همان
مواردی که ذکر شد نیز به شرطی می تواند در
اختیار افراد مشمول قرار گیرد که بتوانیم واکسن
آنفلوآنزا را تامین کنیم.
قیمت واکسن آنفلوآنزا
با ارز دولتی و نیمایی
الری ضمن اشاره مجدد به اینکه تحریم های
ظالمانه می تواند سبب بروز مشکل در تهیه
واکسن شود ،تاکید کرد :جان مردم برای ما
اهمیت بسیار زیادی دارد و همه تالش مان را
برای تامین واکسن آنفلوآنزا انجام می دهیم.
قیمت واکسن آنفلوآنزا بستگی به تبادل ارز دارد.
بر اساس آخرین تصمیم گیری ها قرار بر این شد
که حدودا  ۱۲میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا با ارز
دولتی خریداری شده و با قیمت حدودا  ۴۲هزار
تومان عرضه شود .البته در صورتیکه تقاضا بیشتر
از این باشد ممکن است واکسن با ارز نیمایی
خریداری شود که قیمت آن بیشتر بوده و حتی
شاید تا  ۲۰۰هزار تومان نیز برسد.
گره زدن مشکالت کشور به اخم و لبخند
دشمن خطای فاحش است
رئیس قوه قضاییه ،گره زدن حل مشکالت با
تحوالت خارجی را اشتباه راهبردی جدی دانست
و گفت :برخی ممکن است به لفظ نگویند اما
حل مسائل کشور را منوط به روشن شدن نتیجه
انتخابات کشورهای دیگر می دانند اما هر جا
به دستان خارجی ها و اخم و لبخند آنها نگاه
کردیم ،دچار مشکل و وقفه شدیم.
رئیسی با تأکید بر «گره گشا بودن روحیه
جهادی در همه عرصه ها و در تمام دوره ها»،
تصریح کرد :مشکالت کشور در پرتو ایمان
و اخالص و صبر و روحیه جهادی حل شدنی
است و هر جا مردم و نیروهای انقالبی با روحیه
جهادی وارد عرصه شدند ،نتایج خوبی به دست
آمده است.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از بدعهدی آمریکا
در نقض قوانین بین الملل و حقوق معاهدات،
سیاست های سردمداران کاخ سفید را شکست
خورده دانست و با تأکید بر مطالبه گری از
اروپایی ها ،به اروپایی ها نیز توصیه کرد به جای
سخنرانی و صدور بیانیه ،به تعهدات خود عمل
کنند.

یک روانشناس به ابعاد روانی حضور کودکان در مهدهای کودک
پرداخت و مطرح کرد :رفتن یا نرفتن کودکان به مهد کودک مانند
شمشیری دو لبه است که می تواند مزیت ها و ضررهای خودش را
داشته باشد ،این والدین هستند که با افزایش آگاهی خود می توانند
بهترین تصمیم را اخذ کنند و محیطی را برای کودک خود فراهم
کنند که مزایای بیشتری برایش دارد.
نرگس حسینی نیا اظهار کرد :دوران خردسالی ـ پیش از دبستان ـ
کوتاه است و کودک اولین دانسته های خود را در این سال ها کسب
می کند ،به همین دلیل بر محیط زندگی و فضاهایی که کودک با
آنها در ارتباط است ،تاکید فراوانی می شود ،چراکه خانواده اولین
نهاد اجتماعی است که کودک در آن رشد و پرورش می یابد و در
سه سال اول زندگی ،تنها نهادی که برای کودک توصیه می شود
خانواده است.
سه سال اول زندگی ،خانواده امن ترین محیط کودک است
زندگی کودک ،خانواده
این روانشناس ادامه داد :در سه سال اول
ِ
امن ترین و مناسب ترین محیط است ،چراکه ممکن است کودکان با
اضطراب ناشی از جدایی والدین مواجه شوند و این امر تاثیرات جدی
بر آنها خواهد گذاشت ،از سن سه سالگی به بعد کودک می تواند
برای چند ساعت جدایی از والدین خود را تحمل کند ،با دیگران
ارتباط برقرار کند و از این تعامل لذت ببرد.
به گفته وی ،با افزایش سن کودک ،به مرور از نقش خانواده ها
کاسته و نهادهای دیگری به جز خانواده در آموزش ،تحول
شخصیت ،رشد عاطفی ،روانی ،جسمی ،اجتماعی و پرورش استعداد
و خالقیت کودک نقش به سزایی ایفا می کنند ،همچنین محیط ها
و فضاهای تاثیر گذاری همچون مهد کودک که اولین گامهای ورود
به جامعه شناخته میشوند ،با ایجاد انگیزه و حس تعامل به عنوان
الگوی اجتماعی باعث ارتقاء مهارت های اجتماعی و تقویت کودکان
در حوزه های مذکور می شوند.
تاثیر مهدکودک بر کودکان بیشتر از خانوده است
حسینی نیا با بیان اینکه تحقیقات نشان داده اند ،کودکانی که به
مهد کودک می روند به دلیل وجود هم بازی و همساالن خود،
فعالیت و تحرک بیشتری نسبت به سایر کودکان دارند ،اظهار کرد:
تعامل با دوستان و تشویق مربیان در مهد کودک اعتماد به نفس
کودکان را افزایش می دهد ،در بین همساالن خود را بهتر می
شناسند ،یاد می گیرد مشارکت کند ،از حقوق خود دفاع کند ،به
حقوق دیگران احترام بگذارد و به طور مداوم در حال توسعه توانایی
های خود هستند .این روانشناس معتقد است که می توان گفت
کودکان از مهد کودک نسبت به خانه تاثیر بیشتری می پذیرند،
چراکه کودک می داند که در محیط خانه حتی اگر قانون شکنی
کند ،بازهم مهر و محبت والدین را خواهد داشت ولی محیط مهد
کودک به کودک این آگاهی را می دهد که اگر پذیرش همساالن و
تشویق مربیان را می خواهد ،بایستی قوانینی را رعایت کند.
وی در بخش دیگر سخنان خود به معایب حضور کودکان در
مهدهای کودک پرداخت و گفت :حضور کودکان در مهدهای کودک
میتواند معایبی همچون تفاوت های فرهنگی ،مذهبی ،اقتصادی
خانواده های کودکانی که در کنار هم جامعه مهد کودک را ساخته
اند و تامین و پاسخگویی انتظاراتی فراتر از توان خانوادهها را داشته
باشد.این روانشناس ادامه داد :در حال حاضرعدم وجود متولی ثابت
جهت برنامه ریزی و ارزیابی و نظارت بر امور مهدهای کودک و
تعدد دستگاه های اجرایی ،ناهماهنگی هایی را در برنامه ،شیوه
و نحوه عملکرد مهدهای کودک ایجاد کرده است .لذا خانواده ها
با چشم انداز روشنی نمی توانند نسبت به ثبت نام فرزندان خود
در مهدهای کودک اقدام کنند و گاها تنها عاملی که برای انتخاب
مهد کودک در نظر میگیرند؛ فاصله میان منزل یا محل کار خود
تا مهد کودک است.
استمداد معاون علوم پزشکی شیراز؛

