محدودیتهای ترافیکی در کاهش ابتال
به کرونا بسیار کارگشا خواهد بود

کرونا در کهگیلویه و بویراحمد،
جان  ۵نفر دیگر را گرفت

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه
در تعطیالت پیشرو سفرهای غیر ضروری به ویژه توسط خودروهای غیر
بومی ،توسط عوامل انتظامی مستقر در مبادی ورودی و خروجی تهران
کنترل میشود ،گفت :با توجه به اینکه بیشترین میزان سفرهای خارج
شهری و بین استانی از مبدا تهران رخ میدهد ،این محدودیت در تهران
میتواند بسیار کارگشا باشد و مقدار زیادی از بار بیماری کرونا را...
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از فوت  ۵هم استانی طی
 ۲۴ساعت گذشته بر اثر کرونا خبر داد و گفت :شمار قربانیان
کروناویروس استان به  ۱۶۵نفر رسید.دکتر پرویز یزدانپناه
افزود :هم اکنون  ۳۲۰بیمار مشکوک و قطعی کرونایی در
بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ...
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بعدها هم می توان
به مسافرت رفت
معاون درمان وزارت بهداشت گفت :در
بعضی از استانهای کشور از جمله تهران،
آذربایجان های شرقی و غربی ،اصفهان،
فارس و ایالم به دلیل عدم رعایت شیوه
نامه ها توسط برخی هموطنان ،شرایط
بیماران کووید 19در بخش بستری،
سرپایی و بستری در بخش مراقبت های
ویژه ،نامناسب و رو به افزایش است.
دکتر قاسم جان بابایی در حاشیه مراسم
آغاز گام دوم خدمات دوراپزشکی در
کالن منطقه  9کشوری در بیمارستان
قائم مشهد مقدس اظهار داشت :در حال
حاضر حدود  36تا  37درصد از ظرفیت
بخش مراقبت های ویژه در کشور مربوط
به بیماران کووید 19است که این عدد باال
است و امیدواریم که با ایجاد محدودیت
ها به عنوان اولین تصمیم و رعایت فاصله
گذاری و استفاده از ماسک ،شاهد بهبود
وضعیت بیماری در کشور باشیم.
وی خاطرنشان کرد :محدودیت های
اخیر در برخی از استانها نباید محدود به
تعطیلی های پایان ماه صفر باشد و نگرانی
ما بعد از این تعطیالت ،بیشتر است چون
خیلی از مردم برای بعد از این تعطیالت
برنامه ریزی کرده اند و اطالع داریم که
بعضی افراد حتی سالن های مراسم های
عروسی را اجاره کرده اند .اگر بعد از ماه
صفر ،مردم بخواهند مراسم و تجمعات
را که قطعا در آن شاهد انتقال بیماری
هستیم را برپا کنند ،شرایط به مراتب بدتر
از وضعیت کنونی می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد:
از نظر زمانی مشخص نیست تا کی کرونا
در کشور وجود دارد و هنوز درصد زیادی
از مردم ایران خوشبختانه به این بیماری
مبتال نشده اند و البته همیشه در معرض
خطر قرار دارند .تا زمانی که کرونا با همین
ظرفیت و قدرت بیماری زایی ادامه پیدا
کند باید نگران باشیم و محدودیت ها...

زمین های بازی شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد؛

 100درصد
غیر استاندارد

بازگشت کارخانه
آرد و نشاسته یاسوج
به چرخه تولید

رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر گفت:
کارخانه آرد و نشاسته یاسوج با اشتغالزایی ۲۰۰
نفر به چرخه تولید باز می گردد“ .عدل هاشمی
پور” افزود :بازدید از طرحهای اقتصادی در نقاط
مختلف کشور از جمله برنامههای این سازمان
است .وی در بازدید از کارخانه آرد و نشاسته
یاسوجدر بازدید از کارخانه آرد و نشاسته یاسوج
تصریح کرد :این کارخانه سرمایه ارزشمندی....
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گزارشی از آنفوالنزا در استان
نداشته ایم

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
گفت :به احتمال زیاد مرحله دوم این واکسن طی
هفته آینده برای افراد  ۶۵سال به باال و کودکان
پنج ماهه تا  ۶ساله در اختیار داروخانه ها قرار
می گیرد“ .امام بخش قائدی” در گفت و گو با
خبرنگار ایسنا ،با اشاره به موج دوم کرونا ویروس
در استان کهگیلویه و بویراحمد ،با بیان اینکه
انتظار ما اینست که با استفاده مردم از ماسک
میزان شیوع آنفلوآنزا خیلی کمتر از سالهای
گذشته باشد و افراد کمتری هم مبتال خواهند
شد ،افزود :بیش از  ۶۰درصد مردم استان از
ماسک استفاده می کنند...
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کشف پرونده قتل
در کهگیلویه و بویراحمد
2
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درگیری با ویروس کرونا خانوادگی شده است

معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :اگر به بیمارستانهای سطح کشور مراجعه کنید،
مشاهده میشود که درگیری با ویروس کرونا کامال
خانوادگی شده است و همه اعضای یک خانواده به این
ویروس مبتال شدهاند.
علی رضا رییسی در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره
وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور و محدودیت در نظر
گرفته شده برای سفرهای غیرضروری از امشب افزود :این
تصور وجود دارد که اگر با خانواده و اقوام بنشینیم ،ویروس
کرونا به ما منتقل نمیشود .همین نیت برای سفر ،شروعی
برای شکستن پروتکلهای بهداشتی است.
وی ادامه داد :برای مهار ویروس کرونا فقط یک علت وجود
ندارد که اگر انجام بدهیم ،بتوانیم بگوییم که اپیدمی
کنترل میشود.
محدودیت برای سفرهای غیرضروری
معاون وزیر بهداشت گفت :محدودیت برای سفرهای
غیرضروری اصال جدید نیست و هشت ماه است که این
را میگوییم .البته بسیاری از مردم تاکنون رعایت کردهاند.
بحث ماسک نیز در ابتدا جریمه و اجبار نداشت و توصیه
میکردیم و مردم رعایت میکردند .هر وقت رعایت
پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک در سطح قابل

رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر اعالم کرد:

قبول بوده ،ویروس در سطح پایینتری از سرایت قرار
داشته است .در طول همه ماههای گذشته هر زمان که
پروتکلهای بهداشتی جدی گرفته شده و تا حدود ۸۰
درصد رعایت شده ،بیماری کرونا در پایینترین سطح قرار
داشت.
وی ادامه داد :در محدودیت برای سفرها نیز فقط جلوی
اتومبیلهای شخصی گرفته میشود و جا دارد که از پلیس
راهور و نیروی انتظامی تشکر کنیم که از ابتدای شیوع
ویروس کرونا در کشور همواره پا به پای وزارت بهداشت
حرکت کردهاند .در ابتدا با توصیه و آموزش و اطالع رسانی
شروع کردیم و مردم نیز رعایت میکردند .اکنون مطالبه
مردمی شکل گرفته و بیش از نصف مردم پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کرده و سفر نمیروند؛ اگر نگاهی
به کشورهای اروپایی و آمریکایی بیندازید نیز مشاهده
میشود که برخی کشورها تعطیل کردهاند.
رییسی بیان کرد :اصال قرار نبود کسی سفر غیرضروری
برود .ما در یک اپیدمی حضور داریم .رییس جمهوری نیز
اعالم کردند که هر عاملی که برای کنترل ویروس کرونا
موثر است ،ایشان نیز آمادگی کامل برای حمایت دارند .در
ادامه نیز اگر نیاز باشد ،ممکن است این محدودیت سفر
تمدید شود.

همواره باید تصور کنیم ویروس کرونا وجود دارد
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره تعطیلیهای بخشی
از مشاغل در تهران و تاثیر آن اظهار کرد :عدم رعایت
به معنی افزایش بیماری است .وقتی دست به تعطیلی
میزنیم ،شاید موقت باشد .ویروس همواره وجود دارد و
به خودی خود در خارج از بدن انسان هیچ فعالیتی ندارد،
اما وقتی وارد بدن انسان میشود ،فعالیت آن آغاز شده و
قابلیت انتقال خواهد داشت .در نتیجه ویروس به وسیله
انسان انتقال مییابد .در نتیجه هر لحظه نیاز است که
تصور کنیم ویروس کرونا در محیط و طرف مقابل وجود
دارد.
وی ادامه داد :دنیا به این رسیده که تعطیلی وسیع یا الک
داون موقت است .برخی از مشاغل در تهران تعطیل شدند.
اعتقاد داریم که اگر یک فرد در یک مغازه کار میکند،
پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده و افراد ماسک بزنند و
تجمع اتفاق نیفتد ،میتواند به کار خود ادامه بدهد .فرض
کنید یک نفر در یک خانه تنها زندگی میکند و اصال
بیرون نیاید و همه مواد غذایی را ضد عفونی کند؛ احتمال
ابتالی این فرد بسیار پایین خواهد بود؛ اما تا چه زمانی
میتواند از منزل بیرون نیاد؟ باید کاری کنیم که این فرد
بتواند از منزل خارج شود ،اما پروتکلهای بهداشتی را
رعایت کند و به ویروس کرونا مبتال نشود .خانوادههای
زیادی داریم که حتی یک نفر هم در آن خانواده مبتال
نشده است ،زیرا پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند.
رییسی بیان کرد :وقتی بیماری شعله ور میشود ،مجبور
هستیم که محدودیتهایی ایجاد کنیم .محدودیت در رفت
و آمد و جریمه برای ماسک به این دلیل بود که برای برخی
هیچ توصیه و نصیحتی موثر نیست.
اپیدمی را نمیتوان با خواهش و التماس جمع کرد
معاون وزیر بهداشت گفت :رییس جمهوری و وزیر بهداشت
دغدغه رعایت کرامت افراد و از طرفی سالمت افراد را
دارند .دوست نداریم کسی را جریمه کنیم .از طرفی این
جریمه به علت پول نیست .واقعیت این است که نمیتوان
اپیدمی را با خواهش و التماس جمع کرد.
وی افزود :روزانه حدود  ۳۰۰خانواده در کشور ،عزیزان
خود را از دست میدهند .در نتیجه باید محکم بایستیم و
نظارتها را تقویت و تشدید کنیم.
منعی بین رفت و آمد در تهران و کرج وجود ندارد
رییسی اظهار کرد :هیچ منعی بین رفت و آمد در تهران و
کرج وجود ندارد .هیچ منعی بین رفت و آمد در شهرهای
یک استان هم وجود ندارد .استان تهران و البرز یکی در
نظر گرفته شده است .پالکهای بومی این  ۵کالنشهر
(تهران ،کرج ،اصفهان ،مشهد و ارومیه) نمیتوانند خارج
شده و پالک غیربومی نیز نمیتواند وارد استان شوند.

