مردم
جنگ اقتصادی را باور کنند

دورکاری ها برای کنترل کرونا
باید اعمال شود

مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا گفت :میزان هماهنگی دستگاهها برای
کنترل کرونا در اسفند تا اردیبهشت بسیار خوب بود اما از تیرماه به بعد
میزان هماهنگی ها کم شده است .نظر ستاد ملی کرونا این است که
دورکاری ها اجرا شود اما نمی دانم چرا اعمال نمی شود .سردار نصراهلل
فتحیان روز چهارشنبه در نشست خبری آنالین از وزارت بهداشت افزود:
امیدواریم با حکمرانی دقیق و مستحکم و همراهی مردم و با تصمیمات
قوی ستاد ملی کرونا ،اپیدمی کرونا در کشور مهار شود...،
صفحه ()4

رییس جمهور با بیان این که امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم،
گفت :مردم این جنگ را باور کنند و بدانند مسئوالن اقتصادی کشور
در دو سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند؛ البته در جنگ هم
شکست و هم پیروزی وجود دارد .حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت با ادای احترام به ایثارگران و
رزمندگان اظهار کرد :در دوران دفاع مقدس روزهای تلخ و...
صفحه ()4
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اضطراب پاییزی کرونا
در راه است

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران،
معتقد است با شروع موج سوم کرونا در پاییز باید
منتظر اوج گرفتن اضطراب ابتال به این بیماری در
جامعه باشیم.
مهدی خردمند،اظهار داشت :هشدارهای پزشکی
در خصوص ادغام آنفلوانزا و کرونا از یک سو و
بازگشایی مدارس و دانشگاهها از سوی دیگر باعث
شده تا موج سوم کرونا خطرناک و پیچیدهتر از
گذشته باشد که البته همین امر باعث میشود تا
اضطراب ابتالء به بیماری در بین افراد جامعه روز
به روز باالتر رود.
وی تصریح کرد :اضطراب ،واکنش طبیعی به
شرایط سخت و تهدید آمیز است ،اما اگر این
اضطراب ،شدید و طوالنی شود عالوه بر ایجاد رنج
و مختل شدن زندگی باعث پدیدار شدن مشکالت
جدی تری نظیر افسردگی و وسواس خواهد شد.
خردمند ادامه داد :پیگیری زیاد اخبار ،تماشای
تصاویر دلخراش افراد مبتال به بیماری در شبکههای
اجتماعی ،عدم اطمینان و بزرگ نمایی خطرات از
جمله عوامل تشدید کننده اضطراب کرونا است.
وی ،استراتژی برخورد با اضطراب کرونا را یکی
از مهمترین شیوههای مقابله با این پدیده دانست
و افزود :ابتدا باید کارهایی را که به مدیریت
اضطراب کمک میکند ،شناسایی و آنها را در
طول روز انجام داد .ورزش کردن ،کتاب خواندن،
تماشای فیلم و پرورش گل و گیاه از جمله این
کارها است .یکی دیگر از استراتژیهای مقابله با
اضطراب ،پذیرفتن واقعیت است باید پذیرفت که
میزبانی از این اضطراب و نگرانی امری طبیعی
است.خردمند ،ناشناخته بودن را یکی از عوامل
اضطراب عنوان کرد و گفت :کرونا یک بیماری
جدید است و ما هنوز در مورد آن میآموزیم .عدم
اطمینان در مورد ویروس و تغییراتی که در حال
آشکار شدن آن است ،باعث میشود تا بیشتر افراد
احساس اضطراب بیش از اندازه کنند .البته این
امری طبیعی است و در واقع میتواند به ما انگیزه
دهد تا برای محافظت از خود و دیگران و برای
یادگیری بیشتر در مورد همه گیری ،اقداماتی انجام
دهیم.این روانشناس بالینی اضافه کرد :با اضطراب
و نگرانی باید به صورت ساختاری مقابله کرد به
عبارتی باید تشخیص داد که چه مواردی مشکالت
حقیقی هستند که برطرف شوند و کدام موارد
کاذب و حاصل استرس و اضطراب زیاد است و همه
اینها فقط نگرانیهایی هستند که ...
4
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به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی ؛

کیفیت پایین برگزاری مجازی کالس های مدارس؛

 857واحد صنفی در استان
پلمپ شدند

معلم و دانش آموز،
هر دو ناراضی

رشد بافتهای حاشیهای
شهر یاسوج را خفه کرده است

اینترنت پر سرعت
به قلب زیالیی
رسید

اعتیاد
و عوامل تاثیرگذار
خانوادگی
در گرایش به آن

2

اعزام زائر
از کهگیلویه و بویراحمد
به عراق ممنوع است
2

2

مبتالیان و فوتیهای کرونا نگران هستند
مبتالیان و بستری ها و فوتی ها زیاد شده است و باید از اول فکر یک
ماه دیگر را کنیم .افزایش تعداد مبتالیان به دلیل اقدامات یک ماه
قبل است .در ستاد ملی مبارزه با کرونا وزیر بهداشت و وزیر کشور
گزارش دادند و نگران بودند که مبتالیان زیاد شده اند .بنا بر رصد
شرایط داریم و اگر الزم باشد برای موارد خاص به صورت مقطعی
تصمیم بگیریم چون سالمت مردم برای ما از همه چیز دیگری مهم
تر است.
وی افزود :پنجشنبه جلسه روسای کمیته های ستاد مرکزی کرونا و
روز شنبه جلسه ستاد کرونا برگزار شده و برای اعمال محدودیت ها
تصمیم گیری می شود.

 24استان در وضعیت قرمز
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۳۶۰۵مورد جدید کرونا در
کشور طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت :یکهزار و  ۵۹۴تن از
این افراد در مراکز درمانی بستری شدند.
دکتر سیماسادات الری گفت :از دیروز تا امروز  ۲مهر  ۱۳۹۹و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،سه هزار و  ۶۰۵بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۵۹۴نفر
از آنها بستری شدند.
وی ادامه داد :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۴۳۲هزار و
 ۷۹۸نفر رسید.
الری گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۸۴ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۲۴هزار و  ۸۴۰نفر رسید.
به گفته وی ،خوشبختانه تا کنون  ۳۶۵هزار و  ۸۴۶نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری افزود ۳۹۴۸ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی همچنین گفت :تا کنون سه میلیون و  ۸۲۸هزار و  ۳۳۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح استانهای در وضعیت قرمز
بیماری گفت :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.
وی درباره استانهای در وضعیت هشدار گفت :استانهای کهگیلویه و
بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در
وضعیت هشدار قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از تکمیل ظرفیت بیمارستان
های اصفهان خبر داد و با بیان اینکه بروز موارد بستری و مرگ
و میر در استان اصفهان از میانگین کشور باالتر است ،گفت :اعمال
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
گفت :رشد بافتهای حاشیهای ،یاسوج را خفه کرده و هیچ
برنامهای برای زیرساختها وجود ندارد.
احد جمالی در نشست کارگروه اجتماعی ،فرهنگی و
سالمت کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت :آسیبهای
اجتماعی واقعیت موجود در جامعه بوده و بخشی از آن
از دست بشر خارج بوده و اصالح آن به زمان و علم کافی
نیاز دارد .معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و
بویراحمد عنوان کرد :برخی از آسیبهای اجتماعی نیز
به دلیل کم کاری و اعمال برخی از مسئوالن و دستگاهها
ایجاد و به دست مدیران دستگاه های اجرایی نیز حل
میشود .جمالی خاطرنشان کرد :اگر ما عدالت و انصاف
را درک کنیم و بر مبانی اخالقی و دینی حرکت کنیم و
اندیشه انتفاعی را کنار بگذاریم میتوانیم ،و ...

وزرای کشور و بهداشت از افزایش آمار
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به افزایش آمار مبتالیان و فوتی
های کرونا  ،گفت :اگر الزم باشد برای اعمال محدودیت ها برای موارد
خاص به صورت مقطعی تصمیممی گیریم.
محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به احتمال
اعمال محدودیت های جدید برای مقابله با کرونا  ،گفت :با توجه
به تجربه ای که در دو موج اول و دوم کرونا داشتیم ،کمیته های
زیرمجموعه ستاد مقابله با کرونا این مهارت و آمادگی را پیدا کرده
اند که سریع عکسالعمل نشان دهند ولی در برخی فعالیت ها به
دقت بیشتری در رعایت دستورالعمل ها نیاز دارد و برای برخی
فعالیت ها در شرایط سخت باید تصمیماتی بگیریم که در گذشته
هم همین کار را کردیم.
وی ادامه داد :سه یا چهار هفته قبل سفرهایی انجام شده و تعداد

معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از حقوق مصرف کننده
سازمان صنعت ،معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد
گفت ۸۵۷ :واحد صنفی استان از سوم اسفند ماه
سال ۱۳۹۸تا پایان شهریور امسال به دلیل رعایت نکردن
دستورالعمل های پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در
استان پلمب شده اند .روح اهلل باقری فرد اظهار داشت:
در این مدت  ۲۶هزار مورد بازرسی از اصناف کهگیلویه
و بویراحمد برای شناسایی متخلفانی که دستورالعمل
های بهداشتی را رعایت نمی کنند انجام شده است.
وی عنوان کرد ۵۱۸ :گشت مشترک با همکاری دانشگاه

جراحی غیراورژانسی از روز شنبه پنجم مهر ماه تا اطالع ثانوی در
استان اصفهان ممنوع اعالم شده است.
دکتر سیما سادات الری گفت :بعد از خیز بسیار شدید بیماری در
اسفند ماه سال گذشته در استان اصفهان و کاهش تدریجی در موارد
ابتال و بستری از فروردین تا هفته اول خرداد ماه سال جاری ،از
نیمه دوم خرداد ماه نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در این استان
مجددا روند صعودی به خود گرفته که این شیب صعودی همچنان
در حال امتداد است.
وی افزود :در حال حاضر شهرستانهای اصفهان ،برخوار ،چادگان،
خمینی شهر ،خوانسار ،سمیرمَ ،فریدن ،فریدون شهر ،فالورجان،
لنجان و نجف آباد در این استان در وضعیت قرمز و شهرستانهای
بوئین و میاندشت ،تیران و َکر َون ،شاهین شهر و میمه ،شهرضا،
کاشان ،مبارکه و نائین در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.
الری تاکید کرد :بروز موارد بستری و مرگ و میر در استان اصفهان
از میانگین کشور باالتر است .اکنون  ۱۲۷۸بیمار مبتال به کووید-۱۹
در بیمارستانها و مراکز درمانی استان اصفهان بستری هستند که
تعداد  ۲۱۶نفر از این بیماران به دلیل شرایط بالینی نامناسب در
بخش مراقبتهای ویژه حضور دارند.
وی افزود :متوسط سن بستری بیماران کرونایی از ابتدای شیوع
بیماری در استان اصفهان  ۵۷سال گزارش شده است .در استان
اصفهان ظرفیت بیمارستانهای مرجع کرونا به سرعت در حال
تکمیل است و برای پوشش خدمات بیماران تعداد بیشتری از
تختهای بیمارستانی اعم از دولتی ،خصوصی و خیریه اختصاص
داده خواهد شد .همچنین اعمال جراحی غیراورژانسی از روز شنبه
پنجم مهر ماه تا اطالع ثانوی در استان اصفهان ممنوع اعالم شده
است.
وی ادامه داد :بیشترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در این
استان در مراکز پلیس  ۱۰ +و کمترین میزان رعایت پروتکلها در
پاساژهای استان اصفهان گزارش شده است.

آگیهتجدید مناقصهعمویم یک مرحله ای

ـنوـبت دوم

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد
پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهایی که دارای رتبه مورد تأیید از اداره کار و امور اجتماعی می باشند واگذار نماید ،
لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید .
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واگذاری کار تأمین راننده گان خودرو سبک و سنگین
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طبق اسناد داخلی

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  99 /7 /5لغایت ( 99 /7 /9ساعت  )19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستادیران) قابل دریافت می باشد.
زمان ومکان تحویل اسناد مناقصه  :تا آخر وقت اداری روز شنبه  99 /7 /19به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – امور تدارکات
و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ افتتاح پاکت  :روز یک شنبه  99 /7 /20ساعت  10صبح

مبلغ خرید اسناد مناقصه  500 /000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت توزیع نیروی برق استان

کهگیلویه و بویراحمد که صرف ًا از طریق سامانه باید پرداخت الکترونیکی دولت گردد.

 حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است . حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یک شرکت کننده می باشد . مناقصه با یک شرکت کننده نیز بازگشایی می گردد.گواهی صالحیت ایمنی موقت (دو ماهه) برای شرکتهای که سالهای  96تا  98با شرکت توزیع دارای قرارداد می باشند
قابل پذیرش نیست
 -سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

 -تبصره  :مناقصه گران بایستی  3سال سابقه کار در تأمین نیرو و  2قرارداد معادل مبلغ مناقصه حداکثر طی  5سال گذشته داشته

باشند و فرم رضایت مندی کارفرمای قبلی و سوابق قرارداد را ضمیمه اسناد نمایند .

 -فرم اعالم رضایت کارفرما در سال گذشته ضمیمه اسناد مناقصه می بایست تکمیل و مهر و امضاء بارگذاری گردد.
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سیری در استان

رشد بافتهای حاشیهای
شهر یاسوج را
خفه کرده است
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
گفت :رشد بافتهای حاشیهای ،یاسوج را خفه کرده و
هیچ برنامهای برای زیرساختها وجود ندارد.
احد جمالی در نشست کارگروه اجتماعی ،فرهنگی و
سالمت کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت :آسیبهای
اجتماعی واقعیت موجود در جامعه بوده و بخشی از آن

از دست بشر خارج بوده و اصالح آن به زمان و علم کافی
نیاز دارد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
عنوان کرد :برخی از آسیبهای اجتماعی نیز به دلیل
کم کاری و اعمال برخی از مسئوالن و دستگاهها ایجاد و
به دست مدیران دستگاه های اجرایی نیز حل میشود.
جمالی خاطرنشان کرد :اگر ما عدالت و انصاف را درک
کنیم و بر مبانی اخالقی و دینی حرکت کنیم و اندیشه
انتفاعی را کنار بگذاریم میتوانیم ،و برنامه ریزی دقیق
داشته باشیم ،از بروز آسیبهای اجتماعی تا حد مطلوب
جلوگیری کنیم.
وی افزود :شهر یاسوج در مقابل دیگر شهرها ،خیلی
کوچک است ،اما رشد بافتهای حاشیهای درحال خفه
کردن شهر هستند و همینطور در حال رشد هست و هیچ
برنامهای برای زیرساختهای فرهنگی،آموزشی ،تفریحی

رویداد
محموله قاچاق  ۲میلیارد ریالی در دنا
کشف شد

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت :کاالی
قاچاق به ارزش  ۲میلیارد ریال از دو دستگاه خودرو
در محور یاسوج  -اصفهان کشف و ضبط شد.
سرهنگ کیقباد مصطفایی ً اظهار داشت :در راستای
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مأموران انتظامی شهرستان
دنا با هماهنگی مرجع قضائی در جاده ارتباطی یاسوج
به اصفهان ایست و بازرسی برپا کردند.
وی افزود :مأموران حین انجام ایست و بازرسی به
یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵و یک دستگاه اتوبوس
مشکوک شدند و به آنان دستور توقف دادند.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد:
سرهنگ مصطفایی تصریح کرد :رانندگان با بی
توجهی به دستورات پلیس از محل متواری شدند.
وی عنوان کرد :پس از طی مسافتی با شلیک چند تیر
هوایی و سپس به سمت الستیکها خودروها متوقف
شدند.
سرهنگ مصطفایی افزود :مأموران در بازرسی از این
خودروها  ۱۷۰عدد قهوه ساز ۷۶ ،عدد مخلوط کن،
 ۲دستگاه ماشین لباسشویی ،یک دستگاه ماشین
ظرفشویی ۱۸۰ ،عدد شارژر برقی ۳۶ ،عدد سر پلوس
خودرو ۲۴ ،عدد لنت خودرو ۲۴ ،عدد کمک خودرو،
 ۱۵هزار عدد ماسک خارجی و یک دستگاه کولر
دوتیکه کشف و ضبط کردند.
وی گفت :ارزش کاالهای کشف شده  ۲میلیارد ریال،
برآورد شده است خاطرنشان کرد :در این راستا ۳
نفر دستگیر و مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به
پارکینگ منتقل شدند.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:
قاچاق از تهدیدهای های مهم تولید و اشتغال ملی
بوده که نیروی انتظامی قاطعانه با قاچاقچیان کاال و
ارز برخورد میکند.
وی همچنیناز کشف  ۹۹کیلوگرم تریاک از یک
دستگاه کامیون کشنده در محور یاسوج  -اصفهان
خبر داد.
سرهنگ مصطفایی ًابراز داشت :مأموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر شهرستان دنا ضمن هماهنگی با مرجع
قضائی حین پایش خودروهای عبوری محور یاسوج
 اصفهان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوکشدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود :مأموران در بازرسی از آن  ۹۹کیلو گرم
تریاک که به طرز ماهرانهای در آن جاسازی شده بود
کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی استان عنوان کرد :راننده دستگیر
و به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ
منتقل شد.

