رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا اعالم کرد؛
تست شش نوع و اکسن کرونا در کشور

از سوی رئیس جمهور اعالم شد؛
جرایم افراد متخلف در کرونا

رییس جمهور گفت :اگر کسی از ماسک استفاده نکند پنجاه هزار تومان
جریمه میشود و نیروی انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر عهده دارند
که جریمه را به فرد متخلف اعالم کنند .حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی طی سخنانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
با بیان اینکه همه افراد جامعه باید در اجتماعاتی که حاضر میشوند از
ماسک استفاده کنند ،گفت :اگر کسی از ماسک استفاده نکند پنجاه هزار
تومان جریمه میشود و نیروی انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر...
صفحه ()4

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با بیان اینکه ۶نوع واکسن کرونا در
کشور در حال تست هستند ،گفت :ما عمدا در تولید این واکسن ها
جلو نمی رویم .دکتر مصطفی قانعی با اشاره به فعالیت محققان کشور
در زمینه واکسن کرونا به خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۶
نوع واکسن کرونا در حال تست هستند گفت :تمام واکسنهای بیماری
کرونای کشور در حال تست هستند و در فاز حیوانی به سر میبرند...
صفحه ()4
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد؛

وقتی برخی ابتال به کرونا را پنهان می کنند؛

ارازل و اوباش

از تخیل تا واقعیت

واژه اراذل و اوباش يك واژه عرفي است و ميان عامه
مردم استعمال اين واژه بسيار رواج دارد .اين گروه به
مجموعه اي از افراد گفته مي شود كه دسته جمعي
اقدام به از بين بردن آسايش يك محله با رفتارهاي
ناهنجار مانند مزاحمت نواميس ،سر و صداهاي ناهنجار
و  ...مي كنند.
زندگي انسان ها در هر مقطع زماني به  2فاكتور نظم و
امنيت نيازمند است که در صورت اخالل در آن ضمن
مورد تهديد قرار گرفتن جان مردم ،بسترهاي الزم براي
ترقي و پيشرفت جوامع از بين خواهد رفت و انسان ها
همواره نگران رفع نيازمندي هاي روزانه خود خواهند
بود .خشونت یکی از آن رفتارها و اعمالی است که نظم
و امنیت جامعه را با اختالل مواجه می کند .رفتاری که
برای آسیب رساندن به دیگری از کسی سر می زند و
دامنه آن از تحقیر و توهین ،تجاوز و ضرب و جرح تا
تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است.
خشونت رفتاری است که در همه کشورها مشاهده می
شود و بر قربانیان فراوان آن همه روزه افزوده شده و
موجب اضطراب مردم و احساس نا امنی آنها به ویژه در
گروه های ضعیف تر و آسیب پذیرتر می شود.
بررسی آمار وقوع جرایم خشن بیانگر این واقعیت است
که این جرایم بیشتر از پرخاشگری نشأت می گیرند
و در واقع هر قدر در جامعه روند پرخاشگری بیشتر
باشد به همان نسبت جرایم خشونت آمیز نیز افزون تر
خواهد بود .امروزه فعالیت های مجرمانه گروه هایي از
افراد شرور و بزهكار که بیشتر جوانان را شامل می شود
به سرعت در حال افزايش است و بسياري از اجتماعات
به ويژه محله هاي شهري به صورت بالقوه با اين پديده
سرو كار دارند كه اصطالحاً به این افراد و گروهها اراذل
و اوباش اطالق مي شود .واژه اراذل و اوباش يك واژه
عرفي است و ميان عامه مردم استعمال اين واژه بسيار
رواج دارد .اين گروه به مجموعه اي از افراد گفته مي
شود كه دسته جمعي اقدام به از بين بردن آسايش يك
محله با رفتارهاي ناهنجار مانند مزاحمت نواميس ،سر
و صداهاي ناهنجار ،تجاوز به عنف ،ولگردي ،جرايم مواد
مخدر و  ...مي كنند .حال با این مقدمه باید گفت که
برای مقابله با جرایم خشن بایستی در وهله اول علت ها
را شناسایی کرد .همه عوامل جرم زایی که تاکنون جرم
شناسان ،جامعه شناسان و روانشناسان معرفی کرده اند
کم و بیش قابل اتکا بوده و می توان آنها را توجیه کننده
و تبیین کننده بخشی از جرایم موجود دانست اما به
نظر می رسد کشف ریشه و علل بوجود آورنده جرم های
ناشی از خشونت و شناخت پیامدهای آنها و راهکارهای
جلوگیری از ناامنی های اجتماعی در هر جامعه ای باید
به طور جداگانه و با توجه به ...

حضور افراد مبتال به کرونا

بمب متحرکی که
در شهر میچرخد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :افراد مبتال به کرونا
با خروج از قرنطینه سالمتی دیگران را به خطر میاندازند
و این عمل جرم محسوب میشود .حسین کالنتری در
نشست ستاد استانی کرونا اظهار داشت :در مواجهه با پیک
ویروس کرونا قطعاً میزان مبتالیان ،بستریها و مرگ و
میر ها افزایش پیدا میکند و استان هنوز در پیک اول به
سر میبرد و قریب به  90درصد از فوتیها در استان بیمای
زمینهای داشتهاند و میانگین سنی آنها باالی  68درصد
بودهاست .وی افزود :الگوی انتقال ویروس کرونا هم اکنون
بصورت خانوادگی هست و افراد باید نسبت به ...

2

تعداد فوتی های کرونا در استان
به  150نفر رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در نشست ستاد
کرونای استان با بیان اینکه تعدادی فوتی های کرونا در
استان به  150نفر رسیده است گفت :شش هزار و 241
بیمار کرونایی اعم از مشکوک و قطعی در بیمارستان های
استان بستری شده اند.پرویز یزدان پناه با بیان اینکه 5
هزار و  930نفر از بیمارستان ترخیص شده اند گفت :هم
اکنون  311نفر بیمار در بخش های کرونایی استان بستری
هستند که  127نفر از این تعداد کرونایی قطعی هستند.
یزدان پناه با بیان اینکه  22نفر بیمار کرونایی در بخش
های ویژه بستری هستند افزود :تا کنون  8هزار و  473نفر
از بیماران کرونایی استان بهبود یافته اند .وی با بیان اینکه
در روز گذشته  2فوتی کرونایی در استان داشتیم گفت:
تعداد فوتی های کرونایی در استان به  150نفر رسیده
است که از این تعداد  136نفر بیماری زمینه ای ...
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زمان آغاز نام نویسی از

جاماندگان طرح سنجش
2
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ثبت نام زنان در انتخابات
ریاست جمهوری بالمانع است

سخنگوی شورای نگهبان گفت :ثبت نام خانمها در انتخابات
ریاستجمهوری بالمانع است و بحثهای دیگر آن هم باید به تدریج
حل شود.
به گزارش ایرنا ،عباسعلی کدخدایی روز شنبه در یک نشست خبر
در پاسخ به سوالی درباره این که آیا زنان می توانند برای ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰نامزد شوند؟ ،تصریح کرد :ثبت نام که بالمانع است
اما بحثهای دیگر هم باید به تدریج حل شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان هیچ
زمانی زنی را به دلیل نامزد بودن رد نکرده است و آیا این را تایید
می کنید؟ ،گفت :نظر شورای نگهبان همیشه اعالم شده است و با
توجه به معیارهایی که در قالب رجل سیاسی مذهبی داریم اعضای
شورای نگهبان بررسی میکنند و اعالم نظر هم شده است و در واقع
به این مفهوم خیر.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اصالح
قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۱۴۰۰خواهد رسید؟ گفت :به دلیل این که این طرح هنوز به دست
ما نرسیده نمیتوانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم باید این مصوبه
بیاید و ما ایرادات آن را بررسی خواهیم کرد.
وی افزود:اگر ایرادات قابل رفع باشد در این فرصت کم طبیعتا به

در جامعه جرم است

انتخابات  ۱۴۰۰میرسد ولی اگر اشکاالت جدی داشته باشه و مجلس
نتواند در زمان مناسب آن را به شورای نگهبان ارائه کند ،باقی
خواهد ماند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد :شورای نگهبان مثل همه ادوار
تجربه و نظرات مشورتی خود را از طریق مرکز پژوهشکده شورای
نگهبان و همچنین با حضور در جلسات ارائه میکند .البته نظرات
اعضای شورا در جلسات نظرات شخصی و مشورتی است و نظر نهایی
زمانی است که مصوبه به صورت رسمی برای شورا ارسال شود و ما
درباره آن اعالم نظر کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا طرح اصالح قانون
انتخابات از سوی مرکز پژوهشهای شورای نگهبان به مجلس ارائه
شده است ،گفت :ما به صورت مشورتی نظرمان را در اختیار همه
نمایندگان مجلس ادوار قرار دادیم باز هم قرار میدهیم ،طرح
مسئولیتش با خود نمایندگان است .اگر الیحه باشد از سوی دولت
باید تقدیم شود اما نظرات مشورتی قطعاً داده خواهد شد و مسئولیت
آن هم با خود نمایندگان است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کرونایی انتخابات به
صورت الکترونیکی را برگزار میکند ،اظهار داشت :البته ممکن است
در شرایط کار تاثیرگذار باشد کما اینکه در انتخابات مرحله دوم این

وضعیت اتفاق افتاد و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به
تبلیغات اعمال شد و تبلیغات از شکل عمومی و فیزیکی بیشتر به
صدا و سیما و در اختیار فضای مجازی قرار داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت :مذاکراتی را با دوستانمان در
وزارت کشور شروع کردیم و باید ببینیم تا چه مرحله پیش میرویم.
کدخدایی افزود :الیحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب
حق تقدم و طرح اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با قانون
و شرع شناخته نشد.
وی گفت :همچنین الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران
در مؤسسه بینالمللی تحلیل سامانههای کاربردی و الیحه اهداف،
وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مغایر با قانون و شرع
شناخته نشد.
وی تاکید کرد :طرح اصالح قانون مالیات های مستقیم یا خانه های
خالی در شورای نگهبان با ایراد مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصالح ماده  ۴۴قانون مدیریت
خدمات کشوری به منظور الزام دولت برای بومیگزینی از سوی این
شورا خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح
اصالح قانون انتخابات هنوز در کمیسیون شوراهای مجلس به طور
کامل مورد بررسی قرار نگرفته و برخی افراد هجمههایی را علیه
شورای نگهبان آغاز کردند؟ اظهار داشت:
کدخدایی افزود :اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی روشن و
شفاف است .اصل  ۹۹داریم در خصوص اختیارات انتخاباتی و چند
اصل هم در خصوص نظارت تقنینی موجود است و وظیفه بقیه نهادها
هم روشن است .نه تنها ما نمیتوانیم اختیارات خود را توسعه دهیم
که هیچ نهاد دیگری هم نمیتواند توسعه اختیاراتی در انتخابات
داشته باشد .آنچه هم که در بیرون گفته می شود یک فضاسازی
است که و گرنه پس از ارسال این طرح از مجلس و بررسی شورای
نگهبان خواهید دید که نظر شورای نگهبان و فقها براساس قانون
اساسی و شرع مقدس خواهد بود.و
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که
آیا در ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری محدودیتهایی
وجود دارد یا خیر ،گفت :قانونهای موجود ما شرایطی لحاظ کرده
است و این طور نیست که آزاد باشد .اصل  ۱۱۵و قانون انتخابات
شرایط چندگانه ای را ذکر کرده که داوطلبین این شرایط را داشته
باشند ،مجلس هم به دنبال این است که این شرایط را از حالت کیفی
به کمی در بحث رجل سیاسی مذهبی ،مدیر و مدبر بودن تبدیل کند.
وی افزود :تا زمانی که مصوبه مجلس را دریافت کنیم و بتوانیم
نسبت به آن اظهارنظر کنیم ،چیزی نمی توان گفت .ممکن است
در راستای اصل صد و پانزدهم قانون اساسی شرایط تبیین بیشتری
شود و کمیتر شود این گونه مسائل ممکن است اتفاق بیفتد اما اینکه
شرایطی اضافه شود طبیعتاً خارج از اصل  ۱۱۵نمی توانند شرایطی
اضافه کنند.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس و واکنشها به این
طرح گفت :زمانی که مصوبه به صورت رسمی برای ما ارسال شود
نظر نهایی را اعالم می کنیم .در این فاصله اگر الزم شد نظرات
مشورتی خود را هم در اختیار نمایندگان مثل همه ادوار قرار خواهیم
داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تحریمهای
بانکی آمریکا ضد ایران و اینکه چه ظرفیتهایی برای تحت پیگرد
قراردادن آمریکا در مراجع بین المللی وجود دارد ،گفت :این را باید از
دوستان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا وزارت امور خارجه
سوال کنید لیکن ظرفیتهای حقوقی بین المللی هم برای ما هست.
اگر بخواهم به صورت کلی بگویم در برخی از مراجع بین المللی این
امکان هست و تا آنجایی که اطالع دارم دولت و دوستان در وزارت
خارجه مشغول هستند که با طرح دعاوی حقوقی جلو اینها را بگیرند.

در استان اعالم شد

تورم نیروی انسانی
ناکارآمد در شهرداریهای
استان بیداد میکند
2

هشدار نسبت به ورود
زودهنگام کودکان
به فضای مجازی
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رییس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره
طرح اخذ مالیات از خانههای خالی و اینکه آیا اساسا شورای نگهبان
آمادگی را دارد در خصوص طرحها و لوایحی که به معیشت مردم
برمی گردد با مجلس همکاری داشته باشد تا ایرادات از همان اول
گرفته شود ،گفت :معیار شورای نگهبان موازین شرع و قانون اساسی
است .هر مصوبهای که منطبق با موازین شرع و قانون اساسی باشد
قطعاً ایرادی ندارد و رویه شورای نگهبان هم همین بوده است.
وی افزود :هر مصوبهای که چه معیشتی چه غیر معیشتی اگر
اشکاالتی داشته باشد ،وظیفه قانونی ما است که این نظر را اعالم
کنیم .اما همانطور که در رابطه با انتخابات گفتم هم کارشناسان
ما و هم برخی اعضا مرتب در کمیسیونها حضور دارند و نظرات و
راهنمایی الزم را در این جهت ارائه میکنند.
کدخدایی گفت :مصوبه موسوم به مالیات بر خانههای خالی هم بخش
اول در شورا در این هفته مورد بررسی قرار گرفته است و هفته
جاری هم بخش دوم مورد بررسی قرار می گیرد و درباره آن اعالم
نظر میشود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این که تاکنون چندبار طرح یا الیحه
مناطق آزاد از مجلس به شورای نگهبان آمده و به مجمع تشخیص
رفته و از آن ایراد گرفته شده است اما کمیسیون اقتصادی دوباره در
حال آماده کردن طرح برای افزایش مناطق آزاد هستند ،گفت :برای
موضوع جلوگیری از بحث مناطق آزاد هم ایرادی در قانون اساسی
است اگر نمایندگان بتوانند ایراد قانون اساسی را رفع کنند طبیعتاً
فاقد ایراد شناخته میشود اما اگر آن ایراد باقی باشد هر تالشی شود
پاسخ شورای نگهبان همان پاسخ قبلی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دعوای بین مجلس و وزارت
کشور در قانون انتخابات مجلس وجود دارد ،شورای نگهبان به کدام
قانون تمایل دارد گفت :برای شورای نگهبان مصوبه نهایی مجلس
اعتبار دارد .این که چگونه مصوبهای در مجلس در قالب طرح از سوی
نمایندگان باشد یا الیحه از سوی دولت باشد یا حتی طرح از سوی
شورای عالی استانها برای ما هیچ تفاوتی نمیکند و معموالً دخالتی
در این آییننامه داخلی و شیوه رسیدگی مجلس نداریم هرچه که
مصوبه نهایی شد نهایتا شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر می
کند.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه شورای نگهبان
عامدانه رجال سیاسی را تعریف نمیکند و چرا شورای نگهبان تاکنون
مشخصا اعالم نکرده که رجل سیاسی به چه کسانی اطالق می شود
گفت :رجال سیاسی بعد از این که در سیاستهای کلی به شورای
نگهبان تکلیف شد که تعیین شاخص کنند ،این شاخصها تعیین شد
و برای مجلس هم ارسال شده است بنابراین ما وظیفه مان را از این
جهت انجام دادیم.
وی افزود :تعیین شاخصها برای رجل سیاسی مذهبی یا مدیر بودن
یا مدبر بودن یک امر سادهای نیست که ما بگوییم چند پارامتر اگر
وجود داشته باشد فرد رجل سیاسی مذهبی ،مدیر و مدبر است .االن
که در مجلس دارند اصالح میکنند شما روزانه میبینید که نسبت
به این مصوبه اظهارنظر می شود و بحث های متفاوت مطرح میشود.
اینکه رجال سیاسی مدیر یا مدبر بودن مشروط به اینکه برنامه داشته
باشد یا مشاورین خود را معرفی کند یا سابقه کار داشته باشد یا سن
خاصی داشته باشد مسائلی است که واقعاً خیلی از جهت مفهومی
ی هم نیست
قابل بحث و قابل مباحثه است .از این جهت مسئله سادها 
و امیدواریم که مجلس بتواند معیارهای روشنتری را تعیین کند و
شورای نگهبان هم بتواند در چهارچوب آنها ،این تعریف را بپذیرد که
این مشکل حل شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کناره گیری وی از
شورای نگهبان جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
گفت :دوره فعالیت ما در شورای نگهبان تا سال  ۱۴۰۱ادامه دارد
و الزاماً بعد از آن باید از این سمت کنار برویم .در انتخابات هم اگر
ثبت نام کردیم مشخص میشود و اگر ثبت نام هم نکردیم مشخص
میشود.