بهترین درمان ،مراقبت است
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد :بهترین درمان
برای کرونا ،مراقبت است .اگر بیمار در بیمارستان بستری
شود ،باید به موقع آمده و دیر مراجعه نکرده باشد .آنچه
حال بیمار را خوب میکند ،مراقبت پزشک و پرستار است.
این مراقبت از دارو نیز مهمتر است .تالش این است که
مراقبتهای خوبی در بیمارستانها ارائه شود تا بیمار به
لوله تنفسی نیاز نداشته باشد .وقتی بیمار به این مرحله
میرسد ،احتمال مرگ و میر افزایش مییابد.
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راه اندازی کارخانه آهک
هیدراته شهرستان چرام
در آینده ای نزدیک
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ازدواج عجوالنه
نتیجه باورهای غلط
است
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مجرم بزرگ اقتصادی ؛

مدیر عامل فراری بانک سرمایه
از اروپا به کشور بازگردانده شد

درمان سرپایی کرونا با کلروکین
وی اظهار کرد :در حوزه سرپایی ،داروی کلروکین جزو
داروهای اصلی بوده و خارج نشده است .در حوزه بستری
این دارو خارج شده بود .در دنیا نمونه درمان با کلروکین به
اندازه ایران وجود ندارد .این دارو بسیار ارزان قیمت و موثر
است؛ البته اگر بیمار به موقع مراجعه کند .در حال حاضر
هزار و  ۲۰۰مرکز  ۱۶ساعته و  ۲۴ساعته داریم که بیمار
در مراحل ابتدایی تست شده و تشخیص داده میشوند.
فاویپیراویر و رمدسیویر در چه مرحلهای تاثیر
دارند؟
رییسی گفت :همه مطالعات انجام شده ،فاویپیراویر را
به عنوان داروی اصلی برای درمان کرونا تایید نکردهاند.
داروهای ضد ویروس شاید در مرحلهای تاثیر بگذارند،
اما زمانی دیگر بحث ویروس مطرح نیست و واکنش بدن
به ویروس شروع میشود .بسیاری از افراد در این مرحله
التهابی قرار دارند و داروی ضد ویروس در این مرحله
کارایی ندارد .مراقبتهایی که انجام میشود به علت همین
عارضههای التهابی است .اگر مطالعات را مشاهده کنید،
میگویند که بستگی دارد داروهایی مثل رمدسیویر یا
فاویپیراویر در چه مرحلهای تجویز شود .وقتی ریه کامال
درگیر شده باشد ،دیگر استفاده از رمدسیویر تاثیری ندارد.
مجبور به ایجاد محدودیت هستیم
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :هر نوع محدودیت
قهری مورد نظر ستاد ملی مقابله با کرونا نیست ،اما مورد
مطالبه مردم است .گاهی مجبور به ایجاد این محدودیتها
هستیم .تالش این است که مردم در سالمت کامل باشند.
از طرفی درک میکنیم مردم خسته شده و به سفر و رفت
و آمد نیاز دارند؛ اما در یک جنگ نابرابر با کرونا هستیم.
تست مولکولی مثبت در آمار ابتال اعالم میشود
وی بیان کرد :بسیاری از افراد بدون عالمت هستند و
ممکن است برای تست مراجعه نکنند؛ فردی به عنوان
مبتال در نظر گرفته میشود که تست مولکولی مثبت
داشته باشد .هر نوع عالئم سرما خوردگی را باید کرونا در
نظر بگیریم ،مگر اینکه خالف آن ثابت شود.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد :در راستای
ماموریت ابالغی رئیس قوه قضاییه و برای
اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا
به کشور بازگردانده شد و اکنون «علیرضا
حیدرآبادیپور» مدیر عامل فراری بانک
سرمایه در تهران است ۱۹ .خرداد سال جاری
در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه،
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی
در مبارزه با فساد و رسیدگی به پروندههای
اقتصادی ،یکی از مصادیق ظلم و بیعدالتی
را پناه دادن غربیها به مجرمان ،مفسدان و
غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد
و گفت :اینکه غرب به یک متهم یا مجرم
اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده
پناه بدهد ،با هیچ یک از قواعد بینالمللی
سازگار نیست .رئیس دستگاه قضا در همان
جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و
جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب
معاهدات و میثاق نامهها تحقق نمییابد بلکه
باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامهها
هم وجود داشته باشد ،دادستان کل کشور و
معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری
استرداد متهمان متواری پروندههای مفاسد
اقتصادی کرد .رئیسی همچنین به کسانی
که نام آنها به عنوان متهم در پروندههای
فساد اقتصادی مطرح است ،اما از کشور
خارج شدهاند هشدار داد که احساس نکنند
میتوانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم
شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع

خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.
اکنون و در پی تاکیدات و دستور رییس
قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن مجرمان و
متهمان اقتصادی« ،علیرضا حیدرآبادیپور»
مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که درحین
تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با
تالش پلیس اینترپل جمهوری اسالمی توسط
پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد
گردیده است« .حیدرآبادیپور» دو پرونده
مهم فساد اقتصادی دارد ،وی به اخالل در
نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و
تحصیل مال نامشروع متهم بوده و در جریان
محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه در
شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور بطور
غیابی به دوازده سال حبس محکوم شده است
نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعالم شده از
سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی پلیس
اینترپل ایران شناسایی و دستگیر و طی انجام
تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده
است .بدون تردید ،اهتمام دستگاه قضایی
و سایر دستگاههای ذیربط برای بازگرداندن
حیدرآبادیپور  ،این زنگ خطر را برای دیگر
غارتگران بیتالمال که به خارج متواری شده
و نزد کشورهای غربی پناه گرفتهاند به صدا
درمیآورد که دوران خوش نشینی های
اینچنینی آن هم با بهره از پول های غارت
شده مردم به پایان رسیده و تمامی این افراد
دیر یا زود به کشور مسترد و به عدالت سپرده
خواهند شد.
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سیری در استان

گزارشی از
آنفلوآنزا در
استان
نداشته ایم
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
گفت :به احتمال زیاد مرحله دوم این واکسن طی
هفته آینده برای افراد  ۶۵سال به باال و کودکان
پنج ماهه تا  ۶ساله در اختیار داروخانه ها قرار

می گیرد.
“امام بخش قائدی” در گفت و گو با خبرنگار
ایسنا ،با اشاره به موج دوم کرونا ویروس در استان
کهگیلویه و بویراحمد ،با بیان اینکه انتظار ما
اینست که با استفاده مردم از ماسک میزان شیوع
آنفلوآنزا خیلی کمتر از سالهای گذشته باشد و
افراد کمتری هم مبتال خواهند شد ،افزود :بیش از
 ۶۰درصد مردم استان از ماسک استفاده می کنند.
وی تصریح کرد :ملزم کردن مردم در ادارات برای
استفاده از ماسک ،سطح استفاده از آن را مقداری
افزایش داده اما بعضی از مردم هستند که توان
خرید ماسک را ندارند و همچنین ماسک های یک
هزار و  ۳۰۰تومانی که قرار بود در سطح استان
توزیع شود به صورت کامل هنوز نرسیده اند که
همه مردم بتوانند تهیه کنند.