رشد  ۸درصدی مصرف برق
در کهگیلویه و بویراحمد

مدیر امور بهره برداری انتقال نیروی برق ناحیه
کهگیلویه و بویراحمد از رشد مصرف هشت درصدی
مصرف برق در ساعات اوج بار (پیک بار) این استان
خبر داد.
“مسعود رضازاده” در نشست گزارش عملکرد پایش
های رله های فرکانسی شش ماهه سال جاری در
یاسوج افزود :بنا به دالیل متعددی میزان مصرف
برق در ساعات اوج بار امسال در استان کهگیلویه و
بویراحمد رشد هشت درصدی داشته که برای گذر از
ساعات اوج بار ،تالش های فراوانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تالش کردیم در ساعات اوج بار،
شبکه های انتقال و توزیع دچار مشکل خاصی
نشود ،اظهار کرد :تیم های عملیاتی و اتفاقاتی واحد
بهره برداری حوزه انتقال به طور شبانه روزی آماده
همکاری با مشترکین برق در استان بودند.
مدیر امور بهره برداری انتقال نیروی برق ناحیه
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :میزان مصرف برق
در ساعات اوج بار سال گذشته  ۴۲۵مگاوات بود که
به دلیل تغییر الگوی مصرف مشترکین ،این میزان در
سال جاری به  ۴۵۹و  ۲دهم مگاوات مصرف افزایش
پیدا کرد.
رضازاده با سخت خواندن تامین برق در برخی
شرایط گرمای زودرس امسال در استان کهگیلویه و
بویراحمد ،خاطرنشان کرد ۷۹ :فیدر در حوزه انتقال
استان وجود دارد که  ۵۳فیدر آن هم اکنون بارگیری
می شود.
وی تعداد فیدرهای کنونی ایستگاه های فوق توزیع
در استان کهگیلویه و بویراحمد را کافی ارزیابی کرد و
ادامه داد :در حال برنامه ریزی برای تامین برق پایدار
در فصل سرد امسال هستیم.
همچنین“ ،جابر افشون” معاون بهره برداری شرکت
توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در
این نشست با تقدیر از همکاری مدیران و مجموعه
پرسنل حوزه انتقال در این استان با مجموعه شرکت
توزیع نیروی برق ،عنوان کرد :با وجود این همکاری
های تعاملی است که می توانیم با رعایت تمامی اصول
فنی از شرایط سخت تابستانی و تامین برق پایدار
عبور کنیم.
وی شرایط تامین برق پایدار در تابستان زودرس آن
هم در شرایط خاص کرونایی در استان کهگیلویه و
بویراحمد را موفقیت آمیز خواند و بیان کرد :بیش
از  ۲۶۵هزار اشتراک برق در مناطق مختلف استان
وجود دارد که طول یکی از فیدرهای برق رسان به
مشترکین به بیش از  ۶۰۰کیلومتر آن هم در مناطق
کوهستانی می رسد.
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و بهداشتی نشده است و این بی شک نتیجه سوءمدیریت
و ناکارآمدی مدیریت است.
جمالی نسبت به اختصاص اعتبارات در پایان سال
اعتراض نمود و از دستگاه های متولی خواست که در
پایان گزارش بدهند و فعالیت خود را پایش کنند تا
نتیجه عملکرد شفاف و روشن شود.
وی افزود :کمیته امداد امام خمینی(ره) در تالش برای
اجرای طرح حرفه آموزی بوده و این طرح سبب تقویت
مشاغل میشود و ایجاد شغل کمک بسزایی به کاهش
آسیبهای اجتماعی میکند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری در ادامه به ایجاد
نمایشگاه دائمی برای محصوالت تولیدی قشر آسیب
پذیر تاکید کرد و از دستگاههای متولی درخواست
نمود در توزیع اعتبارات بین مناطق بر اساس عدالت و
ظرفیتهای موجود اقدام شود.

اینترنت پر سرعت به قلب زیالیی

رسید /شبکه شاد رویایی دست یافتنی

کیفیت پایین برگزاری مجازی کالس های مدارس؛

معلم و دانش آموز ،هر دو ناراضی

آموزش مجازی طبق گفته معلمان و حتی
والدین دانش آموز علمی مفید بسیار کمی برای
دانش آموزان به خصوص ابتدایی ندارد.
اسفندماه سال گذشته کرونا ویروس به صورت
ناخوانده میهمان تمام جوامع بشری شد و
بخشهای مختلف از جمله آموزش و اقتصاد
را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که هنوز
تکلیف مدارس مشخص نیست.
جهانبخش از معلمان یاسوجی میگوید :در اکثر
کشورهای دنیا طبق روال قبل زیرساختها را
فراهم کردند و با رعایت پروتکلهای بهداشتی
کامل کالسها را به صورت حضوری برگزار کرده
و برخی کشورها همچون کنیا تعطیل کردند.
وی با اشاره به اینکه در کشور ایران هر روز
یک برنامه اعم از حضوری ،اختیاری و روزانه
دو ساعت کالس اعالم میکنند ،ادامه داد :در
صورتی هر گروه در طول هفته  3روز در کالس
حضور پیدا کنند  6ساعت میشود در حالی قبل
شهر یاسوج به دلیل مناسب بودن قیمت
امالک در مناطق حاشیهای به عنوان یکی
از اولین شهرهای مهاجر پذیر کشور شناخته
میشود.
موضوع الحاق مناطق حاشیهای به شهر
یاسوج سالهاست که دغدغه مسئوالن استانی
است.
استانداری کهگیلویه و بویراحمد در تالش
است تا پایان دولت تدبیر و امید این موضوع را
به پایان برساند و مناطق حاشیهای در شمال و
جنوب شهر را به یاسوج الحاق کند.
یاسوج به دلیل خوش آب و هوا بودن و
قیمت مناسب امالک در مناطق حاشیهای در
رتبههای نخست مهاجر پذیری در کشور قرار
گرفته است.
به عقیده کارشناسان و طبق مشاهدات دو
منطقه شهر مادوان و شهرک والیت در شمال
و جنوب شهر یاسوج ،رشد باالی جمعیت را
در چند سال اخیر تجربه کرده اند ،موضوعی
که با توسعه شهری و مالکهای توسعه فاصله
بسیار دارد.
برای مثال در مناطق یادشده هیچگونه فضای
سبز و پارکی وجود ندارد و دیگر زیرساختها
نیز بصورت معیوب وجود دارند.
شیخی مشاوره طرح جامع شهری ،شهر

کند ،وجود دارد؟ ،یادآور شد :زیرساختها برای
آموزش مجازی فراهم نیست به گونهای که هم
اکنون  30دانش آموز کالس پنجم در روستای
مهریان در  4کیلومتری یاسوج گوشی یا تبلت
برای استفاده از شبکه شاد را ندارند.
جهانبخش ادامه داد :برخی دانش آموزان از
گوشی دیگر اعضای خانواده همچون برادر و
خواهر خود استفاده میکنند و امکان دارد در
طول روز از منزل خارج شوند و امکان استفاده
نداشته باشند.
این معلم یاسوجی افزود :آموزش مجازی نیز
طبق گفته معلمان و حتی والدین خود دانش
آموز هیچ بار علمی مفیدی برای دانش آموزان
به خصوص ابتدایی ندارد بویژه برای دانش
آموزانی که از نظر هوشی مقداری ضعیف یا
دانش آموزانی که والدین تحصیلکردهای ندارند
که به فرزندشان آموزش دهند چون یکی از
موارد الزم برای آموزش مجازی همراهی یکی
از اعضای خانواده با معلم برای پیش بردن
برنامههای معلم در خانه است.
جهانبخش بیان کرد :انتظار میرود آموزش و
پرورش برنامه واحدی داشته باشد زیرا امکان
برگزاری کالس حضور و مجازی برای معلمان
وجود ندارد و جز سردرگمی ملم نتیجهای ندارد.
وی خاطرنشان کرد :در صورت برگزاری
کالسهای درس به صورت مجازی باید مشکل
نبود و قطعی اینترنت در مناطق مختلف برطرف
شود و برای افزایش سرعت آن فکری کرد و
با توجه به اینکه بسیاری از خانوادهها دچار
بیکاری ،فقر و تعطیلی کسب کار خود شدند
و امکان تهیه گوشی رو برای آموزش مجازی
ندارند حداقل این وسیله در اختیار خود دانش
آموزانی که توانایی تهیه آن را ندارند در اختیار
آنان قرار گیرد.
دیگر معلم روستایی در کهگیلویه و بویراحمد
میگوید :فراهم نبودن زیرساخت های الزم از
جمله امکانات سخت افزاری مثل قلم نوری،
تابلو هوشمند ،وسایل ضبط فیلم و امکانات نرم
افزاری مثل امکانات تبدیل فیلمها به فایلهای
با حجم کم که به راحتی دانلود و استفاده

بشوند ،از مشکالت آموزش و پرورش در شرایط
کرونایی است.
محمد دانشینسب عدم آموزش کافی و
نداشتن مهارت الزم در بین بیشتر فرهنگیان
برای تدریس در فضای مجازی و از راه دور را
از مشکالت معلمان دانست و افزود :در بخش
دانش آموزان و والدین نیز با مشکل جدی
نگرفتن این نوع تدریس در بین دانش آموزان
و والدین که سبب شد ،برنامه های تدریس در
فضای مجازی ،سرسری گرفته شده و بعضاً در
کالسها حاضر نشده و در موقع امتحان هم
تقلب و دیگر نویسی ،رواج زیادی داشت ،روبه
رو هستیم.
وی با اشاره به انتظارات مجموعه معلمان و
دانش آموزان از وزارت آموزش و پرورش و ستاد
کرونا ،بیان کرد :انتظار میرود که بخشنامهها
و دستورالعمل ها به گونهای باشد که سالمت
معلمان و دانش آموزان در اولویت باشد و
بخشنامهها روشن و غیر قابل تفسیر به رای
باشد تا هم معلمان ،دانش آموزان و والدین
تکلیف خود را بدانند.
دانشینشب خاطرنشان کرد :به طور مثال
بخشنامه گفته « مدارس باز ،اما حضور دانش
آموزان ،اختیاری است» که باعث شده تعداد
انگشت شماری از دانش آموزان در مدرسه
حاضر شده و معلم مجبور به تدریس حضوری
میشود و بعد از اون هم باید برای غایبین ،به
صورت مجازی ،تدریس شود که این یعنی دو
وقت از معلم گرفته میشود و یک دوگانگی در
تدریس و ارزشیابی خواهد شد.
وی تاکید کرد :در شرایط فعلی ،بهترین راهکار،
تقویت شیوهها و روشهای تدریس مجازی بوده
زیرا اکثر خانوادهها ،راضی به حضور فیزیکی
فرزندان خود در مدرسه نیستند ،اما برای این
تدریس رسمی حضوری ،دچار وقفه ،نقصان
و ضعف نشود پیشنهاد میگردد هر دو هفته
یکبار ،به تشخیص مدرسه یا خواست اکثر
دانش آموزان ،کالسهای رفع اشکال با رعایت
دستورالعملهای بهداشتی برگزار شود.

الحاق مناطق حاشیهای به شهر یاسوج

توپوگرافی منطقه ،و دیگر نیازهای موجود
پیش بینی شده است.
شیخی افزود :تراکم ناخالص جمعیتی در شهر
مادوان  100نفر بر هکتار است و در تراکم
خالص جمعیت که با شاخص جمعیت بر
منطقه مسکونی لحاظ میشود شهرک والیت
در حال تجربه نرخ رشد جمعیت باال هست.
وی با اشاره به ضرورت حذف و جابجایی
شهرک بلوکو به عنوان یک منطقه صنعتی
بیان کرد :در گذشته پیشنهاد حذف شهرک
بلوکو را داده بودیم ،اما متاسفانه جدی گرفته
نشد و هم اکنون شاهد رشد منطقه مسکونی
در حاشیه و حتی داخل فضای شهرک
صنعتی بلوکو هستیم.
شیخی در ادامه بیان کرد :با توجه به مشاهدات
و پیش بینیهای صورت گرفته در افق شهر
یاسوج ،یعنی در سال  1410جمعیت این شهر
به  350هزار نفر خواهدرسید ،و هم اکنون در
برخی از شاخصها در مناطق حاشیهای مثل
فضای سبز سرانه در حد صفر است.
مشاور طرح جامع شهر یاسوج در ادامه بر
ضرورت حذف مخازن نفت شرکت نفت در
میدان جهاد یاسوج به عنوان یک تهدید و
شهرک صنعتی بلکو به دالیل خطر آالیندگی
برای شهر تاکید کرد.

از کرونا در هفته  25ساعت در کالس درس
حضور پیدا میکردند و اما باید گفت « امکان
آموزش در طول هفته  6ساعت برای معلم وجود
ندارد».
جهانبخش بیان کرد :ناگفته نماند که دانش
آموز با همان حضور دو ساعته در کالس درس
نیز در معرض ابتال به بیماری کووید  19قرار
دارد در حالی از این کالس درس بهره کافی
را ندارد.
وی تاکید کرد :با برنامه اختیاری بوده حضور
دانش آموز در کالس درس نیز راه به جایی
نمیبریم زیرا دانش آموز در این صورت یک روز
در کالس درس حضور پیدا میکند و شاید چند
روز نیز نباشد و در این صورت این آموزش بی
فایده است.
وی با طرح این پرسش آیا انگیزه فعالیت برای
معلمی که صبح به صورت حضوری در کالس
درس بوده و عصر باید به صورت مجازی فعالیت

دغدغه ماندگار مسئوالن استانی

یاسوج اظهار داشت :در سال  1387ستاد
ملی برنامه ریزی شهری اختیار تصمیم گیری
درباره روستاهای حاشیهای شهر یاسوج را به
استان واگذار کردهاست.
وی با اشاره به اینکه شهر یاسوج هم اکنون
دارای سه منطقه شهری می باشد ،افزود:
مطابق پیش بینیهای صورت گرفته در
طرح الحاق مناطق حاشیهای به شهر یاسوج،
پیشنهاد شده است شهر یاسوج به پنج منطقه
تقسیم شود که منطقه چهار با الحاق شهر
مادوان ،روستاهای بلهزار و مهریان به شهر
یاسوج و منطقه پنج با الحاق روستاهای
سرابتاوه ،تل خسرو و شهرک والیت به شهر
یاسوج ایجاد خواهدشد.
شیخی در ادامه یادآور شد ،رشد باالی
جمعیت در مناطق حاشیهای شهر یاسوج در
آینده موجب بروز مشکالت بسیاری میشود،

وی خاطرنشان کرد هم اکنون نرخ رشد باال
در شهر مادوان و روستاهای اطراف نرخی 80
درصدی است ،و این آمار با توجه به شرایط
گوناگون از نرخ رشد جمعیت در شهر یاسوج
باالتر است .وی افزود :عالوه بر مناطق مادوان
و روستاهای اطراف هم اکنون تراکم جمعیت
در مناطقی نظیر شهرک والیت و تلخسرو نیز
رو به افزایش است و در برخی موارد شهرک
والیت آمار رشد جمعیتی بیشتری را نسبت به
سایر نقاط حاشیهای دارد.
شیخی اظهار داشت :عالوه بر الحاق فیزیکی،
موضوع مدیریت یکپارچه شهری نیز باید
مورد توجه قرار بگیرد ،تا دوباره شرایط به
سمت پراکندگی و گسترش حاشیه نشینی
سوق داده نشود .وی در ادامه بیان کرد:
در طرح پیشنهادی به کمیته برنامهریزی
شهری ویژگیهای طبیعی ،وضعیت اراضی،

 ۸۵۷واحد صنفی متخلف

در کهگیلویه وبویراحمد پلمب شدند
معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از حقوق
مصرف کننده سازمان صنعت ،معدن و تجارت
کهگیلویه و بویراحمد گفت ۸۵۷ :واحد
صنفی استان از سوم اسفند ماه سال۱۳۹۸
تا پایان شهریور امسال به دلیل رعایت نکردن
دستورالعمل های پیشگیری از انتشار ویروس
کرونا در استان پلمب شده اند.
روح اهلل باقری فرد اظهار داشت :در این مدت
 ۲۶هزار مورد بازرسی از اصناف کهگیلویه
و بویراحمد برای شناسایی متخلفانی که
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی
کنند انجام شده است.
وی عنوان کرد ۵۱۸ :گشت مشترک با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی ،تعزیرات
حکومتی،صنعت معدن تجارت ،فرمانداری ها،
دفتر اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
،فرمانداری ها و سایر متولیان هفت ماه

گذشته در استان انجام شده است.
معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از حقوق
مصرف کننده سازمان صنعت ،معدن و تجارت
کهگیلویه و بویراحمد مجموع بازرسی های
انجام شده از واحدهای صنفی استان برای
سایر گران فروشی،عدم درج قیمت و سایر
تخلفات را ۴۴هزار و ۶۱۰مورد اعالم کرد.
باقری فردعنوان کرد :امسال  ۲هزار و ۶۵۴
متخلف در بازارهای استان شناسایی و تاکنون
یکهزار و ۹۵۱فقره پرونده تشکیل و به
تعزیرات حکومتی معرفی شده است.
وی ارزش پرونده های تشکیل شده امسال را
 ۳۲میلیارد ریال برآورد کرد .معاون بازرسی،
نظارت و حمایت از حقوق مصرف کننده
سازمان صنعت ،معدن و تجارت کهگیلویه و
بویراحمدابراز داشت :در سال جاری همچنین
 ۲هزار و  ۱۰۰بازرسی به منظور کشف

کاالهای قاچاق در بازار استان انجام شده
است و  ۱۸پرونده به ارزش  ۱۰۵میلیون ریال
تشکیل و به مراجع قانونی ارجاع شد.
باقری فرد گفت :از این واحدهای صنفی
 ۲۳هزار و  ۷۶۲قلم کاالی قاچاق شامل
سیگار،نوشیدنی ها و انواع لوازم آرایشی و
بهداشتی کشف شد .وی همچنین از انجام
بازرسی های مداوم از واحدهای خبازی
کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری خبر داد
و افزود :در این خصوصی پنج نانوایی متخلف

که اقدام به توزیع  ۳۱۴کیسه آرد خارج از
شبکه کرده بودند شناسایی شدند.
باقری فرد اظهار داشت ۴۰ :بازرس ویژه و ۳۰
بازرس افتخاری کار رصد بازارهای کهگیلویه
و بویراحمد را بر عهده دارند.
وی با اشاره به اینکه حدود  ۳۰هزار واحد
صنفی در استان فعالیت می کند تاکید کرد:
نظارت بر این تعداد واحد صنفی با همت
مضاعف و تالش مستمر این بازرسان امکان
پذیر شده است.