کرونا جان  ۱۹۵نفر دیگر را
در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با
فوت  ۱۹۵بیمار دیگر مبتال به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته،
شمار جانباختگان بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۲۸هزار
و  ۲۹۳نفر رسید و  ۳۰استان در وضعیت قرمز یا هشدار
هستند.
سیما سادات الری روز شنبه درباره آخرین آمار مبتالیان
قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این
ویروس افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۱۹مهر
 )۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،سه هزار و
 ۸۷۵بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد
و هزار و  ۲۷۳نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۴۹۶هزار و  ۲۵۳نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون ۴۰۳
هزار و  ۹۵۰نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند .همچنین  ۴۴۳۹نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند و تاکنون چهار میلیون و  ۲۸۴هزار و  ۴۱۳آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری گفت :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر،
زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و
بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان
شمالی ،همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای
کردستان ،هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت
هشدار قرار دارند.
افزایش شهرستانهای قرمز به  ۱۸۷شهر
وی گفت :طبق آخرین اطالعات وزارت بهداشت شاهد
افزایش تعداد شهرستانهای دارای وضعیت قرمز در
استانهای تهران ،خراسان جنوبی ،شمالی و رضوی ،سمنان،
فارس ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،لرستان ،مرکزی،همدان
و یزد هستیم .در مجموع تعداد شهرستانهای با وضعیت
قرمز کرونا در کشور از  ۱۵۸شهرستان در هفته گذشته به
 ۱۸۷شهرستان در هفته جاری افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :میزان استفاده از ماسک و
رعایت پروتکل های بهداشتی نیز در کشور به  ۴۲درصد و
کمترین میزان ظرف  ۲.۵ماه گذشته کاهش یافته است.
الری ادامه داد :در هفته گذشته  ۲۵۰هزار بازرسی از مراکز
تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن کارگاهی انجام
شده و  ۹هزار واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده
اند و  ۶۵۰واحد متخلف پلمپ شدند.
وی گفت :با توجه به روند رو به رشد کرونا در کشور لزوم
افزایش همکاری مردم در عمل به توصیه های بهداشتی
بیش از پیش احساس می شود ،امیدواریم با تقویت عزم و
اراده مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی قطع زنجیره
انتقال ویروس کرونا در کشور باشیم.
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سیری در استان

آمادگی برای مقابله
با بالیای طبیعی در
کهگیلویه و بویراحمد
بیشتر شود

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام
جمعه یاسوج با اشاره به  ۲۰مهرماه روز ملی کاهش
اثرات بالیای طبیعی ،گفت :آمادگی مردم ،متولیان امر
و مسؤوالن اجرایی این استان برای مقابله هر چه بهتر

با انواع بالیای طبیعی بیشتر شود.
حجت االسالم و المسلمین سید نصیر حسینی در
خطبه های نماز جمعه این هفته یاسوج اظهار داشت:
این امر منجر به وارد آمدن آسیب های کمتر به زندگی
مردم ،ابنیه ها و زیرساخت های مختلف کهگیلویه و
بویراحمد هنگام بروز بالیای طبیعی می شود.
وی  ۲۴مهرماه روز وقف را یادآور شد و افزود :وقف
یک سنت حسنه ،صدقه جاریه و احسان ماندگار بوده
و اهمیت ویژه ای دارد.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام
جمعه یاسوج بیان کرد :وقف انواع و اقسامی دارد و
ابعاد گسترده ای را نیز شامل می شود.
حجت االسالم و المسلمین حسینی عنوان کرد :ترویج
روزافزون فرهنگ وقف بین قشرهای مختلف مردم
کشور و کهگیلویه و بویراحمد ضروری بوده زیرا در این

رویداد
حضور افراد مبتال به کرونا در جامعه
جرم است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :افراد مبتال به
کرونا با خروج از قرنطینه سالمتی دیگران را به خطر
میاندازند و این عمل جرم محسوب میشود.
حسین کالنتری در نشست ستاد استانی کرونا اظهار
داشت :در مواجهه با پیک ویروس کرونا قطعاً میزان
مبتالیان ،بستریها و مرگ و میر ها افزایش پیدا
میکند و استان هنوز در پیک اول به سر میبرد
و قریب به  90درصد از فوتیها در استان بیمای
زمینهای داشتهاند و میانگین سنی آنها باالی 68
درصد بودهاست.
وی افزود :الگوی انتقال ویروس کرونا هم اکنون
بصورت خانوادگی هست و افراد باید نسبت به رعایت
پروتکلهای بهداشتی دقت و توجه الزم را داشته
باشند ،و دستگاهها و نهادها از تمام ظرفیتها استفاده
کنند و مردم را نسبت خطرات آگاه کنند.
کالنتری در ادامه افزود :با توجه به آمارها اکثر مردم
در رعایت دستورالعملهای بهداشتی عملکرد موفقی
داشتهاند ،اما اقلیتی از مردم رعایت نمیکنند و همین
افراد با عدم توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی جان
مردم را به خطر انداخته و باعث خستگی کادر درمان
میشوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره
به برخورد قاطع با افراد و اصنافی که پروتکلهای
بهداشتی را رعایت نمیکنند خاطر نشان کرد :افراد
و اصنافی که با بیمباالتی باعث شیوع ویروس کرونا و
به خطر افتادن سالمت مردم میشوند متخلف هستند
و بدون تعارف با آنها برخورد خواهد شد.
کالنتری افزود :پلیس در حوزه حمل و نقل در
موضوع برخورد با خودروهای شخصی همکاری الزم
را داشتهباشند.
وی در ادامه بیان کرد :هر کارمندی که در محل کار
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکند ،وظیفه مدیر
مربوطه است که با این کارمند برخورد کند و هیچ
دستگاهی حق ارائه خدمات به افرادی که پروتکلهای
بهداشتی را رعایت نمیکند را ندارند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود :در
فضای بسته رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده
از ماسک و کوتاه کردن زمان حضور الزامی است،
و کارمندان ادارات باید در کوتاه کردن زمان حضور
ارباب رجوع تمام تالش خود را به کار ببندند.
کالنتری خاطر نشان کرد :افراد مبتال به ویروس کرونا
با ماندن در قرنطینه عالوه بر حفظ سالمتی خود ،به
سالمتی دیگر افراد کمک میکنند ،و حضور فرد مبتال
به ویروس کرونا در جامعه مثل یک بمب عمل میکند
و این عمل جرم محسوب میشود.

تعداد فوتی های کرونا در استان
به  150نفر رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در نشست ستاد
کرونای استان با بیان اینکه تعدادی فوتی های کرونا
در استان به  150نفر رسیده است گفت :شش هزار
و  241بیمار کرونایی اعم از مشکوک و قطعی در
بیمارستان های استان بستری شده اند.
پرویز یزدان پناه با بیان اینکه  5هزار و  930نفر از
بیمارستان ترخیص شده اند گفت :هم اکنون  311نفر
بیمار در بخش های کرونایی استان بستری هستند که
 127نفر از این تعداد کرونایی قطعی هستند.
یزدان پناه با بیان اینکه  22نفر بیمار کرونایی در
بخش های ویژه بستری هستند افزود :تا کنون  8هزار
و  473نفر از بیماران کرونایی استان بهبود یافته اند .
وی با بیان اینکه در روز گذشته  2فوتی کرونایی در
استان داشتیم گفت :تعداد فوتی های کرونایی در
استان به  150نفر رسیده است که از این تعداد 136
نفر بیماری زمینه ای داشته اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود 14 :نفر از
فوتی های کرونایی در استان بیماری زمینه ای نداشته
اند .
وی میانگین سن فوتی های کرونایی استان را  68سال
عنوان کرد و گفت :میانگین سن مبتالیان در استان به
 41سال رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و
بویارحمد تعداد مبتالیان به کرونا در استان را 10
هزار و  208نفر عنوان کرد و گفت :از این تعداد
 4200نفر در شهرستان بویراحمد ،حدود 2هزار نفر
در کهگیلویه و  1600بیمار در شهرستان گچساران
داشته ایم.
وی با بیان اینکه شاخص نمونه گیری در کشور 5
درصد بوده است گفت :این شاخص در استان 5.2
درصد است .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان افزود :شاخص
مثبت بودن نمونه ها در کشور  11.5درصد و در
استان  27.3درصد است .
یزدان پناه در ادامه میزان بروز بیماری در کشور را 58
در هزار نفر عنوان کرد و گفت :این میزان در استان
 14.3در هزار است .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در ادامه میزان
حضور افراد و شرایط خاص محیطی را در گسترش
بیماری موثر دانست و گفت :ماسک به تنهایی نمی
تواند برای افراد ایمنی کامل ایجاد کند و این موضوع
باید اطالع رسانی شود.
یزدان پناه قرنطینه را نقطه ضعف استان عنوان کرد
و گفت :خیلی از افراد شرایط قرنطینه را رعایت نمی
کنند و بیماری را به دیگران منتقل می کنند که این
امر نیازمند اعمال قانون جدی تری می باشد.
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صورت بخش عمده ای از مشکالت جامعه به ویژه در
زمینه اقتصادی کاهش می یابد.
وی ابراز داشت :فرهنگ وقف در گذشته بین مردم
کشور و کهگیلویه و بویراحمد به طور گسترده رواج
داشت اما امروزه تا حدودی مورد بی توجهی و بی
مهری قرار گرفته است.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام
جمعه یاسوج گفت :گاهی اوقات شکستگی لوله ها و
خطوط انتقال آب در نقاط مختلف این استان به ویژه
شهر یاسوج مشاهده می شود که نتیجه آن هدررفت
منابع آبی است.
حجت االسالم و المسلمین حسینی اظهار داشت :آب با
تالش و هزینه باالیی تأمین و در اختیار مردم قرار می
گیرد و به همین دلیل نیز باید بیش از پیش قدردان
آن بود و از هدر رفت آن جلوگیری کرد.

وی افزود :متولیان امر و مسؤوالن شرکت آب و
فاضالب کهگیلویه و بویراحمد فرسودگی و شکستگی
لوله ها و خطوط انتقال آب این استان را در کمترین
زمان ممکن اصالح و ترمیم کنند.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام
جمعه یاسوج بیان کرد :بیماری کرونا وارد زندگی
مردم کشور و این استان شده و تا زمان کشف دارو یا
واکسن آن چاره ای جز رعایت نکات بهداشتی و حفظ
فاصله گذاری اجتماعی نیست.
حجت االسالم و المسلمین حسینی عنوان کرد :این
بیماری خطرناک بسیاری از امور ،فعالیت ها و مشاغل
را در کشور و کهگیلویه و بویراحمد مختل و تعطیل
کرده و معلوم نیست که چه موقع ریشه کن شود.

وقتی برخی ابتال به کرونا را پنهان می کنند؛

بمب متحرکی که در شهر می چرخد

بمبی متحرک که راست راست در شهر راه
می رود و به هر که نزدیک شود دکمه عملیات
انتحاری را می زند تا هم خود نابود شود و هم
 ۵۰نفر دیگر را به کام مرگ بکشاند؛ در آخر
هم با بی تفاوتی و خودخواهی هر چه تمام تر
می گوید “سرما خورده ام ،کرونا نگرفته ام” .
بسیار چموش است و در انتظار کسانی می
نشیند که بی احتیاط اند و ماسک زدن
برایشان معنی ندارد؛ انجاست که می تواند
بقای خود را تضمین کند؛ دیگر می داند
رفنتی نیست حداقل در میان مردم ایران و
می تواند به زاد و ولد خود به آسانی ادامه
دهد.
این روزها یا مردم خیلی رعایت می کنند و
یا سردرگم و بی تفاوت شده اند؛ حتی دیگر
آمار مرگ روزانه  ۲۳۷نفر در روز هم تکانشان
نمی دهد و کرونا مثبت های از همه جا بی
خبر یا بدتر باخبر ،همچنان به عزا ،عروسی،
دورهمی ،پاساژگردی ،سفر و ماسک نزدن
ادامه می دهند تا  ۹۰درصد افرادی را به آنان
نزدیک می شوند را بی برو برگرد مبتال کنند.
دقیقا همه این عوامل بوده است آمار ابتال به
کرونا را در کهگیلویه و بویراحمد باال برده و
پیوسته در حال صعود است اما اینکه دقیقا
چه عواملی بر رشد بی بازگشت مرگ در پی
ابتال به کرونا تاثیرگذار بوده را یک عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به ایسنا
پاسخ داده است.
پنهانکاری برخی از مبتالیان
از آشکار شدن بیماریشان
قادر زاده باقری در گفت و گو با خبرنگار
ایسنا تصریح کرد :در این روزهایی که ویروس
کرونا در بسیاری از استانهای کشور وضعیت
افزایشی دارد ،وضعیت استان کهکیلویه و
بویراحمد به مرز قرمز و هشدار رسیده و به
گفته مسئولین و متولیان امر سالمت ،تمام
ظرفیتهای بهداشتی بکار گرفته جوابگوی
بیماران با ویروس کرونا نیست ،این درحالی
است که پنهانکاری برخی از مبتالیان از
آشکار شدن بیماریشان ،در انتقال بیماری
به افراد سالم ناخواسته فعال هستند و روند
درمان خود را با انکار به سختی پیش میبرند.
زاده باقری گفت :اگرچه برخی افراد در
مکانهای عمومی از ماسک به صورت نیم
بند هم استفاده می کنند اما بیشتر مردم
بدون استفاده از ماسک و دستکش ،حتی
فاصلههای اجتماعی را در ارتباط خود نیز
رعایت نمیکنند؛ در روزهای اخیر همه این
موارد دست به دست هم داد تا آمار مبتالیان
به کرونا افزایش پیدا کند.
وی افزود :در کنار ازدحام جمعیت در سطح
شهرها که از دالیل اصلی افزایش سرعت
انتشار ویروس کرونا محسوب میشود،
یکسری پنهانکاریها از سوی افرادی که
تست آنها مثبت اعالم میشود نیز وجود
دارد که این موضوع را نیز می توان یکی از
دالیل مهم افزایش این ویروس دانست.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج خاطرنشان کرد :حتی افراد زیادی
دیده شده که حاضر نشدهاند با وجود مثبت
شدن تست کرونا ،قرنطینه را رعایت کرده و
حتی به دیگران و اطرافیان خود بگویند که
دارای بیماری کرونا هستند؛ با وجود مثبت
بودن تست کرونا به مراودات اجتماعی خود
میپردازند و یا در بین جامعه و در ادارات
رفتوآمد می کنند.
زاده باقری گفت :میتوان اشاره کرد که
مسئله مهمتر از نادیده گرفتن پروتکل های
بهداشتی ،پنهان کاری برخی افراد از مردم
عادی تا تحصیل کرده است که با وجود
ناقل بودن و آگاهی از این موضوع روزانه با

حضور خود در مجالس ،محافل ،میهمانیها و
جلسات به بهانههای مختلف در تکثیر ،توزیع
و انتقال این ویروس به افراد سالم نقش فعالی
را بازی می کنند.
برخی به گفتن جمله «کرونا ندارم ،سرما
خوردم!» بسنده میکنند
این دکترای روانشناسی بیان کرد :بسیاری از
مبتالیان با وسایل نقلیه عمومی تردد میکنند
و زمانی که سرفههای ممتد آنها شک اطرافیان
را بر می انگیزد ،به گفتن جمله «کرونا ندارم،
سرما خوردم!» بسنده میکنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج عنوان کرد :نکته دیگر اینکه به علت
رابطه گرا بودن زنان نسبت به مردان ،تعداد
زنان مبتال و مرگ و میر آنان در حال پیشی
گرفتن از مردان است که حکایت از حضور
بیش از پیش و نزدن ماسک در محافل دارد.
اما این پنهانکاری که میتواند جان خانواده،
عزیزان و همکاران فرد مبتال را به خطر
بیندازد ،از چه عواملی ناشی میشود؟ چرا
یک فرد بیمار با علم به اینکه حضورش در
اجتماعات باعث شیوع ویروس میشود نه تنها
رعایت نمیکند بلکه سعی در پنهان کردن
این مساله دارد؟
زاده باقری ،دلیل این پنهانکاری را در ترس
از طرد شدن و تنها ماندن و سرزنش شدن
دانست.
او معتقد است ،انسان موجودی نیازمند است
و در ابعاد مادی و معنوی ،اولیه و ثانویه،
نیازهای او مطرح می شوند؛ اجتماعی بودن
انسان ها و باهم بودن آنها باعث لذت بردن
آنها شده و این ارتباطات و باهم بودن از
نیازهای اساسی انسانها محسوب شده که با
همین ارتباط ،اصالح رفتار یا مهندسی و رفتار
انجام می گیرد.
وی اظهار کرد :تعامل انسان ها و ارتباط
آنان وقتی لذت بخش است که همراه
سالمتی باشد ،بر همین اساس اعالم می
کنند که:مهمترین پدیده روی زمین ،پدیده
حیات است و مهمترین حیات ،حیات بشری
و انسانی است و وقتی حیات انسانی ارزشمند
است که قرین سالمتی باشد .از طرف دیگر
تنهایی و انزوا را بدترین درد انسان مطرح
می کنند و بدترین تنهایی را زندان و بدترین
زندان را سلول انفرادی می دانند ،چون فرد
از برقراری ارتباط با دیگران محروم میشود.
این استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد :در فرهنگ
و معارف دینی ما ،سالمتی از بزرگترین و
افضل ترین نعمت های الهی است که اگر
مورد تهدید قرار گیرد زندگی انسانها لذت
بخش نیست .عواملی که این سالمت را تهدید
میکند در ابعاد روانی ،اجتماعی و جسمی
مطرح شده اند که برخی توسط پاتوژنها
(ویروس ،باکتری ،قارچ و انگل) ،به روشهای
مختلفی از جمله هوا ،خون ،رابطه جنسی و
دیگر مایعات بدن و مدفوع منتقل میشود.
وی ادامه داد :از بین پاتوژنهای مورد اشاره،
ویروسها در انتقال بیماری نقش زیادی
دارند که این ویروسها نیازمند یک میزبان
زنده برای تکثیر و رشد هستند .پاتوژنهای
ویروسی این هدف را با ورود به بدن انسان و
حمله یک سلول ،مکانی که تکثیر ویروسی رخ
میدهد و سپس به سلولهای دیگر گسترش
می یابد ،محقق می کنند .نمونه های این
ویروس چون :سرماخوردگی ،آنفلوآنزا و
کروناویروس ،تا موارد شدیدی مانند :هپاتیت
سی و ویروس نقص ایمنی اکتسابی را شامل
می شود.
زاده باقری تصریح کرد :این روزها ویروس

کرونا از جمله این پاتوژنهاست که اسم و
رسم جهانی پیدا کرده و تاکنون باالی ۳۰
میلیون نفر را مبتال و بیش از یک میلیون
نفر را به کام مرگ برده است .کشور ما و
استان کهگیلویه و بویراحمد هم از این بالیای
خانمانسوز در امان نبوده و از مبتالیان و
کشته های جهانی هم سهمی دارد.
وی ادامه داد :رعایت فاصله اجتماعی ،ماسک
زدن و شستشوی دستها هرچند که روابط
معمول ،عادی و عادتهای قبلی ما را مختل
میکند و با ارتباط معمولی قبلی ما انسانها
و بویژه مردم استان کهکیلویه و بویراحمد
تا اندازهای تعارض پیدا میکند اما رعایت
پروتکلهای بهداشتی ضامن سالمتی و رهایی
از این ویروس منحوس و چموش است.
بعضی افراد فاصلهگذاری اجتماعی را به
اشتباه طرد کردن تعریف میکنند
این دکترای روانشناسی ادامه داد :عبارت
فاصلهگذاری اجتماعی که بهترین راهکار
عبور از بیماری است به معنای طرد کردن
و قطع ارتباط نیست؛ فاصلهگذاری اجتماعی
به این معناست که من شما را دوست دارم
و از آنجاییکه احتمال میدهم ناقل ویروس
باشم به شما نزدیک نمیشوم تا خداینکرده
مبتال نشوید .در صورتی که بعضی افراد
فاصلهگذاری اجتماعی را بهاشتباه طرد کردن
تعریف میکنند.
وی تصریح کرد :استان کهکیلویه و بویراحمد
که در روزهای اوج کرونا در کشور ،بر اساس
گفته های سخنگوی وزارت بهداشت و درمان،
وضعیتی به مراتب بهتر از سایر استانها
داشت ،طبق اعالم مسئوالن بهداشت و
درمان این استان ،درحال حاضر شرایط نگران
کنندهای را طی میکند و شمار مبتالیان و
مرگ و میرها نیز رو به افزایش و سیر صعودی
دارد.
این استادیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
با بیان اینکه این روزها وضعیت کرونا در
استان ما همچنان افزایشی است ،تصریح کرد:
برگزاری جشنهای عقد و عروسی و مراسم
عزاداری ،میهمانی و دور هم نشینی و رعایت
نکردن نکات بهداشتی همگی دست به دست
هم داد تا سرعت انتشار ویروس کرونا در
شهرهای استان افزایش یابد و افراد بیشتری
را مبتال کند.
به گفته متولیان سالمت استان حضور
یک نفر مبتال به کرونا در یک مجلس ختم
میتواند تا  ۵۰نفر را به ویروس کرونا مبتال
کند و موجب مرگ برخی را فراهم کند
و هزینه های زیادی را بر خانواده و جامعه
تحمیل کند .این را زاده باقری می گوید و
تاکید می کند؛ “مشارکت و همکاری”مردم و
متولیان امر سالمت از عوامل مهم در کاهش
آمار مبتالیان به کرونا تا رفع کامل این
ویروس چموش و غیرقابل پیش بینی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج تاکید کرد :درحالی که؛ بارها متولیان
سالمت ،به حق ،سهل انگاری و کم توجهی در
جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی را بر گردن
مردم انداخته و از نحوه فاصلهگذاریهای
اجتماعی و حضور غیرضروری آنها در
مجالس انتقاد کرده اند در مقابل برخی مردم
نیز بارها از سهلانگاریها در زمینه نظارت
نکردن گالیه مند بوده اند.
لزوم برخورد جدی با متخلفان در هر
سطوحی اعم از مردم و مسئوالن سهل انگار
زاده باقری عنوان کرد :تنها توصیه کردن به
رعایت پروتکلهای بهداشتی به مردم و ممنوع
کردن تجمعات ،کافی نیست بلکه برخورد
جدی و قضائی با متخلفان در هر سطوحی
اعم از مردم و مسئوالن سهل انگار نیازمند

توجه ،بازنگری و تبیینی بدیع و جدید است.
وی تصریح کرد :به گفته متولیان امر سالمت
در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،ارتباط با
افراد مثبت باعث ابتالی  ۹۰درصدی موارد
جدید شده است .این ارتباطها آنچنان که
مسئوالن میگویند به طور مشخص در مراسم
فاتحهخوان ،تشییع جنازه ها و جشنهای
عروسی شلوغ بهوجود آمدهاست .این تحلیل
نشان میدهد برخی افراد مبتال با علم به
اینکه حامل و ناقل ویروس کرونا هستند
بدون در نظر گرفتن پروتکلهای بهداشتی در
اجتماعات شرکت میکنند و به صورت بمبی
متحرک این بیماری را به وفور توزیع و تکثیر
میکنند.
زاده باقری تصریح کرد :به گواه تاریخ در
زمان همهگیری طاعون ،وبا و آبله در استان
که به علت نبود و کمبود امکانات بهداشتی
و درمانی عده زیادی کشته میشدند و
افرادی هم جان سالم به درمیبردند ،افراد
سالم بهشدت منزوی شده و حتی اقوام و
همسایگان هم از آنها فراری بودند و گاهی
به مناطق دیگر مهاجرت میکردند تا بتوانند
زندگی اجتماعی خود را ادامه دهند .مرگ و
میر از این بیماریها چنان وحشتی در میان
مردم ایجاد کرده بود که افراد سالم برای در
امان ماندن از طرد ،انزوا ،وابستگی و یا بیماری
خود را پنهان میکردند.
یکی از اصلیترین عوامل ضعف سیستم
ایمنی بدن ،استرس است
وی ادامه داد :باید توجه داشته باشیم ،افرادی
که ابتالی خود به کرونا را پنهان میکنند،
به همان میزان که دیگران را در معرض
خطر قرار میدهند به خود نیز آسیب می
رسانند ،چراکه درمان این بیماری در گرو
سیستم ایمنی قوی است و یکی از اصلیترین
عوامل ضعف سیستم ایمنی بدن ،اضطراب و
استرس است که بواسطه پنهانکاری و ترس
از انتقال بیماری به همکاران و اعضای خانواده
و احساس گناه و مشغولیات ذهنی که به تبع
آن به وجود می آید ،درمان بیماری را به
تأخیر میاندازد و باعث شدت بیماری فرد و
انتقال سریع آن به دیگران میشود.