رویداد

کشف پرونده قتل
در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف
یک فقره پرونده منجر به قتل و دستگیری قاتل در این
استان خبر داد.
سرهنگ ً سعید بالش زر ً در بیان جزئیات این خبر گفت:
در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی
خودرو منجر به فوت در یکی از روستاهای بخش لوداب
از توابع شهرستان بویراحمد ،بالفاصله مأموران پاسگاه
انتظامی بخش لوداب به همراه مأموران پلیس راه به محل
وقوع حادثه اعزام شدند .وی اظهارکرد :در بررسی مأموران
مشخص شد که یک دستگاه خودروی پیکان به دالیل
نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده که متاسفانه در
این حادثه هر دو سرنشین خودرو که همسر و فرزند راننده
خودروی مذکور بودند به علت شدت جراحات وارده در
دم جان باختند و بنا به اظهارات راننده ،خودرو به علت
نداشتن ترمز واژگون شده و راننده در حین واژگونی خود
را از خودرو به سمت بیرون پرتاب کرده و همسر و فرزند
به همراه خودرو به ته دره پرتاب شده اند.
بالش زر تصریح کرد :با توجه به موقعیت محل تصادف
و همچنین اظهارات ضد و نقیض راننده خودرو و نظریه
افسر کارشناس پلیس راه در صحنه و برابر اعالم پلیس
راه مشخص شد که تصادف ساختگی می باشد ،بنابراین
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران
پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح
کرد :جهت بررسی موضوع اکیپی متشکل از کارآگاهان
اداره آگاهی استان ،بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و
انقالب یاسوج ،به همراه تعدادی از کارشناسان تصادفات و
راننده خودرو در محل وقوع حادثه حاضر شدند.
وی ادامه داد :متهم پس از حضور در محل حادثه به اداره
آگاهی استان داللت داده شد و در بازجوییهای اولیه
اظهارکرد :در روز حادثه همسر و فرزند خردسال را سوار بر
خودرو نمودم و با صحنه سازی و تصادف ساختگی در سه
کیلومتری بیرون از روستا خودرو را از کوهها به سمت دره
ها هدایت نمودم و خودم را از خودرو پایین انداختم ،که با
توجه به شدت جراحات و صدمات وارده بر اثر تصادف دو
نفر در دم فوت نمودند .به گزارش امید مردم به نقل از
پایگاه خبری پلیس ،رئیس پلیس آگاهی استان در پایان
با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود را از قتل اختالفات
خانوادگی عنوان کرد خاطرنشان کرد :متهم پس از تشکیل
پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
با اشاره به اینکه تا به امروز گزارشی از آنفلوآنزا در
سطح استان نداشته ایم ،اظهار کرد :معتقد هستیم
که به دلیل استفاده مردم از ماسک میزان شیوع
آنفلوآنزا خیلی کمتر از سال های گذشته خواهد
بود و افراد کمتری هم مبتال خواهند شد.
قائدی تاکید کرد :بیماری آنفلوآنزا و بیماری کرونا
عالئم های مشابهی دارند که باید به آن ها توجه
داشت از جمله این عالئم ها گلودرد ،خارش بینی
و تب لرز هستند.
وی ادامه داد :از  ۱۶هزار واکسن آنفلوآنزا که برای
استان در نظر گرفته شد ،در مرحله اول حدود ۹
هزار و  ۳۰۰واکسن به استان داده که این واکسن
ها به مراکز بهداشت جهت تزریق به واجدین
شرایط تحویل داده شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بیان کرد :از جمله واجدین شرایط دریافت واکسن،
زنان باردار ،کادر بهداشت و درمان ،بیماران خاص
از جمله دیابت ،پیوند اعضا ،صعب العالج و افراد
زیر نظر بهزیستی هستند.
قائدی تصریح کرد :به احتمال زیاد مرحله دوم این
واکسن طی هفته آینده برای افراد  ۶۵سال به باال
و کودکان  ۵ماهه تا  ۶ساله در اختیار داروخانه ها
قرار می گیرد.
وی درمورد دریافت واکسن برای سایر اقشار مردم
بیان کرد :توصیه داریم که افراد سالم به دنبال
تزریق واکسن نباشند و افرادی که مشکل دارند
می توانند در داروخانه ها ثبت نام کنند که این
واکسن به داروخانه های مورد ثبت نام تحویل داده
می شود.

زمین های بازی شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد؛

بازگشت کارخانه آرد و نشاسته
یاسوج به چرخه تولید

رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر گفت :کارخانه
آرد و نشاسته یاسوج با اشتغالزایی  ۲۰۰نفر به چرخه تولید
باز می گردد.
“عدل هاشمی پور” افزود :بازدید از طرحهای اقتصادی در
نقاط مختلف کشور از جمله برنامههای این سازمان است.
وی در بازدید از کارخانه آرد و نشاسته یاسوجدر بازدید
از کارخانه آرد و نشاسته یاسوج تصریح کرد :این کارخانه
سرمایه ارزشمندی است که متاسفانه به دالیل مختلف
مورد بی مهری قرار گرفته است.
رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر با اشاره به
مصوبات جلسه مشترک با استاندار ،مدیر کل صنعت،
معدن و تجارت استان ،مدیرکل غله و اعضای هیات مدیره
شرکت پیشگامان به منظور رفع مشکل این کارخانه اظهار
کرد :در این جلسه مصوب شد تجهیزات این کارخانه
تعمیرات اساسی (اورهال) شود.
هاشمی پور ادامه داد :یکی ازخطوط تولیدی این کارخانه
که به صورت راکت مانده قرار است به چرخه تولید برگردد
که حمایت استاندار را میطلبد.
وی از حمایت استاندار و پرداخت تسهیالت به این مجموعه
خبر داد و تاکید کرد :با وجود این حمایتها قرا ِر فروش
این کارخانه توسط سازمان اقتصادی کوثر ،منتفی شد.
رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر با اشاره به اینکه
این کارخانه در منطقه محروم واقع شده است بیان کرد:
در بازدید از این کارخانه تصمیم گرفته شد برای اشتغال
جوانان این منطقه کارخانه دوباره راه اندازی شود.
هاشمی پور تصریح کرد :با راه اندازی کامل این واحد
تولیدی عالوه بر کارکنان فعلی بیش از  ۲۰۰نفر دیگر هم
مشغول به کار میشوند.
به گزارش ایسنا ،وی به بازدید از طرحهای دیگر هم اشاره
و اظهار کرد :در این بازدیدها طرح توسعه گنجه ای ،طرح
پرورش مرغ مادر در سرفاریاب و جوجه یک روزه در
شهرستان کهگیلویه که راکت مانده بود بررسی و دوباره
وارد چرخه تولید شد.
گفتنی است؛ کارخانه آرد ،نشاسته و گلوکز یاسوج سال
 ۱۳۶۹راه اندازی شد ،ولی هنوز تولید نشاسته و گلوکز آن
وارد مدار تولید نشده است.
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مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و
بویراحمد گفت۱۰۰ :درصد زمینهای بازی
شهرداریهای این استان فاقد استاندارد
هستند.
“بهمن رحمتی” افزود :طی یک سال
گذشته  ۱۱مورد تدوین و تجدید نظر و
 ۵۱مورد بازنگری استاندارد ملی در سطح
استان داشته ایم.
وی تصریح کرد :طی این مدت ۳۵۵۵
نفرساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت،
 ۲۸۰نفرساعت آموزش کارشناسان
استاندارد و  ۱۵۸۴نفرساعت آموزش برای
کارکنان اداره کل استاندارد در استان
کهگیلویه و بویراحمد اجرا شده است.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و
بویراحمد اظهار کرد ۱۷۶۶ :نفرساعت در
راستای ترویج و آموزش فرهنگ استاندارد
برای دانشجویان ،اساتید و اعضای هیئت
علمی دانشگاه ها ،فرهنگیان و زنان خانه
دار در سطح استان اجرا شده است.
رحمتی عنوان کرد ۶۷ :پروانه عالمت
استاندارد برای واحدهای تولیدی استان
صادر شده که از این تعداد  ۳مورد تشویقی
و  ۶۴مورد اجباری بوده است.
وی خاطرنشان کرد :همچنین  ۳۰مورد
تمدید پروانه کاربرد عالمت استاندارد
واحدهای تولیدی استان را داشته ایم.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و
بویراحمد ،ادامه داد :طی مهرماه  ۹۸تا
مهرماه امسال ۱۰۶۹،بازرسی انجام شده
که  ۸۸۴نمونه برداری از واحدهای تولیدی
استان و  ۳۲پروانه کاربرد عالمت استاندارد
باطل و  ۳۰مورد نیز تعلیق شده است.
استاندارد بودن  ۹۹درصد نازلهای
جایگاههای سوخت مایع
رحمتی بیان کرد :در قالب طرح طاها
(طرح اجرای هماهنگ استاندارد) ۶۱۳۷
مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان
انجام شده که  ۶۰نمونه از تولیدات عرضه
شده سایر استان ها در بازار استان اخذ
و آزمون انجام شده که همه نمونه ها با
استاندارد مطابقت داشتند.
وی تصریح کرد ۱۴۲۰ :مورد آزمون نازل
جایگاه های سوخت مایع یا پمپ بنزین ها
انجام شده که  ۹۹درصد نازل های جایگاه
های سوخت مایع استان استاندارد بودند
و مشکلی نداشتند و یک درصد مابقی با
هماهنگی شرکت پخش فرآورده های نفتی
پلمب شدند ،تا زمانی که تعمیر شوند و
پس از انجام تعمیرات و رفع نقص دوباره
آزمون استاندارد انجام و درصورتی که با
شاخص های استاندارد مطابقت داشته
باشد ،اجازه فعالیت داده می شود.
گورستان پنج هزار ساله دهستان سادات
محمودی شهرستان دنا در محدوده اجرای
سد خرسان  ۳از جمله نمونه های میراث
فرهنگی با اهمیت کهگیلویه و بویراحمد
محسوب می شود اما اینکه سرنوشت این
گورستان به کجا ختم میشود و سرانجام
ساخت سد در این محدوده چه خواهد
شد ،پرسش این روزهای کاربران در
فضای مجازی است.
گورستان تاریخی مربوطه به  ۳۰۰۰سال
قبل از میالد مسیح در دهستان سادات
محمودی (روستای لهسواره) شهرستان
دنا در عملیات کاوش باستان شناسی
کشف شده است.
دهستان سادات محمودی از توابع بخش
پاتاوه شهرستان دنا در استان کهگیلویه
و بویراحمد بوده که بخش زیادی از
روستاهای این دهستان میان  ۲رودخانه
خروشان بشار و خرسان واقع شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد
گفت :چهارمین مرحله نجات بخشی آثار
تاریخی در دهستان سادات محمودی
انجام شده است.مجید صفایی افزود :در
چهارمین کاوش ،تاکنون پنج گورستان
تاریخی کشف شده که ساختار گورها به
صورت سنگچین و با سقف خرپشت ه ای
بوده است.