شدیدا به همکاری مردم نیازمندیم

با گذشت هفت ماه از شروع شیوع کووید ۱۹و رسیدن شمار
مبتالیان در فارس به مرز  ۵۰هزار نفر ،معاون بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ضمن تاکید بر لزوم جدی گرفتن هشدارها و
توصیهها ،مردم فارس را برای قطع زنجیره انتقال به استمداد طلبید.
دکتر عبدالرسول همتی دوشنبه  ۳۱شهریور در جمع خبرنگاران ،به
ارائه آمار روزانه کووید ۱۹در فارس پرداخت و گفت :طی هفت ماه
گذشته ،بالغ بر  ۲۷۸هزار تست از افراد دارای عالمت یا مشکوک به
کروناویروس در سراسر فارس ،انجام شده و جواب برای  ۴۹هزار و
 ۹۲۰نفر مثبت قطعی بوده است.
وی با اشاره به مرگ یک هم استانی مبتال به کووید  ۱۹طی
 ۲۴ساعت گذشته ،مجموع آمار جانباختگان این بیماری در استان
فارس از ابتدای شیوع تاکنون را  ۹۳۸نفر اعالم کرد .همتی با بیان
اینکه اکنون  ۷۶۳بیمار مشکوک و یا دارای عالمت کروناویروس در
بیمارستان ها و مراکز درمانی استان بستری هستند ،افزود :از این
تعداد  ۷۵بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی در بخش مراقبت
های ویژه بستری هستند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،گفت :شهروندان در
فارس مراقب باشند زیرا ُکل استانهای همجوار در وضعیت قرمز به
لحاظ شیوع کروناویروس قرار دارند .همتی با تاکید بر لزوم استفاده
از ماسک در اماکن عمومی ،مراکز پرتردد ،وسایل نقلیه عمومی و
محل کار ،خاطرنشان کرد که حفظ فاصله فیزیکی با یکدیگر ،شست
و شوی مداوم دستها با آب و صابون و در صورت در دسترس
نبودن ،استفاده از محلولهای استاندارد ضدعفونی کننده دستها،
پرهیز از دست زدن به صورت ،دهان ،بینی و چشم  ...از موارد مهم
در پیشگیری از ابتال و قطع زنجیره انتقال کووید ۱۹است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،ضمن درخواست از
والدین برای آموزش دقیق نکات بهداشتی به فرزندان خود ،گفت:
اگر شهروندان نسبت به توصیههای بهداشتی بی توجه باشند ،قطعا
طی هفتههای آینده ،وضعیت استان فارس نیز قرمز خواهد شد لذا
شدیدا به همکاری مردم برای جلوگیری از وخیمتر شدن شرایط
نیازمند هستیم.