برچسب “عیبناک” بودن از مشکالت
مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد
مشکلی که این روزها در برخی مناطق
کهگیلویه و بویراحمد بسیار دیده می شود
عیب دانستن بیماری و برچسب “عیبناک”
بودن است؛ عیب دانستن بیماری و اعالم ابتال
به کرونا و رعایت نکردن قرنطینه و همچنین
پنهانکاری از سوی افرادی است که آزمایش
تست کرونای آنها مثبت اعالم میشود.
اما زاده باقری در ادامه تصریح می کند
که ابتال به کرونا عیب نیست ،اما کتمان و
پنهان کاری آن توسط افرادی که آزمایش
تست کرونای آنها مثبت اعالم میشود عیب
محسوب میشود و میتواند حجم زیادی از
مردم را مبتال کند و جامعه را با خطر جدی
مواجه کند.
ترس از مواخذه و شناخت نداشتن از موضوع
یکی دیکر از علل پنهانکاری ابتال به کرونا
او با اشاره به دیگر عوامل ادامه می دهد ،ترس
از مواخذه یکی دیکر از علل پنهانکاری است
در واقع بسیاری از افراد از ترس قضاوت شدن
توسط دیگران سعی میکنند موضوع را به
کلی پنهان کنند این مخفیکاری هم مختص
به قشر خاصی نیست .جهل و شناخت نداشتن
به موضوع در کنار غرور و تکبر پرخاشگرانه
برخی افراد هم ممکن است منجر به آلوده
شدن دیگران شود و برخی دیگر به علت غرور
و بزرگ منشی کاذب ،خود را بری از هر عیب
و نقص و بیماری بدانند.
شخصی و خصوصی جلوه دادن بیماری
کرونا در چه شرایطی؟
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج در رابطه با شخصی و خصوصی جلوه
دادن بیماری تاکید کرد :ابتال به بیماری کرونا
تا زمانی یک مساله شخصی و محرمانه تلقی
میشود که فرد تمامی پروتکلهای مربوط به
بیماری را رعایت کند و در حریم خصوصی
خود ماندگار باشد .وقتی بیماری در خانه از
خود مراقبت میکند و تا زمانی که آزمایشها
پاک شدن ویروس از بدن فرد را تایید
نکردهاند در هیچ اجتماعی شرکت نمیکند،
پس این حق فرد است که نام و اطالعاتش
محرمانه بماند و نظارت بر حسن رفتار این
بیماران در دوران قرنطینه یا خود محافظتی
هم باید به عهده متولیان سالمت باشد ،اما
اگر بیماری نسبت به رعایت پروتکلها بیاعتنا
باشد و رعایت نکردن بهداشت آثار اجتماعی
در انتقال بیماری داشته باشد ،این کم توجهی
عوارض فرا شخصی دارد و مضرات اجتماعی
آن زیانبار است.

خبـر
فرماندار بویراحمد خبر داد

طالق صوری برای

معافیت فرزندان از سربازی

فرماندار شهرستان بویراحمد گفت :برخی از زوجین برای اخذ
معافیت خدمت سربازی فرزندان خود از طالق استفاده ابزاری
می کنند.
شاهرخ کناری در گفت و گو با ایسنا افزود :مسئوالن نظام وظیفه
در خصوص درخواست معافیت با استناد به طالق توافقی نگاه
تردیدی داشته و موضوع را به دقت بررسی و پس از صدور معافیت
نیز والدین فرد مذکور را رصد کنند تا در صورتی که مشخص
شود زوجین همچنان به زندگی مشترک ادامه می دهند نسبت
به پیگیری موضوع نسبت به ابطال معافیت و تعقیب والدین و فرد
مشمول اقدام کنند.
وی اظهارکرد :خوشبختانه مقرر شده که پس از گرفتن معافیت
والدین فرزند معاف شده تا چند سال رصد می شوند که در صورت
مشخص شدن برخورد الزم صورت می گیرد.

جمع آوری روزانه  ۱۵۰تن زباله
از سطح شهر یاسوج

مدیر پسماند شهرداری یاسوج گفت :روزانه حدود  ۱۵۰تن زباله
توسط پاکبانان از سطح شهر یاسوج جمع آوری می شود.
“سید محمد کریمی” افزود :روزانه حدود  ۱۵۰تن زباله در شهر
یاسوج تولید شده که توسط پاکبانان شهرداری از سطح شهر جمع
آوری می شوند.
وی تصریح کرد :پسماندهای کرونایی به صورت ویژه جمع آوری
شده و بعد از بی خطرسازی به جایگاه زباله شهر یاسوج یعنی
“دوپشته دشتروم” انتقال و در آن محل با آهک دفن و معدوم
می شوند.
مدیر پسماند شهرداری یاسوج اظهار کرد :طی این مدت و با
شیوع بیماری کرونا با توجه به مشکالت و کمبود امکانات از جمله
دستکش و ماسک ،خدمات رسانی پاکبانان همچنان ادامه داشته
و متوقف نشده است.
کریمی تاکید کرد :طی این مدت دو نفر از پاکبانان شهر یاسوج
به کرونا مبتال شدند که شاید در تماس قرار گرفتن این نیروها با
پسماندهای آلوده علت ابتالی آن ها بوده ،همچنین این نیروها با
گذراندن دوره درمان و به دست آوردن سالمتی کامل به محل
کار خود برگشتند .وی بیان کرد :از همشهریان تقاضا داریم که
دستمال ،دستکش و ماسک خود را بعد از استفاده در محیط رها
نکنند و آن ها را درون نایلون سربسته گذاشته و در محل مناسبی
قرار دهند که برای جمع آوری و دفن آن ها اقدام شود.

تورم نیروی انسانی ناکارآمد در
شهرداریهای استان بیداد میکند

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد از
تورم نیروی انسانی ناکارآمد در شهرداریها ابراز نگرانی کرد و
گفت :باید تدبیری اندیشیده شود .عیسی شهامت اظهار داشت:
تورم نیروی انسانی ناکارآمد در شهرداریهای  17گانه این استان
نگران کننده بوده و باید برای کیفی سازی و کارآیی این نیروها
باید تدبیری اندیشیده شود زیرا در غیر این صورت نباید انتظار
معجزه در روند فعالیت شهرداریها داشته باشیم .وی داشتهها
و درآمدهای شهرداریهای استان را کم دانست و افزود :به هر
دلیلی عقب ماندهایم تا جایی که برخی از شهرداریها بعد از
گذشت چندین ماه هنوز نتوانسته حقوق پرسنل خود را پرداخت
کنند .شهامت با اشاره به مکانیزم و قوانین در شهرداریهای ابراز
کرد :موازی کاری بدنه شهرداریها را رنج میدهد تا جایی که
همین مسئله سبب کندی بسیاری از برنامهها و فعالیتها شده
و چارهاندیشی در این زمینه توسط متولیان امر ضروری است.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود:
 16شهرداری این استان زیر  50هزار نفر جمعیت بوده و عمده
مردم آن تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند .شهامت رفتن
شهرداریها به سمت درآمد پایدار را یک اولویت برای شهرداران
دانست و ادامه داد :برای احداث شهرکهای بازیافت و طرح
پسماند یاسوج نیازمند همت مسئوالن استانی و کشوری هستیم.

زمان آغاز نام نویسی از جاماندگان
طرح سنجش در استان اعالم شد

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت :نام نویسی
از جاماندگان طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی
ویژه پیش دبستانی ها از  ۲۰مهرماه  ۱۳۹۹در این استان آغاز می
شود .هادی زارع پور روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:
این نام نویسی به مدت  ۱۱روز و تا  ۳۰مهرماه امسال ادامه دارد.
وی افزود :پیش دبستانی های کهگیلویه و بویراحمد باید تا زمان
مقرر همراه با والدین خود برای انجام سنجش سالمت جسمانی
و آمادگی تحصیلی به پایگاه های استان مراجعه کنند .زارع پور
بیان کرد :پایگاه های سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی
ویژه پیش دبستانی های این استان در سه شهرستان بویراحمد،
گچساران و کهگیلویه دایر شده است .زارع پور عنوان کرد :والدین
پیش دبستانی های کهگیلویه و بویراحمد برای دریافت نوبت انجام
سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی فرزندان خود باید
به مراکز پیش دبستانی شهرستان ها مراجعه کنند.
وی ابراز داشت :اجرای طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی
تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در افزایش بهره وری و
ارتقای کیفیت آموزشی آنها تأثیر بسزایی دارد.
آگهی فقدان سند مالکیت
واقع در بخش  26فارس بویراحمد علیاء یاسوج
آقای محمد رضا افروغ فرزند غارتی با شماره شناسنامه
1271صادره از بویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی
شده از طرف دفترخانه اسناد رسمی شماره  29یاسوج و یک
برگ تقاضای کتبی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ
یک قطعه زمین به مساحت  238 /22متر مربع به پالک
 303 /5605با شماره دفتر الکترونیک
 139620320001000239به شماره چاپی  951151د
 94به نام اقای محمد رضا افروغ در مورخه  1396 /1 /15به
ثبت رسیده و سند مالکیت آن صادر گردیده است ششدانگ
پالک فوق به علت جابجایی مفقود گردیده است .لذا مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون
ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هر کس
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد
خود می باشد می تواند ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ انتشار این
آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل
سند مالکیت ارائه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک
مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
حسین فرخی
رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج
تاریخ انتشار1399 /07 /20 :
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هشدار نسبت به ورود

خبر

55تن موز قاچاق در زنجان

زودهنگام کودکان

توقیف شد

سهش��نبه  22دی  | 1394اول ربيعالثان��ی| 1437
میلیاردی قاچاق
خوراکی های

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یکی از مسائل حوزه کودک
را ورود زودهنگام آنها به فضای مجازی عنوان کرد و گفت :باتوجه
به اتفاقاتی که در دوران کرونا رخ داده و همچنین ورود زودهنگام
کودکان به فضای مجازی و سیستمهای هوشمند ،این موضوع
در آینده میتواند مشکالت جدی را برای جامعه ایجاد کند زیرا
کودکان حدود  ۱۰سال زودتر از روال عادی با گوشیهای هوشمند
آشنا شدهاند.

در حوزه کودکان باشد و این موضوعی است که نمیتوان به راحتی
از آن عبور کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به سواد اجتماعی
برای کودکان گفت :ما بر روی سواد سالمت روانی و سواد سالمت
اجتماعی کودکان برنامهریزی کمی انجام دادهایم .یکی از مهمترین
نهاد و تشکلهای این حوزه ،آموزش و پرورش است که میتواند
به ارتقای سطح سالمت روان و سواد اجتماعی کودکان و نوجوانان
کمک کند ،چراکه مدرسه به دلیل ارتباط ضلع مثلث کودک،
اولیای مدرسه و اولیای خانه میتواند بهترین بستر را برای این
بخش فراهم کند.
وی ادامه داد :سواد اجتماعی یکی از نیازها و مطالبات جدی است
که در حوزه کودک وجود دارد و هر چقدر به صورت پایهای بر روی
این بخش سرمایهگذاری شود ،کودکان میتوانند کارکردهای مثبت
بیشتری در جامعه داشته باشند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه یکی دیگر
از مسائل حوزه کودک را ورود زودهنگام آنها به فضای مجازی
عنوان کرد و گفت :باتوجه به اتفاقاتی که در دوران کرونا رخ داده و
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اراذل و اوباش از تخیل تا واقعیت

فال امروز

پايداري 88498481

به بازار نرسید

دريچه استان یزد گفت :ماموران پلیس شهرستان یزد در
فرمانده انتظامی
بازرسی از یک انبار  6میلیارد انواع مواد خوراکی قاچاق را کشف
کردند.سردار «عباسعلی بهدانی فرد» در گفت و گو با خبرنگار واژه اراذل و اوباش يك واژه عرفي است و ميان عامه مناسبی برای همان جامعه ارائه کرد.
گفت:دردرفضاي
بوديم كه
دربارهروبه
انس��انهايي
پایگاهجنگ ما
زمان
راستای مبارزه با مردم استعمال اين واژه بسيار رواج دارد .اين گروه به به طور کلی جرایمی که توسط افراد موسوم به اراذل
اینروخبر
خبری باپلیس،
نسبتاً
جبههها را
در
حضور
ذهني
مقدمات
60
دهه
معنوي
استان با انجام کار مجموعه اي از افراد گفته مي شود كه دسته جمعي و اوباش انجام می شود طیف وسیعی از جرایم را در
قاچاق کاال ،ماموران پلیس امنیت اقتصادی
در خودشان فراهم ميكردند .اما حاال و در پيچيدگيهاي
مواد خوراکی در اقدام به از بين بردن آسايش يك محله با رفتارهاي برمی گیرد که از جمله آن می توان به نزاع و درگیری
اطالعاتی از وجود یک انبار غیرمجاز نگهداری
غلوگويي
زبان من هم
مانندشدم،
حرم آشنا
از شهداي مدافع
تجاوزعسل
معني ماه
رفتار،كنيم.
اجتماعي و فكري كه جامعه مادي زدهمان دچارش شده
مگر ،اوقتل ،
چاقوکشی
26سالهجمعی
جوانو دسته
اينفردی
صداهاي مثلهای
نواميس،بهسر و
مزاحمت
ناهنجار
شهر یزد مطلع شدند.وی گفت :ماموران پلیس پس از اخذ مجوز
شهيد
ها،
جوان
دست
اين
از
واضح
مثال
يك
است!
شده
باز
نوعروس 18
كن��ار
در
حضور
جاي
به
كه
دانس��ت
نمي
را
اس��ت ،جوانهايي را ميبيني��م كه در ده��ه  90زندگي
به عنف وحتی وقوع برخی سرقت ها از جمله سرقت
این انبار  7هزار ناهنجار و  ...مي كنند.
قضائی ،به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از
زندگي
اسالمشهر
محروم
منطقه
در
كه
است
شجاع
هادي
داعشيهاي وحشيصفت رفت .نكند
مصاف
به
اش،
ساله
ميكنند و بوي شهداي دهه  60را ميدهند.
زندگي انسان ها در هر مقطع زماني به  2فاكتور نظم های مسلحانه اشاره کرد.
روغن
شامل
مجوز
فاقد
خوراکی خارجی و
انواع
وقتقلم
505
اكنون
كه
او
گذشت.
مي
اش
زندگي
بهار
از
سال
26
و
كرد
مي
جرمو اين
فهميم
مي
را
كردن
زندگي
معني
كه
ماييم
اين
فقط
دوران
هاي
يادگارنوشته
مواد برخي از
كه متن
پيش
وچند
و امنيت نيازمند است که در صورت اخالل در آن برخی از این عوامل به عنوان علل موجبه وقوع
ارشد
مقام
کردند.این
کشف
را
و...
نوشابه
مارچوبه،
آبمیوه،
زیتون،
مردم ،تنها
جانداريد،
پيش رو
همس��ر و
متن گفت و گو با
همچوندرک
هايش ،از
شايستگي
قابليتها و
کلیهرو با
در زيبا
بسترهاي جوان
جنگ را ميخواندم ،مملو از جم��الت در ظاهر غلوآميز از
دارند
مشترک نقش
همهبه صورت
جوامع
مادرش راگرفتن
تهديد قرار
ضمن مورد
فكرخوراکی
اقالم
ارزش
اینکه
حماسهبیان
انتظامی با
روي همه
گذشت كه
ازدواجش
کشفاز جشن
چهار روز
زندگي
نگاهي به
ب��ود!
اجتماعی ،بيخبر
زندگي مادي
حداقلهاي
اینبود و
مقدس
کارشناساندفاع
هاي رزمندگان
آفريني
ايثار و
زندگی
تغییرات
بیکاری ،
اقتصادی و
خواهد رفت فقر
چشمبين
جوامع از
ميپيشرفت
ترقي و
الزم براي
متهم
یک
رابطه
این
در
افزود:
کردند،
برآورد
ریال
میلیارد
شده را
راهيرفعدفاع از
بس��ت و
ظاهري
جامعههوس
آدم را به
شجاع ازاس��ت
ش��هيداماهادي
اهلروزانه تازه داماد
كردم6شرايط آن زمان و شايد جوگيري باعث اين نوع از
مي
جامعهكهای به
برخی عوامل
اجتماعی و....
حرمهاي
نيازمندي
نگران
دنيا همواره
انسان ها
زيباييهاي و
یزدشد .اماخودواقعاً
انتظامی استان
دستگیر و به
نفر از ما آن قدر مرد هستيم كه
بيت(ع)
بيپرده
ایالمكند.
اس��تفاده
جمالت
اندازد از
شد.فرماندهتعدادي
معرفیكه با زندگي
قانونیاز وقتي
مراجعشد .اما
نوشتاري مي
ادبيات
اينكه به
می توان
غلوآميزدر استان
کنند که
فرق می
مي دیگر
چندبود.
خواهند
با بیان اینکه متهم این اقالم قاچاق را بدون مجوز قانونی از جنوب خشونت یکی از آن رفتارها و اعمالی است که نظم و نقش پررنگ تعصبات قومی و قبیله ای  ،تعصبات
کشور وارد و قصد توزیع در بازار را داشت ،تصریح کرد :شهروندان امنیت جامعه را با اختالل مواجه می کند .رفتاری که ناموسی و ...در وقوع جرایم خشن توسط اراذل و اوباش
در صورت اطالع از انبارهای احتکار و قاچاق ،مراتب را از طریق برای آسیب رساندن به دیگری از کسی سر می زند و اشاره
شجاع
کرد .حرم شهيد هادي
مدافع
گفتوگوي «جوان» با مادر و همسر
دامنه آن از تحقیر و توهین ،تجاوز و ضرب و جرح تا در بحث اراذل و اوباش باید گفت که برخوردهای
تلفن  110به پلیس اطالع دهند.