 100درصد غیر استاندارد

خبر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد

کرونا در کهگیلویه و بویراحمد،
جان  ۵نفر دیگر را گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از فوت  ۵هم استانی
طی  ۲۴ساعت گذشته بر اثر کرونا خبر داد و گفت :شمار
قربانیان کروناویروس استان به  ۱۶۵نفر رسید.
دکتر پرویز یزدانپناه افزود :هم اکنون  ۳۲۰بیمار مشکوک
و قطعی کرونایی در بیمارستان های استان بستری هستند
که از این تعداد  ۱۳۸بیمار کرونایی قطعی بوده و  ۲۰بیمار
در بخشهای ویژه تحت درمان هستند.
وی خاطرنشان کرد :امروز نیز جواب  ۱۹۴نمونه را از
آزمایشگاه دریافت کردیم که بیشترین موارد مثبت مربوط
به شهرستانهای بویراحمد( ۵۸درصد) ،کهگیلویه(۲۷درصد)
و بقیه موارد در شهرستان های چرام ،گچساران ،لنده ،دنا
و بهمئی هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد :از مجموع
مبتالیان به کرونا ویروس در استان کهگیلویه و بویراحمد
 ۹۰۸۰نفر بهبود یافته گزارش شده است.
یزدان پناه بیان کرد :با گذشت زمان و عادی انگاری و ساده
انگار بیماری توسط مردم ،میزان رعایت پروتکل ها کاهش
و آمار مبتالیان افزایش یافت.
وی ادامه داد :افزایش گستره شیوع بیماری کرونا منجر به
افزایش نیاز به خدمات بیمارستانی و خدمات ویژه شده و
می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مشارکت آگاهانه مردم
در کنترل بیماری را اساسی عنوان و اظهار کرد :متاسفانه
طی ماه های اخیر شاهد افزایش دو برابری میزان شیوع
بیماری در استان نسبت به کشور هستیم.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی یاسوج ،وی رعایت دستورالعمل های بهداشتی
مانند استفاده از ماسک ،رعایت فاصله گذاری فیزیکی،
بهداشت فردی ،عدم حضور در هر نوع تجمع و پرهیز از
سفر را الزم دانست.

راه اندازی کارخانه آهک هیدراته
شهرستان چرام در آینده ای نزدیک

۵درصد نازلهای جایگاههای CNG
استان استاندارد نیستند
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و
بویراحمد ،گفت ۱۳۵ :مورد آزمون نازل
جایگاه های  CNGاستان کهگیلویه و
بویراحمد انجام شده که از این تعداد باالی
 ۹۵درصد استاندارد بودند و  ۵درصد مابقی
فاقد استاندار بوده که پلمب شدند.
رحمتی افزود ۸۰ :باسکول فعال در
سطح استان داریم که  ۴۳مورد آزمون
باسکولهای جاده ای استان ،واحدهای
تولیدی و مراکز خرید گندم انجام شده و
همه استاندارد بودند.
وی تاکید کرد :در برخورد با کاالها و اقالم
غیراستاندارد با کسی تعارف نداریم چرا
که استاندارد با سالمت ،امنیت غذایی و
کیفیت کاال برای مردم سروکار دارد و برای
این اداره که مهم است.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و
بویراحمد ،عنوان کرد :سال گذشته ۴۹۹۵
آزمون وسایل سنجش و ترازوهای بازار
عرضه استان انجام شده که  ۱۰۰۰مورد
پلمب گذاری شدند ،طی این مدت ۳
مورد تمدید تایید صالحیت آزمایشگاه
های همکار و  ۳مورد تمدید صالحیت
شرکت های بازرسی در استان کهگیلویه
و بویراحمد را داشته ایم.
رحمتی اظهار کرد ۸۹۴ :مورد بازرسی
از تجهیزات شهربازی و زمین های بازی
کودکان استان داشته ایم که زمین های
بازی شهرداری های استان  ۱۰۰درصد

فاقد استاندارد بودند و وسایل و تجهیزات
بازی سرپوشیده و متعلق به بخش
خصوصی همه دارای استاندارد بودند.
وی خاطرنشان کرد :وضعیت استاندارد
آسانسورها در سطح استان به استثنای
شهر دوگنبدان ،استاندارد هستند و
شهرداری ها نیز همکاری خوبی با این
اداره کل دارند ،اما شهرداری دوگنبدان
هیچگونه همکاری با این اداره ندارد که در
صورت وقوع هرگونه حادثه باید شهرداری
و صاحبان ساختمانها پاسخگو باشند ،به
همین علت آماری از آسانسورها در شهر
دوگنبدان نداریم و تاکنون گواهی استاندار
آسانسور در این شهر صادر نشده است.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و
بویراحمد ،عنوان کرد :سال گذشته ۵۴
قلم کاالی غیراستاندارد در سطح استان
شناسایی و جمع آوری شده است که
لبنیات ،مربا ،دستمال کاغذی ،همبرگر،
ترشیجات و آبلیمو از جمله این کاالهای
غیراستاندارد بودند.
رحمتی در رابطه با دستگاه های پخت
نان واحدهای نانوایی استان ،بیان کرد :به
دستگاه های پخت نان جدید بدون داشتن
عالمت استاندارد ،اجازه نصب داده نمی
شود اما عزمی برای اصالح دستگاه های
پخت نان قدیمی که استاندارد نیستند در
استان کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد.
وی تصریح کرد :از تولید واحدهای
غیراستاندارد در سطح استان جلوگیری
شد ،و اکنون هیچ واحد تولید شن و ماسه

گورستان تاریخی دنا و سد

خرسان؛ از شایعه تا واقعیت
وی تاکید کرد :تاکنون سه عملیات
نجاتبخشی آثار تاریخی در روستای
دهپایین سادات محمودی انجام گرفته
و مرحله آخر آن نیز در مرداد ماه
امسال ،برای نخستین بار در روستای
لهسواره این دهستان انجام شد.صفایی
ابراز داشت :اشیا کشف شده در این
کاوش شامل ظروف سفالی لولهدار،
ظروف مفرغی و دستبند با نقش شیر و
پیالههای پایهدار بوده اند.مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :بررسی
اولیه کارشناسان این سازمان ،از اشیای
کشف شده مربوط به هزاره نخست قبل
از میالد و فرهنگ ایالمی بوده و تخمین
زده می شود که مربوط به  ۲هزار و ۵۰۰
تا سه هزار سال پیش است.وی عنوان
کرد :کشف این آثار نشان دهنده اهمیت
تاریخی این گورستان است.وی مهمترین
هدف کاوش در دهستان سادات محمودی
را نجاتبخشی آثار تاریخی و ثبت و ضبط

اطالعات تاریخی استان تا پیش از اجرای
سد آبی خراسان  ۳دانست؛ ساخت این
سد در حوزه روستاهای سادات محمودی
از توابع کهگیلویه و بویراحمد و بخشی از
آن نیز در استان چهارمحال و بختیاری
است.گورستان تاریخی در دهستان
سادات محمودی واقع در روستای لهسواره
شهرستان دنا این روزها سوژه بحث های
مختلف در فضای مجازی شده است.
در یکی از این پست ها در فضای مجازی
آمده که «این گورستان تاریخی در مخزن
سد خرسان واقع شده و پژوهشکده
میراث فرهنگی از پاسخگویی به افکار
عمومی خودداری میکند و انتقال آب
سرشاخههای کارون از سد خرسان
برای مصارف صنعت در اصفهان ،یزد و
کرمان انجام میشود».کارشناس باستان
شناسی معاونت میراث فرهنگی کهگیلویه
و بویراحمد در رابطه با این شایعات در
فضای مجازی گفت :در واقع انتقال آب
از این مخزن صحت ندارد و بیشتر برای