با نصب و فعال سازی دو ایستگاه ارتباطی ،سیگنال اینترنت پر
سرعت به قلب زیالیی رسید.
دو ایستگاه ارتباطی در زیالیی فعال شده تا چندین روستای
منطقه زیالیی به شبکه ملی اطالعات متصل شوند.
طی روزهای گذشته ،با راه اندازی دو ایستگاه ارتباطی موشمی
زیالیی و خونگاه ،دو هزار و  ۶۳۸نفر از خدمات اینترنت پرسرعت
برخوردار شدند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات کهگیلویه و بویراحمد
گفت :روستاهای بنه درازموشمی ،قلعه بنی موشمی ،گودتلخدان
زیالئی ،موشمی سفلی ،آب سپا ،خونگاه و دشت رز روستاهایی
هستند که با راه اندازی این دو ایستگاه به شبکه ملی اطالعات
متصل شدهاند.
جواد غالم پور با اشاره به تالش بی وقفه مجموعه ارتباطات برای
اتصال همه روستاهای باالی  ۲۰خانوار به اینترنت پر سرعت،
افزود :در طرح اتصال روستاها به شبکه ملی اطالعات ۷۴
روستای استان در یک سال اخیر به شبکه ملی اطالعات متصل
و  ۱۱هزار و  ۵۳۸نفر از اینترنت پرسرعت بهره مند شدند.
وی افزود :پنج ایستگاه دیگر نیز با پیشرفت  ۵۰درصد در حال
احداث بوده و  ۱۰ایستگاه در مرحله بازدید و جانمایی هستند
که ظرف سه ماه به بهره برداری می رسند.
غالم پور خاطرنشان کرد :هزینههای اجرای این طرح از محل
اعتبارات ملی تأمین شده است.
با تکمیل دسترسی به شبکه ملی اطالعات در مناطقی مانند
سادات چاهن زیالیی ،چراغ اینترنت پر سرعت در منطقه سبز
شده و محرومیتها ،فرزندان این منطقه را از شاد بی نصیب
نمیگذارد و شاد به عنوان رویایی دست نیافتنی نخواهد ماند.

نیروگاه و پارکینگ خورشیدی

دانشگاه یاسوج به بهره برداری رسید

مدیرطرحهای عمرانی دانشگاه یاسوج گفت :نیروگاه و پارکینگ
خورشیدی دانشگاه یاسوج به بهره برداری رسید.
روح اهلل موسوی افزود :این پروژه در زمینی به مساحت یکهزار و
 ۲۰۰متر مربع و با اعتبار  ۱۵میلیارد ریال اجرایی شد.
وی با بیان اینکه این پروژه طی سه ماه ساخته شد ،گفت:
در راستای استفاده بهینه از انرژیهای نو و با حمایت و تاکید
ریاست محترم دانشگاه در سال جاری ،در راستای بخشنامه
هیئت وزیران در خصوص تولید برق به میزان  ۲۰درصد انرژی
مصرفی واحدهای دولتی ،کار طراحی و ساخت نیروگاه و
پارکینگ خورشیدی در دستور کار قرار گرفت.
موسوی اظهار داشت :در اولین روز مهرماه سال جاری این
نیروگاه مورد بهره برداری و متصل به شبکه برق دانشگاه شد.
وی تصریح کرد :توان تولیدی این نیروگاه ۶۰ ،کیلو وات ساعت
آن گرید و نوع پنل و سازه نیز پنل تابان انرژی ایرانیان ۳۲۵
وات و سازه گالوانیزه گرم است.
موسوی افزود :این نیروگاه  ۹۰درصد برق مصرفی سازمان
مرکزی دانشگاه معادل  ۳۰۰کیلو وات ساعت در روز را تأمین
میکند.
وی بیان داشت :این نیروگاه ،ساالنه رقمی بیش از  ۳۲۴میلیون
ریال صرفه جویی به همراه دارد.

رشد  ۲۸درصدی کاالهای صادراتی
از کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل گمرک کهگیلویه و بویراحمد گفت :کاالهای صادراتی
استان به لحاظ وزنی نسبت به نیمه اول سال گذشته  ۲۸درصد
و به لحاظ ارزشی دالری افزون بر  ۸۹درصد رشد نشان می دهد.
“بهنام احمدی”  ،افزود :در  ۶ماهه سال  ۹۹تعداد  ۳۸فقره
اظهارنامه صادراتی به وزن  ۶۲۱هزار تن کاال شامل پودر و
عصاره شیرین بیان ،انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی،
زعفران ،اسانس ،کفش اسپورت ،پوشاک ،اسپری خوشبو کننده
از گمرک استان صادر شده است.
وی ارزش محصوالتی صادراتی را یک میلیون و  ۷۶هزار دالر
دانست و تصریح کرد :ارزش کاالهای صادراتی نیمه اول سال
گذشته  ۵۶۷هزار و  ۹۸۳دالر است.
مدیرکل گمرک کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :کاالهای
صادراتی به لحاظ وزنی نسبت به نیمه اول سال گذشته ۲۸
درصد و به لحاظ ارزشی دالری افزون بر  ۸۹درصد رشد نشان
می دهد.
احمدی تاکید کرد :این کاالها از گمرک استان به کشورهای
عراق ،آلمان ،سوئیس ،فرانسه ،آفریقای جنوبی و افغانستان صادر
شده است.
وی بیان کرد :همچنین در نیمه نخست امسال مطابق با ماده
 ۴۷قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعداد  ۱۳۲فقره پرونده در
گمرک استان تشکیل و با طی تشریفات قانونی به پایان رسید.

اعزام زائر از کهگیلویه و بویراحمد
به عراق ممنوع است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :اعزام زائر ،موکب دار و
هیأت مذهبی از کشور و این استان به عراق به مناسبت اربعین
حسینی امسال ممنوع است.
حسین کالنتری در نشست ستاد اربعین حسینی کهگیلویه و
بویراحمد در یاسوج اظهار داشت :این تصمیم از سوی ستاد ملی
اربعین گرفته و به تمامی استان ها نیز اعالم شده است.
وی افزود :بر همین اساس امسال هیچگونه نام نویسی از زائران،
موکب داران و هیأت های مذهبی کشور و کهگیلویه و بویراحمد
انجام نمی شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :عراق تمامی مرزهای
خود را بسته و از ورود زائران ،موکب داران و هیأت های مذهبی
کشور و این ستان به آن جلوگیری می شود.
کالنتری عنوان کرد :بر اساس اعالم ستاد ملی اربعین حسینی
هرگونه راهپیمایی به مناسبت اربعین امسال نیز در کشور
ممنوع خواهد بود.
وی ابراز داشت :آیین های عزاداری اربعین حسینی امسال در
کشور و کهگیلویه و بویراحمد همچون دهه نخست ماه محرم
با رعایت کامل نکات بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی
برگزار می شوند.
کالنتری گفت :برگزاری آیین های عزاداری دهه نخست ماه
محرم امسال در کشور و کهگیلویه و بویراحمد همراه با رعایت
کامل مسائل بهداشتی تجربه و الگویی مناسب برای مراسم های
اربعین حسینی است.
وی اظهار داشت :نذورات اربعین حسینی امسال در کهگیلویه و
بویراحمد بر اساس رعایت نکات بهداشتی و در قالب بسته های
معیشتی بین نیازمندان این استان توزیع شود.
اربعین حسینی امسال روز پنجشنبه  ۱۷مهرماه مصادف با ۲۰
صفر است.
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انهدام باند سارقان اینترنتی در

کرمانشاه /دستبرد به  700حساب بانکی

تنهایی و انزوا باعث
فرسودگی و بیماری
می شود

دانش آموزان باید به آنها کمک کنیم تا حداقل در چهار
قلمرو وجودی خود یعنی تحصیل ،تفریح ،روابط و سالمت
جسمی شان تعادل ایجاد شود.این روانشناس بالینی با بیان
اینکه بیماری کرونا امکان حضور دانش آموزان در مدرسه و
بسیاری از محیط های دیگر را مختل کرده است ،گفت :ما
در یک وضعیت متفاوت و تجربه نشده هستیم ،بسیاری از
شیوه های آموزشی در این شرایط کارایی خود را از دست
داده اند.
صاحبی اضافه کرد :در این شرایط باید بالفاصله به دنبال
شیوه های متناسب با وضعیت جدید باشیم در غیر این
صورت با بحران جدی در فرایند یادگیری و فعالیت های
آموزشی روبه رو خواهیم شد در این راستا معلمان و والدین
باید به این تغییر وضعیت توجه الزم و کافی را داشته باشند.
این روانشناس بالینی با اشاره به اینکه کرونا باعث تضعیف
روابط شده است ،گفت :دانش آموزان در این وضعیت در
اغلب اوقات خود را منزوی و ایزوله احساس میکنند و
تنهایی و انزوا باعث فرسودگی و بیماری است .این درحالی

اعضای باند سارقان اینترنتی که ازحساب بانکی  700نفر در سراسر
کشور تحت عنوان دانلود فیلم های اکران شده بر روی پرده سینما،
روانشناس بالینی گفت :دانشآموزان در شرایط کرونایی
فروش شارژ ارزان قیمت و ...سرقت کرده بودند ،با تالش پلیس
که بیشتر در منزل هستند ،در اغلب اوقات خود را منزوی و
استان دستگیر شدند.
ایزوله احساس میکنند این در حالیست که تنهایی و انزوا
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار «علی اکبر جاویدان» باعث فرسودگی و بیماری میشود و انزوا از سیگار کشیدن
اظهار داشت :به دنبال رصد فضای مجازی در شبکه های اجتماعی خطرناکتر است.
توسط پلیس فتا کرمانشاه ،ماموران متوجه یک درگاه جعلی بانکی به گزارش ایرنا علی صاحبی در سومین نشست «خیر و
(فیشینگ) شدند که توسط نوجوان  18ساله ای در یکی از پیام خرد» مؤسسه داراالکرام با موضوع تحصیل دانش آموزان در
ایام کرونا ،چالش و فرصتها ،افزود :در وضعیت فعلی دانش
رسان های خارجی ایجاد شده بود.
 23ربي��ع
داد| 1394:
ادامه دی
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| 1437تحقیقات تکمیلی خود
پلیساالولفتا در
ماموران
دووی
پرده
روی
شده
اکران
های
فیلم
دانلود
با
شخص
این
که
دریافتند
پايداري 88498481
سینما به مبلغی ناچیز ،فروش شارژ ارزان قیمت و  ...به اطالعات
بانکی کاربران که بیشتر در رده های سنی نوجوانان و جوانان بودند
دريچه
کرده و اقدام به سرقت مبلغی از حساب آنان می
دسترسی پیدا
کرده است.
گفتوگوي «جوان» با همرزمانش
خاطراتي از فرمانده شهيد گردان وليعصر(عج) در
سردار جاویدان تصریح کرد :صاحب درگاه جعلی و همدستانش شايان جواني  23ساله و داراي سوء مصرف از جمله عوامل تاثیر گذار خانوادگی در
برای شناسایی نشدن در ازای پرداخت مقداری وجه نقد به افراد آمفتامين(شيشه) مي باشد ،وي پدر خود را گرایش به اعتیاد شامل:
در سن  12سالگي از دست داده است و داراي  .1کمبود محبت :بسياري از صاحب نظران در
کارتن خواب کارت بانکی آنها را دریافت و مبالغ سرقت شده را به
مادري بي توجه مي باشد.
مسئله بزهکاري و گرايش به مواد مخدر کمبود
این حساب ها واریز و سپس با مراجعه به پمپ بنزین های سطح
شايان از سن  15سالگي با مواد آشنا شده و محبت و ضعف عاطفي در خانواده ها را ريشه
شهر آن را تبدیل به پول نقد می کرده است.
غالمحسينسابقه
رفتارهاي پرخطر مانند رابطه متنوع اصلي جرم و انحراف دانسته اند .اختالالت رواني
بهبودي
شبانه
های
تالش
با
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد:
دارد،
را
دست
اين
از
مواردي
و
سرقت
جنسي،
افراد ناشي از کمبود محبت باعث ضعف اعتماد
اگر چ�ه در ظاهر ش�هداي دفاع مقدس
تردد
های
محل
دادن
روزی ماموران پلیس فتا و تحت کنترل قرار
اينکه
از
پس
شايان
متوجه شده است مبتال به به نفس ،خجالت و تمايل به تقليد کورکورانه ،نياز
در ميان ما نيستند ،اما ياد و خاطرهشان
مقام
با
هماهنگی
از
پس
مداري و
واليت شناسایی
واليتدرواین راستا
متهمان  4نفر
يکخود را
رابطه
است،
ايدز
ش�هيدگسترش داده و افراد را به جلب توجه و خودنمايي از طريق روش هاي
که ناش�ي از تأثير وجودي
شدند.
دستگیر
منسجم
عملیاتی
قضائی در
شدن خود مي داند.
ايدز
به
مبتال
مسئول
نامطلوب مي شود که هر يک از اين امور مي تواند
مؤلفههاي قدرت يك ملت
بر دوس�تان ،نزديكان و همرزمانش�ان
مواد
تامين
براي
او
محرک مصرفي خود دست زمينه انحراف افراد را فراهم کند.
اسناد
به
توجه
با
و
پرونده
این
به
رسیدگی
فرآیند
در
گفت:
وی
اس�ت ،مان�دگار ميمان�د و بي�ان اي�ن
ع.م
زده
مي
سرقت
به
است ،پس از چند مرتبه در اينجا کمبود محبت از طرف مادر شايان که
مورد
کشور
سراسر
در
نفر
700
از
بیش
شد
مشخص
مدارک،
و
خاط�رات ميتوان�د در ش�ناخت گوهر
در بررسي وقایع روزانه دفاع مقدس ،به تحلیلي از
زنداني
و
دستگيري
شدناو ديگر دست به سرقت رکن اصلي عاطفه را در خانواده دارد ديده مي
اند.
گرفته
قرار
سرقت
وجودي ي�ک ش�هيد و مس�يري که
رادیو «امان» کشور اردن برخوردم که درست 35
هزينه
ش�هادتمادر خود
س�عادتنزده و از
يارياعتياد خود را مي گرفته شود .همچنين شايان در نوجواني ديگر رکن
منزلبه متهم
بازرسی
اینکه در
چنین بیان
جاویدان با
رس�انده،
های اولیه از را
عراق
پیروزي مسلم
روزهایي از
سردارپیش در
سال
که
حالي
در
مصرف
بار
آخرين
در
شايان
است،
خانواده يعني پدر را از دست داده است که عالوه
وجهباش�د .از همي�ن جاس�ت ک�ه
رسانمان
آمده 620میلیون ریال
بیش از
بانکی)
جعلی
درگاه
(صاحب
اصلی
تحلیل
این
در
بود.
داده
خبر
ایران
جنگ با
در
طبيعي
حالت
از
خارج
بوده به سمت مادر حمله بر جنبه عاطفي بر بعد اقتصادي وي و خانواده نيز
کشفدر ديباچه دفاع مقدس ،اهميت
«روايت»
گذشته وتجهیزات مربوطه
جنگبانکی و
کارت
زیادی
تعداد
همراه
بود به
نقد
آغاز
از
ماه
سه
از
بیش
چون
که
ور شده و او را مورد ضرب
شهدا و شتم قرار مي دهد و تاثير گذار بوده است.
دارد و خاطرات همرزمان
بسياري
های
کالهبرداری و سرقت
میزانازدقیق
قسمتبرای
تحقیقات
هنوزافزود:
شد،
خاک ایران
هاي زیادي
ارتش عراق
ادعا مي کند او براي
شايان توطئه درست کرده  .2تبعيض بين فرزندان :شايان در يک خانواده
از آنها ،انتق�ال دهنده فرهن�گ ايثار و
دارد.
ادامه
باند
اعضای
توسط
شده
انجام
اوست.
جنگ
قطعي
برنده
پس
دارد،
دست
در
را
و شايان را به محاصره غول ها در آورده است که پر جمعيت زندگي مي کند و همواره از سوي
اس�ت .با ما در گفتوگو با چند
برگردیماز تالش برایشهادت
شناسایی
پایان
در
کرمانشاه
استان
انتظامی
فرمانده
شد
مي
ایراد
تحلیل
این
که
روزهایي
به
اگر
اکنون با راهنمايي مادر و مرکز به مرکز مشاوره سه برادر بزرگتر از خود مورد سرزنش واقع مي
ت�ن از همرزمان س�ردار ش�هيد مهدي
شاید حق
شرایط وقت
بيطرفانه به
و
کنیم ،باند
احتمالینگاهاعضای
همدستان
دیگر
خبرراداد و از مردم خواست مراجعه کرده است تا از مشکل اعتياد و در کنار شود .برادران وي او را مايه ننگ خانواده دانسته
ناصري و بيان خاطرات�ي کوتاه از منش
روزها
آن
در
عراق
هرحال
به
بدهیم!
امان
رادیو
به
دهند.
انجام
را
خود
اینترنتی
های
خرید
معتبر
های
درگاه
از
تنها
آن بيماري ايدز ،صحبت کند و راهکار بگيرد.
و شايان را با پسر عموي خود مقايسه مي کنند.
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آموزان با سبک جدیدی از تعامالت و رفتارها روبرو هستند
که هیچ پیشینهای در تاریخ بشریت نداشته است یکی از
مهمترین مسائل در این زمینه مساله بازی و تفریحات است
که از ضروری ترین نیازهای کودکان و نوجوانان به شمار می
آید.این روانشناس بالینی افزود :یادگیری بسیاری از مهارت
های مهم و عمیق انسانی از طریق بازی ها انجام می شود.
تنظیم هیجان ،حل مساله ،خلق استراتژی و تفکر انتزاعی
از کارکردهای بازی و تفریح است ،بازی نیز مثل بسیاری
دیگر از ابعاد انسان در تعامل و رابطه با دیگران معنا پیدا می
کند .وی از مهمترین و حساسترین ابعاد ناشی از بیماری
کرونا را مساله تحصیل دانش آموزان عنوان کرد و افزود:
آموزش و زندگی دانش آموزان به ویژه در این دوران از
اهمیت ویژه ای برخوردار است و آموزش دانش آموزان در
مقاطع مختلف تعطیل شدنی نیست.صاحبی ادامه داد :این
نوع مسائل را نمی توان به زمان پس از حل بحران کرونا
موکول کرد چراکه فرزندان و دانش آموزان ما در حال حاضر
در معرض آسیب هستند .در شرایط بحرانی برای کمک به

است که انزوا از سیگار کشیدن هم برای سالمتی خطر
بیشتری دارد .صاحبی ادامه داد :زندان انفرادی موجب
شکستن و فروپاشی روانی فرد می شود و به همین دلیل
مصداقی از شکنجه به حساب می آید .پس باید تغییر شرایط
و بحران روابط دانش آموزان را در این ایام جدی بگیریم
و به دنبال راه حلی برای ایجاد روابط عمیق و پیوندهای
اجتماعی معنادار ،صمیمی و تفاوت آن با دورهمی های
سطحی و شکلی را درک کنیم.این روانشناس بالینی اضافه
کرد :کرونا موجب تغییرات رفتاری در ما شده که می تواند
به طور مستقیم بر سالمت جسمی و روحی افراد موثر باشد.
جسم سالم مهم است چون باعث ایجاد تحمل بیشترفرد
می شود .امیداواری ،حوصله و دقت را افزایش و به فرد
قدرت پشتکار و تداوم می دهد .پس این ضروری است که
برای ایجاد تعادل به جسم سالم نیاز داشته باشیم و میتوان
گفت مسئله آموزش دانش آموزان به هیچ وجه از سالمت
آنها جدا نیست.
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اعتیاد و عوامل تاثیر گذار خانوادگی در گرایش به آن