چشمان هادي چيز ديگري ميديد

جامعه

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف بیش از  55تن موز
قاچاق به ارزش  7میلیارد ریال ،خبر داد.به گزارش خبرنگار پايگاه
خبري پليس ،سرهنگ « ایرج خانی پور « اظهار داشت :ماموران
پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل خودروهای عبوری به 2
دستگاه تریلر مشکوک شده و آن ها را متوقف کردند.وی افزود  :در
بازرسی از این تریلرها  55تن موز سبز قاچاق به ارزش  7میلیارد
ریال کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان خاطر نشان
ساخت :در این رابطه  2دستگاه تریلر توقیف و  2متهم دستگیر و
تحویل مراجع قضائی شدند.

به فضای مجازی

سیدحسن موسوی چلک ،ضمن انتقاد نسبت به وضعیت کودکان
در بخشهای مختلف گفت :بخشی از مشکالت ما در حوزه کودکان
چگونگی اجرای قوانین موجود و بخش دیگری از مشکالت
مطالبهگری سازمانهای غیردولتی و نهادهایی که در حوزه اجرای
قوانین وظیفه مطالبهگری دارند ،است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به جایگاه
سازمانهای غیردولتی و انجمنها اظهار کرد :واقعیت این است که
عمده سازمانهای غیردولتی در حوزه اجرا درگیر هستند ،اما نقش
این سازمانها در حوزه سیاستگذاری و حوزههای مختلف کودکان
بسیار کمرنگ است ،از سوی دیگر مطالبهگری که این تشکلها باید
در حوزه شاخصهای عام رفاه و تامین اجتماعی کودکان داشته
باشند ،چندان جدی گرفته نشده است.
وی در ادامه سخنان خود موضوع رفاه اجتماعی کودکان را یکی از
دغدغههای جدی این حوزه عنوان کرد و گفت :اگر به دنبال آینده
روشنی برای جامعه خود هستیم ،باید بیشترین سرمایهگذاری را
بر روی کودکان انجام دهیم و طبیعتا سرمایهگذاریها باید روی
شاخصهای رفاه اجتماعی و شاخصهای سالمت روانی اجتماعی

همچنین ورود زودهنگام کودکان به فضای مجازی و سیستمهای
هوشمند ،این موضوع در آینده میتواند مشکالت جدی را برای
جامعه ایجاد کند زیرا کودکان حدود  ۱۰سال زودتر از روال عادی
با گوشیهای هوشمند آشنا شدهاند.
موسوی چلک همچنین به وضعیت آموزشی کودکان محروم
نیز اشاره و خاطرنشان کرد :پیش از شیوع ویروس کرونا برخی
کودکان محروم با حضور در سازمانهای غیردولتی از آموزش و
سایر خدمات برخوردار میشدند اما در دوران کرونا به دلیل کاهش
فعالیت موسسات و تشکلها و همچنین غفلت سازمانهای دولتی
آنها در دریافت خدمات محرومتر شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت آموزشی کودکان زبالهگرد نیز یادآور شد:
نگرانی دیگری که در حوزه کودکان وجود دارد ،موضوع کودکان
زبالهگرد است؛ کودکانی که در بحرانهای مختلف به شدت
آسیبپذیرتر میشوند ،چراکه چتر حمایت و مراقبت اجتماعی بر
سر آنها کمتر قرار دارد و زمانی که بحرانی طوالنی شود به مراتب
شدت کمبود چتر حمایتی نیز بیشتر احساس میشود.

متولد فروردین  :شما امروز مجبور هستید که با فردی
قدرتمند مخالفت کنید ،حتی اگر فکر کردن به آن هم آزارتان
بدهد باید اینکار را بکنید .خوشبختانه بار اولی که با او وارد
مذاکره بشوید ،نسبت به آنچه که فکر میکردید مالیمتر
خواهد شد.

گزارش

بگوييم شرف مقابل ش��رافت جواناني مثل او كم ميآورد.
همه ما شيعه موال هستيم و دوستدار حريم اهل بيت ،اما
چند نفر از ما بصيرت و شجاعت اين جوان كم سن و سال را
داريم كه از نگاههاي نگران نوعروسي با هزاران اميد و آرزو
بگذريم و تنها چهار روز بعد از شروع زندگي مشتركمان،
راهي قتلگاهمان بشويم؟
هادي جان به دنيا چطور نگاه ميكردي كه چشمان ما عاجز
از ديدن آن است .تو هم پاي همان روضههايي مينشستي
كه ما مينشينيم .اما نام حسين با تو چه كرد كه اين طور
كرباليي شدي؟
ع .م

متولد اردیبهشت  :امروز شما میتوانید هم با فرد بازندهای
احساس همدردی کنید و هم فرد برندهای را تحسین کنید.
که این دو رفتار با هم تناقض دارند .اما تفکرات شما در مورد
فرد برنده ممکن است مثل قبل نباشد .شما میدانید که به
موفقیتهای خارجی در راستای شهرت و خوشبختی بیش از
حد بها داده شده است.

متولد خرداد  :شما امروز پیامهایی دوگانه ارسال میکنید،
برای اینکه یک بخش از وجود شما مشتاق بذله گویی و تفریح
است .اما بخش دیگر شما سیر و سفر درونی برای ارتباط
با جهان معنوی را ارزشمند میشمارد و این زمانی حاصل
میشود که از شام خوردن با همکاران یا تفریح بعدازظهر با
دوستانتان چشم پوشی کنید.