فعال فاقد استاندارد در استان کهگیلویه و
بویراحمد نداریم.
با کمبود شدید اعتبار مواجهیم
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و
بویراحمد ،ادامه داد :طی سال گذشته۳ ،
پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در
محصوالت کشاورزی در سطح استان صادر
شده و  ۵پروانه نیز در دست اقدام داریم
که  ۳پروانه صادر شده مربوط به انگور در
بخش کبگیان ،شوید در روستای کریک و
زیتون در بخش بوستان شهرستان باشت
بوده اند.
رحمتی تاکید کرد :مشکلی اصلی اداره
کل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد
اینست که با کمبود شدید اعتبار مواجهیم.
وی عنوان کرد :هزینه کردن برای
استاندارد ،سرمایه گذاری است ،چرا که با
سالمت و جان مردم سروکار دارد.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و
بویراحمد ،در رابطه با وضعیت نیروی
انسانی این اداره کل بیان کرد :در آزمون
استخدامی ادارات که در آینده ای نزدیک
برگزار می شود ۱۰ ،نفر نیروی جدید به
عنوان نیروی پیمانی و رسمی طی امسال
جذب و بکارگیری می شوند.
رحمتی گفت :از مهرماه  ۹۸تا مهرماه
امسال ۳۶ ،مورد گواهی استاندارد آسانسور
در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد صادر
شده و  ۴مورد نیز تمدید گواهی آسانسور
داشتیم.
بحث کشاورزی و تولید برق استفاده
خواهد شد.
علی اصغر آتش فراز افزود :این گورستان
در محدوده آبگیری سد خرسان  ۳واقع
شده و تا زمانی که کار کاوش کامل آن
به پایان نرسیده باشد ،پژوهشکده باستان
شناسی کشور و وزارت میراث فرهنگی
از دادن هرگونه مجوز برای آبگیری سد
خودداری خواهد کرد.
وی تاکید کرد :سد خرسان  ۳هم اینک در
حال ساخت بوده و حداقل تا  ۵سال آینده
آبگیری نخواهد شد.
سد خرسان  ۳یک سد مخزنی بتنی دو
قوسی نازک با ارتفاع  ۱۹۵متر در فاصله
 ۵۰کیلومتری جنوب شهرستان لردگان
در دست اجراست و مجری طرح ملی سد
خرسان سه وزارت نیرو و مکان ساخت
آن نیز استان چهارمحال و بختیاری است.
 ۳هزار و  ۷۰۹شی تاریخی در کهگیلویه
و بویراحمد وجود دارد که از این تعداد
تاکنون  ۴۲۰قلم مرمت شده است.
تاکنون  ۷۳۱اثر تاریخی ،فرهنگی و
طبیعی این استان شامل  ۶۱آسیاب،
۵۰خانه تاریخی ۴۰،قلعه ۴۰،آبانبار۲۳۳،
بقعه متبرکه۱۹ ،گورستان ۱۷ ،استودان،
 ۱۳پل ۱۳ ،بافت تاریخی ،پنج حمام ،پنج
مسجد و سه کاروانسرای این استان در
فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کهگیلویه و
بویراحمد از راه اندازی کارخانه آهک هیدراته با  ۷۰نفر
اشتغال مستقیم در آینده ای نزدیک در شهرستان چرام
خبر داد.
“ساالر حسین پور” در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ،افزود:
کارخانه آهک هیدراته با  ۷۰نفر اشتغال مستقیم در آینده
ای نزدیک در شهرستان چرام راه اندازی خواهد شد.
وی اظهار کرد :در  ۱۴محدوده معدنی استان کهگیلویه و
بویراحمد برنامه اکتشافی در حال انجام است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کهگیلویه
و بویراحمد ،تصریح کرد :در صورتی که این محدوده ها
 ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن سلستین ذخیره داشته باشند،
کارخانه آلومینا در استان ایجاد و راه اندازی می شود.
حسین پور با اشاره به اینکه خام فروشی در معادن استان
کهگیلویه و بویراحمد نداریم ،عنوان کرد :طی یک سال
گذشته  ۱۰هزار کیلومتر مطالعات اکتشافی در حال انجام
است.
وی بیان کرد :کارخانه بیو اتانول باشت دومین واحد صنعتی
کشور است که پیشرفت فیزیکی  ۱۵درصد دارد و از سوی
ایدرو در حال اجرا است.

فوتیهای ناشی از گازگرفتگی
در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافت
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت ۶ :ماه
نخست امسال نه  ،فوتیهای ناشی از گازگرفتگی ()CO
مونوکسید کربن در این استان  ۳نفر بوده که در مقایسه با
یک فوتی در مدت مشابه سال گذشته ،افزایش یافته است.
کامروز امینی اظهار داشت :مسمومیت با گاز مونواکسید
کربن در کهگیلویه و بویراحمد سال گذشته ،جان ۱۲
شهروند را گرفت که  ۱۱مورد از این تعداد  ،در نیمه دوم
سال اتفاق افتاد.
وی افزود :بیشتر موارد مسمومیت و فوتی های ناشی از گاز
گرفتگی در نیمه دوم سال اتفاق می افتد که در این باره
مردم باید جوانب احتیاط را بیشتر رعایت کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد تصدریح
کرد :بر اساس سالنامه آماری در سال  ۹۸استان رتبه ۲
کشور را در حوزه فوتی های ناشی از گاز گرفتگی نسبت
به دیگر استان ها به لحاظ جمعیت به خود اختصاص داد.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
کهگیلویه و بویراحمد نیز پیش از این گفت که تلفات جانی
ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن بسیار نگران
کننده است.
محسن جلیل افزود ۶ :ماهه امسال ،تعداد  ۳۳مورد گزارش
مسمومیت با گاز COبه مرکز اورژانس استان گزارش شده
است.
وی تاکید کرد :هم چنین در  ۱۲ماه سال گذشته تعداد
 ۲۸۲نفر مسمومیت با گاز منوکسید کربن گزارش شد.
از مجموع  ۴۵پایگاه امدادی کهگیلویه و بویراحمد۴۳ ،
مورد زمینی و  ۲پایگاه نیز هوایی هستند و به صورت ۲۴
ساعته خدمات امدادی ارائه میکنند.
استفاده از وسایل گرمایشی میتواند خواب آرام را به خواب
ابدی گره بزند ،از سوی دیگر رعایت چند نکته کوچک
میتواند هموطنان را از کمین قاتل خاموش نجات دهد
فقط کافیست هشدارها را جدی بگیرند پیش از اینکه
قربانی شوند.
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در فصل سرما و پدیده
گازگرفتگی همواره در آغاز فصل سرما بیشتر است.
تکرار این حوادث ناگوار ریشه در ضعف فرهنگ ایمنی در
استفاده از گاز و نصب وسایل گرمایشی دارد.
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فال روز

خانوادگی در پی

استفاده نادرست از
رسانههای تعاملی

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت :الزم
است مهارتهای گفتوگو را در سطح ابتدایی به
کودکان آموزش دهیم تا بتوانند در محیط خانواده
و جامعه تعامل سازندهای را برقرار کنند.

حضور داشته باشند چراکه این طرحها میتوانند
گامهای موثری در جهت انسجام بنیان خانواده،
فرهنگ ،آموزش و توان افزایی بردارند.

خبر

ازدواج عجوالنه نتیجه باورهای غلط است
بعد از طالق ،خانواده ام مي گفتند ما آبرو
داريم و بايد زودتر ازدواج كني تا اينكه به
ناچار به عقد مردي كه متاهل بود در آمدم.
زن جوان در حالي كه دست دختر بچه
چهار ساله اش را محكم گرفته بود وارد
اتاق مشاوره شد و با چهره اي نگران پرسيد،
خانم شما مي توانيد به من كمك كنيد؟
همسرم چهار سال است كه من و فرزندم را
به حال خودمان رها كرده و هيچ مسئوليتي
در قبال ما نمي پذيرد و واقعاً زندگي بدون
حمايت او برايم سخت است ،ديگر تحمل
اين وضعيت را ندارم.
از وقتي كه يادم مي آيد وضع و اوضاع
زندگيمان خوب نبود ،خانواده ام از نظر
مالي در سطح پائيني بودند ،من شش خواهر
داشتم اما پدرم زياد از داشتن دخترهايش
راضي نبود و مي گفت“ :اگر به جاي اين
دخترها ،خدا به من پسر داده بود كار مي
كردند و كمك خرجم مي شدند ”.به همين
خاطر من و خواهرانم مدام قالي مي بافتيم
كه كمك خرج خانه باشيم و كمي از ُغر
زدن هاي او كم كنيم.
 15ساله كه شدم با اصرار پدرم به عقد
پسري در آمدم كه اص ً
ال او را نمي شناختم،
ولي خوب چاره اي نداشتم ،چون در بين
فاميل ما دختران تا قبل از  16سالگي بايد
ازدواج مي كردند و در غير اين صورت همه
برايش حرف در مي آوردند و مي گفتند:
“حتماً دخترشان عيب و ايرادي دارد كه
هنوز شوهر نكرده است”.
هنوز مدت زيادي از زندگي مشترك من با
همسرم نگذشته بود كه متوجه رفتارهاي
غير معمول شوهرم شدم و فهميدم كه او
عقب ماندگي ذهني دارد و برادرانش هم به
علت عقب ماندگي بستري هستند .موضوع
را با پدر و مادرم در ميان گذاشتم و با
مراجعه به دادگاه درخواست طالق دادم.
بعد از طالق مشكالتم چندين برابر
شد ،خانواده ام مي گفتند ما آبرو داريم
و بايد هرچه زودتر ازدواج كني ،اطرافيان
مدام برايم خواستگار پيدا مي كردند،
خواستگاراني كه يا خيلي پير بودند و يا
دنبال زن دوم ،باالخره تحت فشار خانواده

راز قتل زن گیالنی بر مال
شد /سرقت طالجات،
انگیزه قتل

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از کشف
قتل و دستگیری یکی از متهمان پرونده زن
گیالنی در شهرستان”تنکابن” با همکاری
پلیس آگاهی آن شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ “مسعود تقدیسی الریجانی” با اعالم
این خبر ،گفت :در پی کشف جسد زنی اهل
استان “گیالن” ساکن شهرستان “رودسر” در
منطقه  3هزار شهرستان “تنکابن” در تاریخ
 2مهرماه سال جاری ،موضوع در دستور کار
پلیس آگاهی قرار گرفت.