فال امروز

متولد فروردین  :امروز صبور بودن در محیط کاری تبدیل به
گزارش
مقوله پر اهمیتی شده است ،بنابراین حتی اگر فکر میکنید که
برگزاري
«جوان»
گزارش
مراسم نشان ندهید .فرصتهای
سریع واکنش
شماستاز خیلی
حق با
زیادی برای پول درآوردن و همچنین شاد بودن وجود دارد ،به
تجليل از شهدا و جانبازان اقليتهاي مذهبي
جای اینکه همه امور را همان طوری که در ظاهر خوب به نظر
میرسند در باطن هم خوب و عالی فرض کنید ،روش عاقالنه
این است که صبر کنید تا ببینید که آیا آنها در روزهای آینده
جگرگوشهام به ایران بازگشتهام و دوباره به
عليرضا محمدي
تغییر میکنند یا نه.
هنگام نماز مغرب است که به مسجد آیتاهلل سوریه ميروم تا در کنار سایر همرزمانم ،از
متولد اردیبهشت  :اگر شما درباره افکارتان صحبت نکنید
ایرواني داخل کوچه ش��هید مولودي حوالي حریم اسالم و اهل بیت در برابر تکفیريهاي
فرصتهای خوب نیز فرا می رسند ،شما باید برای مدتی
میدان راهآهن ميرسم .قبال بارها از روبهروي وابسته به استکبار و ارتجاع منطقه مقابله کنم.
طوالنی افکارتان را فقط پیش خود نگه دارید .این سخن به
این کوچه عبور کرده بودم و با دیدن تابلوي بعد از صحبتهاي دکتر حسیني ،کلیپي از
این معنا نیست که شما از تحریک کردن احساسات نیرومند
مسجد ،در تصورم یک س��اختمان بزرگ با حضور چند ش��ب پیش مقام معظم رهبري
می ترسید؛ بلکه فقط به این معنا است که شما نمی توانید
شبستاني فاخر و گسترده شکل ميگرفت .در خانه ش��هید روبرت الزار آشوري پخش
ناراحتیهای
حینکهنه و
زخمهای
بفهمید که برای محو
چش��مم به برادر
کردنهمین
ش��ود .در
اما حاال با حیاط و شبستاني کوچک روبهرو مي
پیدا درکنید
راهی
اما
است.
خوب
کاری
جایيدادن چه
نمازگزارانشانجام
اخیر،
ميشوم که صف فشرده
شهید الزار ميافتد که روي یک صندلي و
منفی یا
نگرش
هر
شناختن
به
موفق
مؤثر
طور
به
بتوانید
براي ایس��تادن و اقتدا کردن که
باقي نگذاشته گوشه شبستان نشسته است .تصویر او در کنار
بشوید.
بحرانی
نقطه
مادر وتوانند به
هایی که می
ناراحتی
کوچک تا
اس��ت .قرار اس��ت ای��ن محی��ط
برسند،حاال
آقا با آنها،
ای دیدار
هنگام
برادرش و
زودتر
دارید
هستیدماکه
شما کسی
متولد
مراس��م
چند لحظه دیگر ،ش��اهد برگزاري
است.
سعیشده
ایرانيها
آشناي خیلي از
خرداد  :دیگر
بپردازید .اما
تفریح
شهیدو به
برادردهید
انجام
روزانه ی خود
کارهایناحیه
جالبي باشد که به همت بس��یجیان
پخش کلیپ،
هنگام
واکنشرااین
خوشحالي
دیگرینوعي
تماشایي است.
ناامید
غرور وتا اینکه
حسیآید
پیش م
انجامکاری پس از
تهرانیک
سلمان و مس��ئوالن منطقه 11امروز
همانطور که
دنبالميزند.
اش موج
وحدت» آن در
مادرشرا از
که شما
چیزی باشید
چهرهباید
خوشبختانه،
ميگیرد« .تجلیل از ش��هدايمیشوید.
ناامیدیمیالد
هم در هفته وحدت و درست شامگاه
فرصتآنها هم
متعلق به
ميگوید
استبرای
کوچک
رهبریک
داشتن
فیلم از
درآورد ودرپس
صادق(ع)
پیامبراعظ��م(ص) و امام جعف��ر
مسلمانان ندارد و حاال اشکي
کار تعلق
دوباره وبهتنها
خود بهبرگردید.
استراحت
و خصوصيات اخالقياش همراه باشيد.
شیعه
مسلمان،
حلقه
آشوري
شهید
برادر
این
چشمان
در
که
بیش از  15ه��زار کیلومتر از خاکمان را اش��غال
بهانهاي است تا مس��یحي و متولد تیر  :امروز حجم کارهایی که شما باید انجام بدهید
مادر شايان نيز او را طرد کرده و توجه خود را
ایثارگران
خان��واده
از
ه��م
کنار
در
س��ني
و
است.
سخن
این
بر
گواهي
زند،
مي
کرده بود .با وج��ود عملیاتهاي متعدد و محدود
اهمیت ندارد ،بلکه موضوع مهم این است که شما به تفریح
نظریه کارشناس
به سه پسر ديگر جلب کرده است وجود تبعيض
اقلیتهاي مذهبي تجلیل کنند.
بعد از پخ��ش کلیپ ،نوبت ب��ه بخش اصلي
رزمندگان ،هنوز هیچ شکس��ت عمدهاي به قواي
نیاز دارید .لزوماً تفریح به این معنا نیست که شما نیاز دارید
سرگرد “محمد رحیمی دستجردی” کارشناس ميان فرزندان ،فرد در خانواده احساس حقارت و
دقایقي بعد «کالم الهي» آغاز بخش مراسم مراسم ميرس��د که همان تجلیل از خانواده
ش��هید مهدي ناص��ري س��ال  1341در
متجاوز وارد نیامده بود .خرمش��هر سقوط کرده و
که از مسئولیتهایتان شانه خالی کنید؛ بلکه این مفهوم را
ارشد بالینی در خصوص وضعیت روانشناختی حسادت مي کند .توجه نکردن به اين امر خود
ميشود و قرائت زیباي حجتاالسالم جاللوند ایثارگران است .ش��هاب حسینزاده مجري
جواني
س��اوه به دنیا آمد و در نوجوان��ي و
آبادان همچنان در محاصره بود .شهرهایي چون
میرساند که اگر شما از کاری که انجام میدهید لذت ببرید،
مراجع اینگونه میگوید:
مي تواند زمينه اعتياد در اعضاي خانواده را ايجاد
امام جماعت مسجد،
محفل را گرم ميکند .برنامه ن��ام جانباز محمدرض��ا قنبريکیا را
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف
هزار والیب��ال پرداخت .او با ش��روع
200ورزش
یک میلیون و ب��ه
ثبات نداشته و مدام تعويض شغل کرده است .مصرف کودک مورد نوجوان مورد نظر ما را به بیشتر هم فعالیت خواهید کرد.
بستان ،قصرشیرین ،نفتشهر ،سومار و ...در اشغال
شایان جوانی است با اختالل مصرف مواد کند.
قرآن،
تالوت
حین
چشمم به درختچه کاج ميبرد ک��ه با دو عصاي زیر بغلش از دس��ت
کرمان در
سوخت از
چون لوله
شهرهایي خط
گازوئیل از
لیتر
تحمیلي ،چندین سال در جبهههاي
برزخرفسنجان به جنگ
شهدا
مجلس
خاکي و بي
مخلص بسيجيها
را ...سمت اعتياد سوق داده است .اين يعني هنجار
هايي
پديده
آخرجمله
ادعامواد فقر و انحرافات اجتماعياز از
انتقالهویزه در
سوسنگرد و
بودند و
محرک ،اين گونه مواد فعاليت هاي سيستم  .3اعتياد اعضاي خانواده :پدر شايان به
چیزی
خودتو را از
هستی که
مس��ئوالنقادر
مرداد  :شما اکنون
متولد
کریسمس
سطح یاد عید
که آدم را
تزئینيدرميافتد
هدایایي
لوح تقدیر
منطقه 11
چون
هایي
عملیات
در
و
یافت
حضور
جنگ
جزیره
صاحب در
س��ال 1363
هستندبود.کهدوست
خاکي و بيادعا
فرماندهي
آقامهدي
همچنان
ش��د،
تمام
که
کربالي5
عملیات
داد.
خبر
اقتصادي
امنيت
پليس
ماموران
عمليات
محالت
س��عادتيک طبقه اجتماعي و
مجنونپنهان در
هم
با
نظران
از
بسياري
بنظر
آزادي و اشغال مجدد قرار داشتند .عراق به راحتي
مرکزي مصرف کننده را تحريک و به طور موقت مخدر اعتياد داشته و شايان هميشه در معرض
یکسره
شهیداست
ممکن
مي کند
تحویلنمی
حادثه خبر
کاج کنی،
ميان��دازد .روي ش��اخههاي رها
تصویر دو
آشوري،
روزتبرادر
گیرد .وبعد از آن
مقدماتي،
رمضان ،والفجر
المقدس،
اليبیت
ناصري
حدمهدي
ش��هید
وجودهمراه
داش��تم که
باشد؛ ساده
بس��یجيها
بچه
برايهمرنگ
پدافندي نياز راداشت
ماندیم ووحالت
شلمچه
هيجان(خشم،در منطقه
خبری
مهمي خبرنگار پایگاه
شهرهاي گو با
در گفت و
«عبدالرضا
سردار
پايين.
ثروت بي
هستند،و همانگونه که
مرتبط
شادي ،تنفر)،
هوشياري و
موجب
ناظری»خود
توپخانه سبک
توانست با
مي
پدر
استعمال
مورد
وسايل
بوده
داری را
آرزو
که
عشقی
که
بده
قول
خودت
به
شود.
متالشی
آشوري
جايگزينارمني و
فعاليت هاي شهید
دیده ميشود که قرار روبرت الزار به نیابت از خانوادهشان لوح تقدیر
خیب��ر و بدر،
،8 ،4 ،3
والفجره��اي ،2 ،1
کمبودرا که
جماع��ت صبحي
نماز
باش��م .اولین
هاي جور
ميلباس
پوشیدن
بنابراین از
آالیش.
درد افراديبي
کلیه
ناحیه
آمادهاز
روزوآقا مهدي
گرفتیم .یک
مراکر
(وجود
که
خودرویی
از
گازوئیل
ليتر
هزار
20
كشف
پي
در
گفت:
پلیس
فقر
باشد،
فرزندان
اعتياد
ساز
زمينه
تواند
بدگماني
و
بدبيني
جنسي،
ميل
شديد
افزايش
ماه
چند
از
ارتشش
از
واحدهایي
که
را
اهواز
چون
هاي
خانواده
در
که
است.
کرده
مي
چیزی در
حین آن
بیشتر از
بخواهی
بدون اینکه
بگیریبگیرد.
تجلیل صورت
موردهایشان
است ازدرخانواده
مادر شهید
حریصانههمین
ميکند .در
دریافت
احساس کرد .کلیه ایشان قب ً
هایي
شرکت کرد و
کربالي 4
دنب��ال آقا
وقوعنگاهم
کردیم ،با
دوستانشازکهمسائل برگزار
کرد.یکبار
پرهیزمي
کنند و
ال هم
شدیدي
شايان
مهديو فرهنگي سالم):
تفريحي
انحرافات
اجتماعي در
بعنوان يکي
«رفسنجان-کرمان» برداشت می
سوخت
چند انتقال
خطدر لوله
مي شوند اما
مسئولیت او
نشستن خستگي
کردو  5فرو
شدن
نظاميمعتاد
اجور قبح
ترس و
مصرف دراز معتاد زندگي مي
اس��تقرار یافته بودند،
کیلومتري آن
ازقبل
دسترس است دریافت کنی .به آنچه که امروز می توانی داشته
و
عصر(عج)
ولي
گ��ردان
فرماندهي
چ��ون
دانم که
نبود .نمي
اول
صف
در
اما
گش��تم.
کردند،
مي
شرکت
مرزي
برون
هاي
عملیات
در
شد
باعث
درد
شدت
بار
این
اما
بود،
ناراحت
مصاحبه به اين نتيجه رسيديم که نبود
پس از
زنان،
جرایم
زمينه
در
ويژه
به
آن
ميزان
افزايش
و
بر
را
فرسايشي
تأثيرات
ترين
قوي
مواد
اين
مدت
يافته
سازمان
قاچاق
عنوان
تحت
مراتب
متهم،
شدن
متواری
و
مواد
مصرف
شدن
عادي
و
رفته
بين
از
برايشان
دهد.
قرار
هدف
مورد
باشی راضی باش.
برعهده
سپاه ساوه
فرماندهي
قائم
دیدم در
انگيزششدم.
فقرپشت سر
متوجه
گذار شد
سرقت تأثيرچطور
آوردند .ایشان
ديگرایش هدیه
گرايشزیبا بر
لباس پلنگي
موجب یک
برسانیم.
درمانگاه
که به اصرار دوستان ،او را به
نتوانستن برطرف کردن حس کودکي با
پول و
است،
اعتياد و
کنندهرا دارد.
مصرف
مقامي بدن
سهولت
خانواده
مخدر در
پليسداخلي
اختالف��ات
ای��ران از
داخل��ي نیز
در بعد
گرفت.
قرار
اقتصادي
امنيت
كار
دستور
در
نفتي
هاي
فرآورده
کودکانه او را به سمت اعمال افراد بزرگ متولد شهریور  :شما همیشه برای راهنمایی کردن دیگران
رواناول دي
عاقبت در
ناصري
داشت.
بازيهاي که
پیش خود گفتم
مياست.
نشسته
صف آخر
دیگري
هدیه ،آن را
تزریق
آمپولبهمسکن
شایان:آنجا
ماه با در
دهد .فقر
افزايش
بخشید وکج روي را
آوري به
هرچهبه فردروي
اعتياد پدر
شناختی
مصاحبه
سردار در
قبولشود.
بعد ازمي
مواد مخدر
مصرف
بالفاصلهو یکاعضاء
ص��درازبه عنوان
هاي بني
کش��مکش
رنج مي
اطالعات و سرنخ هایی که از
استفاده
رابطه با
برد.در این
گفت:
وی
يعني شايان جايگزيني براي خالي کردن پیش قدم میشوید ،تمام تجربیاتی که دارید را در اختیار
رسید.
شهادت
به
1366
کشيدهاو را
روزهاي بعد باز
حتماً دیر
معتادتنش
الگويلباس را
حاضر نشد
بیمارس��تان
به
ایش��ان
اعزام
برگه
و
کردند
رس��یده.ازاماحد به
گرايش بيش
درکند.در خانواده شايان موجب
متواری ،فوت ایشان ،طرد از سوي خانواده پس از اطالع جوانان بيشتر در معرض ديد
جمهوري
مثل
انقالب��ي
احزاب
با
جمه��ور
رئیس
خودروی توقیفی به دست آمد 2 ،نفر از همدستان متهم
دیگران قرار میدهید اما توصیه میکنیم این کار را انجام
شدمخود پيدا کرده است.
هيجانات
شهيد
است.بعدها متوجه
شدهدیدم.
فرد مي
شدن آخر
آخر زندانيدر صف
اهواز صادر شد.
شهید بقایي
همرزم در
مطهريسرقت و
اکتشاف که
از اعتياد شايان ،حس کنجکاوي و
موسيطريق
ایشان به همان ميزان از
وقتي بهبگيرند
خانواده قرار
اغلبدوکرسي
اسالمي
شدند.
دستگیر
دستکرمان
مجلس رادردرشهر
هاي پلیسی
عملیات
شناساییکهو در
امکانات حمايتي ،مشاوره اي و درماني :ندهید زیرا گاهی این کار به نفع شما نمیباشد ،اثر سوئی
تواض��ع،کمبود
کالهخود
فروتني و
خاطر
آقا مهدي
به سوي اعتياد بيشتر خواهد از جمله عوامل تاثیر که
شهید
بیمارستان
اس��ت به
مي قرار
گفتیم که
گرایش
به در
اجتماعی
گذار
رسد،
زمان بلوغ به بيشترين حد خود
ماجراي در
گرايش
الگوپذيري
و
شده
کشیده
ها
رس��انه
به
بارها
و
بارها
داشتند،
سردار ناظری بیان داشت :با تالش های
ورود بهزيستي ،کميته امداد و نيروي برای شما دارد.
مشکالتماه 1365
داشتنب��ود .دي
مخفیگاهفرمانده ما
شبانه روزی پلیسآقا مهدي
گريستاعتیاد شامل:
مهديآن به
بعضاميکند
اخالصي که دارد ،رعایت دیگران را
والدينگفت:
وجودبه من
ناراحت شد و
جملهاعزام شود،
خانوادگي از بقایي
آقا اعتياد
وقتيشود
معتاد باعث مي
وضعيت بود.
هایوزراي
ک��دام از
یکیکهازهیچ
درآنجا
ش��دند .تا
علني مي
با
و
شناسایی
کشور
جنوبی
استان
فراری نیز
متهم
ب��هوگردان
پزش��کیار
که م��ن به عن��وان
ایستد.بودن) :انتظامي پس از ايجاد مشکل است در مورد متولد مهر  :اگر یکی از نزدیکترین دوستان یا همسرتان از
دسترس
صفدر
مخدر(فراواني:
بازار مواد
ترکش ،دو پا
اث��ر اصابت
مهران بر
در و در
آخر مي
و
يککنسوبرویم!
روش��ن
متعددموتور
مشکالت زود
همچون از
اقتصادي
نامطلوب
فرزندان
منطقهرا بر
تسلط آنان
کنترل
سیکلت راها از
خارجهاي که بنيصدر به مجلس معرفي ميکرد
شد.
دستگیر
غافلگیرانه
عملیات
یک
در
قضائی
نیابت
اخذ
ايدز
و
اعتياد
از
پس
است
همينگونه
هم
شايان
شما تقاضایی داشت که بیش از توان شما بود در طول روز
عبداهللراحتي
محله اي اقامت داشته که به
شايان در
ایش��ان مرا
ش��دم،
بیمارستان
ايندادم و در
انتقالدست
دستم را از
سوي و
منصوري بيگدلي
بیانگر
کاهش گفت
محيطجمالتي را
ميرفتیم
لذت هايراه
که در
سالم
پدر ،نبود
مأموردادن
ول��ي عصر(عج)دست
ديگریکعامل
که از
دهد و
از س��وي نمایندگان رأي اعتماد نگرفتند و نهایتاً
متهمان
داشت:
بیان
مجرمان
شگرد
به
اشاره
با
انتظامی
مقام
این
بدين
اند.
افتاده
او
به
کمک
فکر
به
سازمانهاي
احساس رنجش و ناراحتی خواهید کرد .شما بیشتر از همیشه
مواد تهيه کند و فروشندگان زيادي
توانسته
مي شود .بستريام کردند .ساعت 11مي
م��ندراحترام
خیل��ي به
نميش��ناخت اما
پرستار در
شب،
گفت :اگر
عادتبود.بهمي
بس��یجیان
عالقهاش
فراهمبهبودن
حاشيه شهر و
زيستن
خانواده،
فرزندان
شهید رجایي به عنوان نخس��توزیر ،سرپرستي
انتقال
لوله
خط
روی
بر
شکن
فشار
نصب
و
تخلیه
شیر
3
تعبیه
با
دادند .معني که اقدامات پيشگيرانه ضعيف تر از اقدامات مایلید که راجع به افکار تان صحبت کنید با این حال آسان
مي
انجام
را
کار
اين
که
بوده
دسترس
در
معرفيام
به��داري
موادهاي
گذاش��ت و به بچه
عجب تواضعي داشت
ماليدس��ت و پایم بود که
پانسمان
تعویض
حال
جسمي
فقرروحي و
تأمالت
ایشان به من
مصرفدر موثر بوده
گرایش
و ...در
تکيه گاه
پدر،
پس از فوت
اقتصادي:
شدیدترین .4
وزارت خارجه را برعهده گرفت.
صدايدرماني است.
حمايتي-
نیست که در رابطه با احساسات تان ثابت بمانید.
اجتماعي:
هنجار
عنوان
به
مخدر
مواد
مصرف
برداشت
به
نسبت
تردد،
بدون
و
خلوت
های
زمان
در
سوخت،
شد،
ش��روع
کربالي5
عملیات
وقتي
کرد.
عملی��ات والفجر 8بود .ه��ر لحظه
کندبرادرم و چند پاسدار
ناصري بهمياتفاق
تسکین
است.
شهیدتحصيل
رفته وپیداشايان ترک
دردهایمبين
قرار بگیرم ،هنگامي اعضا از
پس به نظر نميرسید کشوري که دچار اختالفات
شدن قبح
شکسته
پدر و
مصرف
وس��یله رزم��ي همراه نداش��تم.
حمل سوخت و من
خمپاره به گوش��مان
توپ و
دوستان وگلوله
دعوت انفجار
آمدند.
عیادتم
س��اوه به
شهرس��تان
هیچآنها
انتقال
خودروهای
آن در
سوخت و
کاري
دیگرامااز در هيچ
بسیجیان مي شود
نوراني کار وارد
جمالمحيط
ميکند که چشمم بهو به
متولد آبان  :شما امروز فکرهای زیادی در سرتان دارید ،اما
متجاوزي که
ارتش مجهز
بارگیریبرابر
بود ،بتواند در
دروني
پی��ش آقا مهدي و گفت��م کالهخود
استیالکردند.فرماندهرفتم
صد متر ،یک
هر چند
اطالعات مي
سرقتمن افتاد
وقتي چشم « ش��هید ناصري» به
ميافتد؛ وقتي با بچهه��اي گردان صحبت
انتظامی
اقدام می
پوششدرمصالح
تحت
وقتی یک دوست صمیمی و یا یکی از اعضای خانوادهتان به