بولدوزر  30میلیاردی
دامادمان  4روز پس از ازدواج راهي مشهدش شد
توقیفتازه

جانباز حسين فاريابينژاد بدون کوچکترين اقدامي از سوي مسئوالن

متولد تیر  :در مورد هر مسالهای با شفافیت کامل صحبت
فیزیکی و قضائی به تنهایی نمی تواند تاثیرگذار باشد
تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است.
دلتنگ
تنها و
پرکشيدگاهی برایتان مشکل ساز خواهد
گویی شما
زیرا رک
نکنید
خشونت رفتاری است که در همه کشورها مشاهده می زیرا اینها بعد از دستگیری ،بازداشت و زندانی شدن
شد.سعی کنید افراد را در حسرت شنیدن صحبتهایتان
شود و بر قربانیان فراوان آن همه روزه افزوده شده و به دالیلی از جمله خالء های قانونی ،نبود مدارک و
بگذارید نه این که در رابطه با هر مسائلهای هر چیزی را که
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف يك دستگاه بولدوزر قاچاق موجب اضطراب مردم و احساس نا امنی آنها به ویژه در مستندات کافی و عدم شاکی خصوصی آزاد خواهند
در دلتان دارید بازگو میکنید.
به ارزش  30میلیارد ریال در عملیات پلیس شهرستان «انار» خبر گروه های ضعیف تر و آسیب پذیرتر می شود.
شد و در هر حال بایستی زمینه و امکان بازگشت آنها اراذل و اوباش شده و دست های پنهان را در کنترل و
داد.سردارمحمودي
زينب
«عبدالرضا ناظری» در گفت و گو با خبرنگار پایگاه بررسی آمار وقوع جرایم خشن بیانگر این واقعیت است به جامعه فراهم شود اما اینکه این افراد دوست دارند شبکه ای کردن اراذل و اوباش نشان می دهد ،فضای نيروي انتظامي در ماموريت هاياحمد
براي او
شماپرونده
پذيرش
بودند تا
مختلفکهكرده
محوله خويش نقاط
داشته
جریان
زندگی
قبال بر
محمدتبريزي متولد مرداد  :موجی
امكان ندارد شيعه باشي و دلت براي غريبي بيبي زينب(س) پرنكشد .مسلمان باشي و ببيني
از
گزارش�ي
در
امس�ال
تابس�تان
اوضاع
شود:
غيرممكن
كاري
وضعيت
آن
با
خبری پلیس در تشريح اين خبر گفت :مأموران پلیس آگاهی که این جرایم بیشتر از پرخاشگری نشأت می گیرند جامعه بی نظمی باشد و بتوانند مردم را بترسانند باید مجازی و شبکه های اجتماعی است که متاسفانه عدم آلوده و جرم خيز را شناسايي و به پاكسازي آن اقدام
است با درایت و تالشهایتان به پایان رسیده است ،اکنون
حرم رس�ول خدا(ص) در محاصره يزيديهاي زمان باشد و بيتفاوت
«حسين
وق��ت به
داش��تمتاو هيچ
مالي خوبي
انجامدر جامعه روند پرخاشگری بیشتر افکار ،رفتار و گفتار آنها مورد آزمایش قرار گیرد.
کاري قدر
بنش�يني وواقع هر
هنگام و در
س�خت ضمن
وضعيت امنيت را
کنترل و نبود ساز و کار مناسب برای نظارت بر فضای و با همكاري مردم عوامل مخل نظم و
دنبال هر
خیالتان از
حدودی
رسیده اید و
امن آرامش
جانبازساحل
زندگي به
شهرستان» انار» در راستای مقابله با ورود کاالی قاچاق،
روزگار
بيني
مي
کني
مي
ندهي .وقتي اين زمانه را با تاريخ عاشوراي  1300س�ال پيش مقايسه
ساله
14
قهرمان
از
نوشتيم.
نژاد»
فاريابي
زمينگير
كه
امروز
تا
نرفتم
جانبازي
كارهاي
یک باشد به همان نسبت جرایم خشونت آمیز نیز افزون جالب است بدانیم این افراد که با تغییر وضعیت مجازی بر این موضوع دامن زده و شکل و شیوه های شناسايي دستگير مي كند .بررسي هاي انجام شده
بابت آسوده شده است .االن دیگر میتوانید با فراغی باز از
حامل
گشت زنی هدفمند در حاشیه این شهر به یک تریلر
بيقراريهاي
گذاش�ت
دوباره با بانوي مقاومت در افتاده اس�ت ام�ا عباسهاي زمانه نخواهند
جنگيدن را از
برایدرصد
برايکهتعيين
شدم.بهچند بار
خواهد بود.
کردند .تر
گفتيمبهکهيكي از
ديروزو اوباش
ظاهری مانند پوشیدن شلوارهای گشاد ،گذاشتن ریش جدیدی را به اعمال مجرمانه این افراد داده است نشان می دهد كه رواج پديده اراذل
جانبازي ،سر
آینده تان در
رویاهایی
دغدغه خاطر
چگون�ه هر نوع
متوقف
تكرار آن
شيعيانبررسی
سومو برای
امامشده
مشکوک
بولدوزر
دستگاه
شودراو معجر خواهر ناموس خدا
خردسال
دخترك
رقيه
آموخته و
کنار
برود.مجرمانه گروه هایي از افراد شرور های بلند و خالکوبی بر بدن ،حمل سالح سرد و گرم بنابراین بایستی راهکارهایی پیش بینی کنیم تا فضای نگراني هاي عمده شهروندان بودن
بیاندیشید.را با آمبوالنس به كميسيون معراج شهدا
چگونه من
يغما های
امروزه بهفعالیت
است و آنها
تبديلدرشده
پرورانید
چم�ران می
مدارک
فاقد
بولدوزر
شد،
مشخص
ماموران
بررسی
با
گفت:
نهوي
اهل
حرم
از
دفاع
براي
س�رزمينمان
جوانمردان
چراکه
ش�د
نخواهد
تكرار
تاريخ
اين
هرگز
بعده�ا در عملياته�اي بيتالمقدس ،و بنياد شهيد بردند .شيميايي شدن پوست
خواستار مداخله پليس بوده اند.
و بزهكار که بیشتر جوانان را شامل می شود به سرعت نامتعارف از قبیل چاقو ،قمه ،شمشیر ،زنجیر و ...قصد تبلیغاتی آنها در حوزه فضای مجازی محدود شود.
متولد شهریور  :سعی برای پیدا کردن راه معقولی برای انجام
متهم
است
هرگونهکلنااسناد
افزايششيعه
حالبفهمد
گذرند تادردنيا
یکمي
رابطهشان
اینهستي
کهو ازدرتمام
دهند
گمرکی مي
مثبتزينب سر
عباسک يا
وبيت(ع)
محرم ،خيبر و کرخه از جان و سالمتياش و چش��مم تأييد ش��ده اما سيتياسكن ريه
است و بسياري از اجتماعات به ويژه ترساندن مردم را دارند ،خود ترسوهایی هستند که در حال حاضر مهمترین نگرانی از فعالیت های مجرمانه
دادن همه کارهایی که امروز در برنامه تان دارید ممکن است
مرجع
به
قانونی
مراحل
سیر
برای
پرونده
تشکیل
با
و
دستگیر
سومي
نسل
جوانان
از
ساله
26
شجاع
هادي
شهيد
کرد.
خواهد
دفاع
ناموسش
از
و
دارد
غيرت
امروز ما
گذش�ته است .وقتي براي را به خاط��ر وزن زيادم انج��ام نميدهند و
كاهش شيوع
برايمنظور
محله هاي شهري به صورت بالقوه با اين پديده سرو در هنگام دستگیری و مصاحبه با آنان این موضوع به اراذل و اوباش به تشکیل گروه های مرجع توسط این برهمین اساس نیروی انتظامی به
ناامید کننده باشد .این مسئله به معنی این نیست که شما
بنا
را
بولدوزر
این
ارزش
استان
انتظامی
شد.فرمانده
معرفی
قضائی
مقاومت
بانوي
ح�رم
از
دفاع
براي
اما
ب�ود
روزه
10
داماد
نصراني،
وه�ب
همانند
که
بود
انقالب
وضعي�ت
بازدي�د از
امنيت خان�ه اش راه�ي ميخواهند تكهبرداري كنند كه واقعيتش
احساس
كار دارند كه اصطالحاً به این افراد و گروهها اراذل و خوبی در شخصیت ظاهری و باطنی آنها خود را نشان افراد برمی گردد .توضیح اینکه با وجود فضای مجازی و آسيب هاي اجتماعي ،افزايش ميزان
تقویم تان را با انبوهی از کار پر کردهاید؛ هر کاری نیازمند
داشت:
کرد و
تاريخریال
میلیارد
کارشناسان،
به
ش�نيديم
وقتي
نش�ود.
اظهار تكرار
بيت ديگر
عنواناهل
مظلوميت
30کرد تا
مواليش
نظررا تقديم
جانش
تهران
می دهد که باید اینها رفتارشناسی شوند که چرا علی شبکه ای کردن فعالیت آن ها توسط دست های پشت شهروندان و افزايش رضايتمنطق�ه
شود.
اطالق مي
اوباش
ش�ديم ،بغضم�ان را ميترس��م چون انس��ولين مصرف ميكنم
عملكرد
 21از
شهروندان
زمان و انرژی بیشتری است  .احساسات خود را کنترل کنید؛
مشتاق
اس�ت
س�پرده
خدا
امان
به
بيت
اهل
ناموس
از
دفاع
براي
را
عروس�ش
داماد
تازه
يک
کاری
های
اولویت
از
کاال
قاچاق
با
مبارزه
و
اقتصادی
امنیت
حفظ
واژه اراذل و اوباش يك واژه عرفي است و ميان عامه رغم ترسو بودن قصد ترساندن مردم را دارند.
لقمهآزار
مثلرا كه
پرده  ،اراذل و اوباش هر شهر و منطقه در کشور بعنوان پليس ،برخورد با اشرار و اراذلي
اي پر از
رساندنخاربه ق�ورت داديم تا او و فش��ار خون دارم .به ما گفتن��د كه بايد از
اگر ناراحتی و آزردگیهای خود را برای دیگران فاش کنید،
مردمما با بانو
گفتوگوي
ميآيد
منتظر در پي
بدانيم.ارزمتني که
خانواده اين
بيشتر از
وشديم
قاطعانه
برخورد
شهيدکاال و
قاچاقچیان
است و
مهمتاپلیس
استعمال اين
كنش اصلي
شغل و
اش�ک
«مينوواژه بسيار رواج دارد .اين گروه به تشویق و ارائه راهکار و برنامه برای تغییر نگرش و رفتار مرجع و الگویی برای دیگر اراذل و اوباش مناطق دیگر شهروندان و زورگيري از آنانبابهديدن
هايمان ش�رمنده نشود .ايثارگران س��پاه نامه بگيريم ،وقتيمراجعه
روزتان را پیچیده تر خواهد کرد.
مادر شهيد هادي شجاع و نوعروس شهيد «فاطمه زارعي» است که
مقامي راد»
پيشايرواز افراد
مجموعه
باشند.
پلیس
ديروزخود قرار
دستور كار
داريد .گفته مي شود كه دسته جمعي آنها مهمترین مولفه ای است که بایستی برای بازگشت کشور درآمده و به مانند یک زنجیر بهم متصل می آنان تبديل شده را به جد در
قهرمان
مناطق جنگ�ي ،به دليل كرديم نامه از سپاه قم خواستند در صورتي
اي ازرا به
کارهایتان
خواهد
وزنيمهر :
متولد
اقدام به از بين بردن آسايش يك محله با رفتارهاي این افراد به جامعه و سازگاری آنها با هنجارها ،عرف شوند و از اخبار و فعالیت های همدیگر اطالع پیدا داده است.
عوارض پ�س از جانبازي ب�ا
دارمکهاما باز نامه
دلتاناز مآنیزمان
خیلینامه را
بيش امروزكه اين
بخشی
لذت
سرگرمی
و
تفریح
کردن
پیدا
فکر
به
و
نهاده
س�اکت وکنار
شهداييم ،مانند
ميگفت ما مديون خون ناهنجار
آرام،وقوع
پیشگیری از
مزاحمت نواميس ،سر و صداهاي و قانون داشته باشیم چون بزهکاران و رفتار اینگونه می کنند و متاسفانه بعضا شاهد الگوبرداری برخی از در پایان می توان گفت که ازبرای
 200کيلو،
ساکن روي تهران هم ميخواهند كه نميدهند .همسرم
عاشق فيلم
مادرشهيـد
واقعاآنقادر
اينشما
است و
مسئولیت
باشید .اما
گمنامتجاوز
ناهنجار،
توان در
سالم»به راعنف ،ولگردي ،جرايم مواد مخدر افراد ناشی از جهل است یا مریضی پس باید به درمان اراذل و اوباش و نوچه های آن ها درمناطق کوچک تر اعمال مجرمانه اراذل و اوباش
دس�تمال
حوزهب�ود و با
کش�يده
میدراز
تختي
طرف به
زیاددائم از
خیلیتواند
تانو نمي
هایاست
بيمار
شهيد بابايي بود آهنگ «شهيد
احساس
امروز
که
اندازه
همان
به
کنید.
فرار
ازشان
نیستید
شهيد ...مي
دوست داشت ميگفت و
پیشگیرانه
(اقدامات
و آموزش آنها پرداخت که با پرداختن به این دو مقوله هستیم که این موضوع می تواند در بحران ها و آشوب های اجتماعی و فرهنگی نظیر
هايش ک�ه
اش�ک
نش�اني از رنجه�اي طرف شهر برود .ما هم ديگر به خاطر شرايط
دعا کنيد تا شهيد شوم
كنند.آهنگ
شدم اين
استراحت
کنیم که
تضیمن م
کرد.یاس میکنید،
مي و
ناامیدی
شد .این مقدمه باید گفت که برای مقابله با جرایم اصالح و تربیت آنها کارسازتر است.
را برايم بگذاريد كه همين همحال با
روزهايش،در حوزه
رسانه ها و).....
داش�ت را پ�اك
های احتمالی یک تهدید جدی برای امنیت و احساس و فرهنگ سازی از طریق اين
دنبالش بانرفتيم.
همسرمیدارد
جسماني كه
من مينو مقامي راد مادر ش��هيد هادي شجاع
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف  200هزار ماسک و یک
کردن این حالت زیاد دوام نمیآورد.
اقتصادی
گزارش فقر
اقتصادی ( توجه به وضعیتبهبیکاری ،
زينب(س) خشن بایستی در وهله اول علت ها را شناسایی کرد .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه باید به آن پرداخته شود امنیت در جامعه محسوب شود.
كني��م كه مديران ش��هري
پس از انتشار مطلبي در فرام��وش نمي
«جوان»
هس��تم .س��ال  1350در تهران متولد شدم.
سالم بر
هزار دست پوشاک بیمارستانی غیربهداشتی در شهرستان «سرپل
و
جوانان
از
بعضی
شدن
همسو
و
گرایی
نوچه
بحث
شناسان،
جرم
تاکنون
که
زایی
جرم
عوامل
همه
دستگیری
(
قضائی
و
انتظامی
حوزه
در
نیز
و
)....
و
و
بسط
و
حفظ
،
ايجاد
ما
جامعه
در
ایحال
علی
تبریک
ماهه بهکارت
چندباشید
داشته
دوست
تلفني :شاید
هاي آبان
متولد
ديدارش
تأخيري
امروز 21با
منطقه
مورد جانباز فاريابي نژاد ،تماس
نام��زدي) كه به مأموري��ت ميرفت مانعش
تاسوعا خاكم كنيد .همين طور هم شد و تاسوعا
اگر پيشم بماني جهاد كردي .ميگفت دنياي
از دختر همس��ايه برايش خواستگاري كردم و
ولي اصل و نسبم به روس��تاي قرآن تاالر بابل
پایگاه خبری پلیس ،سردار
ذهاب» خبر داد.به گزارش خبرنگار
برای ایجاد
دارندبايدافرادی
آنهاست که قصد
نوجوانان
اينكهکم و
کردهاز اند
معرفی
روز ازروانشناسان
شناسان و
دفترنیز
زيادي باآنان و
مجرمین و برخورد جدی با
يك ها
برخيبارمولفه
بويژهامادر
اجتماعي ،
مشكالتشاین
بفرستید ،اما
یتان
دوستانبازقدیم
برای یکی از
تماس نو
اعمالشد .سال
گرهي از
كردن
رفتند و بدون
هايي كه
روزنامه
موقعگفت
ندايي بهبه من
آخرين
شدم.
امنيت مي
هستمباافتخار
مادر شهيد
كرديم.
دفنش
گسترشدوست
دهيم .شهادت را
جوابرا پس
آخرت
جامعهبود10 .
مهر امسال جشن عروس��ياش
برميگ��ردد .پ��در و مادرم از نس��ل پ��اكان و
امنیت
پلیس
اطالع
از
پس
جاویدان»
«علی
جامعه
در
ناهنجاری
ایجاد
و
شکنی
قانون
و
نظمی
بی
کننده
توجیه
را
آنها
توان
می
و
بوده
اتکا
قابل
بیش
شرور،
و
مجرم
افراد
برای
سنگین
های
مجازات
انتظامي
نيروي
،
است
شده
واگذار
انتظامي
نيروي
به
دردهايششما
فکراز اونمویکردید!
بهش
شما
که
خواهد
ی
م
مقدماتی
کار
بيشتر مردمي بود و هر كس ميخواست به برگشتند و ديگر س��راغي
جلويش را نگير ،نميتوانستم مانعش شوم به
ميكنم .به خودم ميبالم طوري پسرم را تربيت
داشت صبور بود هميشه به خدا توكل داشت.
عروسياش گذش��ته بود كه به مأموريت رفت.
داشت :امام
اظهارعش��ق به
علوي بود.
اکبرس��ادات
مادربزرگم
قطع
را
گرایی
نوچه
زنجیره
این
بتوانیم
اگر
کنند
تربیت
به
اما
دانست
موجود
جرایم
از
بخشی
کننده
تبیین
و
تولیدی
کارگاه
در
فردی
اینکه
بر
مبنی
ذهاب»
«سرپل
عمومی
اوباش
و
اراذل
به
ها
زندان
در
جداگانه
بندی
اختصاص
به
است
قادر
،
مختلف
هاي
پتانسيل
از
برخورداري
با
ايثارگرانزبان
خود را به
احساسات
ترین
عمیق
راحتی
به
توانید
ی
نم
هر طريق��ي هر چه از دس��تش برميآيد را نگرفتند .يادمان نم��يرود دفتر
او گفتم به خدا ميسپارمت و افتخار ميكنم
كردم كه فدايي خانم زينب(س) شد.
قبل عروس��ي ميخواس��ت به مأموريت برود
ب��راي دفاع از ح��رم بيبي زين��ب (س) راهي
حسين(ع) از كودكي در جانمان آميخته شده
تاسوعاریشه
گفتحوزه
مثبت در
کشف ریشه و علل بوجود آورنده جرم کنیم تقریباً توانسته ایمكهقدمی
نظر می
فاريابي1-نژادبرگزاری
آموزشی
نابهنجاري ها
آورند .و اثر بخش در
ميكار آمد
صورت
عريضتان
دفتر عالقه
عشق و
هردر
نباید
فقط
تمام اینکه امروز
كنار برای
بیاورید،
بیمارستانی
خواندم انواع
عاشورا وميفروش
زيارت تهیه
اقدام به
مورديك
منطقه
كه در
شهرداري
انج��ام دهد .در
انحرافات و )...و در حوزه تحقیقاتی وبراي
اسالمو فدا شد.
همسرم در راه
جنازهام را
نشد مي
رسدرسيد.
آرزويش
چند روز به
پوشاکشد و بعد از
ماسک و سوريه
وقتي به آيه
خودهرگاه
بود.
شهيـد
همسر
الگو
از
عظیمی
بخش
باالخره
برداریم
پدیده
این
کنی
و
آنها
پیامدهای
شناخت
و
خشونت
از
ناشی
های
تغییر رفتار
سختي راکالس های
روزهايميان
اجتماعي را از
هاي
كاركردي
كج
و
کرده
مداخله
کنید.
ترين خود
كوچكعشق
عمل هم
بلکه باید
تفکراتگوش صحبت
قرار
کار
دستور
در
موضوع
به
رسیدگی
کند،
می
غیربهداشتی
ثابتكم
اقداميرا براي
طويلدردارد
کنید ،و
هايم��ان را هم
ه��اي ومردمي،
گذراندم .مشاوره ای برایتماس
من تك فرزندم و
خواب شهادت ديده بود .روز آخر(15مهر) كه
وقتي با پيكر تازهدامادم مواجه شدم كه تير به
«بابي انت و امي» ميرس��يدم ميگفتم يا امام
است که
ميناآگاهی
ح�رف ناشی از
ش�هادتاین افراد
خواس�تگاريهراز برداری
های اجتماعی در
شناسان و
جامعه
توسط
مي آنان
جامعه
نمازنصيب
ناپذير را
داد .اساسيباويادانكار
برداردبه ومنبازده
انج��ام نداد
تنها فاريابي
شماه��اي
كردن رنج
بوديم تا
كرده
مصاحبه اختصاصی تيز
اطالعاتی وموفق به
فرزندانم باهمانجام
مادرمماموران
پدر وداد:
گرفت.ویجزادامه
جلوگیری از ناامنیروز
كن��م .به2-خدا
صبوري
خ��دا و
بایستیپالكش را
سوريه برود
خواست به
راهکارهایبود ،حالم
پهلوهاش اصابت كرده
فداي توکارهایپشت گردن
حسين(ع)
دیگرانتا در
کارمندنژادجدا از
بگيرد حتی اگر
تماس آذر :
مس��ئوليمتولد
صحیح
بخشی
آگاهی
یک
به
تبدیل
ها
ناآگاهی
این
خصوصیات
به
توجه
با
و
جداگانه
طور
به
باید
ای
جامعه
افعال
انگیزه
و
علل
یابی
ریشه
جهت
در
روانشناسان
طيب
و
بيشتر
امنيت
،
تر
فزون
آرامش
با
مردم
تا
كند
هايشان
خانواده
و
جانبازان
از
حمايت
وعده
اطالعي
و
بپرس��د
نژاد
فاريابي
وضعيت
از
و
زد
مي
را
خوابش
گاهي
شوم
مي
آرام
و
كنم
مي
فكر
پالكم
اين
افتادم
ها
داعشي
دست
اگر
گفت
مي
حال همه پدر و مادرها مويه
مقاممثل
دگرگونبا شد.
هادي را
شوند .با
یک سازمان بزرگ هستید باز هم قدرت و استعداد آن را
قضائی
كردماز هماهنگی
بزرگپس
شده و
پسرم نظر
ديدگاه مورد
اينکارگاه
شناسایی
اصولی شود.
زارعيحتی
،فرهنگی و
سیاسی
داشتمو...از مواردی را پیشنهاد
دوس��تمجرمانه
زنمرشد
مي به
بپردازند و
رفت .به کار وميفعالیت
افزون تر
اس��ت .بعد گفت مواظب خودتخاطر
عمليباشود.
روي كاغذ
داریدمانکهحتي
کرد.كند ،ولي متأسفانه انتظار
كسب
چهاردانگه
آداب1376واهل
متولد
اقتصادیفاطمه
مادر  ،من
سخت کوشی خود یک
بایستید و
تنهاخود
روی پاهای
خودحرف
بينم با او
باش و
جغرافیایی ،بود:
محلترين حرفم اين
قش��نگ
درماناو نسبتميبهكردم اما
خواندم.
برايش الالييها
عشق اهل
و از
بازرسی از
بهداشت و
بيت شبکه
نماینده
همراه با
آخرينتر شده
باعث جری
امروزه
موضوع مهم
بتوان25روش
بررسی شود تا
محلی آن
(س)رسوم
س��المم را به خانم زينب و
كند .رسانند.
شفاعت ياري
جامعه خويش
توسعهو همه
كيلو راوزن
است200
ممکننژاد با
بگیرید.فاريابي
روزها ك��ه
نگرفت و
يك بار هم رنگ واقعي��ت به خود
مانند
خودتان
عالی را درآنپیش
سیاست
خانوادهام
س��ال خدا به
هستم .بعد
شفيعجامعه تهران
آخرين بار حرفهايم را به
گفتجانبه من
تماسش را وگرفت
روز بعد
دیگری کهچند
برسان و
شوم.
شهيد
من
كنيد
دعا
گفت
مي
هميشه
اقدام کردند.فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در این
ت��وان انجام
هایخانهاش
كوچ��ك
جستجو
جایگزین را
ات��اقاما راه
گوشيافراطیكنجببینید
برداشتنمزاحم
دست هيچ مسئولي براي یک
فرزن��د داد كه من ت��ك فرزند خان��واده بودم.
او نزده بودم خواب ديدم به هادي ميگفتم
تا آخر ماه برميگردم مواظب خودت باش .اما
پوشاک ميگفت دعا كنيد من
پسرم هميشه
ناموس
دفاع
باش،دست
عدد انواع ماسک و یک ماهزار
دين وهزار
بازرسی از200
تحصیلی و
خانوادگی،
بودن از
جراحی
يادمو گفت
نشست
داعشيراحت درآنبرابرم
يك خیلی
بود حتيدیدم.
رفتارهایش
بلکه روز به
داش��تند .تنها
مادرم خيل��ي به هادي عالقه چرا که نه
دهید.اش را نداش��ت ،تنها يك
روزم��ره
نشد.
لحاظ فکری ،اعتقادی،تلفن بلند
كارهايانجام
میکنید تا همان کار را
صدايم
لحن خنده
هستي با
دنيا به
برنگشت.روزآرزويش
هاديبهتر نشدديگر
و
من
بود.
كرده
عنايت
من
به
فرزند
س��ه
خدا
افتخارم است پسرم فدايي
باعث
و
شوم
شهيد
بیمارستانی غیربهداشتی کشف شد ،از دستگیری یک نفر در این
سرعت انتخاب
بزنندبه چرا که
شده )...دست به انتخاب
فرهنگی و
بعد از
کردم.
کنترل
خودم را
کرده؟از به زور
زیبایی
بود.
همسايه ديوار به ديوارمان بود بهروی اعصابم
«مس��ئوالن
گفت:
مي
داش��ت.
خواس��ته
روز
چند
اينكه
تا
گذش��ت
روزها
ام
خواستگاري
شهيد
دانستم
مي
خواب
در
فاطمه،
كرد
هرگز
و
زد
مي
حرف
مرگ
از
هميشه
بكشد.
را
اين
در
و
بودي��م
بيت
اهل
نوكران
از
همس��رم
را
شهيدم
پسر
حضور
من
شد،
زينب(س)
خانم
متولد دی  :شما امروز از مطرح کردن نیازها و افشا کردن
رابطه و معرفی به دستگاه قضائی خبر داد و گفت :کارگاه مورد نظر
مشترک
زندگی
نسنجیده در ازدواج تمام
ميوكني غلط
شفاعتکرده
دستکاری
صورتش را
نميکرد و
مرگ می
چونشال و کاله
اجازه من
همين!»
خیلیفق��ط
همکارببينن،
وضعيت��م رو
همانبا یکبي��ان
فاريابينژاد روي
شديم
ابعادباخبر
پيش
بدون گفت
آمد با هم ح��رف زدي��م از كارش
گفتو بله از
هادي مرا
ترسيد.با دوستانش چند وقت دیگر گفتگفتم
مسير فرزندانم را نيز با خودمان همراه كرديم.
هميش��ه حس ميكنم كل خانواده خوابش را
خجالت
صمیمی
دوست و یا
دردلهایتان
نیز پلمب شد.
گروه اجتماعی -یک روز که به منزل آمدم او را
تنش
همانرا با
مشترک
تأثیر قرار داده و زندگی
تحت
وضعیتگفتمرا
تحمل این
کرده ،دیگر
اسالمتزریق
راه را ژل
لبانش
پرداخت.انگار
افتخار می
شب به خوشگذرانی
انتخابشاز
بااخالقيباب��ودتا پاسی
خانواده
اميد
و
دلخوش��ي
تنها
روزها
همان
ها
اشك
ها،
بغض
ها،
دلتنگي
با
تخت،
كردم،
و
متدين
پس��ر
خواب
از
و
را
اين
كنم،
مي
ش��فاعت
تو
در
همس�رم
کنم
مي
هادي فرزند اولم بود از كودكي در مس��اجد و
است.
دستگيرمان
سرا
دو
هر
در
پسرم
ديدند،
ً
نمیکشید .شما میتوانید کامال رک حرفهایتان را بزنید و این
نشست
برابرم
در
راحت
خیلی
دیدم.
زده
چسب
دماغ
فروپاشی نیز
مواجه ساخته و چه بسا در وخطر
انگار که
پذيرش
فاريابينژاد
موضوعكمكي
قراركوچكترين
ب��دون
رنجهاي��ش
همسری همفدا
گفت اين
از كارش و ش��هادت حرف مينهزد مي
داردشدکه چشم انتظار است .برایم سخت بود .بيدار شدم.
حسينيهها فعاليت ميكرد .از ابتدا باخدا و بانماز
مردم اسالمش��هر و توابع براي تشييع پيكرش
بنياد بابود.لحن
شانامادروقتی
پروندهکرد،
خواهد
شگفت زده
اطرافیانتان را
و گفت :جراحی زیبایی کرده؟ به زور خودم را
گیرد.
می
بار
اولین
برای
و
آخر
سیم
به
زدم
که
شد
چه
دانم
نمی
از
گردم،
می
بر
منزل
به
کار
ازسر
وقتی
داشتم
دوست
روي باآن و
نشستن
براي
گنجينهوهاي يا
چهار روز بعد عروسي به سوريه رفت .نگفت
اصل اس��ت،
دنيا متاع اندک و س��راي آخرت
درک چنين ش��رايطي خيلي سخت است
بود .از اول راه خدا را شناخت ،من هميشه از خدا
آمدند و خيلي با شكوه اين مراسم برگزار شد.
کمال
آنها نیز
کنید
ويلچر می
دادنآنهايكصحبت
خودمانی با
آسماني شد تا ما يكي ديگر ازصمیمی
کنترل کردم .بعد از چند وقت دیگر گفت
تنهايمداستان فوق بیانگر و موید ازدواج نامطلوب
همچنانکه
گويم کرد و
مي ترک
زدم .ساناز مرا
کتک
تمیزی او
رودوتاخانه از
برسد
خواهريبوی
صورتشبرادر وآشپزخانه
تخت .اما همه اين موارد
ش��دنمازیقيد
دستبهبدهيم.
(زمان
دفعاتراقبل
نگران نشوم.
مشامممي
ندارمغذا به كجا
ميگفتم من تنها هستم
پدرشس��ن كم
منزلبا اين
چ��را بههادي
ميخواستم فرزندانم كنيزان و نوكران اهل بيت
مراس��م تاريخي بود .آن روز نماز جمعه و نماز
دهند.
رها گوش
حرفهای شما
زمان جنگ را با دلي گرفته از میل
را دستکاری کرده
استدر
خاطرمانازدواج
است .زن و شوهر پس از
طالقش را
دادخواست
شهيدمو لبانش را ژل تزریق کرده ،دیگر برق بزند ولی زهی خیال باطل ،ساناز خانم تا لنگ رفت و بعد از چند روز هم
قبالگزارش نوشتيم منبع از او دريغ ش��د تا او در كنار درد شيميايي
در آن
اشتباهبينم
همسرانبهشهداورا مي
برخي از
گذاشت اما
باشند .از بچه  7ساله تا پير  80ساله همه هادي
ميت بر پيكرش خواندند ،همه پس��ر
متولد بهمن  :ممکن است امروز احساس گیجی پریشانی
بود.
سخت
برایم
وضعیت
فرمانده انتظامی استان کردستان از توقیف اتوبوس حامل بیش تحمل این
خانواده ازنقش
اين چه مرد
درآمد زن
مسئولیت و تعهد دارند .چه
ظهر خواب بود و بعد هم زنگ می زد که از رستوران در منزل فرستاد ..كه فرزند دارند زندگيشان خيليیکدیگر
بيمه و يارانه است و سه ش��دن ،درد بيمحلي و فراموش ش��دن را
سختتر از
را به نيكي ميشناختند .همسرم و برادرش در
مقايس��ه ميكردند .هادي
را با وه��ب نصراني
کنید ،به خاطراینکه فکرمیکنید قدرت خالقیت شما امروز
از 60هزار قلم داروی قاچاق در ایست و بازرسی «شهید کریمی» 10سال پیش با
آنها را
ميکه
دارند
است .زندگی ام بود .تصمیم ها و وظایفی در قبال یکدیگر
مناشتباه
انتخاب ساناز بزرگ ترین
عشق و عالقه با ساناز ازدواج کردم .غذا بگیرم.
دليل هزينههاي گزاف هم بچش��د؛ و قطعاً همي��ن دردها برايش
شوداگركه به
سالي
جبهه حضور داشتند و اين باعث شده بود پسرم
عروس��ي روز  5مهر به مأموريت
 10روز بعد از
ناپدید شده است .کارهای تکراری و روتین شما امروز معکوس
این عالقه دو
مواجهه
درمانيبا ومشکل
وهبنکنند زندگی زناشویی
درست ایفا
بالییباسرم آورده
طرفهرا بود و آتش عشق چنان مرا کر و می گفت حوصله آشپزی ندارد و کلفت من نیست .گیری برایم سخت است این
گفت
سوريه در
بگيرد«.علی آزادی»
داد.سردار
«سروآباد»و خبر
جسماني نتوانستهاند به هزارانبار از درده��اي جانبازي جانكاهتر و
وضعيت
نوعروسکهقاس�م و
زنم�را
مردم
ناموس خو
شهرستانبا دفاع از دين
از كودكي
 28ومهرگوش��هيد شد و پيكرش
رفت و
شده است ،و باعث میشوند که نتوانید براحتی روی دنبال
کور و الل کرده بود که چیزی جز زیبایی ساناز نمی
گردد.
می
روز
همان
از
باید
ندارم.
هم
کشی
منت
حوصله
دیگر
به
که
عشقی
خاطر
به
کردم
می
تحمل
حال
این
با
ماموران
اطالعاتی
وقتي بابه اشراف
ب��ود.گفت:
كش��يپلیس
خبری
پایگاه
خبرنگار
با
پزشك مراجعه كنند .به طور متوسط ماهي غمانگيزتر بود .او كه اين همه سال دردهاي
زنند
مي
مثال
نصراني
نقشه
ديپلم
فوق
هادي
تاس��وعا
روز
آبان
اول
و
آوردند
ما
براي
مهر
30
کردن رویاهایتان تمرکز کنید .بخاطر اینکه نمیتوانید کارهای
تعهدی
هزارهیچ
 130زن
داستانمرافوق ساناز به عنوان یک
زمانهرااس��تدر
های او
وعیب
گويندکردم
باز می
پلیس آگاهی دیدم .هر چند پدرو مادرم از همان اول مخالف ازدواج او داشتم .رابطه خوبی با خانواده من نداشت و کاری اول چشمانم را خوب
انتخابقاچاق بهکاالی
مبارزه با
عمومی و اداره
امنیت
پلیس
برايبهداروهاي ش��يميايي جانبازياش را با خودش به اينجا كشيده،
تومان
مردم
وهب
هادي
مي
را
پاس��داري
رسيد
شغل
انتخاب
سن
رفت.
خاک
معجزه بخش انجام دهید خود را سرزنش نکنید.
ما بودند ولی کو گوش شنوا؟
مجردی سیر
مشترک نداشته و هنوزبهدرغيردوران
زندگی
وهب سرم به
هستم و
عروسمادرم
شرمنده پدر و
کرده بود که آنها خیلی کم به ما سر می زدند .در می دیدم .حاال
هزين��ه ميكنند ،چگونه وقتي كه دره��اي خانهاش را ب��ا خواهش
انس��ولين
قاچاق در
داروی
«سروآباد»
ميزنند
نصراني مثال
قاسم و
با
دستگاهپدرش را
یکك��ه راه
ب��ودم
شهرستانخوش��حال
كرد و من
زندهام!
اتوبوس حاملمن
قهر
دلیل
بی
های
بهانه
به
در دوران عقد ساناز همش
مهمانی ها و
می کند و قید و بندی برای خود
عوض یک شب در میان خانواده خودش را به منزل سنگ خورده ...
روش
دادن
سرمشق خود قرار
دیگران را
امروز
واقعاً
روي
همس��ايگان به
دوس��تان و
التماس
اسفند  :و
متولددر بنياد
پذيرش پروندهشان
ندارد،براي
همسرش
ميگويند چه سعادتي بود روز حضرت قاسم
مادر
دلتنگي
است.
س��خت
هايش
نبودن
نورانيتش
شد
سپاه
جذب
وقتي
دهد.
محورمي
ادامه
خاطر
انتظامی
مقام
شد.این
شناسایی
«مریوان»
به
«تهران»
شهيد های مکرر
خوشگذرانی شبانه با دوستان  ،عمل
می کرد که پس از ساعت ها عذرخواهی و منت کشی دعوت می کرد و بریزو بپاش راه می انداخت.
سرشان
داشت تاشما را
خواهند
آنها می
ديگرانزیرا
كردشما نیست،
برای
زیباییرا باال وخوبی
برايشازكاري
انتظار
گشود،
پايين مي
ساختمان بنياد
هادي شهيد شد به خودم ميگويم خدا چه
رفت
خدا
راه
در
فرزندم
اينك��ه
از
ندارد.
تمامي
شده
اين
دعايش
همه
ديگر
شد،
برابر
چندين
و
ایست
در
نظر
مورد
اتوبوس
قضائی
مراجع
هماهنگی
با
کرد:
نشان
خودسری
بنيادبیدرادبی،
پوششی،
بدون
از جانب من آشتی می کرد .چون او را خیلی دوست او دائم با صورت و ظاهرش درگیر بود و می گفت نظر کارشناس:
براي كه
كاری را
كنیم كه
باز
مس��ئولي
توصیهانتظار
بهتان چشم
توانیمش��ود و
االن میانجام
كنند.كرخه
عملياتهاي
جانباز
آخر به
رضایت همسر  ،بد و
سعادتي به من داد كه همس��ر شهيد شدم
كند،
هواي��شو را مي
خوش��حالم ازاما مادرم
مأموريتش
ش��ود .از
شهیدنصيبش
شهادت
بود كه
بازرسی از آن بیش
متوقف و در
کریمی»
بازرسی»
اش را نمی توانستم تحمل کنم.
ناراحتی
60هزاردلم داشتم
است.
فالن دوستم عمل زیبایی کرده مگه من چی کم دارم ازدواج یکی از مراحل مهم و حساس زندگی هر فردی و ...از او یک
تجزیه و
اما برای
وقتی
است وانجام
نداد.یكنید مهم تر
فكر م
فاريابينژاد
دهید.بود.
رس��يدگي
س��رزدن
المقدس و خيبر جانبازي
ساختهبيت
تاسوعا زن سرکش و
همسرم ششم محرم شهيد شد و روز
ام
زنده
من
مادر
گويد
مي
كه
بينم
مي
را
خوابش
ش��غلش
دانس��تم
مي
چون
و
زد
نم��ي
حرفي
رسيدگي بهدارد که
قلم انواع داروی قاچاق کشف شد.فرمانده انتظامي استان کردستان او از نظر پوشش خیلی بد بود و لباس های جلف و از آنها من هم می خواهم دماغم را عمل کنم .هر چند است و دارای اصول و شرایط یا در واقع مالک ها و انگار فراموش کرده که همسری نیز
حجم ازپس
اين است.
نمانده
كردن
بيشتر ازریزی
كردن و برنامه
تحلیلپيچيده
پرونده اوبایدرا به اندازهاي
باقیتوان
نياورد و
اين تاب
خاک شد .مدام صحراي كربال جلوي چشمانم
بي
بي
قبر
كن��ار
من
گويد
مي
نكنيد
بيق��راري
پرسيدم.
نمي
كارش
از
چيزي
است
حساس
با بیان اینکه ارزش داروهای کشف شده برابر اعالم نظر کارشناسان آرایش زننده ای داشت و من جرأت اعتراض نداشتم او خودش زیبا بود و نیازی نمی دیدم که صورت خود معیارهایی می باشد لذا جوانانی که در شرف ازدواج نیازهای او را نیز برآورده سازد .که همه این رفتارها
همین االن اقدام كنید .شما
بردارید و
كردن دست
نامهبازيازدربازی
ادارههاي
و س��خت و منوط به
نداشت.
نامهرباني را
است .خودم را با بانوان كربال مقايسه ميكنم.
زينبم .پس��رم هميش��ه از خدا ميخواست به
مديون شهدا
بالغ بر  18میلیارد ریال برآورد شده است ،اظهار کرد 2 :نفر در این چرا که با لحن تند و بی ادبانه او مواجهه شده کل ایل را دستکاری کند .مخالفت من ذره ای در او اثر نداشت هستند می بایست با در نظر گرفتن شرایط ازدواج و باعث می شود عرصه بر همسرش تنگ گردد و دیگر
باید روحیه شوخ طبعی خود را حفظ كرده و در عین حال
زمزمهام جمله امان از دل زينب است.
پسرم هر وقت برنامه روايت فتح را نگاه ميكرد،
جلوی روز
زهرا(س)
شهادت برس��د و ميگفت وجان
کنیم
عروسی
گفتم
آورد.
می
چشمانم
را
تبارم
راستا دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی به دادسرا معرفی و خودرو
آگاهی از معیارهای ازدواج ( مانند دین داری ،اخالق نتواند این وضعیت را تحمل کند و ...
مرغ ساناز یک پا داشت و او کار خودش را می کرد.
كارهایتان را انجام دهید.
شاید اخالقش بهتر شود ولی سخت در اشتباه بودم یک روز که به منزل آمدم او را با دماغ چسب زده مداری ،شرافت و اصالت خانوادگی ،تناسب و هم کفو
به پارکینگ منتقل شد.