جامعه

متولد فروردین :
امروز به شما پیشنهاد میشود که آنچه را احساس میکنید دقیقاً
شرح دهید ،برای اینکه هرچقدر که شما انسان خاصتری میشوید،
سخنان شما نیات اصلی شما را تحریف و پیچیده میکنند .اما وقتی
که شما زیاد تالش میکنید و در مورد ایدههای بزرگ و مفاهیم
گسترده صحبت میکنید ،سپس همه چیز مثل یک شعر روان
میشود.
متولد اردیبهشت :
شما در خانواده تان و در زندگی شخصیتان دچار مشکالت عدیدهای
هستید اما با صبر و حوصله میتوانید بر تمام این مشکالت فائق
بیایید .بر مشکالت خود مشکل تازهای نیفزایید ،منظور از مشکل
تازه ناامیدی است که ممکن است در طول مسیر بر شما غلبه کند.
متولد خرداد :
امروز تبدیل شدن به فردی محافظه کار و مسئولیت پذیر در
گروهی که عضو آن هستید برایتان کار آسانی است .شما اخیرا ً می
خواسته اید که خصوصیات جدید خودتان را کشف کنید ،اما اکنون
شما ترغیب شده اید که به پیشرفتی بزرگ نائل بشوید .شروع
کنید افکارتان را با دیگران در میان بگذارید ،اگر فکر می کنید که
هرچقدر بیشتر این کار را انجام دهید از هدفهایتان دور می شوید،
پس برنامه هایتان را به مسیری مستقیم هدایت کنید.
متولد تیر  :امروز برایتان کمیراحت تر از همیشه است اگر
بخواهید برای دیگران توضیح و تفسیر دهید اما شما میتوانید
هنوز هم درباره اختالفاتی با دیگران صحبت کنید که کامال حل
نشده است .اکنون روابط شما با دیگران در موقعیت خوب و واضحی
قرار دارد با این حال هنوز سخت است که بدون مقدمه به موضوع
اصلی بپردازید.
متولد مرداد :
بسیار خوب است که شما ذهنی بی طرفانه دارید و این وقتی بدرد
شما می خورد که از شما درخواست می شود تا در یک درگیری
خانوادگی میانجیگری کنید .در این قبیل دعوا و درگیری ها مهم
نیست که حق با چه کسی است و یا چه کسی درست می گوید .به
هر کسی که می توانید کمک کنید تا به حالت عادی خودبازگردد.
حتی اگر درگیری ها درمورد اصول اساسی زندگی آنها باشد.
متولد شهریور :
وقتی که ونوس زیبا وارد سومین خانه پرمشغله شما که مربوط
به روابطتان میباشد ،میشود ،زندگی عشقی شما نیز در حال
پیشرفت کردن و بهتر شدن است .امروز برای شما راحتتر است
که به جای اینکه با فرد مورد عالقهتان در مورد عالقهای که به
او دارید صحبت کنید با رفتارتان ثابت کنید که دوستش دارید.
ولی نباید از صحبت کردن در مورد عشقی که دارید هراس داشته
باشید؛ فقط هر احساسی که دارید به زبان بیاورید.
متولد مهر :
حتی اگر نگران خواستههایت هستی ،به خاطر سالمتیات بهتر
است که آنها را بیان کنی تا اینکه پیش خودت حفظشان کنی.
حتی اگر برخالف میلت است ،یکبار امتحان کن .مواظب باش؛
موقعی که شروع میکنی دیگران را در احساسهایت شریک کنی،
قطع کردن این روند ممکن است سخت باشد .هرچیزی که به نظر
میرسد بیشتر اوقات تثبیت شده است را تشویق کن.
متولد آبان :
شما میتوانید بازگشت ماه به نشانه تان را حس کنید ،چراکه
احساساتتان شدیدتر و نوسانهای رفتاری تان نسبت به قبل
بیشتر شده است .اما وقتی که پلوتو در سومین خانه تان یعنی خانه
ارتباطات با خورشید تعامل برقرار میکند ،قدرت و تواناییهایتان
نیز بیشتر میشود .پس شانس خود را امتحان کرده و قبل از اینکه
فرصتهایتان را از دست بدهید ،افکار و ایدههای خود را ابراز کنید.
متولد آذر :
درگیری و ستیز سختی که قبال برای تان بوجود آمده بود اکنون
عواقب خود را نشان خواهد داد .ممکن است احساس کنید که
شخصی درست در مقابل شما کارهای مخفیانه ای انجام می دهد با
این حال هیچ کس متوجه آن نمی شود و آشکارا چیزی نمی گوید.
متولد دی :
اگرچه شما واقعا نمیخواهید امروز وقت و انرژی خود را برای دفاع
از عقاید و باورهای خود هدر دهید اما میخواهید دیگران بسرعت
دیدگاه شما را درک کرده و آنها را قبول کنند .اما این کار آسان
نیست به خاطر اینکه ممکن است یک مین زیر سطح زمین پنهان
شده باشد.
متولد بهمن :
شما امروز سعی میکنید که خیلی ایده آلیست باشید ،اما واقع
بین بودن برای شما کار سختی است .ارتباط برقرار کردن نیز کمی
برایتان سخت شده است ،چرا که افکارتان هنوز برای خودتان
تعریف نشده است .اگرچه این مانع رویاپردازی شما نمیشود ،اما
باعث میشود نتوانید دیگران را در افکارتان سهیم کنید.
متولد اسفند :
امروز در حالیکه ذهن تان تمرکز خود را از دست می دهد و هر
لحظه افکارتان تغییر می کند برای تان سخت است که بخواهید
روی کاری مسلط شوید  .با وجوداینکه تمام اطالعات مورد نیازی
که برای انجام دادن آن الزم است را در اختیار دارید ممکن است به
تصمیمی که االن می گیرید اعتماد نداشته باشید .

ایجاد اختالفات

معصومه ابتکار در گفتگوی آنالین با انجمن
تخصصی کودک و رسانه که با موضوع دیپلماسی
کودک برگزار شد ،اظهار کرد :این معاونت طبق
مطالعات انجام شده متوجه شد که عدم شکل گیری
مهارتهای الزم برای استفاده صحیح از رسانههایی
نظیر رادیو و تلویزیون و همچنین رسانههای تعاملی
نظیر شبکههای اجتماعی در جامعه منجر به ایجاد
مشکالت متعددی و اختالفات درون خانواده شده
است.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد:
در همین راستا از اوایل سال  ۹۷طرح گفتوگوی
ملی خانواده را با هدف ارتقای مهارتها و توانمندی
اعضا خانواده از جمله کودکان و در جهت برقراری
ارتباط موثر ایجاد کردیم.
به گفته ابتکار یکی از اصلی ترین کارکردهای خانواده،
کارکرد حمایتی و مامنی برای آسایش و امنیت است

که با ورود رسانهها و شبکههای اجتماعی و تاثیرات
مثبت و منفی آنها امکان از دست دادن این کارکرد
خانواده وجود دارد.
وی افزود :در این راستا به تربیت تسهیلگران در دو
فاز و در سطح کشور در جهت ارتقای مهارتهای
ارتباطی پرداختیم که در این راه از ظرفیت
سازمانهای مردم نهاد ،آموزش و پرورش ،وزارت
علوم استفاده کردیم.
ابتکار با اشاره به طرح گفتوگوی بین نسلی ادامه
داد :بیشترین آسیب فاصله بین نسلی و اختالل
ارتباطی از رسانه به کودکان وارد میشود ،به همین
علت این طرح از مهم ترین طرحهایی است که در
سطح ملی در حال اجراست.
وی در انتها از انجمن تخصصی کودک و رسانه دعوت
کرد تا در ابعاد مختلف در جهت ترویج و توسعه
طرح گفتوگوی ملی خانواده و گفتوگوی بین نسلی
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کالهبردار میلیاردی در خرم آباد
دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری کالهبردار  10میلیارد
ریالی در شهرستان “خرم آباد” خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس  ،سردار”حاجی محمد مهدیان
نسب” با اعالم این خبر ،اظهار داشت :در پی اعالم شکایت فردی به
پلیس آگاهی لرستان مبنی بر اینکه شخصی با به کارگیری روش های
متقلبانه مبلغ قابل توجهی را از وی کالهبرداری است ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با جعل و کالهبرداری قرار گرفت.
وی ادامه داد :در بررسی های صورت گرفته از سوی کارآگاهان مشخص
شد ،فرد خاطی با دسترسی به مدارک هویتی شاکی و جعل امضاء وی
و تنظیم قولنامه جعلی ،ساختمان مسکونی وی را به ارزش  10میلیارد
ریال به نام خود تغییر داده و آن را تصاحب کرده است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :کارآگاهان با توجه به سرنخ های
موجود ،موفق شدند متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی
در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی لرستان در خاتمه گفت :متهم در تحقیقات پلیسی
ضمن اعتراف به بزه ارتکابی ،پس از تکمیل پرونده به مرجع ذی
صالح معرفی شد.

و فاميل به ناچار به عقد مردي در آمدم كه
متاهل بود.
اوايل كاظم آقا رفتارش بامن خيلي خوب بود
برايم منزلي اجاره كرد و گه گاهي هم به من
سر مي زد و كمك خرجي برايم مي آورد،
مرد بسيار مهربان و خوش قلبي بود و من
هم از زندگيم راضي بودم تا اينكه زن اولش
متوجه ازدواجش شد و زندگيم را به جهنم
تبديل كرد .من كه تازه بچه دار شده بودم
و نياز به مراقبت و حمايت همسرم داشتم
با اين كار زنش ديگر تنها و بي كس شدم،
كاظم آقا از ترس همسرش اص ً
ال به سراغ
من نيامد و من را با اين بچه كه حاال چهار
ساله شده ،تنها گذاشت و رفت و هرچه قدر
برايش پيغام فرستادم و از او خواستم كه
به من سر بزند از اين كار سرباز زده و هيچ
مسئوليتي در قبال من و فرزندش قبول نمي
كند و من مانده ام چطور زندگيم را طي
كنم ديگر از اين وضعيت خسته شدم ،تو را
به خدا به من كمك كنيد و بگوئيد چطور
مي توانم مشكلم را حل كنم.