ماشینوارد کنید که این رمز دوم  60ثانیه
دردرگاه
ساختمانیخاکش
قسمت اعظمي از
قریب سهماه
افزارها
رس��ید .بد
بانکی توسط
مخابرات ایش��ان دم دس��تش وسیلهاي
خطوط لوله نفت وميخواهم.
همش��ده و
ورودکهبدمنهدم
دیدی��م
دش��من را
ميکنم گویي تمام دردها از تنم ميروند.
معرفي
کاربرانقرار دارد که
بنر بزرگي
بیشتر طول عمر آنپشت آن
کافی و با
توجهميآید
کارتانبیرون
محلخانمها
نیز ازدرقسمت
دارد نمیالزار
آن کار
روی
توانید
شمابهنیاز
اعالمميشركت
انجام بنا
کاريگفت:
کرمان
نیستنیزکه
غیرميمجاز
که برداشت های
کرد در
گری��هسوم
بيدرن��گ گریه ک��رد .آنقدرموضوع
توانس��ت ،در
دهدبهو اگر
استانبود،
یافته
لولهکالهخود خودش را برداشت و با
نداش��ت.
یکبار هم شاهد بود که از سوي فرماندهي لشکر
رایانهروي
تعدادي واز یابعثيها
مجروحان بیدار
کالمي
اگرپرداخته
بودند.کد را درج کنندبرنامه
شمامي
کههایي
وقتیحرف
داشتنياش
درزندمحل
دوستمیرسد
لهجه نظر
رهبري باشید .به
معظمداشته
ایناز مقام خود
داد (نفت گاز) از خط
گازوئیل
عملیاتهزار
حداقل 200
میلیون و
کاربرانو ما
افتاده آن
زمین باید
کاربران
گوشی تلفن همراه
پرستار به او تذکر داد و گفتافزارها به
لیترانجام مي
مهمي
یکمدت
ايران،این
تمام
بیش
خودتان
گفتم
هرچه
داد.
من
اصرار به
به
پیکي
1366
سال
در
طالب(ع)
ابي
بن
علي
17
رس��یدیم،
نمک
کارخانه
به
مدت��ي
از
بعد
گفتم«:آقاي
مهدي
آقا
به
هم
من
شوند.
مي
مذاهب
و
ه��ا
ملت
بین
وحدت
خصوص
در
شهید
خانواده
ش��ود.
مي
گم
شلوغي
در
که
کارتان گرفتار میشوید ،میتوانید از زیر بار مسئولیتهایتان
است .تحقیقات ما نشان می دهد که بیشتر رمز یک بارمصرف را برای خودشان فعال کنند
برآورد
ارزش آن را  108میلیارد ریال
کارشناسان
قابل که
پیروزيشده
برداشت
ميکرد.
اعتنایي کسب
و
آن احتیاج دارید ،نپذیرفت .بعدها
جانبهمن به
سیاس��تتالش همه از
محافظ ً
گردان آمد و به آقا مهدي گفت فرماندهي ش��ما
زیاد بود
منطقه
دشمن در
محتواهایآتش
کاربران بهماخاطر
ناصري ناراحت نشو!دست و پایم را
شدهبهاست.
شخصی نمی تواند آورده
ندارد.نژاد،
احمدي
المحمود
باقري
حقیقت
موضوع اص
عبداهللاین
در خانه فرار کنید ،اما
حساب ها
تعرضی
کنند نسبتاًهیچ
دانلودآنمی
آلوده را
ضعف در
اس��المي به
کردهایران
اما
پلیس
بعداشاره با
پایان با
رغم در
ناظری
اند.سردار
متوجه شدم که ایشان بدون کاله ایمني در
قرآن نوبت
تالوت
تجلیل مي
دوستدیگري
سیدمحمد :شماخانواده
را خواسته اس��ت .ش��هید مهدي ناصري جواب
اجتماعی مشغول
های هم سخت
شبکه لشکر
فکربیشتر ودربچههاي
اینمرا به
مهدي
جزو
بعد ازروش
بودند.ها داشته باشد .این
بانکی آن
اتفاق
خدا از دست دادهام .گریه آقاکه
کسي به
قاچاقکمتر
داش��ت که
مؤلفه قدرتي
شود.پیکار
مغلوبه
اس��تیککهجنگ
ندارید در
مطمئن به دکترمتولد آذر
خاطرنشان کرد :متهمان
سوخت
جلوگیری از
داخلي،برای
کرمان
اگر
که
ترتیب
این
به
است
درگاه
آن
اصالت
از
ناشی
تواند
غیرمجازمی
برداشت های
حسابمصلحت نظام و وزیر
امنیتتشخیص
حسیني عضو
رودي
باب
رشیدپور
وهان
شهید
خانواده
بعد
عواملاست.
عملیات شرکت کرده
خواهد
مي
لش��کر
فرماندهي
که
دارم
داد«:خب��ر
خیلي
ها
رزمنده
از
یک��ي
دیدم
بین
آن
در
ناصري»
«آقاي
ک��ه
گفتم
خودم
با
برد.
فرو
ارتقای
های
شیوه
آخرین
و
ترین
موبایلی در حال رخ دادن است محتوایی تحت
مرجعخمیني
قدرتمند امام
رهبري
مراحلبود.
شان واقف
کارآیي
کنید اما ممکن است قادر نباشید که خود را از این موقعیت
شدند.
قضائی
تحویل
قانونی
سیر
برای
صورت
خود را
شماعابربانک
کارت
شهيد الکترونیکی
پرداخت های
درگاه های
ارشاد مي
رس��دمیکه دقایقي سخنراني از شهداي ارمني و نهایتا عبدالقادر براجي از
يزدي همرزم
علي اصغر
اطالعاتکند. . .
شمامن واگذار
جعلیازیاتیپها را به
مسئولیت یکي
مس��ئول
ميکند.
عنوان بیشتر
است! او یک بار
بهاي
فرمانده
عجب
استفاده
سابقاز آن
بانکی است که در دنیا
گفتم:رابرادر!های
متنیبهیااوعکس
تالشهای
نمایشمرافیلم ،فایل
که در جایگاه والیت فقیه ب��ر قلوب آحاد ایرانیان
عقب بکشید حتی اگر بدانید که باید این کار را بکنید .امروز
پذیرش می
اطالعات را
واردصدکنید
اشتباه
هایی
درگاه
فیشینگ باشد که در این
97با این
کالمش را
بانک ها نیز از کند .او
ملزمجمله از موال علي(ع) جانبازان اهل سنت با صلوات جماعت حضار
سال هم
گوید اگر
ناصري مي
بگویید
موضوعایشان
به
پاسخوداد:
میاینقدر
آورده و
گردان ندیده
این در
آذرماه سال
دسته هس��تي؟! خیلي مؤدبانهشود
کنند.
چطور به جادانلود
سیاره شما مریخ انرژی باالیی را از پلوتون دریافت میکند و
فرمان ميراند ،برگ برن��دهاي بود که در مبارزات
پذیرند.
نمی
را
آن
اصلی
های
درگاه
اما
کند
و
قیمت
ارزان
شارژ
مهربانيهاعنوان فروش های
فرمانده تحت
«شنیدهام
کند:
مي
آغاز
کنندخلخال از پاي دختري لوح تقدیر و هدایاي خود را تحویل ميگیرند
بهلشکربیایمفقطفرماندهيگردانوليعصر(عج)
ایش��ان
تذکر به
بفرمایید!چند
غافلو ازروزم
به فکر من است و اینطور به حال
کهبااین امکان را برای کاربران فراهم
دادم وشدند
افزاراو به
عنوان بد
گریهاین فایل ها به
اینکه
همه نیروهای دنیا نیز نمیتوانند شما را از رسیدن به اهداف
انقالبي خودش را نشان داده بود .در کنار این مؤلفه
نیستند
جعلی
درگاهبههای
کاربران را
نمایش فیلمرا که
اپلیکیشن های
شناسايي و یا
میاند و اگر
98کنده
یهودي
مرد مسلماني از شنیدن و مراسم تجلیل به اتمام ميرسد.
ش��هید مهدي
خصوصی��ات بارز
بختياري از یکي از
چهارمحال
بیشتر
بسیجيها
چونعالقهمن
قبولميکنم.
پذیرفت وو از هم
تصویریاخالق و
کدکند .این
مجهز بهمي
توانند به
فردايتا خرداد ماه سال
شدیم.کاربران
جدا .
اطالعات
متانتمی کنند
بود .آنها نفوذ
همیشگي اورایانه
روحیهگوشی یا
تان بازدارند.
انقالبيووجود
استاناً جوانان
انتظاميو خصوص
فرماندهملت ایران
قدرت،
برای
ها
مشخصه
از
یکی
تواند
می
هم
این
که
می
ها
سایت
این
در
تراکنش
انجام
به
ترغیب
استفادهبمیرد،
خبر از غصه
این
کنندبر او مالمتي نیست ».اما حاال که مراسم رو به اتمام است ،جماعت
سفارشها و نصیحتهایي بود که
ناصري،
از عالقه به مسئولیت اس��ت ».با چنین روحیهاي
صورتیک
تخریب ،جهت
همراه بچه
اعتباری آن
هایداشت
بسیجیان
ريال و
ارزش  20ميليارد
به
طال
اي
حرفه
سارق
که در2
دستگيري
اختیاری از این امکانات
هاي برند
سرقت می
روزرا به
کاربران
به خاطر عشق وافري که به کارت
وجود
شکستي
هیچ
جاي
افکارشان
داشتند
زندگی
میدان
در
که
است
خوبی
زمان
امروز
:
دی
متولد
باشد.
نميجعلی
رسید .های اصلی از
شهادتدرگاه
شناسایی
غیرمجازمیجوارتواند
برداشت
کند.
کنایه از
اهمیت حفظ جان و مال از مجري ميخواهند تا شنواي سخنان مادر
همیشه
عواملایشان
ميکرد.
رزمندهها
کشورشانداد.به گزارشبه بچه
بسیجيها به
های عاقبت در
شخص
استرفتیم
خط مي
مأموریت به
تحمل کند.
اندوهروزآنان
توانست
بانک ها
سخنهمه
این بعد
خرداد ماه امسال به
همان از
بعضاًکه اما
ممکن
اطالعات روی دستگاه که
بهرا یا
خبرنگار
«شهركرد» خبر
سرقتايدر
نداشت20.آنهافقره
كشف
براي دفاع از
عذر و بهانه
کالمشبهدرجای
فصاحت آمده
باشند .اورا کهکه پیش
دشواری
حاضر شوید
شود
ی
م
تر
ی
واقع
آنها
ظاهر
جعلی
های
درگاه
روز
الکترونیکی
های
پرداخت
های
درگاه
از
ناشی
مذهبي در کشور
هاي
اقلیت
حریم
و
موقعیتالزار
اسالمي و شهید
اعضاي
و
نیروه��ا
ک��ه
تشريحميکرد
س��فارش
حجت اهلل
يداهلل مظفر همرزم شهيد
فرمانده
ببخش��ید! با
گفتم:
کرده و به او
ذخیره دیدم
را
هستند که به صورت اجباری این امکان
ملزم
فرد هکر
باشند به
وکيليرا
اطالعات مالی
در
اللهي»
امان
«منوچهر
سردار
پليس،
خبري
پايگاه
در
خالصانه
سیاسي،
دعواهاي
خیال
بي
و
نداشتند
درباره
کنترل
کنید تحت
دقیقي ازاز آن
دارد که با چنین عبارت زیبا و اینکه
درآورید.مردم
خودرسانهها و
مورد توجه
رهبري نیز
سوي فراردیدار با
که در این موضوع درگاه که الزم است کاربران ما هوشیارتر باشند.
یکدیگر باشد
همدردفیشینگ
جعلی یا
باش��ند
گردان یار و
گفت :در پي وقوع چند فقره سرقتکادر
اختیار شهروندان قرار دهند .هیچ بانکی
دارم .او را در
لبخندي زد
عص��ر
گردان ولي
کار عمل
الگر
شکل کی
ارسال می کند و یا اینکه به
در
طال
خبر
اين
جزئيات
یافتند.
مي
حضور
ها
جبهه
مبنای
صراحت و بعد
بیندیشید؛
است
قرار وقوع
نیز در حال
اکنونکه
اتفاقاتی
نداردشده است.
جاودانه
ثابتتاریخ
موال در
کالمشبرپشت
همان
گرفت ،با
اینکههای شارژ ارزان قیمت
فروش
عنوان
براي
تحتکنند.
هاییحفظ
قدرت،صورت ويژه ودرصمیمیتشان را
فعلی را
دیگرحقکهاستفاده از رمز های
صفحهکاري داریم
بفرمایید!درگفت��م:
می کند و تمام تایپ وو گفت:
نوشتار کاربران
موضوع به
بررسيدو مؤلفه
«شهركرد»دادن این
شهرستاندست به دست
در نتیجه
عملميکنید.
تحلیلهای
تجزیه و
وضعیت
به این سخن،
اشاره
با
حسیني
دکتر
گیرد و فری��اد ميزند:درود
خودقرار
تریبون
آن
از
پیشگیری
های
راه
و
“اسکیمر”
را
کاربران
که
فیلم
نمایش
های
اپلیکیشن
دستور و یا
رمز ها باید تبدیل به رمز های یک بار
صمیمیت بین بچهها را حفظ
مهرباني و
همهشما
هماهنگ وکنیم؛
کلید گوشی هایشان باید با
گردانبه فرد
فرمانده کند
راارسال می
چون
که
شد
ایجاد
کشور
داخل
در
نیرویي
چنان
انتظامي
فرماندهي
آگاهي
پليس
سرقت
با
مبارزه
اداره
ماموران
کار
متولدمناسب
اقلیتهاي مذهبي در ایران اسالمي را
که و امام
ش��ان
خانواده
بهمن  :بر
تراکنش
جالبيبه انجام
ترغیب
منقبال
خمیني،که
کارهایی را
است
ش��هدا ،این
االن وقت
شود.
اطالعاتایشانمصرف
ترتی��ب مي
کند برنامهه��اي
مسئولکاربران
اطالعات
لبخندي
دسته هستید!
داد .در این سایت ها می درماه های اخیر “اسکیمر” یا کپی کردن کارت هکر که البالی این که
از
را
موانع
و
مش��کالت
تمامي
خروش��ان
موجي
استان قرار گرفت.اين مقام ارشد انتظامي افزود :ماموران با انجام
ارزیابي ميکند.
آمادهام
رهب��روآزاده،
بعدی«اي
مرحلهگویم
رهبرم مي
یکمجرمان سایبری است .های اعتباری روند روبه رشد داشته است.
های
جمله ترفند
مي از
پیش��نهادکند
کنید.
پیشرفت
برسانید
شروع کرده بودیدبهرا به
مث ً
مسئول این امکان را در اختیار کاربران قرار
اگر بانکی
نیروه��اي
ک��رد
ال
کنند.گفت :راستش را بخواهید من
مالی را هم درج می زد و
گرفته تا
برداشت،و از فرار
پیش
از دیگر محورهاي جالب س��خنان
مانده 2 ،متهم را شناسايي
خائن بجا
صدر هاي
بررسيبنيسرنخ
اقداماترو پليسي
اینکه
یک
ندارد
بیشتر
راه
دو
جرم
این
وقوع
بودن
جعلی
تشخیص
های
راه
با
آشنایی
آماده»...که کاش امروز کار دیگری انجام می
عضو آرزو کنید
ایناست
ممکن
باشد و برداشت غیر مجاز از حساب آن
نداده
غیراینمجاز
برداشت
راه های پیشگیری از
گروهان ،رزمندههاي گروهان دیگر را به
چيها و
هنگاماز بیسیم
نیستم! در
دسته
و...
سپاه
و
ارتش
اتحاد
و
میلیوني
20
بسیج
تشکیل
از
اي
خاطره
بیان
نظام،
مصلحت
تش��خیص
ها
آشوري
ما
عید
شب
دهد:
مي
ادامه
سپس
و با هماهنگي قضائي در يک عمليات غافلگيرانه در مخفيگاهشان درگاه های پرداخت الکترونیکی
دادید اما هنوز کارهایی برای انجام دادن دارید و شما بهترین
انجام شده باشد مسئولیت متوجه آن بانک
شهروندان کارت خود را به فروشنده می دهند حساب های بانکی پیک گردان ولي عصر آمدند .منکاربر
ناهار دعوت کنند .خودش هم آستین باال
تازه همه
جنگ رخ
اولین سال
دستگيرنهایتاً تا پایان
همگي
شهداي اهل
حضورش در مراسم
برآیید.از آمدنشان
آمدند و ما
توانیدبهازمنزل
میکه آقا
هستید که بود
اعالم
زبانی
صورت
به
هم
را
آن
رمز
اینکه
دوم
و
ضمن
باید
دادند وادامه داد :متهمان در نکته مهم این است که کاربران
استان
انتظامي
کردند.فرمانده
پسماآنها
ختم یکي ازکسی
اگر بانک مربوطه این امکان را در اختیار
تذکراتياما
شدهو از است
روشناشاره
برایم مورد
هر سه
راه پیشگیری اصلی در
ميزد و از مهمانها پذیرایي ميکرد .این
که
بود
شده
چیز
پنجم
در
آبادان
حصر
شکست
دوم،
سال
شروع
با
تسنن مدافع حرم است .حسیني ميگوید :اطالعي نداشتیم .من بر خودم و ملت ایران و
اینکه از نظر مدیریت
بازجويي فني پليس به  20فقره سرقت اعتراف و مقاديري
قرار داده و کاربر کد آن را فعال نکرده
مشتری
یک بار
اخالقی و نفسانی خود می کنند که هر دو موضوع منجر به برداشت این است که شهروندان
متولد اسفند  :شما وسوسه شدهاید که فرصت تجربه یک
طالباعث ش��ده بود تا مهر و محبت
حرکتش
کشیدم
مصرفخجالت
بودم خیلي
دومداده
رمزبه او
دیروز
مهرماه  ،1360آغازي بر شکس��ت قواي مهاجم
وقتي در ختم این شهید مدافع حرم حضور خانواده شهدا ميبالم .من یک ایرانياالصل
شود.
می
ها
آن
بانکی
حساب
از
غیرمجاز
درگاه
شناسایی
در
بایستی
کنند
مدیریت
را
و زيورآالت به ارزش تقريبي 20
مسئولیت متوجه خود مشتری خواهد بود.
می کنند
زمینه آن
درازي رها
متقابل آن
توجه
بدون
شناور
یک رابطه
که و یا
عشق
مخفيگاهشانما افزایش یابد .وجود آقا مهدي
ميليارد ريال از در گردان
باشدعجب
خودم گفتم که
فراهمپیش
شرمندهراشدم.
را که بانک ها دارند و
خود او
یافتم ،پدر این شهید اهل تسنن
به واثرسالیان
نشدم
ایراني
منرااالن
هستم.
بود که نهایتاً تا  9ماه دیگر ،اغلب متصرفات
خودبيان اينكه متهمان پس های جعلی از اصلی و نماد الکترونیک و پروتکل امروزه دستگاه های “اسکیمر” خیلی کوچکتر
دادن
قرار
اختیار
در
با
که
است
این
ما
برداشت
با
خاتمه
كشف شد.سردار «امان اللهي» در
که
است
گونه
این
به
رمزها
این
نمایند
استفاده
هستیمآن را
ناشی از
باشید که
داشتاگر نگران
حضورحتی
نیز در کنار فرزندش در سوریه کنید.
یکي از دالیل اصلي این انس و الفت بود.
تواضعي دارد.
عاطفیراني
دردهمگي ای
هستم .ما
اینایراني
است که
در ایران را از دست داد و تا انتهاي جنگ ،به الک
 httpsهوشیار باشند.
کاجي به کاربران از طریق بانک ها ،میزان
حسين امکان
مغایرت آدرس  URLبا شده حتی به اندازه کف دست بیشتر شامل هر شخصی که بخواهد خرید اینترنتی انجام این
سهای خود
تر
بر
که
است
تر
ارزش
با
بسیار
اما
کنید،
تجربه
قضائي
مراجع
تحويل
قانوني
مراحل
پرونده برای سير
از تشکيل
قاسم احمدي همرزم شهيد
گفت تنها به جهت ش��رکت در مراسم ختم و باید با وحدت کشورمان را آباد کنیم.
دفاعي فرورفت.
شدند ،از شهروندان درخواست كرد :به هيچ عنوان اموال با ارزش نماد اعتماد نشان می دهد که درگاه به صورت فروشندگان سیار است ولی دو عامل می دهد یک پیامک به تلفن همراه کاربر ارسال می وقوع جرم برداشت های غیرمجاز از حساب
غلبه کرده و ریسک کنید .سکوتی که از بی میلی شما برای
جعلی بارگزاری شده است.
تواند امنیت کاربران را تضمین کند یک اینکه شود که آیا مایل هستید این مبلغ از حساب بانکی کاربران به سرعت کاهش پیدا خواهد
شریک شدن ناشی میشود در نهایت بسیار دردناک تر خواهد
خودشان
اینکه
دوم
و
بکشند
را
کارت
خودشان
به
کند
می
کمک
که
خود را در داخل منزل نگه ندارند و آنها را به صندوق امانت بانك یکی از راه های دیگری
شما برداشت شود.اگر مایل هستید این کد را کرد.
شد و باید تصمیمی بگیرید که برای اصالح آن کاری کنید.
جدولمكان امن نگهداري كنند.
بسپارند يا در يك
کاربر برای شناسایی درگاه های اصلی از جعلی رمز را در دستگاه پوز ثبت کنند.