تنهاي تنهاي تنها !

کشف  200هزار ماسک غیربهداشتی
در «سرپل ذهاب»

ازدواج اشتباه ..

کشف بیش از60هزار قلم داروی قاچاق
در «سروآباد»
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از باال به پايين
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رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا اعالم کرد؛
تست شش نوع و اکسن کرونا در کشور

از سوی رئیس جمهور اعالم شد؛
جرایم افراد متخلف در کرونا

رییس جمهور گفت :اگر کسی از ماسک استفاده نکند پنجاه هزار تومان
جریمه میشود و نیروی انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر عهده دارند
که جریمه را به فرد متخلف اعالم کنند .حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی طی سخنانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
با بیان اینکه همه افراد جامعه باید در اجتماعاتی که حاضر میشوند از
ماسک استفاده کنند ،گفت :اگر کسی از ماسک استفاده نکند پنجاه هزار
تومان جریمه میشود و نیروی انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر...
صفحه ()4

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با بیان اینکه ۶نوع واکسن کرونا در
کشور در حال تست هستند ،گفت :ما عمدا در تولید این واکسن ها
جلو نمی رویم .دکتر مصطفی قانعی با اشاره به فعالیت محققان کشور
در زمینه واکسن کرونا به خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۶
نوع واکسن کرونا در حال تست هستند گفت :تمام واکسنهای بیماری
کرونای کشور در حال تست هستند و در فاز حیوانی به سر میبرند...
صفحه ()4

یکشنبه  20مهر  11 * 1399اکتبر  23 * 2020صفر 1442

ارازل و اوباش

از تخیل تا واقعیت

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد؛

حضور افراد مبتال به کرونا

بمب متحرکی که
در شهر میچرخد

در جامعه جرم است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :افراد مبتال به کرونا
با خروج از قرنطینه سالمتی دیگران را به خطر میاندازند
و این عمل جرم محسوب میشود .حسین کالنتری در
نشست ستاد استانی کرونا اظهار داشت :در مواجهه با پیک
ویروس کرونا قطعاً میزان مبتالیان ،بستریها و مرگ و
میر ها افزایش پیدا میکند و استان هنوز در پیک اول به
سر میبرد و قریب به  90درصد از فوتیها در استان بیمای
زمینهای داشتهاند و میانگین سنی آنها باالی  ۶8درصد
بودهاست .وی افزود :الگوی انتقال ویروس کرونا هم اکنون
بصورت خانوادگی هست و افراد باید نسبت به ...

2

تعداد فوتی های کرونا در استان
به  150نفر رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در نشست ستاد
کرونای استان با بیان اینکه تعدادی فوتی های کرونا در
استان به  150نفر رسیده است گفت :شش هزار و 241
بیمار کرونایی اعم از مشکوک و قطعی در بیمارستان های
استان بستری شده اند.پرویز یزدان پناه با بیان اینکه 5
هزار و  930نفر از بیمارستان ترخیص شده اند گفت :هم
اکنون  311نفر بیمار در بخش های کرونایی استان بستری
هستند که  127نفر از این تعداد کرونایی قطعی هستند.
یزدان پناه با بیان اینکه  22نفر بیمار کرونایی در بخش
های ویژه بستری هستند افزود :تا کنون  8هزار و  473نفر
از بیماران کرونایی استان بهبود یافته اند .وی با بیان اینکه
در روز گذشته  2فوتی کرونایی در استان داشتیم گفت:
تعداد فوتی های کرونایی در استان به  150نفر رسیده
است که از این تعداد  13۶نفر بیماری زمینه ای ...

2

زمان آغاز نام نویسی از

جاماندگان طرح سنجش
2

3

ثبت نام زنان در انتخابات
ریاست جمهوری بالمانع است

همت اهلل دانش

سال چهاردهم * شماره  4 * 2717صفحه * 1000تومان

وقتی برخی ابتال به کرونا را پنهان می کنند؛

واژه اراذل و اوباش یک واژه عرفي است و میان عامه
مردم استعمال این واژه بسیار رواج دارد .این گروه به
مجموعه اي از افراد گفته مي شود که دسته جمعي
اقدام به از بین بردن آسایش یک محله با رفتارهاي
ناهنجار مانند مزاحمت نوامیس ،سر و صداهاي ناهنجار
و  ...مي کنند.
زندگي انسان ها در هر مقطع زماني به  2فاکتور نظم و
امنیت نیازمند است که در صورت اخالل در آن ضمن
مورد تهدید قرار گرفتن جان مردم ،بسترهاي الزم براي
ترقي و پیشرفت جوامع از بین خواهد رفت و انسان ها
همواره نگران رفع نیازمندي هاي روزانه خود خواهند
بود .خشونت یکی از آن رفتارها و اعمالی است که نظم
و امنیت جامعه را با اختالل مواجه می کند .رفتاری که
برای آسیب رساندن به دیگری از کسی سر می زند و
دامنه آن از تحقیر و توهین ،تجاوز و ضرب و جرح تا
تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است.
خشونت رفتاری است که در همه کشورها مشاهده می
شود و بر قربانیان فراوان آن همه روزه افزوده شده و
موجب اضطراب مردم و احساس نا امنی آنها به ویژه در
گروه های ضعیف تر و آسیب پذیرتر می شود.
بررسی آمار وقوع جرایم خشن بیانگر این واقعیت است
که این جرایم بیشتر از پرخاشگری نشأت می گیرند
و در واقع هر قدر در جامعه روند پرخاشگری بیشتر
باشد به همان نسبت جرایم خشونت آمیز نیز افزون تر
خواهد بود .امروزه فعالیت های مجرمانه گروه هایي از
افراد شرور و بزهکار که بیشتر جوانان را شامل می شود
به سرعت در حال افزایش است و بسیاري از اجتماعات
به ویژه محله هاي شهري به صورت بالقوه با این پدیده
سرو کار دارند که اصطالحاً به این افراد و گروهها اراذل
و اوباش اطالق مي شود .واژه اراذل و اوباش یک واژه
عرفي است و میان عامه مردم استعمال این واژه بسیار
رواج دارد .این گروه به مجموعه اي از افراد گفته مي
شود که دسته جمعي اقدام به از بین بردن آسایش یک
محله با رفتارهاي ناهنجار مانند مزاحمت نوامیس ،سر
و صداهاي ناهنجار ،تجاوز به عنف ،ولگردي ،جرایم مواد
مخدر و  ...مي کنند .حال با این مقدمه باید گفت که
برای مقابله با جرایم خشن بایستی در وهله اول علت ها
را شناسایی کرد .همه عوامل جرم زایی که تاکنون جرم
شناسان ،جامعه شناسان و روانشناسان معرفی کرده اند
کم و بیش قابل اتکا بوده و می توان آنها را توجیه کننده
و تبیین کننده بخشی از جرایم موجود دانست اما به
نظر می رسد کشف ریشه و علل بوجود آورنده جرم های
ناشی از خشونت و شناخت پیامدهای آنها و راهکارهای
جلوگیری از ناامنی های اجتماعی در هر جامعه ای باید
به طور جداگانه و با توجه به ...

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

وضعیت اتفاق افتاد و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به
تبلیغات اعمال شد و تبلیغات از شکل عمومی و فیزیکی بیشتر به
صدا و سیما و در اختیار فضای مجازی قرار داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت :مذاکراتی را با دوستانمان در
وزارت کشور شروع کردیم و باید ببینیم تا چه مرحله پیش میرویم.
کدخدایی افزود :الیحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب
حق تقدم و طرح اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با قانون
و شرع شناخته نشد.
وی گفت :همچنین الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران
در مؤسسه بینالمللی تحلیل سامانههای کاربردی و الیحه اهداف،
وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مغایر با قانون و شرع
شناخته نشد.
وی تاکید کرد :طرح اصالح قانون مالیات های مستقیم یا خانه های
خالی در شورای نگهبان با ایراد مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصالح ماده  44قانون مدیریت
خدمات کشوری به منظور الزام دولت برای بومیگزینی از سوی این
شورا خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح
اصالح قانون انتخابات هنوز در کمیسیون شوراهای مجلس به طور
کامل مورد بررسی قرار نگرفته و برخی افراد هجمههایی را علیه
شورای نگهبان آغاز کردند؟ اظهار داشت:
کدخدایی افزود :اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی روشن و
شفاف است .اصل  99داریم در خصوص اختیارات انتخاباتی و چند
اصل هم در خصوص نظارت تقنینی موجود است و وظیفه بقیه نهادها
هم روشن است .نه تنها ما نمیتوانیم اختیارات خود را توسعه دهیم
که هیچ نهاد دیگری هم نمیتواند توسعه اختیاراتی در انتخابات
داشته باشد .آنچه هم که در بیرون گفته می شود یک فضاسازی
است که و گرنه پس از ارسال این طرح از مجلس و بررسی شورای
نگهبان خواهید دید که نظر شورای نگهبان و فقها براساس قانون
اساسی و شرع مقدس خواهد بود.و
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که
آیا در ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری محدودیتهایی
وجود دارد یا خیر ،گفت :قانونهای موجود ما شرایطی لحاظ کرده
است و این طور نیست که آزاد باشد .اصل  115و قانون انتخابات
شرایط چندگانه ای را ذکر کرده که داوطلبین این شرایط را داشته
باشند ،مجلس هم به دنبال این است که این شرایط را از حالت کیفی
به کمی در بحث رجل سیاسی مذهبی ،مدیر و مدبر بودن تبدیل کند.
وی افزود :تا زمانی که مصوبه مجلس را دریافت کنیم و بتوانیم
نسبت به آن اظهارنظر کنیم ،چیزی نمی توان گفت .ممکن است
در راستای اصل صد و پانزدهم قانون اساسی شرایط تبیین بیشتری
شود و کمیتر شود این گونه مسائل ممکن است اتفاق بیفتد اما اینکه
شرایطی اضافه شود طبیعتاً خارج از اصل  115نمی توانند شرایطی
اضافه کنند.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس و واکنشها به این
طرح گفت :زمانی که مصوبه به صورت رسمی برای ما ارسال شود
نظر نهایی را اعالم می کنیم .در این فاصله اگر الزم شد نظرات
مشورتی خود را هم در اختیار نمایندگان مثل همه ادوار قرار خواهیم
داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تحریمهای
بانکی آمریکا ضد ایران و اینکه چه ظرفیتهایی برای تحت پیگرد
قراردادن آمریکا در مراجع بین المللی وجود دارد ،گفت :این را باید از
دوستان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا وزارت امور خارجه
سوال کنید لیکن ظرفیتهای حقوقی بین المللی هم برای ما هست.
اگر بخواهم به صورت کلی بگویم در برخی از مراجع بین المللی این
امکان هست و تا آنجایی که اطالع دارم دولت و دوستان در وزارت
خارجه مشغول هستند که با طرح دعاوی حقوقی جلو اینها را بگیرند.

در استان اعالم شد

تورم نیروی انسانی
ناکارآمد در شهرداریهای
استان بیداد میکند
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کرونا جان  1۹5نفر دیگر را
در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با
فوت  195بیمار دیگر مبتال به کرونا در  24ساعت گذشته،
شمار جانباختگان بیماری کووید 19در کشور به  28هزار
و  293نفر رسید و  30استان در وضعیت قرمز یا هشدار
هستند.
سیما سادات الری روز شنبه درباره آخرین آمار مبتالیان
قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این
ویروس افزود :در  24ساعت گذشته تا ظهر امروز ( 19مهر
 )1399و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،سه هزار و
 875بیمار جدید مبتال به کووید 19در کشور شناسایی شد
و هزار و  273نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید 19در کشور به  49۶هزار و  253نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون 403
هزار و  950نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند .همچنین  4439نفر از بیماران مبتال به
کووید 19در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند و تاکنون چهار میلیون و  284هزار و  413آزمایش
تشخیص کووید 19در کشور انجام شده است.
الری گفت :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر،
زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و
بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان
شمالی ،همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای
کردستان ،هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت
هشدار قرار دارند.
افزایش شهرستانهای قرمز به  ۱۸۷شهر
وی گفت :طبق آخرین اطالعات وزارت بهداشت شاهد
افزایش تعداد شهرستانهای دارای وضعیت قرمز در
استانهای تهران ،خراسان جنوبی ،شمالی و رضوی ،سمنان،
فارس ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،لرستان ،مرکزی،همدان
و یزد هستیم .در مجموع تعداد شهرستانهای با وضعیت
قرمز کرونا در کشور از  158شهرستان در هفته گذشته به
 187شهرستان در هفته جاری افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :میزان استفاده از ماسک و
رعایت پروتکل های بهداشتی نیز در کشور به  42درصد و
کمترین میزان ظرف  2.5ماه گذشته کاهش یافته است.
الری ادامه داد :در هفته گذشته  250هزار بازرسی از مراکز
تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن کارگاهی انجام
شده و  9هزار واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده
اند و  ۶50واحد متخلف پلمپ شدند.
وی گفت :با توجه به روند رو به رشد کرونا در کشور لزوم
افزایش همکاری مردم در عمل به توصیه های بهداشتی
بیش از پیش احساس می شود ،امیدواریم با تقویت عزم و
اراده مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی قطع زنجیره
انتقال ویروس کرونا در کشور باشیم.