ازدواج هاي عجوالنه نتيجه باورهاي
غلط است
خانم اسكندري ،كارشناس ارشد مشاوره
و مددكاري در خصوص اين پرونده گفت:
فرهنگ هاي اشتباه در بين برخي از اقوام
و خانواده هاي سنتي باعث بروز تبعيض
جنسيتي بين فرزندان مي شود.
وي افزود :اين خانواده ها براساس همين
فرهنگ اشتباه جنس مرد را برتر مي دانند
و نسبت به جنس زن ديد مثبتي ندارند ،كه
همين كار باعث كاهش عزت نفس و اعتماد
به نفس در فرزندان دختر مي شود.
به گفته اين كارشناس ارشد مشاوره و
مددكاري ،سطح پائين فرهنگي و اقتصادي
برخي از خانواد ها موجب وقوع ازدواج هاي
نادرست و ناصحيح در جامعه شده و علت
برخي از طالق ها و آسيب هاي اجتماعي
نيز همين مسئله است.
وي افزود :از طرفي ديگر يك باور اشتباه
در برخي از خانواده ها كه معتقدند دختر
بايد زود ازدواج كند و به خانه شوهر برود
چرا كه اگر اين كار را نكند مردم خواهند

وی تصریح کرد :کار آگاهان پلیس آگاهی
استان با همکاری پلیس آگاهی شهرستان
“تنکابن” با حضور در محل کشف جسد در
بررسی های اولیه و با توجه به نظریه پزشکی
قانونی دریافتند ،زنی  23ساله در ارتفاعات 3
هزار از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه
سر مورد اصابت جسم سخت قرار گرفته و به
قتل رسیده است.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
مازندران ،اظهارکرد :با انجام اقدامات اطالعاتی
و تخصصی ،پس از چند روز رد پای یک زن
و مرد به ماجرا باز شد و در نهایت یک زن به
اتهام سرقت و قتل دستگیر شد.
وی افزود :متهمه در تحقیقات و بازجویی های
فنی پلیس ادعا کرد ،همراه همسر صیغه ای
خود مقتول را از “لنگرود” به عنوان مسافر

سوار کرده و با انگیزه سرقت طالجات ،تصمیم
گرفتند او را به مکانی نامعلوم برده و اقدام به
سرقت کنند.
این مقام انتظامی با اشاره به تحقیقات و
بازجویی های پلیس از این زن ،گفت :برابر
اظهارات این زن هیچ رابطه ای بین آنان
و مقتول وجود نداشته و تنها با مشاهده
طالجات مقتول به این فکر افتاده که خودرو
را به مسیر فرعی برده و با بستن دست و پای
مقتول پس از سرقت طالجاتش او را به قتل
رساندند.
تقدیسی عنوان داشت :با توجه به متواری
بودن مرد قاتل در این پرونده تالش برای
دستگیری این فرد در دستور کار قرار دارد.

گفت حتماً عيب و ايرادي دارد ،موجب شده
تا ازدواج هاي عجوالنه و بدون شناخت و
بررسي در سنين پائين صورت گيرد.
كارشناس مركز مشاوره آرامش اظهار
داشت :همانطور كه ماجراي اين زن جوان
از نظرتان گذشت وي نيز براساس همين
باور غلط و فرهنگ ناصحيح حاكم بر خانواده
دوبار ازدواج كرده ،كه ازدواج اول وي به
جدايي كشيده شده و ازدواج دوم نيز در
آستانه جدايي است.
اسكندري با بيان اينكه داستان زندگي اين
زن جوان و امثال آن بايستي درس عبرتي
براي خانواده هايي كه داراي چنين تفكر و
باوري هستند باشد گفت :اين گونه خانواده
ها بايد مطمئن باشند كه نتيجه ازدواج هاي
عجوالنه و بي حساب و كتاب فرزندانشان و
اجبار آنان براي ازدواج زودهنگام چيزي جز
عدم رضايت در روابط زناشويي و در نهايت
طالق و جدايي و نابودي يك زندگي كه
تبعات جبران ناپذيري براي فرزندان طالق
به همراه دارد نخواهد بود.

كشف  21تن گوشت قرمز فاسد
در “کبودراهنگ”

فرمانده انتظامي استان همدان ،از كشف  21تن گوشت قرمز فاسد
در يک واحد صنفي بسته بندي گوشت در شهرستان “کبودراهنگ”
خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سردار “سلمان امیری” ،در
تشريح اين خبر گفت :در پي کسب خبری مبني بر توزيع گسترده
گوشت فاسد توسط متصدي یک واحد صنفي بسته بندي گوشت در
“كبودراهنگ” بررسی موضوع در دستور کار ماموران پليس اطالعات و
امنيت اين شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :در بازرسي از این واحد صنفي 21 ،تن گوشت قرمز فاسد و
تاريخ گذشته که ارزش آن ها برابر نظر کارشناسان  10ميليارد ريال
برآورد شده ،کشف و ضمن پلمب این واحد صنفي يک متهم در این
خصوص با تشکيل پرونده تحويل مرجع قضائي شد.

دام های قاچاق در”چگنی”
توقیف شد

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان از کشف 25
راس دام قاچاق در شهرستان”چگنی” خبر داد.به گزارش خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،سرهنگ “عنایت اله آزادی” اظهار داشت :ماموران پلیس
“چگنی” در ورودی شهرستان “چگنی” یک دستگاه کامیون ایسوزو
حامل دام را توقیف کردند.وی ادامه داد :ماموران در بازرسی از خودرو
توقیفی  25راس دام فاقد مجوز از نوع گوساله کشف و یک نفر را
دستگیر کردند.معاون هماهنگ کننده انتظامی استان بیان داشت:
کارشناسان ارزش دام های کشف شده را  2میلیارد و  300میلیون
ریال برآورد کردند و متهم به مراجع ذی صالح معرفی شد.

موتورسيكلتهاي قاچاق در”شيراز”
توقیف شدند

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان فارس ،گفت :ماموران
كالنتري “ 23گلدشت” شيراز موفق به كشف  2دستگاه موتورسيكلت
به ارزش  10ميليارد ريال شدند.سرهنگ “كاووس محمدي” در
گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان كرد :ماموران کالنتری
“ 23گلدشت” شهرستان شيراز با اقدامات فني و تخصصي از وجود
 2دستگاه موتورسيكلت قاچاق در يك كارگاه مطلع شدند.وی گفت:
ماموران كالنتري “ 23گلدشت” شيراز پس از هماهنگي قضائي سريعا به
محل مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسي از آن كارگاه 2 ،دستگاه
موتورسيكلت قاچاق را کشف كنند.معاون اجتماعي پليس فارس با بيان
اينکه ارزش موتورسيكلتهاي قاچاق کشف شده برابر نظر كارشناسان،
 10ميليارد ريال برآورد شده است ،گفت :تالش براي شناسايي مالك
در دستور كار قرار دارد.

جدول 2721

حل جدول 2720

محدودیتهای ترافیکی در کاهش ابتال
به کرونا بسیار کارگشا خواهد بود

کرونا در کهگیلویه و بویراحمد،
جان  ۵نفر دیگر را گرفت

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه
در تعطیالت پیشرو سفرهای غیر ضروری به ویژه توسط خودروهای غیر
بومی ،توسط عوامل انتظامی مستقر در مبادی ورودی و خروجی تهران
کنترل میشود ،گفت :با توجه به اینکه بیشترین میزان سفرهای خارج
شهری و بین استانی از مبدا تهران رخ میدهد ،این محدودیت در تهران
میتواند بسیار کارگشا باشد و مقدار زیادی از بار بیماری کرونا را...
صفحه ()4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از فوت  ۵هم استانی طی
 2۴ساعت گذشته بر اثر کرونا خبر داد و گفت :شمار قربانیان
کروناویروس استان به  ۱۶۵نفر رسید.دکتر پرویز یزدانپناه
افزود :هم اکنون  ۳2۰بیمار مشکوک و قطعی کرونایی در
بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ...

صفحه ()2
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بعدها هم می توان
به مسافرت رفت
معاون درمان وزارت بهداشت گفت :در
بعضی از استانهای کشور از جمله تهران،
آذربایجان های شرقی و غربی ،اصفهان،
فارس و ایالم به دلیل عدم رعایت شیوه
نامه ها توسط برخی هموطنان ،شرایط
بیماران کووید ۱9در بخش بستری،
سرپایی و بستری در بخش مراقبت های
ویژه ،نامناسب و رو به افزایش است.
دکتر قاسم جان بابایی در حاشیه مراسم
آغاز گام دوم خدمات دوراپزشکی در
کالن منطقه  9کشوری در بیمارستان
قائم مشهد مقدس اظهار داشت :در حال
حاضر حدود  ۳۶تا  ۳7درصد از ظرفیت
بخش مراقبت های ویژه در کشور مربوط
به بیماران کووید ۱9است که این عدد باال
است و امیدواریم که با ایجاد محدودیت
ها به عنوان اولین تصمیم و رعایت فاصله
گذاری و استفاده از ماسک ،شاهد بهبود
وضعیت بیماری در کشور باشیم.
وی خاطرنشان کرد :محدودیت های
اخیر در برخی از استانها نباید محدود به
تعطیلی های پایان ماه صفر باشد و نگرانی
ما بعد از این تعطیالت ،بیشتر است چون
خیلی از مردم برای بعد از این تعطیالت
برنامه ریزی کرده اند و اطالع داریم که
بعضی افراد حتی سالن های مراسم های
عروسی را اجاره کرده اند .اگر بعد از ماه
صفر ،مردم بخواهند مراسم و تجمعات
را که قطعا در آن شاهد انتقال بیماری
هستیم را برپا کنند ،شرایط به مراتب بدتر
از وضعیت کنونی می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد:
از نظر زمانی مشخص نیست تا کی کرونا
در کشور وجود دارد و هنوز درصد زیادی
از مردم ایران خوشبختانه به این بیماری
مبتال نشده اند و البته همیشه در معرض
خطر قرار دارند .تا زمانی که کرونا با همین
ظرفیت و قدرت بیماری زایی ادامه پیدا
کند باید نگران باشیم و محدودیت ها...