خاكيترينفرماندهگردانجنگ عاشقنيروهايشبود

«وحدت» رمز ايستادگي ايرانيان است

سرقت یک میلیون و  200هزار لیتر

گازوئیل از خط لوله انتقال سوخت

عكس تزئيني است

آشنایی با عوامل برداشت غیر مجاز

از حساب های بانکی و راهکارهای مقابله آن

دستگيري سارقان طالجات در «شهركرد»
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1

مردم
جنگ اقتصادی را باور کنند

دورکاری ها برای کنترل کرونا
باید اعمال شود

مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا گفت :میزان هماهنگی دستگاهها برای
کنترل کرونا در اسفند تا اردیبهشت بسیار خوب بود اما از تیرماه به بعد
میزان هماهنگی ها کم شده است .نظر ستاد ملی کرونا این است که
دورکاری ها اجرا شود اما نمی دانم چرا اعمال نمی شود .سردار نصراهلل
فتحیان روز چهارشنبه در نشست خبری آنالین از وزارت بهداشت افزود:
امیدواریم با حکمرانی دقیق و مستحکم و همراهی مردم و با تصمیمات
قوی ستاد ملی کرونا ،اپیدمی کرونا در کشور مهار شود...،
صفحه ()4

رییس جمهور با بیان این که امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم،
گفت :مردم این جنگ را باور کنند و بدانند مسئوالن اقتصادی کشور
در دو سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند؛ البته در جنگ هم
شکست و هم پیروزی وجود دارد .حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت با ادای احترام به ایثارگران و
رزمندگان اظهار کرد :در دوران دفاع مقدس روزهای تلخ و...
صفحه ()4

پنج شنبه  3مهر  24 * 1399سپتامبر  6 * 2020صفر 1442

اضطراب پاییزی کرونا
در راه است

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران،
معتقد است با شروع موج سوم کرونا در پاییز باید
منتظر اوج گرفتن اضطراب ابتال به این بیماری در
جامعه باشیم.
مهدی خردمند،اظهار داشت :هشدارهای پزشکی
در خصوص ادغام آنفلوانزا و کرونا از یک سو و
بازگشایی مدارس و دانشگاهها از سوی دیگر باعث
شده تا موج سوم کرونا خطرناک و پیچیدهتر از
گذشته باشد که البته همین امر باعث میشود تا
اضطراب ابتالء به بیماری در بین افراد جامعه روز
به روز باالتر رود.
وی تصریح کرد :اضطراب ،واکنش طبیعی به
شرایط سخت و تهدید آمیز است ،اما اگر این
اضطراب ،شدید و طوالنی شود عالوه بر ایجاد رنج
و مختل شدن زندگی باعث پدیدار شدن مشکالت
جدی تری نظیر افسردگی و وسواس خواهد شد.
خردمند ادامه داد :پیگیری زیاد اخبار ،تماشای
تصاویر دلخراش افراد مبتال به بیماری در شبکههای
اجتماعی ،عدم اطمینان و بزرگ نمایی خطرات از
جمله عوامل تشدید کننده اضطراب کرونا است.
وی ،استراتژی برخورد با اضطراب کرونا را یکی
از مهمترین شیوههای مقابله با این پدیده دانست
و افزود :ابتدا باید کارهایی را که به مدیریت
اضطراب کمک میکند ،شناسایی و آنها را در
طول روز انجام داد .ورزش کردن ،کتاب خواندن،
تماشای فیلم و پرورش گل و گیاه از جمله این
کارها است .یکی دیگر از استراتژیهای مقابله با
اضطراب ،پذیرفتن واقعیت است باید پذیرفت که
میزبانی از این اضطراب و نگرانی امری طبیعی
است.خردمند ،ناشناخته بودن را یکی از عوامل
اضطراب عنوان کرد و گفت :کرونا یک بیماری
جدید است و ما هنوز در مورد آن میآموزیم .عدم
اطمینان در مورد ویروس و تغییراتی که در حال
آشکار شدن آن است ،باعث میشود تا بیشتر افراد
احساس اضطراب بیش از اندازه کنند .البته این
امری طبیعی است و در واقع میتواند به ما انگیزه
دهد تا برای محافظت از خود و دیگران و برای
یادگیری بیشتر در مورد همه گیری ،اقداماتی انجام
دهیم.این روانشناس بالینی اضافه کرد :با اضطراب
و نگرانی باید به صورت ساختاری مقابله کرد به
عبارتی باید تشخیص داد که چه مواردی مشکالت
حقیقی هستند که برطرف شوند و کدام موارد
کاذب و حاصل استرس و اضطراب زیاد است و همه
اینها فقط نگرانیهایی هستند که ...
4

به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی ؛

 857واحد صنفی در استان
پلمپ شدند

معلم و دانش آموز،
هر دو ناراضی

معاون بازرسی ،نظارت و حمایت از حقوق مصرف کننده
سازمان صنعت ،معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد
گفت ۸۵۷ :واحد صنفی استان از سوم اسفند ماه
سال ۱۳۹۸تا پایان شهریور امسال به دلیل رعایت نکردن
دستورالعمل های پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در
استان پلمب شده اند .روح اهلل باقری فرد اظهار داشت:
در این مدت  ۲۶هزار مورد بازرسی از اصناف کهگیلویه
و بویراحمد برای شناسایی متخلفانی که دستورالعمل
های بهداشتی را رعایت نمی کنند انجام شده است.
وی عنوان کرد ۵۱۸ :گشت مشترک با همکاری دانشگاه

2

رشد بافتهای حاشیهای
شهر یاسوج را خفه کرده است

اینترنت پر سرعت
به قلب زیالیی
رسید

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
گفت :رشد بافتهای حاشیهای ،یاسوج را خفه کرده و هیچ
برنامهای برای زیرساختها وجود ندارد.
احد جمالی در نشست کارگروه اجتماعی ،فرهنگی و
سالمت کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت :آسیبهای
اجتماعی واقعیت موجود در جامعه بوده و بخشی از آن
از دست بشر خارج بوده و اصالح آن به زمان و علم کافی
نیاز دارد .معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و
بویراحمد عنوان کرد :برخی از آسیبهای اجتماعی نیز
به دلیل کم کاری و اعمال برخی از مسئوالن و دستگاهها
ایجاد و به دست مدیران دستگاه های اجرایی نیز حل
میشود .جمالی خاطرنشان کرد :اگر ما عدالت و انصاف
را درک کنیم و بر مبانی اخالقی و دینی حرکت کنیم و
اندیشه انتفاعی را کنار بگذاریم میتوانیم ،و ...

اعتیاد
و عوامل تاثیرگذار
خانوادگی
در گرایش به آن

2

2

2

آگیهتجدید مناقصهعمویم یک مرحله ای

website: omidkb.ir

 24استان در وضعیت قرمز

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۳۶۰۵مورد جدید کرونا در
کشور طی  ۲4ساعت گذشته خبر داد و گفت :یکهزار و  ۵۹4تن از
این افراد در مراکز درمانی بستری شدند.
دکتر سیماسادات الری گفت :از دیروز تا امروز  ۲مهر  ۱۳۹۹و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،سه هزار و  ۶۰۵بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۵۹4نفر
از آنها بستری شدند.
وی ادامه داد :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  4۳۲هزار و
 ۷۹۸نفر رسید.
الری گفت :متاسفانه در طول  ۲4ساعت گذشته ۱۸4 ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۲4هزار و  ۸4۰نفر رسید.
به گفته وی ،خوشبختانه تا کنون  ۳۶۵هزار و  ۸4۶نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری افزود ۳۹4۸ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی همچنین گفت :تا کنون سه میلیون و  ۸۲۸هزار و  ۳۳۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح استانهای در وضعیت قرمز
بیماری گفت :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.
وی درباره استانهای در وضعیت هشدار گفت :استانهای کهگیلویه و
بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در
وضعیت هشدار قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از تکمیل ظرفیت بیمارستان
های اصفهان خبر داد و با بیان اینکه بروز موارد بستری و مرگ
و میر در استان اصفهان از میانگین کشور باالتر است ،گفت :اعمال

Email: kbomid92@gmail.com
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بهترین زمان تزریق
واکسن برای افراد پرخطر
جراحی غیراورژانسی از روز شنبه پنجم مهر ماه تا اطالع ثانوی در
استان اصفهان ممنوع اعالم شده است.
دکتر سیما سادات الری گفت :بعد از خیز بسیار شدید بیماری در
اسفند ماه سال گذشته در استان اصفهان و کاهش تدریجی در موارد
ابتال و بستری از فروردین تا هفته اول خرداد ماه سال جاری ،از
نیمه دوم خرداد ماه نمودار موارد ابتال و بستری روزانه در این استان
مجددا روند صعودی به خود گرفته که این شیب صعودی همچنان
در حال امتداد است.
وی افزود :در حال حاضر شهرستانهای اصفهان ،برخوار ،چادگان،
خمینی شهر ،خوانسار ،سمیرم ،فَریدن ،فریدون شهر ،فالورجان،
لنجان و نجف آباد در این استان در وضعیت قرمز و شهرستانهای
بوئین و میاندشت ،تیران و کَروَن ،شاهین شهر و میمه ،شهرضا،
کاشان ،مبارکه و نائین در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.
الری تاکید کرد :بروز موارد بستری و مرگ و میر در استان اصفهان
از میانگین کشور باالتر است .اکنون  ۱۲۷۸بیمار مبتال به کووید-۱۹
در بیمارستانها و مراکز درمانی استان اصفهان بستری هستند که
تعداد  ۲۱۶نفر از این بیماران به دلیل شرایط بالینی نامناسب در
بخش مراقبتهای ویژه حضور دارند.
وی افزود :متوسط سن بستری بیماران کرونایی از ابتدای شیوع
بیماری در استان اصفهان  ۵۷سال گزارش شده است .در استان
اصفهان ظرفیت بیمارستانهای مرجع کرونا به سرعت در حال
تکمیل است و برای پوشش خدمات بیماران تعداد بیشتری از
تختهای بیمارستانی اعم از دولتی ،خصوصی و خیریه اختصاص
داده خواهد شد .همچنین اعمال جراحی غیراورژانسی از روز شنبه
پنجم مهر ماه تا اطالع ثانوی در استان اصفهان ممنوع اعالم شده
است.
وی ادامه داد :بیشترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در این
استان در مراکز پلیس  ۱۰ +و کمترین میزان رعایت پروتکلها در
پاساژهای استان اصفهان گزارش شده است.

یاسوج -میدان شهدا -سردارجنگل شمالی -ساختمان فدک طبقه دوم -واحد8
نمابر 33234136 :تلفن33234135 :
چاپ و لیتوگرافی  :نشر فرهنگ

شركت توزیع نيروی برق استان كهگيلویه و بویراحمد در نظر دارد
پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شركتهایی كه دارای رتبه مورد تأیيد از اداره كار و امور اجتماعی می باشند واگذار نماید ،
لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید .

سالمت

مبتالیان و بستری ها و فوتی ها زیاد شده است و باید از اول فکر یک
ماه دیگر را کنیم .افزایش تعداد مبتالیان به دلیل اقدامات یک ماه
قبل است .در ستاد ملی مبارزه با کرونا وزیر بهداشت و وزیر کشور
گزارش دادند و نگران بودند که مبتالیان زیاد شده اند .بنا بر رصد
شرایط داریم و اگر الزم باشد برای موارد خاص به صورت مقطعی
تصمیم بگیریم چون سالمت مردم برای ما از همه چیز دیگری مهم
تر است.
وی افزود :پنجشنبه جلسه روسای کمیته های ستاد مرکزی کرونا و
روز شنبه جلسه ستاد کرونا برگزار شده و برای اعمال محدودیت ها
تصمیم گیری می شود.
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رئیس جمهور عنوان کرد:

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  ۹۹ /۷ /۵لغایت ( ۹۹ /۷ /۹ساعت  )۱۹از طریق سامانه تداركات الکترونيکی دولت

(ستادیران) قابل دریافت می باشد.

زمان ومکان تحویل اسناد مناقصه  :تا آخر وقت اداری روز شنبه  ۹۹ /۷ /۱۹به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – امور تدارکات
و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکت  :روز یک شنبه  99 /7 /20ساعت  10صبح

مبلغ خرید اسناد مناقصه  500 /000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت توزیع نیروی برق استان

کهگیلویه و بویراحمد كه صرف ًا از طریق سامانه باید پرداخت الکترونيکی دولت گردد.

 حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است . حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یک شرکت کننده می باشد . -مناقصه با یک شركت كننده نيز بازگشایی می گردد.

گواهی صالحيت ایمنی موقت (دو ماهه) برای شركتهای كه سالهای  96تا  98با شركت توزیع دارای قرارداد می باشند
قابل پذیرش نيست
 -سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

 -تبصره  :مناقصه گران بایستی  3سال سابقه كار در تأمين نيرو و  2قرارداد معادل مبلغ مناقصه حداكثر طی  5سال گذشته داشته

یک متخصص اپیدمیولوژی درباره انواع ویروس آنفلوآنزا
و زمان مناسب تزریق واکسن برای گروه های پرخطر
توضیح داد.
دکتر ابراهیم قادری با اشاره به اینکه ویروس آنفلوآنزا
یک بیماری فصلی است که معموال در پاییز و زمستان
شیوع پیدا میکند ،گفت :هرچند اگر جهشی در ویروس
اتفاق بیفتد ممکن است در فصل بهار هم شاهد اپیدمی
آنفلوآنزا باشیم.
وی با اشاره به اینکه ویروس آنفلوانزا مشتمل بر دو نوع
 Aو  Bاست ،تاکید کرد :به طور معمول آنفلوآنزای نوع
 Bدر انسانها ایجاد بیماری میکند و معموال عوارض
جدی و مرگ و میر آن کم است.
قادری در ادامه در توضیح رفتار ویروس آنفلوآنزای
نوع  ،Aاظهار کرد :آنفلوآنزای نوع Aامکان جهش
زیادی وجود دارد .نوع  Aهم در حیوانات و هم در
انسانها میتواند باعث بیماری شود .البته شدت انتقال
بیماری و شدت بیماری بستگی به جهشهایی دارد
که در آن اتفاق میافتد .این نوع آنفلوانزا قدرت ایجاد
همهگیریهای جهانی را دارد و میتواند کشندگی
بیشتری نسبت به نوع  Bایجاد کند .اپیدمی سال
گذشته در کشور در اثر آنفلوآنزای  H1N1ایجاد شد
که از همین نوع  Bویروس بود.
این اپیدمیولوژیست درباره واکسن آنفلوآنزا ،تصریح
کرد :نوع واکسن نیز بستگی به شیوع انواع آنفلوآنزا دارد
که آیا تغییرات ژنتیکی قابل توجهی در آن اتفاق افتاده
یا نه که بر اساس آن ،نوع ویروسهای مورد استفاده
در واکسنها میتواند تغییر کند .واکسیناسیون در
گروههای پرخطر میتواند ابتال و مرگ و میر را به شدت
کاهش دهد .این گروهها شامل افراد باالی  ۵۰سال،
کودکان  ۶ماهه تا  ۵۹ماهه ،افراد دارای بیماریهای
مزمن ،بیماران دارای سیستم ایمنی تضعیف شده،
خانمهای باردار و مراقبان بیماران سالمند ،پرسنل
بهداشتی_درمانی و ...است.
وی با اشاره به اینکه بهترین زمان تزریق واکسن
آنفلوآنزا شهریور ماه است ،گفت :ولی تزریق واکسن در
هر زمانی میتواند مفید باشد.
وی با تاکید بر اینکه پیشبینی رفتار ویروس آنفلوآنزا
سخت است ،اظهار کرد :امسال هم ممکن است اپیدمی
آنفلوآنزا داشته باشیم ولی یک فرصت خوب وجود دارد
و آنهم این است که راه انتقال کووید_ ۱۹و آنفلوآنزا
مشابه است؛ لذا پیشگیری از هر دو بیماری با استفاده
از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و تهویه مناسب اماکن
امکان پذیر است و رعایت این موارد بهترین راه حل
برای پیشگیری همزمان از هر دو بیماری است .امسال
اگر مردم همت کنند با رعایت همین موارد میتوان
شیوع آنفلوآنزا را به راحتی کنترل کرد.
باشند و فرم رضایت مندی كارفرمای قبلی و سوابق قرارداد را ضميمه اسناد نمایند .

 -فرم اعالم رضایت كارفرما در سال گذشته ضميمه اسناد مناقصه می بایست تکميل و مهر و امضاء بارگذاری گردد.

 مناقصه در سایت شرکت توانیر  WWW.tavanir.org.irو سایت شرکت توزیع  WWW.KBEPDCO.IRاطالع رسانی می شود واسناد مناقصه فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRقابل دریافت و ارسال
می باشد  .فقط و فقط پیشنهاداتی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستادیران)ارائه میگردد قابل بررسی میباشند و
پیشنهادات ارائه شده به روش سنتی(پاکتهای فیزیکی)قابل رسیدگی نبوده و باطل می باشند.
امور تدارکات و خدمات پشتیبانی

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
َمن َق َع َد ب ِ ِه َح َسبُ ُه  ،ن َ َه َ
ض ب ِ ِه أ َدبُ ُه .
كسى كه َح َسبش او را بنشاند [و فرودست كند] ،
ادبش او را برمى خيزانَد [و بلندپايه مى گردانَد] .

omidemardomdaily

اعزام زائر
از کهگیلویه و بویراحمد
به عراق ممنوع است

وزرای کشور و بهداشت از افزایش آمار
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به افزایش آمار مبتالیان و فوتی
های کرونا  ،گفت :اگر الزم باشد برای اعمال محدودیت ها برای موارد
خاص به صورت مقطعی تصمیم می گیریم.
محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به احتمال
اعمال محدودیت های جدید برای مقابله با کرونا  ،گفت :با توجه
به تجربه ای که در دو موج اول و دوم کرونا داشتیم ،کمیته های
زیرمجموعه ستاد مقابله با کرونا این مهارت و آمادگی را پیدا کرده
اند که سریع عکسالعمل نشان دهند ولی در برخی فعالیت ها به
دقت بیشتری در رعایت دستورالعمل ها نیاز دارد و برای برخی
فعالیت ها در شرایط سخت باید تصمیماتی بگیریم که در گذشته
هم همین کار را کردیم.
وی ادامه داد :سه یا چهار هفته قبل سفرهایی انجام شده و تعداد

همت اهلل دانش

سال چهاردهم * شماره  4 * 2710صفحه * 1000تومان

کیفیت پایین برگزاری مجازی کالس های مدارس؛

مبتالیان و فوتیهای کرونا نگران هستند

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

نوبت اول 99 /7 /2 :
نوبت دوم99 /7 /3 :

اضطراب پاییزی کرونا
در راه است

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ،معتقد
است با شروع موج سوم کرونا در پاییز باید منتظر اوج
گرفتن اضطراب ابتال به این بیماری در جامعه باشیم.
مهدی خردمند،اظهار داشت :هشدارهای پزشکی در
خصوص ادغام آنفلوانزا و کرونا از یک سو و بازگشایی
مدارس و دانشگاهها از سوی دیگر باعث شده تا موج
سوم کرونا خطرناک و پیچیدهتر از گذشته باشد که
البته همین امر باعث میشود تا اضطراب ابتالء به
بیماری در بین افراد جامعه روز به روز باالتر رود.
وی تصریح کرد :اضطراب ،واکنش طبیعی به شرایط
سخت و تهدید آمیز است ،اما اگر این اضطراب ،شدید
و طوالنی شود عالوه بر ایجاد رنج و مختل شدن زندگی
باعث پدیدار شدن مشکالت جدی تری نظیر افسردگی
و وسواس خواهد شد.
خردمند ادامه داد :پیگیری زیاد اخبار ،تماشای تصاویر
دلخراش افراد مبتال به بیماری در شبکههای اجتماعی،
عدم اطمینان و بزرگ نمایی خطرات از جمله عوامل
تشدید کننده اضطراب کرونا است.
وی ،استراتژی برخورد با اضطراب کرونا را یکی از
مهمترین شیوههای مقابله با این پدیده دانست و افزود:
ابتدا باید کارهایی را که به مدیریت اضطراب کمک
میکند ،شناسایی و آنها را در طول روز انجام داد.
ورزش کردن ،کتاب خواندن ،تماشای فیلم و پرورش
گل و گیاه از جمله این کارها است .یکی دیگر از
استراتژیهای مقابله با اضطراب ،پذیرفتن واقعیت است
باید پذیرفت که میزبانی از این اضطراب و نگرانی امری
طبیعی است.خردمند ،ناشناخته بودن را یکی از عوامل
اضطراب عنوان کرد و گفت :کرونا یک بیماری جدید
است و ما هنوز در مورد آن میآموزیم .عدم اطمینان
در مورد ویروس و تغییراتی که در حال آشکار شدن آن
است ،باعث میشود تا بیشتر افراد احساس اضطراب
بیش از اندازه کنند .البته این امری طبیعی است و
در واقع میتواند به ما انگیزه دهد تا برای محافظت
از خود و دیگران و برای یادگیری بیشتر در مورد همه
گیری ،اقداماتی انجام دهیم.این روانشناس بالینی اضافه
کرد :با اضطراب و نگرانی باید به صورت ساختاری
مقابله کرد به عبارتی باید تشخیص داد که چه مواردی
مشکالت حقیقی هستند که برطرف شوند و کدام موارد
کاذب و حاصل استرس و اضطراب زیاد است و همه
اینها فقط نگرانیهایی هستند که لزوماً واقعیت ندارند.
خردمند گفت :در موقعیتهای استرس زا ،مردم غالباً از
اینکه این وضعیت بد چگونه میتواند بدتر شود ،مبالغه
میکنند ،اما اینکه در این وضعیت بد تا چه اندازه
میتوانند پیشگیری و یا مقابله کنند ،خود را دست کم
میگیرند .واقعیت این است که انسانها به طور کلی
موجوداتی مقاوم و باهوش هستند و مهارتهای مقابله
با مشکالتی که هر روز با آنها مواجه میشوند را دارند و
این موضوعی است که نباید از آن غافل شد.وی توصیه
کرد :به موقعیتهای دشوار یا چالش بر انگیزی فکر
کنید که در گذشته با آنها روبرو شده اید و توانستید
به خوبی مدیریت کنید .حتی اگر همه چیز عالی نبود،
شما برای مقابله با اوضاع چه کردید .به خود یادآوری
کنید که میتوانید با استرس مقابله کنید و اگر احساس
کردید که نیاز به حمایت دارید ،میتوانید از خانواده،
دوستان و همکاران کمک بگیرید.
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مردم جنگ اقتصادی را باور کنند
رییس جمهور با بیان این که امروز در یک جنگ
اقتصادی هستیم ،گفت :مردم این جنگ را باور
کنند و بدانند مسئوالن اقتصادی کشور در دو
سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند؛
البته در جنگ هم شکست و هم پیروزی وجود
دارد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در
جلسه روز گذشته هیات دولت با ادای احترام به
ایثارگران و رزمندگان اظهار کرد :در دوران دفاع
مقدس روزهای تلخ و شیرینی داشتیم .برخی
روزها غرورآفرین بود و روزهایی هم بود که برای
ما سخت بود .روز اول مهر  ۵۹نیروی هوایی ما
قدرت نمایی در منطقه کرد و این روز به نام
نیروی هوایی در تاریخ دفاع مقدس ثبت شد.
عصر روز  ۳۱شهریور هواپیماهای عراقی به کشور
ما حمله کردند و فردای آن روز  ۱۴۰هواپیمای
ما وارد عراق شد و به مواضع استراتژیک ارتش
بعث عراق ضربه قاطعی زد.
وی ادامه داد :رهبری در مجلس پشت تریبون
قرار گرفت و خبر خوش حمله هواپیماهای ما
را اعالم کرد .امام روشن کرد برای مردم که
کسی سنگی را پرتاب کرده و ملت ما جواب
می دهد .بیان قاطع امام و قدرتمندی نیروی
هوایی به دنیا نشان داد تصورات آنها واهی بوده
است .در سال  ۶۰هم با عملیات ثامن الحجج
حصر آبادان شکست .عملیات فتح المبین در
سال  ۶۱انجام شد و آزادی خرمشهر بهترین روز
دفاع مقدس بود .وقتی صداوسیما خبر آزادی
خرمشهر را اعالم کرد ،همه مردم به خیابان
ریختند و شادی کردند .البته روزهای تلخی هم
داشتیم وقتی مردم دزفول بمباران می شدند یا
روزی که دشمن سالح شیمیایی در سردشت و
حلبچه استفاده کرد یا سالح های مخرب علیه
رزمندگان استفاده شد .روزی که هواپیمای
مسافربری توسط جنگنده عراقی سرنگون شد
و مسئوالن اجرایی ،قضایی ،نظامی و نمایندگان
مجلس به شهادت رسیدند ،ایمان رزمندگان ما و
حضور مردم در صحنه وجود داشت.
روحانی با طرح این سوال که چرا دشمن به ما
حمله کرد؟ گفت :به دلیل محاسبات و توهمات
اشتباه به ما حمله کردند .عراق گفت وقتی
آمریکا با ایران قطع ارتباط کرده است ،نیروی
هوایی ایران کارایی ندارد و ارتش هم آمادگی
ندارد .سپاه هم به شکل نیروی انتظامی بود.
عراق معتقد بود که کشورهای منطقه به آنها
قول حمایت دادند .در داخل کشور هم اختالف
هایی بود و ایران حامی خارجی ندارد پس با
حمله برق آسا انقالب را سرنگون می کنیم.
هدف صدام سرنگونی انقالب و نظام بود و گفت
اگر به هدفم نرسیدم ،بخشی از ایران را تصرف
می کنم یا معاهده ایران و عراق را پاره می کنم و
حاکمیت خود بر اروندرود را اعمال می کنم ولی
رسوا و سرنگون شدند .همه کشورهای منطقه
که از آنها حمایت کردند ،ابراز پشیمانی کردند.
گفتند چه پول هایی به صدام داده اند.
روحانی ادامه داد :امروز همین اتفاق تکرار شده
است .تحریم های آمریکا هم بر اساس محاسبات
اشتباه بود .ملت دقت کنند ما تحریم اقتصادی
از سال ۵۹داشته ایم ،اما جنگ اقتصادی از ۹۷
شروع شد .آمریکا با تمام امکانات وارد جنگ با
ایران شده است .صدام گفت ادامه مصاحبه را در
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جامعه

کرونا؛
همچنان بدون واکسن و درمان

اهواز انجام می دهم آمریکا هم گفت چند ماه
دیگر وارد تهران می شویم و انقالب چهل سالگی
خود را نمی بیند .فکر می کرد در فرودگاه
مهرآباد یا امام برای آنها فرش قرمز پهن شده
است .به کشورهای اروپایی گفته بودند سه ماه
دیگر جمهوری اسالمی وجود ندارد .خواستند
نظام را سرنگون کنند و توافق را از بین ببرند ولی
به اهدافشان نرسیدند .همان قطعنامه  ۲۲۳۱در
برابر آنها ایستاد و آنها را مفتضح کرد .آمریکا
چند نوبت به شورای امنیت رجوع کرد زیرا آنجا
را حیاط خلوت خود می دانست ولی قطعنامه
آنها علیه ایران برای نقض قطعنامه  ۲۲۳۱و
تمدید تحریم تسلیحاتی موفق نشد و فقط
دومینیکن با آنها همراه شدند و سایر کشورها
مقابل آنها ایستاد؛ ابهت آمریکا فرو ریخت.
روحانی همچنین گفت :نیجریه ،اندونزی و
تونس ،روسیه ،چین و اروپا مقابل آنها ایستاد.
ملت با باور و ایستادگی خود این موفقیت بزرگ
سیاسی و حقوقی و دیپلماسی را در سازمان ملل
بدست آورد .مردم مظلومیت کشور در جنگ
تحمیلی را احساس کرده و باور کردند که بار
جنگ بر دوش همه است و نه فقط بر دوش
نیروهای مسلح و همه به میدان آمدند .من دو
فرزند رهبری و مرحوم هاشمی و مقامات قضایی
را در جبهه دیدم و با خود گفتم ما در جنگی که
فرزندان روسای قوا و همه مردم در آن حضور
دارند ،شکست نمی خوریم .هر روز امکانات
جنگی به دشمن داده می شد اما توپ ضدهوایی
ما که تولید دو کشور اروپایی بود را هم تعمیر
نمی کردند و حتی آن را به ما هم پس ندادند.
این اروپا و غرب در برابر ملت ما چه کرد .ملت
روی پای خود ایستاده و فداکاری کرد و با همه
سختی هایی که ملت تحمل کرد ،پیروز شد.
روحانی با بیان این که آخرین پیروزی ما در
دفاع مقدس در عملیات مرصاد بود گفت :در
این عملیات ما مزدوران و آدمهای کثیفی که

از پشت به ملت ما خنجر زدند را شکست دادیم.
ملت در دوران دفاع مقدس باور کردند که بار
جنگ بر دوش همه است و خدا هم پیروزی خود
را نازل کرد.
مردم جنگ اقتصادی را باور کنند
وی با بیان این که امروز هم در یک جنگ
اقتصادی هستیم ،گفت :مردم این جنگ را باور
کنند و بدانند مسئوالن اقتصادی کشور در دو
سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند؛
البته در جنگ هم شکست و هم پیروزی وجود
دارد .پیامبر و امیر المومنان هم در جنگ احد
و خندق مجروح شدند و حمزه سیدالشهدا به
شهادت رسید .ما ابتدا باید باور کنیم در یک
جنگ هستیم و همچنین باور کنیم که بار
جنگ تنها بر دوش دولت نیست؛ نباید عدهای
کنار بنشیدند و بگویند اگر دولت آن گونه رفتار
میکرد بهتر بود .ما وارد جنگ بزرگی شدهایم و
پیروز میشویم ،البته مردم باور کردند در جنگ
هستیم و مسئوالن هم باید کنار هم باشند .امروز
قوای سه گانه نیروهای مسلح و همه ارگان کشور
یک صدا بوده و در کنار هم هستند .همانطور که
در برابر کرونا هم توانستیم بایستیم در این جنگ
اقتصادی هم موفق میشویم .موفقیت ما در
کرونا قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته است.
البته خارج نشینان ناراحت هستند که ما هم با
کرونا مبارزه میکنیم و هم فعالیتهای اقتصادی
و فرهنگی کرده و مناسک دینی برگزار میکنیم.
دشمن میخواست در فضای کرونا کشور تعطیل
شود .از عصبانیت آنها مشخص است که در چه
فکری بودند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این
که امروز کشاورزان با نشاط تر از هر سالی خود
را برای کشت آماده میکنند گفت :دولت هم
در زمینه ماشین آالت  ،بذر ،سم و کود ،تجهیز
زمین ،سامان دادن به آبیاری قطرهای و تامین اب
در کنار آنها بوده و این اقدامات را انجام میدهند.

مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا؛

دورکاری ها برای کنترل کرونا
باید اعمال شود

مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا گفت :میزان
هماهنگی دستگاهها برای کنترل کرونا در اسفند
تا اردیبهشت بسیار خوب بود اما از تیرماه به بعد
میزان هماهنگی ها کم شده است .نظر ستاد ملی
کرونا این است که دورکاری ها اجرا شود اما نمی
دانم چرا اعمال نمی شود.
سردار نصراهلل فتحیان روز چهارشنبه در نشست
خبری آنالین از وزارت بهداشت افزود :امیدواریم
با حکمرانی دقیق و مستحکم و همراهی مردم و
با تصمیمات قوی ستاد ملی کرونا ،اپیدمی کرونا
در کشور مهار شود ،اوج همراهی مردم با دولت
در  ۱۳بدر بود .اگر برای مردم تکلیف را مشخص
کنیم ،بسیاری از مشکالت بر طرف می شود.
فقط توصیه کفایت نمی کند وقتی می گویند
مسافرت ها به گسترش اپیدمی لطمه زده است،
باید اقدام عملی برای کاهش سفرها انجام شود.
امیدواریم با تصمیمات قوی و یکپارچه با کنترل
و کاهش بیماری کووید ۱۹مواجه باشیم.
وی گفت :با توجه افزایش موارد ابتال و بستری
کرونا ،دورکاری ها باید برگردد البته در مورد
بازگشت محدودیت های ترددها و اجرای طرح
ترافیک اطالعی ندارم که ستاد ملی کرونا چه
تصمیم جدیدی گرفته است اما امیدواریم
تصمیمات به موقع در این زمینه اتخاذ شود.
مدیر هماهنگی بین بخشی ستاد ملی کرونا
درباره تعهدات نیروهای مسلح برای کنترل کرونا
گفت :در نیروهای مسلح از مجموعه هفت هزار
تخت بیمارستانی که در اختیار دارند،حدود ۷۰
درصد یعنی حدود چهار هزار تخت تا به بیماران
کرونا اختصاص داده شده است .این تعداد در
موج های مختلف کرونا کم و زیاد شده است،
خود من هم به عنوان بیمار کرونایی بستری

شدیم اما در تمام ایام اپیدمی نیروهای مسلح
اعم از سپاه ،ارتش و نیروی انتظامی به تعهد
خود پایبند بودند.
سردار فتحیان گفت :دخایر استراتژیک اقالم
بهداشتی و درمانی کرونا نیز بسیار خوب است
در کل کشور ذخایر خوبی است البته باید بیشتر
شود تا در موج های بعدی با کمبود مواجه
نشویم.
وی درباره ابتال کادر درمانی به کرونا گفت :یکی
از بیمارستانهایی که بیشترین میزان درگیری با
کرونا را داشت بیمارستان بقیه اهلل بود .تعدادی
از کادر درمان آنها به بیماری کووید ۱۹مبتال
شدند و در مجموع ۱۰درصد شهدای سالمت
کادر نیروهای مسلح در سپاه ،ارتش و نیروی
انتظامی هستند.
حمله بیولوژیک بودن کرونا در حال بررسی
است
رئیس موسسه بهداری رزمی در پاسخ به پرسشی
درباره حمله بیولوژیک بودن کرونا گفت :در
نیروهای مسلح و خارج از نیروهای مسلح؛ این
موضوع بررسی شده ولی هنوز به نتیجه قطعی
اطالعاتی در مورد حمله بیولوژیک بودن نرسیده
ایم و هنوز در حال بررسی هستیم.
وی درباره کمک های خیرین نیز گفت :در
موسسه خیریه امدادگران عاشورا  ۶۰هزار بیمار
سرطانی را تحت پوشش داریم برای آنها سبد
ارزاق در نظر گرفتها یم ۳۰۰ .هزار نفر آنها
سبد  ۳۰۰هزار تومانی دریافت کرده اند .در
مجموعه نظام سالمت به خصوص در موج اول
در فروردین و اردیبهشت حمایت های زیادی
از خیرین داشتیم آمار ریالی آن را ندارم اما گره

های زیادی را باز کردند.
سردار فتحیان درباره ابتالی سربازان به کرونا
گفت :بر اساس بررسی های میدانی از پادگانهای
نظامی ،امروز معدل رعایت دستورالعمل های
بهداشتی در پادگانها از معدل کشوری باالتر و
آمار موارد ابتال هم بسیار کمتر است .در مجموع
وضعیت نگران کننده ای را از مجموعه نیروهای
مسلح و پادگانها نداریم و در مناطق مرزی هم
پروتکل های بهداشتی بهتر از میانگین کشوری
رعایت می شود.
وی با اشاره به حضور جامعه پزشکی در دوران
دفاع مقدس افزود :اگر حضور جامعه پزشکی
در زمان دفاع مقدس نبود نمی توانستیم ۱۰۰
هزار عمل جراحی را انجام دهیم .این یک رکورد
جهانی است که هنوز بی نظیر است ،پست های
امدادی و بیمارستانهای صحرایی که در دوران
دفاع مقدس ایجاد شد ،کاری خیره کننده بود،
اقدامات درمانی برای بیش از  ۱۰۰هزار مصدوم
شیمیایی هم از کارهای برجسته آن دوران است.
سردار فتحیان گفت :در تمام جنگ ها اپیدمی
ها بسیار تلفات می دهد اما در جنگ تحمیلی
هشت ساله اپیدمی گسترده نداشتیم و این به
علت عملکرد موفق جامعه پزشکی در آن دوران
است .آن دوران یک تجربه نمونه و الگو و مدل
است که می تواند برای آینده و امروز استفاده
شود .از دانشگاههای علوم پزشکی می خواهیم از
کادر با تجربه دوران دفاع مقدس تجلیل کنند،
تجربه آنها را ثبت کنند و به جوانان امروز منتقل
کنند.
مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا گفت :آنچه در
دوران دفاع مقدس موجب موفقیت و برتری
ایران شد ،روحیه جهادی بود که با فرهنگ غنی

دولت یازدهم و دوازدهم  400هزار هکتار زمین
کشاورزی در استانهای غربی کشور ،سیستان و
بلوچستان ،ایالم وخوزستان آماده کرده که 77
هزار هکتار در غرب 46 ،هزار در سیستان و 300
هزار هکتار در خوزستان و ایالم بوده است .ما در
جنگ اقتصادی طرحهای توسعه خود را ادامه
میدهیم و هیچ طرح مهمی را متوقف نکردیم؛
خارج نشینان هم بفهمند امسال متقاضی برای
گرفتن جواز فعالیت صنعتی  33درصد بیشتر
از پارسال شده است .یعنی مردم به فعالیت و
تولید امید دارند و دولت هم کنار کشاورزان،
تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
روحانی با بیان این که دولت تصمیم مهمی برای
قیمت تضمینی گندم گرفته است خاطرنشان
کرد :در ابتدای دولت در سال  92قیمت هر کیلو
گندم  400تومان بود که این رقم امسال به 10
برابر یعنی  4000تومان رسیده است تا کشاورز
بدانند دولت پیشتبان اوست .پول خرید گندم
هم ما بالفاصله پرداخت میکنیم.
وی ادامه داد :در شش ماه اول امسال بانک
مرکزی  4.5میلیارد دالر ارز  4200تومانی
پرداخت کرده است و در تولیدات صنعتی رشد
داشتهایم 42.5 .درصد در تولید لوزام خانگی،
 50درصد در شمش آلومنیوم و  15درصد در
سیمان رشد داشتیم.
رئیس جمهور با بیان این که مردم میدانند در
یک جنگ علیه یک قلدر زورگو هستیم خاطر
نشان کرد :نتیجه کار شش ماه آمریکا در شورای
امنیت و مذاکره با سایر کشورها این شد که فقط
چند شرکت و فرد را تحریم کردند .ما امروز
آمادهایم برای این که در این جنگ به موفقیت
برسیم .البته ما آغازگر این جنگ نبودیم اما
مانند دوران دفاع مقدس ایستادیم و پیروز هم
میشویم .دولت هم امکانات الزم را برای حل
موانع تولید را در نظر گرفته است.
ایرانی تجلی پیدا کرد ،این تجربه و این الگو
باید تا  ۱۰۰سال سینه به سینه به نسل های
آینده منتقل شود ،جامعه پزشکی و پرستاری و
امدادگران در دوران دفاع مقدس رو سفید شدند
و امروز نیز پزشکان ،پرستاران ،کادر بهداشتی،
و حتی نیروهای خدماتی در صف مقدم دفاع از
سالمت مردم هستند.
وی گفت :باید تجارب طب نظامی در دوران
دفاع مقدس ثبت و به نسل امروز منتقل شود،
برای این کار یک درس دواحدی برای تدریس
این تجربه های گرانقدر تعیین شده ،کتاب آن
هم آمده شده و به زودی با حضور وزیر بهداشت
رونمایی می شود ،این کتاب با عنوان معارف و
آشنایی با بهداری زرمی در دانشگاههای علوم
پزشکی تدریس خواهد شد.
سردار فتحیان افزود :مطالب تصویری زیادی هم
آماده شده ،تالش می شود ،دانشجویان حماسه
های دوران دفاع مقدس را از طریق انیمیشن
ببنیند ،پوسترهایی نیز در این زمینه آماده شده
که در مراکز درمانی و داروخانه ها نصب می
شود.
رئیس موسسه بهداری رزمی گفت :یکی از
کارهایی که در موسسه بهداری رزمی انجام
دادیم ،تجلیل های تخصصی از جمله برای
شهدای پزشک و شهدای داروساز است که هر
سال انجام می شود .در چهلمین سال دفاع
مقدس از مظلومیت رانندگان آمبوالنس و
امدادگران هم باید بگوییم .بیش از دو هزار نفر
از این نیروهای جان برکف شهید شدند ،افرادی
که نقش مهمی در نجات مجروجان دوران دفاع
مقدس داشتند و امیدوارم هالل احمر و وزارت
بهداشت هم از آنان تجلیل کنند.
سردار فتحیان افزود :مرکز تحقیقات بهداری
رزمی و سامانه بهداری رزمی ایجاد شده است،
بیش از  ۱۰۰هزار رزمنده بهداری رزمنده داریم
که هر کدام می توانند خاطرات خود را نقل
کنند ،هزاران عکس و فیلم کوتاه از آن دوران
داریم که می توانیم با تدوین و انتشار آنها این
تجربه گرانقدر را برای استفاده امروز به کار
بگیریم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری کووید-۱۹
هنوز درمان خاصی ندارد ،تاکید کرد که تنها راه پیشگیری از کرونا
همچنان رعایت اصول اولیه بهداشتی است.
دکتر علیرضا رئیسی در بازدید از مرکز جامع سالمت شهری
فرمانفرماییان تهران ،به مسئولیت سنگین حوزه بهداشت و سطح
اول ارایه خدمات در دوران کرونا اشاره کرد و گفت :بیماری کووید
 ۱۹درمان خاصی ندارد و در حال حاضر واکسنی در دسترس نیست
و بهترین کار پیشگیری است که با استفاده از ماسک ،فاصلهگذاری
اجتماعی ،شستن دستها و پرهیز از حضور در اجتماع میتوانیم
انجام دهیم .رئیسی در ادامه افزود :درصورتیکه افراد در مراحل
ابتدایی ابتال شناسایی و مراقبت شوند ،بار بیمارستانها بسیار
کاهش می یابد .به همین دلیل مأموریت اصلی که بر عهده حوزه
بهداشت قرار دارد این است که افراد را در سطح یک شناسایی و
درمان کنیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :به همین دلیل مراکزی در
سطح کشور به نام مراکز  ۱۶ساعته راهاندازی شد که در دوران همه
گیری کووید  ،۱۹مراحل مختلف غربالگری و در راستای مبارزه
با این بیماری نقشی اساسی ایفا کردند .بنابر اعالم روابط عمومی
معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،وی به ارائه خدمات بسیار خوب
در این مرکز اشاره کرد و گفت :همکاران در سطحی باال ،مسلط و
دلسوزانه مطالب را به مردم آموزش داده و پیگیری میکنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود :پیشبینی میشود به دلیل
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده از ماسک و حساس شدن
به مسائل بهداشتی ،میزان بروز آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته
کاهش جدی داشته باشد .رئیسی در پایان به تهیه واکسن آنفلوآنزا
برای گروه آسیبپذیر مانند زنان باردار خبر داد و گفت :برای افراد
آسیبپذیر واکسیناسیون طبق برنامه انجام خواهد شد.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد:

تشدید تهاجم کرونا
با آغاز فصل پاییز

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :با آغاز فصل پاییز ،با تشدید
تهاجم کرونا مواجه هستیم که باید مردم در مهار این ویروس ما را
یاری کنند.
مسعود مردانی افزود :مسافرت های غیرضروری باعث شدت کرونا
و افزایش شمار مبتالیان در کشور شده و از مردم می خواهیم در
اربعین تجمع نکرده و هیچ مراسمی را برگزار نکنند ،موارد کرونا فوق
العاده باال رفته و مطمئنا موج سوم این ویروس قبل از اینکه آنفلوآنزا
ظاهر شود ،بروز می یابد.
این متخصص بیماریهای عفونی ادامه داد :اگر مردم دستورالعمل
های بهداشتی را رعایت نکنند مرگ و میر با همزمانی کرونا و
آنفلوآنزا باال خواهد رفت.
به گفته مردانی ،اکنون در هر جای کشور مردم ماسک استفاده می
کند اما از آنجا که راههای انتقال کرونا و آنفلوآنزا مشابه هم است،
شست وشوی مکرر دست و پرهیز از سفرهای غیرضروری فراموش
نباید نشود.
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا ،با عنوان این مطلب که کادر
درمان خسته شده اند ،خواستار همکاری هموطنان در رعایت
پروتکل های بهداشتی تا زمان ساخت واکسن و داروی کووید ۱۹
شد.
مسعود مردانی ،با اشاره به اینکه اگر ایثارگری کادر درمانی و
بهداشتی نبود با بیشترین میزان مرگ و میر در کشور مواجه بودیم،
گفت :همواره باید یادمان باشد که ظرفیت تیمهای درمانی محدود
بوده و خستگی و ضعف ناشی از کار بر این عزیزان مستولی شده
است.
وی با اشاره به اینکه اکثر رزیدنتها و همکاران ما به کووید ۱۹
مبتال شده و  ۱۶۴نفر از پزشکان و پرستاران فوت شده اند ،تصریح
کرد :باید هر یک از ما به عنوان مروج سالمت در خانواده و اجتماع
عمل کرده و تا رسیدن واکسن و درمان مؤثر مردم را به رعایت
پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تشویق کنیم تا به
کرونا مبتال نشوند.
عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا ضمن تاکید بر رعایت پروتکلهای
بهداشتی و پرهیز از رفتارهای پرخطر مانند مسافرتهای غیرضروری
و ماسک نزدن ،خاطرنشان کرد :با رعایت شیوه نامهها میتوانیم
زنجیره انتقال ویروس را متوقف کنیم تا کادر درمان بیش از این
خسته نشوند.
مردانی یادآور شد :هر بیماری که به مراکز درمانی مراجعه میکند
مانند یکی از اعضای خانواده به آنها نگریسته میشود و کادر درمان
با از خودگذشتگی به ارائه خدمات مشغولند.

سرانجام
پوشش بیمهای واکسن آنفلوآنزا

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت درباره سرانجام
پوشش بیمه ای واکسن آنفلوآنزا توضیح داد.
دکتر سجاد رضوی  ،درباره پوشش بیمهای واکسن آنفلوآنزا ،گفت:
قرار شد که معاونت بهداشت به گروههای در معرض خطر و دارای
اولویت مانند مادران باردار ،بیماران هایریسک و کادر بهداشت و
درمانی واکسن آنفلوآنزا را به صورت رایگان ارائه دهد.
وی افزود :در عین حال از آنجایی که طبق سیاست فعلی واکسن
آنفلوآنزا برای سایر مردم با ارز  ۴۲۰۰تومانی تامین و عرضه میشود،
مشکلی در قیمت برای مصرف کننده وجود ندارد .اگر در آینده قرار
شد که این واکسن با ارز نیمایی تامین شود ،مجددا پوشش بیمهای
آن را در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار میدهیم.
رضوی تاکید کرد :بنابراین واکسن آنفلوآنزا از سوی معاونت بهداشتی
به صورت رایگان به گروههای هایریسک ارائه میشود .بقیه موارد
واکسن آنفلوآنزا هم بناست با ارز دولتی ارائه شود که مشکلی ندارد.
حال در صورت تغییر سیاست ارزی در تامین این واکسن ،نسبت به
پوشش بیمهای آن مجددا صحبت شده و موضوع را بررسی میکنیم.