جدی ویروس کرونا
خطر
ِ
برای چشمها

سخنگوی شورای نگهبان گفت :ثبت نام خانمها در انتخابات
ریاستجمهوری بالمانع است و بحثهای دیگر آن هم باید به تدریج
حل شود.
به گزارش ایرنا ،عباسعلی کدخدایی روز شنبه در یک نشست خبر
در پاسخ به سوالی درباره این که آیا زنان می توانند برای ریاست
جمهوری  1400نامزد شوند؟ ،تصریح کرد :ثبت نام که بالمانع است
اما بحثهای دیگر هم باید به تدریج حل شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان هیچ
زمانی زنی را به دلیل نامزد بودن رد نکرده است و آیا این را تایید
می کنید؟ ،گفت :نظر شورای نگهبان همیشه اعالم شده است و با
توجه به معیارهایی که در قالب رجل سیاسی مذهبی داریم اعضای
شورای نگهبان بررسی میکنند و اعالم نظر هم شده است و در واقع
به این مفهوم خیر.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اصالح
قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ریاست جمهوری سال
 1400خواهد رسید؟ گفت :به دلیل این که این طرح هنوز به دست
ما نرسیده نمیتوانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم باید این مصوبه
بیاید و ما ایرادات آن را بررسی خواهیم کرد.
وی افزود:اگر ایرادات قابل رفع باشد در این فرصت کم طبیعتا به

انتخابات  1400میرسد ولی اگر اشکاالت جدی داشته باشه و مجلس
نتواند در زمان مناسب آن را به شورای نگهبان ارائه کند ،باقی
خواهد ماند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد :شورای نگهبان مثل همه ادوار
تجربه و نظرات مشورتی خود را از طریق مرکز پژوهشکده شورای
نگهبان و همچنین با حضور در جلسات ارائه میکند .البته نظرات
اعضای شورا در جلسات نظرات شخصی و مشورتی است و نظر نهایی
زمانی است که مصوبه به صورت رسمی برای شورا ارسال شود و ما
درباره آن اعالم نظر کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا طرح اصالح قانون
انتخابات از سوی مرکز پژوهشهای شورای نگهبان به مجلس ارائه
شده است ،گفت :ما به صورت مشورتی نظرمان را در اختیار همه
نمایندگان مجلس ادوار قرار دادیم باز هم قرار میدهیم ،طرح
مسئولیتش با خود نمایندگان است .اگر الیحه باشد از سوی دولت
باید تقدیم شود اما نظرات مشورتی قطعاً داده خواهد شد و مسئولیت
آن هم با خود نمایندگان است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کرونایی انتخابات به
صورت الکترونیکی را برگزار میکند ،اظهار داشت :البته ممکن است
در شرایط کار تاثیرگذار باشد کما اینکه در انتخابات مرحله دوم این
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رییس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره
طرح اخذ مالیات از خانههای خالی و اینکه آیا اساسا شورای نگهبان
آمادگی را دارد در خصوص طرحها و لوایحی که به معیشت مردم
برمی گردد با مجلس همکاری داشته باشد تا ایرادات از همان اول
گرفته شود ،گفت :معیار شورای نگهبان موازین شرع و قانون اساسی
است .هر مصوبهای که منطبق با موازین شرع و قانون اساسی باشد
قطعاً ایرادی ندارد و رویه شورای نگهبان هم همین بوده است.
وی افزود :هر مصوبهای که چه معیشتی چه غیر معیشتی اگر
اشکاالتی داشته باشد ،وظیفه قانونی ما است که این نظر را اعالم
کنیم .اما همانطور که در رابطه با انتخابات گفتم هم کارشناسان
ما و هم برخی اعضا مرتب در کمیسیونها حضور دارند و نظرات و
راهنمایی الزم را در این جهت ارائه میکنند.
کدخدایی گفت :مصوبه موسوم به مالیات بر خانههای خالی هم بخش
اول در شورا در این هفته مورد بررسی قرار گرفته است و هفته
جاری هم بخش دوم مورد بررسی قرار می گیرد و درباره آن اعالم
نظر میشود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این که تاکنون چندبار طرح یا الیحه
مناطق آزاد از مجلس به شورای نگهبان آمده و به مجمع تشخیص
رفته و از آن ایراد گرفته شده است اما کمیسیون اقتصادی دوباره در
حال آماده کردن طرح برای افزایش مناطق آزاد هستند ،گفت :برای
موضوع جلوگیری از بحث مناطق آزاد هم ایرادی در قانون اساسی
است اگر نمایندگان بتوانند ایراد قانون اساسی را رفع کنند طبیعتاً
فاقد ایراد شناخته میشود اما اگر آن ایراد باقی باشد هر تالشی شود
پاسخ شورای نگهبان همان پاسخ قبلی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دعوای بین مجلس و وزارت
کشور در قانون انتخابات مجلس وجود دارد ،شورای نگهبان به کدام
قانون تمایل دارد گفت :برای شورای نگهبان مصوبه نهایی مجلس
اعتبار دارد .این که چگونه مصوبهای در مجلس در قالب طرح از سوی
نمایندگان باشد یا الیحه از سوی دولت باشد یا حتی طرح از سوی
شورای عالی استانها برای ما هیچ تفاوتی نمیکند و معموالً دخالتی
در این آییننامه داخلی و شیوه رسیدگی مجلس نداریم هرچه که
مصوبه نهایی شد نهایتا شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر می
کند.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه شورای نگهبان
عامدانه رجال سیاسی را تعریف نمیکند و چرا شورای نگهبان تاکنون
مشخصا اعالم نکرده که رجل سیاسی به چه کسانی اطالق می شود
گفت :رجال سیاسی بعد از این که در سیاستهای کلی به شورای
نگهبان تکلیف شد که تعیین شاخص کنند ،این شاخصها تعیین شد
و برای مجلس هم ارسال شده است بنابراین ما وظیفه مان را از این
جهت انجام دادیم.
وی افزود :تعیین شاخصها برای رجل سیاسی مذهبی یا مدیر بودن
یا مدبر بودن یک امر سادهای نیست که ما بگوییم چند پارامتر اگر
وجود داشته باشد فرد رجل سیاسی مذهبی ،مدیر و مدبر است .االن
که در مجلس دارند اصالح میکنند شما روزانه میبینید که نسبت
به این مصوبه اظهارنظر می شود و بحث های متفاوت مطرح میشود.
اینکه رجال سیاسی مدیر یا مدبر بودن مشروط به اینکه برنامه داشته
باشد یا مشاورین خود را معرفی کند یا سابقه کار داشته باشد یا سن
خاصی داشته باشد مسائلی است که واقعاً خیلی از جهت مفهومی
قابل بحث و قابل مباحثه است .از این جهت مسئله سادهای هم نیست
و امیدواریم که مجلس بتواند معیارهای روشنتری را تعیین کند و
شورای نگهبان هم بتواند در چهارچوب آنها ،این تعریف را بپذیرد که
این مشکل حل شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کناره گیری وی از
شورای نگهبان جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری 1400
گفت :دوره فعالیت ما در شورای نگهبان تا سال  1401ادامه دارد
و الزاماً بعد از آن باید از این سمت کنار برویم .در انتخابات هم اگر
ثبت نام کردیم مشخص میشود و اگر ثبت نام هم نکردیم مشخص
میشود.
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هركه گوش به گفته سخنگويى دهد ،در واقع او را پرستيده است .اگر [آن سخنگو] از خدا
بگويد ،خدا را پرستيده و اگر از شيطان بگويد ،شيطان را پرستيده است.

محققان در بررسی های اخیر خود تایید کردند که
کروناویروس میتواند چشمها را آلوده کند.
کووید -۱۹در اصل یک عفونت تنفسی است اما
کارشناسان احتمال دادند که کروناویروس می تواند
به چشمها نیز نفوذ کند .اکنون ،محققان به شواهد
بیشتری در این رابطه دست یافته اند.
این یافته ها بر اساس مطالعه روی یک بیمار در چین
بدست آمده که در مدت کوتاهی پس از بهبود بیماری
کووید -۱۹دچار حمله حاد گلوکوم (آب سیاه) شد.
پزشکان این بیمار به منظور درمان این عارضه ،جراحی
روی چشم او انجام دادند و تست های بافت چشم بیمار
حاکی از آلوده شدن آنها به کروناویروس بوده است.
محققان بر اساس یافته های خود اظهار داشتند :بررسی
این مورد نشان می دهد کروناویروس می تواند عالوه بر
سیستم تنفسی به بافت چشم نیز حمله کند.
سخنگوی انجمن بیماری های عفونی در آمریکا گفت:
این احتمال وجود دارد که چشم ها بتوانند منبع
“درونی” و”بیرونی” برای کروناویروس باشند .به همین
دلیل است که کادر درمان باید چشم های خود را با
استفاده از عینک یا شیلد صورت محافظت کنند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،محققان تاکید
کردند :نمی توان گفت که این بیمار از طریق چشم
به کروناویروس آلوده شده اما این امکان وجود دارد که
وجود ویروس در هوا یا تماس دست آلوده با چشم ها
موجب بروز این عارضه شده باشد.
یک متخصص طب سنتی عنوان کرد

جایگزینهای واکسن آنفلوانزا
در پاییز و زمستان

یک متخصص طب سنتی گفت :سبک زندگی درست،
تغذیه مناسب و تقویت بدن و همچنین دوری از
اضطراب منجر به سالمتی میشود و دیگر نیازی به
تزریق واکسن آنفلوآنزا نیست.
ناصر رضایی پور ،اظهار داشت :به افراد توصیه میشود
به جای اضطراب زیاد و تزریق بیهوده واکسن آنفلوانزا،
موارد دیگری را برای تقویت قوای بدن و حفظ سالمتی،
مدنظر قرار دهید ،چراکه سبک زندگی درست ،ایمنی
غذایی و آرامش ،سالمت فردی و اجتماعی را به ارمغان
میآورد.
وی افزود :اصالح الگوی خواب یکی از این روشها است
به طوری که بهترین زمان خواب از حدود  ۱۱-۱۰شب
تا حدود  ۶-۵صبح است.
این متخصص طب سنتی اظهار داشت :انجام ورزش
هوازی «انفرادی» ،صبح اول وقت یا پیشاز غروب
در روز ،دوری از اضطراب و دلشوره بیهوده ،اندوه و
تنش عصبی ،خشم و افکار منفی ،مصرف نان برشته
سبوسدار ،کره و مرباهای انجیر ،سیب ،به ،بالنگ،
شقاقل یا عسل در وعده صبحانه نیز توصیه میشود.
وی گفت :استفاده از آب لیموترش در وعدههای غذایی
به عنوان چاشنی و همچنین جعفری ،ریحان و نعنا در
کنار غذا ،افزودن پیاز و سیر به خورشها و سوپ در
وعدههای غذایی مفید است.
رضایی پور به مواد غذایی که نباید مصرف شود نیز اشاره
کرد و افزود :پرهیز از گوشت گاو و گوساله ،فستفودها،
نوشابهها ،انواع کمپوت و کنسرو ،سس سفید و قرمز،
پنیر پیتزا و ترشیجات بهویژه سرکه و کاهش مصرف
تخممرغ بهویژه سفیده آن ،ماکارونی و الزانیا ،قارچ،
سیبزمینی ،ماست و دوغ ترش توصیه میشود.
به گفته وی ،مصرف روزانه  ۱۰عدد مغز بادام ۱۰ ،عدد
عناب و  ۲۰عدد مویز ،همچنین مصرف روزانه پرتقال
شیرین ،لیموشیرین ،انار ملس ،به و سیب مفید است.
این متخصص طب ایرانی ،ادامه داد :خوردن یک عدد
شلغم پخته ،هر شب در تمام طول پاییز و زمستان و
بخور دادن با بخار آن و مصرف دمنوشهای عناب و
آویشن ،نعنا ،بابونه ،ختمی ،به و گل محمدی ،بهلیمو،
دارچین و زنجبیل ،بهتناوب و نوشیدن هرروزه شربت
تخم بالنگو با زعفران یا بدون زعفران ،حدود ۳-۲
ساعت پساز ناهار توصیه میشود.
وی افزود :پرهیز از سفرهای درونشهری غیرضروری
و استفاده از ماسک در مواجهه نزدیک با افراد و
شستوشوی دستها با آب گرم و صابون ،پساز تماس
با سطوح مشکوک نیز ضروری است.
پژوهش ها نشان می دهد؛

قهوه خطر ابتال به پارکینسون را
کاهش می دهد

طبق گزارش جدید محققان ،کافئین موجب کاهش
خطر بیماری پارکینسون در افرادی می شود که دارای
جهش ژنی مرتبط با این اختالل حرکتی هستند.
دکتر «گریس کراتی» ،سرپرست تیم تحقیق از
بیمارستان عمومی ماساچوست ،در این باره میگوید:
«نتایج این مطالعه بسیار جالب است .ممکن است از
میزان کافئین موجود در خون به عنوان نشانگر زیستی
برای کمک به شناسایی افراد دارای ژن ابتالء به بیماری
پارکینسون استفاده شود ».مطالعات قبلی نشان داده
اند که کافئین در افرادی که فاکتورهای خطر ژنتیکی
ندارند میتواند از ابتالء به پارکینسون محافظت کند.
این مطالعه جدید با تمرکز بر جهش ژن LRRK۲
که خطر ابتالء به پارکینسون را افزایش میدهد ،بوده
است .همه افراد مبتال به این جهش ژنی به بیماری
پارکینسون مبتال نمیشوند ،از اینرو دانشمندان در
تالش برای شناسایی سایر عوامل ژنتیکی یا محیطی
که در آن نقش دارند ،هستند .این مطالعه شامل ۱۸۸
بیمار مبتال به پارکینسون و  ۱۸۰فرد فاقد این بیماری
بود .هر دو دارای افرادی با جهش ژن  LRRK۲و بدون
آن بودند .در بین افراد دارای این جهش ژنی ،افراد
مبتال به پارکینسون در مقایسه با افراد فاقد پارکینسون،
غلظت کافئین خون شأن ۷۶ ،درصد کمتر بود .در بین
افراد فاقد این جهش ژنی ،افراد مبتال به پارکینسون در
مقایسه با افراد فاقد پارکینسون ،غلظت کافئین خون
شأن ۳۱ ،درصد کمتر بود .محققان دریافتند افراد
مبتال به پارکینسون دارای جهش ژنی ،در مقایسه با
افراد دارای جهش ژنی و فاقد جهش ژنی که مبتال به
پارکینسون نبودند ،میزان مصرف کافئین روزانه شأن
 ۴۱درصد کمتر بود.

از سوی رئیس جمهور اعالم شد؛

کاریکاتور

جریمه افراد متخلف در کرونا

رییس جمهور گفت :اگر کسی از ماسک استفاده
نکند پنجاه هزار تومان جریمه میشود و نیروی
انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر عهده دارند
که جریمه را به فرد متخلف اعالم کنند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی طی
سخنانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا با بیان اینکه همه افراد جامعه باید در
اجتماعاتی که حاضر میشوند از ماسک استفاده
کنند ،گفت :اگر کسی از ماسک استفاده نکند
پنجاه هزار تومان جریمه میشود و نیروی
انتظامی و بسیج ما این وظیفه را بر عهده دارند
که جریمه را به فرد متخلف اعالم کنند.
وی افزود :این طرح فعال مربوط به تهران بزرگ
است و بعد میتواند در صورت نیاز در سایر
شهرها انجام شود.
رییس جمهور همچنین با بیان اینکه مردم
برای مراسم سوگواری پایان ماه صفر پروتکلها
را مراعات کنند ،تصریح کرد :امسال پیادهروی
به سمت خراسان رضوی نداریم و همچنین هر
مراسمی که برگزار میشود باید مراعات همه
پروتکلها را در نظر داشته باشد که قبال هم به
مردم ابالغ شده است.
روحانی با تاکید بر اینکه رعایت بهداشت بهترین
و تنها راه در شرایط فعلی برای مقابله با کرونا
است ،گفت :مثال ما ممکن است با شیوع آنفوالنزا
هم مواجه شویم اما برای آن دوا و دارو داریم و
امور بهداشتی برقرار است ولی برای کرونا هنوز
دارو یا واکسن در اختیار نداریم و تنها راه توسل
به رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
وی با اشاره به تالشهای پزشکان برای دستیابی
به واکسن کرونا ادامه داد :در کنار این موضوع
خیلی مهم است که بیماران را سریعا شناسایی
کنیم و راهش این است که تستهایی که انجام
می دهیم را گسترش دهیم.
رییس جمهور ادامه داد :دیروز با وزیر بهداشت
تلفنی صحبت کردیم و امروز هم اعالم کردیم که
آمادهایم ده هزار تست عالوه بر تستهای روزانه
انجام شود و بودجه آن را هم تامین میکنیم.

همچنین برای خریداری کیتهایی که خیلی
آسان و در کوتاه زمان  -حدود یک ربع یا بیست
دقیقه  -به ما جواب میدهد نیز صحبت شد که
صد میلیون دالر برای خرید این کیتهای مورد
نیاز و خریدهای خارجی اختصاص دادیم.
وی گفت :البته در داخل هم کیتهایی در حال
ساخت است و از خارج نیز تامین الزم را انجام
میدهیم که در مجموع به تحول بزرگی در
تستگیری منجر میشود.
روحانی با تاکید بر اینکه فرد مبتال ممکن است
عالمت هم نداشته باشد اما ناقل باشد ،تصریح
کرد :مهم است که جلوی مسیر انتقال را بگیریم
و برای اینکه این مسیر گرفته شود ،به محض
آنکه فهمید مبتال شده است ،به خانواده و محل
کار خود اطالع دهد و دو هفته در قرنطینه باقی
بماند و حق خروج از قرنطینه را نداشته باشد.
وی ادامه داد :اگر فرد تخلف کند برای هر نوبت
تخلف ۲۰۰ ،هزار تومان جریمه میشود .سازوکار
و سامانه آن مشخص شده و وزارت بهداشت
مسئول آن است .این تخلف باید به حسابی که
وزارت بهداشت آن را اعالم میکند ،واریز شود
و اگر آن را واریز نکند از روشهای دیگر گرفته
میشود.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه این جریمهها
باید به حسابی که امروز توسط وزارت بهداشت
اعالم میشود واریز شود ،تصریح کرد :اگر فردی
جریمه را پرداخت نکرد از راههای دیگر به عنوان
بدهکاری آن افراد اقدام به عمل میکنیم که این
موضوع نیز جزء مصوبات امروز ستاد ملی کرونا
بود.
روحانی ادامه داد :نیروی انتظامی ،بسیج و
ناظران و بازرسان وظیفه دارند ،مشخصات افراد
متخلف را ثبت و به خود فرد اعالم کنند و او نیز
باید ظرف دو هفته در حسابی که وزارت بهداشت
اعالم میکند مبلغ جریمه خود را واریز کند و
چنانچه این واریز انجام نشود ،از راههای مختلف،
مبلغ جریمه از حسابش کسر میشود.
وی افزود :نیروی انتظامی از ابزار و وسایلی که در
اختیار دارد استفاده میکند .ممکن است فردی

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزیر آموزش
و پرورش درباره الیحه رتبهبندی فرهنگیان گفت:
الیحه رتبهبندی در حال تدوین است و در معاونت
علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه
دنبال میکنیم و در این هفته پیش رو با سازمان
اداری و استخدامی جلسه داریم و به زودی الیحه
رتبهبندی تقدیم مجلس می شود.
علی الهیار ترکمن در برنامه پرسشگر درباره
این موضوع که چرا ابالغیه معلمان ماده  ۲۸که
امسال اولین سال تدریس آنهاست از اول مهر
 ۹۹خورده است؛ در حالی که سال تحصیلی
جدید با دستور وزیر از  ۱۵شهریور شروع شده،
تکلیف این  ۱۵روز که نه بیمه دارند و نه حقوق
چیست؟ گفت :معلمان با توجه به شرایط کرونا
و استمرار و ضرورت آموزش ،روزهای سختی را
سپری میکنند .به سهم خودم و مجموعه آموزش
و پرورش از آنها قدردانی می کنم.
وی افزود :بر اساس مجوزهای استخدامی که از
سوی سازمان اداری و استخدامی برای ما صادر
میشود ،شروع به خدمت این افراد ،ابتدای نیمه
دوم سال و بر اساس حکمی که به آموزش و
پرورش ابالغ شده ،مجوز اول مهر  ۹۹است.

منابع انسانی و نظام جامع مدیریت انسانی برای
آموزش و پرورش گفت :کامال درست است که هر
نظام آموزشی برای اینکه بتواند به تمام جمعیت
الزمالتعلیم خود خدمترسانی کند باید نیروهای
آموزشی اش را روی یک نظام جامع و الگوی
مشخص ،ساماندهی ،مدیریت ،توزیع و بهکارگیری
کند.
الهیار افزود :آیا آموزش و پرورش با مداخالت
بیرونی که در حال حاضر انجام میگیرد ،اجازه
دارد که چنین نظامی را برنامهریزی کند؟ و اگر
اجرا کند آیا وزیرش تهدید به استیضاح نمیشود؟.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و
پرورش ادامه داد :نمونه بارز این مداخالت ،اصالح
یازده گانه یک قانون است که در سال ۱۳۸۸
توسط مجلس به عنوان طرح ،تبدیل به قانون
شد و قرار بود حدود  ۶۰هزار نفر جذب آموزش و
پرورش شوند که  ۱۱بار اصالح شد و حدود ۱۹۷
هزار نفر از طریق آن وارد آموزش و پرورش شدند
و این روند هنوز هم ادامه دارد و در ادبیات نیروی
انسانی آموزش و پرورش ،واژه ای به نام “جامانده”
را باب کرده است.

ماسک ندارد و ناظران با او مواجه نشوند یا با
او صحبتی نکند اما در عین حال به وی ابالغ
خواهد شد که چه روزی ،در چه خیابانی ،بدون
ماسک بودهاید و موظف هستید  ۵۰هزار تومان
جریمه را پرداخت کنید.
رییس جمهور با تاکید بر رعایت پروتکلهای
بهداشتی از سوی اصناف ،اظهار کرد :اگر فردی
که به عنوان خدمتدهنده در اصناف حضور
دارد ،خودش مراعات نکند ،جریمه میشود .اگر
به افرادی خدمت بدهد که دارای ماسک نیستند،
باز هم جریمه میشود.
روحانی در توضیح میزان پرداخت جریمه از
سوی متخلفان اصناف ،گفت :بنابر گزارشی
که ناظران خواهند داد ،برای صنوف و فردی
که در اصناف پروتکلها را رعایت نمیکند ،در
مرحله اول تذکر داده میشود ،در مرحله دوم
فرد  ۳۰۰هزار تومان جریمه میشود ،در مرحله
سوم ۱ ،میلیون تومان جریمه در انتظار اوست
و در مرحله چهارم ،محل کسب متخلف پلمب
میشود.
وی با یادآوری اینکه چهار مرحله جریمه برای
کسانی است که در اصناف فعالیت میکنند،
اظهار کرد :این افراد موظف هستند هم خودشان
پروتکلهای بهداشتی را مراعات کنند و هم صرفا
به افرادی خدمت دهند که آنان هم از ماسک
استفاده میکنند.
رییس جمهور با اشاره به مصوبات ستاد مقابله با
کرونا برای رعایت پروتکلهای بهداشتی در شبکه
حمل و نقل عمومی گفت :متروها در کنار مراکز
پرجمعیت شهری مانند پاساژها هستند .تیمی
موظف هستند و حضوری به مردم ابالغ میکنند.
بسیج ،نیروی انتظامی و بازرسان وزارت بهداشت
به افراد تذکر میدهند .در زمینه مترو برای ورود
به محوطه نیز ماسکزدن باید مراعات شود اما
نسبت به تاکسی و اتوبوس شرایط متفاوت است.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
به میزان جریمه در نظر گرفته شده برای
رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی در خطوط

محاسبه  ۱۵روز کار بیشتر معلمان به دلیل
آغاز زودهنگام سال تحصیلی

محاسبه  ۱۵روز کار بیشتر معلمان به دلیل
آغاز زود هنگام سال تحصیلی
الهیار با بیان اینکه سال تحصیلی جدید نه با
دستور وزیر آموزش و پرورش بلکه با مصوبه ستاد
ملی کرونا از  ۱۵شهریور بازگشایی شده و این
مصوبات برای همه الزم االجراست گفت :معلمان
ما هم که  ۱۵روز ،کار را زودتر شروع کردند قطعا
در ادامه کار ،زحماتشان و ساعتی را که اضافه کار
کردند ،جبران و محاسبه خواهیم کرد.
وی دربار لزوم تدوین یک نظام برنامهریزی

استفاده از نیروی خرید خدمات ،دور زدن
قانون نیست
وی ادامه داد :ناگزیر هستیم در مناطقی از نیروهای
پاره وقت استفاده کنیم و برای استفاده از نیروهای
خرید خدمات قانون داریم که ماده  ۴۱قانون الحاق
 ۲است که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید
کرده است .این به معنای دور زدن قانون نیست؛
آموزش و پرورش در این سالها در مقابل شرایط
خروج ناشی از بازنشستگی نیرو است و اگر در
جاهایی از همین نیروهای پارهوقت استفاده نکنیم،
قطعا نمیتوانیم خدمترسانی کاملی به نیروهای

خودمان داشته باشیم .ای کاش مجلس به جای ۱۱
بار اصالح قانون ،دولت را مکلف میکرد که شرایط
کاری را استاندارد کند.
الهیار در واکنش به این اظهار نظر که معلمان در
تصمیمگیریهای آموزش و پرورش شرکت ندارند،
گفت ۵۰ :هزار نفر از معلمان در کادر اداری هستند
و تصمیم سازی و تصمیمگیری میکنند؛ چه کسی
گفته است که ما معلم را مشارکت نمیدهیم؟.
وی خطاب به میرزاده ،نماینده سابق مجلس و
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در امور
فرهنگیان گفت :آقای میرزاده شما در آخرین
روزهای مجلس خودتان ،استفساریه دادید و دولت
را موظف کردید مربیان پیشدبستانی که با پول
مدیر و اولیا فقط یک سال کار کرده بودند را پیمانی
کنند؛ در یک استان حداقل هزار نفر این شرایط را
داشتند .می گویید ما قانون را دور میزنیم بعد
خود شما در رأس دور زدن قانون بودید.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و
پرورش گفت :تدوین برنامه هفتم توسعه در پیش
است و برای سند چشمانداز کشور بعد از  ۱۴۰۴از
حاال باید فکر شود .اگر بخواهیم صحبتهای معلم
پسند کنیم ،هیچ عایدی برای معلم ندارد بلکه
میخواهیم وارد یک نظام کامال عملی شویم که
جایگاه و منزلت معلمان را در آینده تعیین کند؛
دولت و مجلس در کنار هم باید بر اساس رهیافتی
که مقام معظم رهبری در صحبتهای  ۱۱شهریور
داشتند برای بهبود شرایط آموزش و پرورش تالش
کنند.
آمارهایی از کمبود نیروی انسانی
در آموزش و پرورش
وی به کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش
اشاره کرد و گفت :در پنج سال گذشته حدود
 ۱۴۰هزار نفر از آموزش و پرورش بازنشسته

تاکسیرانی ،اظهار کرد :اگر راننده تاکسی رعایت
نکند و ماسک نزند ۱۰۰ ،هزار تومان جریمه
میشود و اگر مسافر بدون ماسک را سوار کند
برای هر نفر  ۲۰هزار تومان جریمه میشود.
وی تأکید کرد :همه از جمله پلیس راهنمایی و
رانندگی موظف هستند ،اگر رانندهای که مراعات
نمیکند شمار ه پالکش را یادداشت کنند و کد
جریمه را بنویسند.
رییس جمهور با اشاره به میزان جریمه تخلف از
پروتکلها در ادارهها گفت :نسبت به ادارات عالوه
بر مقررات قبلی ،افراد باید خود رعایت کنند و
نسبت به افرادی که ماسک ندارند ،خدمت
ندهند .برای ورود به ادارات نیز مقرراتی مشخص
شد؛ هم برای حراست و هم برای نگهبانی .آنها
باید مانع ورود افراد بدون ماسک به ادارات شوند.
روحانی تاکید کرد :اگر نگهبانی و حراست این
وظیفه را رعایت نکند ،همه مقرراتی که برای
فرد متخلف گذاشته شده بود ،برای حراست
و نگهبانی هم جاری است .روسای بخشها و
ادرات هم اگر نظارت نکنند ،خودشان شامل
جریمه میشوند.
وی با اشاره به افزایش ابتالی خانوادگی به کرونا،
گفت :در موج اخیر و در برخی از موارد ،همه
اعضای خانواده یعنی پدر ،مادر ،فرزند ،پدربزرگ
و مادربزرگ همه با هم به بیمارستان مراجعه
کردند که این نشان از کاهش حساسیتها در
منازل و خانوادهها است.
رییسجمهور همچنین با اشاره به وضعیت
ابتالی افراد به کرونا در ماههای اخیر ،تصریح
کرد :آمار ثبت شده اخیر مبتالیان به کرونا در
کشورهای اروپایی چند برابر بیشتر از آمارهای
آخر اسفند ۹۸و فروردین  ۹۹است که نشان از
موج شدیدتر این بیماری دارد.
روحانی یادآور شد :البته جهش خاصی هم در
این ویروس رخ نداده و همان شرایط قبلی را
دارد اما شرایط انتقال کمی آسانتر شده است و
امروز حد ابتال در دنیا و کشورما باال رفته است و
ما باید حتما با این مسئله مقابله کنیم.
وی گفت :طبق آمارها تعداد فوتیها نسبت به
تعداد افراد مبتال به کرونا خیلی فاصله دارد
یعنی تعداد مرگ و میر نسبت به افراد مبتال
خیلی کاهش یافته که این نشان دهنده افزایش
مراقبت بخش درمان کشور و همچنین خود
مردم در این زمینه است که نقطه مثبت گزارش
است.
رییسجمهور افزود :در گزارش امروز مشخص
شد بیشتر افرادی که به کرونا مبتال شده و
فوت میکنند ،باالی  ۷۰سال سن دارند و ما
از همه افرادی که در سنین باال و باالی ۷۰
سال هستند ،میخواهیم مراقبت بیشتری انجام
دهند .زیرا طبق گزارش این نمودار و آمارها،
وقتی سن فرد مبتال از  ۷۵سال بیشتر میشود،
احتمال مرگ ومیر افزایش مییابد.
رییس دولت تدبیر وامید ،بیماریهای زمینهای
را نیز در فوت افراد مبتال به کرونا موثر دانست
و اظهار کرد :از همه افرادی که سن باال دارند،
خواهش میکنم مراعات بیشتری در زمینه
انجام دهند .البته در گزارشی که اینجا ارائه
شد خوشبختانه در  ۱۷استان روند کرونا کاهش
داشته است که جای تشکر دارد.
شدند؛ البته تالش میکنیم این روند را با استفاده
از سازوکارهای قانونی به تأخیر بیندازیم ولی اگر
بخواهند سر موعد بازنشسته شوند ،یک چیزی
حدود  ۱۰۰هزار نفر دیگر هم بازنشسته میشوند
و ما بر این اساس از ماده  ۲۸اساسنامه دانشگاه
فرهنگیان به اضطرار استفاده کردیم.
الهیار با بیان اینکه معتقد نیستیم که کارمان کامال
دقیق و بدون نقص است ولی این عملکرد ماست
که باید از آن دفاع کنیم گفت :حرف ما این است
که باید مقدورات و نیازها را در نظر بگیریم و با
توجه به نیاز جامعه مخاطب که دانشآموزان ما
هستند ،به وظیفه اصلی آموزش و پرورش مبنی بر
در دسترس کردن آموزش برای همه اقشار کشور
در اقصی نقاط کشور عمل کنیم.
وی درباره وضعیت جذب دانشجو در دانشگاه
فرهنگیان گفت :اینکه گفته می شود در این دولت
ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کاهش پیدا کرده است،
باید بگویم در سه سال کاهش پیدا کرد و علتش
هم این بود که دانشگاه فرهنگیان از لحاظ شرایط
چه خوابگاه و چه نیروی انسانی مسائل و مشکالتی
داشت که دولت تصمیم گرفت کمی به دانشگاه
فرصت دهد؛ زیرا وقتی یک دانشجو وارد دانشگاه
شود ،انجام کارهای اصالحی سختتر میشود .پس
قرار شد یک تنفسی به دانشگاه فرهنگیان بدهند
و بعد می بینید که در دادن مجوز سیر صعودی
داشتیم.
جذب  ۵۲هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان
در سال جاری
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش
و پرورش گفت :امسال  ۲۰هزار نفر در دوره چهار
ساله دانشجومعلم ۲۷ ،هزار و  ۳۰۰نفر در ماده ۲۸
و یک چیزی حدود  ۵۰۰۰مجوز استفاده نشده
سال قبل داشتیم یعنی  ۵۲هزار نفر در دفترچه
کنکور و دفترچه استخدامی آموزش و پرورش
جذب کردیم.الهیار ادامه داد :طبق قانون اساسی
کشور ،سازمان اداری و استخدامی وظیفه برنامه و
بودجه و نیروی انسانی را به عهده دارد که نیازهای
میان مدت و کوتاه مدت خودمان را بررسی و ارائه
کردیم و با توجه به رشته ،منطقه و جنسیت که
الزم داریم به این عدد رسیدیم.

کاریکاتور /زانوی کرونا بر گردن ترامپ! نمیتوانم نفس بکشیم!

جامعه
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا تشریح کرد

تست  ۶نوع واکسن کرونا در کشور/
چرا برای تولید واکسن عجله نداریم

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با بیان اینکه ۶نوع واکسن کرونا
در کشور در حال تست هستند ،گفت :ما عمدا در تولید این واکسن
ها جلو نمی رویم .دکتر مصطفی قانعی با اشاره به فعالیت محققان
کشور در زمینه واکسن کرونا به خبرنگار مهر با بیان اینکه در
حال حاضر  ۶نوع واکسن کرونا در حال تست هستند گفت :تمام
واکسنهای بیماری کرونای کشور در حال تست هستند و در فاز
حیوانی به سر میبرند و هیچکدام از این واکسنها در فاز کارآزمایی
بالینی قرار نگرفتهاند .وی گفت :فاز حیوانی معموالً یک ماه طول
میکشد که هنوز از مرحله فاز حیوانی یک ماه نگذشته است .رئیس
کمیته علمی مقابله با کرونا گفت :البته برخی از این تعداد واکسن
در کشور آزمایشگاهی و برخی حیوانی هستند .قانعی تاکید کرد :ما
عمدا ً در واکسنها جلو نمیرویم تا ببینیم که در دنیا کدام واکسن
بهتر جواب میدهد زیرا اگر روی همه این تعداد واکسن چندصد
میلیارد هزینه کنیم ولی در نهایت از آن واکسن استفاده نکنیم
خسارت مربوط به تولید را چه کسی میدهد .وی افزود :ما آنقدری
پول و بودجه نداریم که واکسن تولید اما از آن واکسن استفاده
نکنیم .قانعی خاطر نشان کرد :ولی در دنیا کمپانیهایی که هزینه
میکنند تا واکسن کرونا تولید شود بودجه دارند ،از این رو هر زمان
فاز  ۳را پیش بردند ،اثرگذاری بهتر واکسن و کم عارضه بودن
آن مشخص میشود .وی افزود :در همین راستا ما باید نگاه کنیم
کدامیک از واکسنها بهترین اثر و کمترین عارضه را دارد تا آن را به
خط تولید برسانیم و هزینهها را در تولید به کار بگیریم.

بیمارستان ها پول ندارند /نیروهای
تازه نفس تزریق شود

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ،خواستار حمایت
هرچه بیشتر از بیمارستان ها برای تامین منابع مالی به منظور
استمرار ارائه خدمات به بیماران شد.
به گزارش مهر ،علیرضا زالی ،با بیان اینکه استان تهران و باالخص
شهر تهران روزهای سخت کرونایی را تجربه میکند ،برنامه ریزی
برای افزایش ظرفیت بیمارستانها به منظور بستری بیماران کرونا
را مسئلهای مهم دانست و گفت :تمامی راهکارهایی که توسط
رؤسای بیمارستانها میتوانند مورد استفاده قرار گیرند و موجب
افزایش ظرفیت بیمارستانها برای درمان بیماران کرونایی شوند،
بررسی شده است .وی افزود :الزم است ظرفیتهایی تجهیزاتی،
درمانی و دارویی بیمارستانها بیش از هر زمان دیگری مورد حمایت
بیمهها قرار گیرد .زالی یادآور شد :طبیعتاً در ادامه مسیر سختی که
بیمارستانها در روزهای آینده با آن رو به رو هستند ،تأمین ،تدارک
و استمرار این خدمات مستلزم آن است که حمایتهای الزم از سوی
سازمان برنامه و بودجه و به ویژه مسئله بیمههای تکمیلی ،پایه و
پوششی صورت گیرد .وی با بیان اینکه فصل مشترک نگرانی رؤسای
بیمارستانها مسائل مالی و اعتباری و نیروهای انسانی است ،گفت:
بسیاری از بیمارستانها با کاهش درآمدهای اختصاصی مواجه اند و
تأمین دارو و وسایل حفاظت فردی بار سنگینی را به بیمارستانهای
درگیر با کرونا اضافه کرده است .وی تصریح کرد :طبیعتاً در خواست
ما بیش از هر زمان این است که بیمارستانها در این روزهای سخت
تنها نمانند و با کفایت کامل هرچه سریعتر منابع مالی و اعتبارات
بیمارستانها تأمین شود .زالی تاکید کرد :اما الزم است بدانیم اگر
در سطح جامعه پروتکلهای بهداشتی رعایت نشود و حساسیتهای
الزم اعمال نشود ما روزهای سختتری را در حوزه درمان باید تجربه
کنیم .وی با اشاره به خستگی نیروهای انسانی و لزوم ترمیم رمق و
ریکاوری آنان ،گفت :تاکید ما این است که هرچه سریعتر در رابطه
با تأمین مجوزهای استخدامی بدون هرگونه بوروکراسی اداری اقدام
شود تا نیروهای تازه نفس به جمع بیمارستانها اضافه شوند.
زالی تاکید کرد :البته همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و تاکید
ما بر پیشگیری و کاهش بار مراجعان به بیمارستانها است.

دردسرهای سه بیماری شایع
پاییز و زمستان امسال

فوق تخصص بیماری های عفونی ،یکی از دغدغه های شروع
روزهای سرد سال را ،شیوع سه بیماری سرماخوردگی ،آنفلوانزا و
کووید  ۱۹دانست.
پیام طبرسی ،به دغدغه این روزهای پزشکان که فرا رسیدن فصل
سرما و شروع سرماخوردگیها و آنفلوانزا است ،اشاره کرد و گفت:
شیوع ویروس آنفلوانزا ،یکی از بیماریهای شایع فصل پاییز و
زمستان است که همواره با مخاطراتی همراه است.
وی با اشاره به وقوع مواردی از مرگ و میر در اثر ابتالء به آنفلوانزا،
افزود :امسال ،نگرانی ما از همزمانی شیوع دو بیماری ویروسی کرونا
و آنفلوانزا است .زیرا ،تشخیص بالینی این دو بیماری از یکدیگر،
خیلی سخت و دشوار است.
این فوق تخصص بیماریهای عفونی ،با عنوان این مطلب که در
حال حاضر آنفلوانزای  Aبا سویه  H۱N۱، H۳N۲و آنفلوانزای
 Bدر حال چرخش است ،گفت :آنفلوانزای  Bشدت کمتری دارد و
محدودتر است ،اما آنفلوانزای  Aممکن است باعث درگیری شدید
و حتی فوت بیمار شود .طبرسی با اشاره به اینکه آنفلوانزا در اغلب
موارد با عالئم تب و لرز شدید و سردرد ناگهانی ظاهر میشود،
افزود :تب عالمت شاخصی در این بیماری است و بعد از دو یا سه
روز سرفه نیز به عالئم این بیماری افزوده میشود .وی در ادامه با
اشاره به شیوع باالی سرماخوردگی در روزهای سرد پاییز و زمستان،
گفت :در سرماخوردگی آبریزش بینی و عطسه ،عالئم غالب است و
بروز تب در سرماخوردگی کمتر دیده میشود و اگر هم باشد ،خفیف
خواهد بود .طبرسی با اشاره به دشواریهای تشخیص بالینی این سه
بیماری در روزهای پیش رو ،افزود :در چنین شرایطی مجبوریم در
مراجعات بیماران ،عالئم هر سه بیماری را در نظر بگیریم.