 100درصد
غیر استاندارد

بازگشت کارخانه
آرد و نشاسته یاسوج
به چرخه تولید

رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر گفت:
کارخانه آرد و نشاسته یاسوج با اشتغالزایی 2۰۰
نفر به چرخه تولید باز می گردد“ .عدل هاشمی
پور” افزود :بازدید از طرحهای اقتصادی در نقاط
مختلف کشور از جمله برنامههای این سازمان
است .وی در بازدید از کارخانه آرد و نشاسته
یاسوجدر بازدید از کارخانه آرد و نشاسته یاسوج
تصریح کرد :این کارخانه سرمایه ارزشمندی....

2

گزارشی از آنفوالنزا در استان
نداشته ایم

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
گفت :به احتمال زیاد مرحله دوم این واکسن طی
هفته آینده برای افراد  ۶۵سال به باال و کودکان
پنج ماهه تا  ۶ساله در اختیار داروخانه ها قرار
می گیرد“ .امام بخش قائدی” در گفت و گو با
خبرنگار ایسنا ،با اشاره به موج دوم کرونا ویروس
در استان کهگیلویه و بویراحمد ،با بیان اینکه
انتظار ما اینست که با استفاده مردم از ماسک
میزان شیوع آنفلوآنزا خیلی کمتر از سالهای
گذشته باشد و افراد کمتری هم مبتال خواهند
شد ،افزود :بیش از  ۶۰درصد مردم استان از
ماسک استفاده می کنند...
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کشف پرونده قتل
در کهگیلویه و بویراحمد
2

4

درگیری با ویروس کرونا خانوادگی شده است
همواره باید تصور کنیم ویروس کرونا وجود دارد
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره تعطیلیهای بخشی
از مشاغل در تهران و تاثیر آن اظهار کرد :عدم رعایت
به معنی افزایش بیماری است .وقتی دست به تعطیلی
میزنیم ،شاید موقت باشد .ویروس همواره وجود دارد و
به خودی خود در خارج از بدن انسان هیچ فعالیتی ندارد،
اما وقتی وارد بدن انسان میشود ،فعالیت آن آغاز شده و
قابلیت انتقال خواهد داشت .در نتیجه ویروس به وسیله
انسان انتقال مییابد .در نتیجه هر لحظه نیاز است که
تصور کنیم ویروس کرونا در محیط و طرف مقابل وجود
دارد.
وی ادامه داد :دنیا به این رسیده که تعطیلی وسیع یا الک
داون موقت است .برخی از مشاغل در تهران تعطیل شدند.
اعتقاد داریم که اگر یک فرد در یک مغازه کار میکند،
پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده و افراد ماسک بزنند و
تجمع اتفاق نیفتد ،میتواند به کار خود ادامه بدهد .فرض
کنید یک نفر در یک خانه تنها زندگی میکند و اصال
بیرون نیاید و همه مواد غذایی را ضد عفونی کند؛ احتمال
ابتالی این فرد بسیار پایین خواهد بود؛ اما تا چه زمانی
میتواند از منزل بیرون نیاد؟ باید کاری کنیم که این فرد
بتواند از منزل خارج شود ،اما پروتکلهای بهداشتی را
رعایت کند و به ویروس کرونا مبتال نشود .خانوادههای
زیادی داریم که حتی یک نفر هم در آن خانواده مبتال
نشده است ،زیرا پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند.
رییسی بیان کرد :وقتی بیماری شعله ور میشود ،مجبور
هستیم که محدودیتهایی ایجاد کنیم .محدودیت در رفت
و آمد و جریمه برای ماسک به این دلیل بود که برای برخی
هیچ توصیه و نصیحتی موثر نیست.
اپیدمی را نمیتوان با خواهش و التماس جمع کرد
معاون وزیر بهداشت گفت :رییس جمهوری و وزیر بهداشت
دغدغه رعایت کرامت افراد و از طرفی سالمت افراد را
دارند .دوست نداریم کسی را جریمه کنیم .از طرفی این
جریمه به علت پول نیست .واقعیت این است که نمیتوان
اپیدمی را با خواهش و التماس جمع کرد.
وی افزود :روزانه حدود  ۳۰۰خانواده در کشور ،عزیزان
خود را از دست میدهند .در نتیجه باید محکم بایستیم و
نظارتها را تقویت و تشدید کنیم.
منعی بین رفت و آمد در تهران و کرج وجود ندارد
رییسی اظهار کرد :هیچ منعی بین رفت و آمد در تهران و
کرج وجود ندارد .هیچ منعی بین رفت و آمد در شهرهای
یک استان هم وجود ندارد .استان تهران و البرز یکی در
نظر گرفته شده است .پالکهای بومی این  ۵کالنشهر
(تهران ،کرج ،اصفهان ،مشهد و ارومیه) نمیتوانند خارج
شده و پالک غیربومی نیز نمیتواند وارد استان شوند.

بهترین درمان ،مراقبت است
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد :بهترین درمان
برای کرونا ،مراقبت است .اگر بیمار در بیمارستان بستری
شود ،باید به موقع آمده و دیر مراجعه نکرده باشد .آنچه
حال بیمار را خوب میکند ،مراقبت پزشک و پرستار است.
این مراقبت از دارو نیز مهمتر است .تالش این است که
مراقبتهای خوبی در بیمارستانها ارائه شود تا بیمار به
لوله تنفسی نیاز نداشته باشد .وقتی بیمار به این مرحله
میرسد ،احتمال مرگ و میر افزایش مییابد.

سالمت

معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :اگر به بیمارستانهای سطح کشور مراجعه کنید،
مشاهده میشود که درگیری با ویروس کرونا کامال
خانوادگی شده است و همه اعضای یک خانواده به این
ویروس مبتال شدهاند.
علی رضا رییسی در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره
وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور و محدودیت در نظر
گرفته شده برای سفرهای غیرضروری از امشب افزود :این
تصور وجود دارد که اگر با خانواده و اقوام بنشینیم ،ویروس
کرونا به ما منتقل نمیشود .همین نیت برای سفر ،شروعی
برای شکستن پروتکلهای بهداشتی است.
وی ادامه داد :برای مهار ویروس کرونا فقط یک علت وجود
ندارد که اگر انجام بدهیم ،بتوانیم بگوییم که اپیدمی
کنترل میشود.
محدودیت برای سفرهای غیرضروری
معاون وزیر بهداشت گفت :محدودیت برای سفرهای
غیرضروری اصال جدید نیست و هشت ماه است که این
را میگوییم .البته بسیاری از مردم تاکنون رعایت کردهاند.
بحث ماسک نیز در ابتدا جریمه و اجبار نداشت و توصیه
میکردیم و مردم رعایت میکردند .هر وقت رعایت
پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک در سطح قابل

سردبیر :پیمان فرامرزی

رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی کوثر اعالم کرد:

زمین های بازی شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد؛
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راه اندازی کارخانه آهک
هیدراته شهرستان چرام
در آینده ای نزدیک
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سل یا کرونا؟

مجبور به ایجاد محدودیت هستیم
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :هر نوع محدودیت
قهری مورد نظر ستاد ملی مقابله با کرونا نیست ،اما مورد
مطالبه مردم است .گاهی مجبور به ایجاد این محدودیتها
هستیم .تالش این است که مردم در سالمت کامل باشند.
از طرفی درک میکنیم مردم خسته شده و به سفر و رفت
و آمد نیاز دارند؛ اما در یک جنگ نابرابر با کرونا هستیم.

تست مولکولی مثبت در آمار ابتال اعالم میشود
وی بیان کرد :بسیاری از افراد بدون عالمت هستند و
ممکن است برای تست مراجعه نکنند؛ فردی به عنوان
مبتال در نظر گرفته میشود که تست مولکولی مثبت
داشته باشد .هر نوع عالئم سرما خوردگی را باید کرونا در
نظر بگیریم ،مگر اینکه خالف آن ثابت شود.

پندآموزيد و براى آخرت ،توشه برگيريد تا سعادتمند شويد.
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مجرم بزرگ اقتصادی ؛

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛

درمان سرپایی کرونا با کلروکین
وی اظهار کرد :در حوزه سرپایی ،داروی کلروکین جزو
داروهای اصلی بوده و خارج نشده است .در حوزه بستری
این دارو خارج شده بود .در دنیا نمونه درمان با کلروکین به
اندازه ایران وجود ندارد .این دارو بسیار ارزان قیمت و موثر
است؛ البته اگر بیمار به موقع مراجعه کند .در حال حاضر
هزار و  2۰۰مرکز  ۱۶ساعته و  2۴ساعته داریم که بیمار
در مراحل ابتدایی تست شده و تشخیص داده میشوند.

فاویپیراویر و رمدسیویر در چه مرحلهای تاثیر
دارند؟
رییسی گفت :همه مطالعات انجام شده ،فاویپیراویر را
به عنوان داروی اصلی برای درمان کرونا تایید نکردهاند.
داروهای ضد ویروس شاید در مرحلهای تاثیر بگذارند،
اما زمانی دیگر بحث ویروس مطرح نیست و واکنش بدن
به ویروس شروع میشود .بسیاری از افراد در این مرحله
التهابی قرار دارند و داروی ضد ویروس در این مرحله
کارایی ندارد .مراقبتهایی که انجام میشود به علت همین
عارضههای التهابی است .اگر مطالعات را مشاهده کنید،
میگویند که بستگی دارد داروهایی مثل رمدسیویر یا
فاویپیراویر در چه مرحلهای تجویز شود .وقتی ریه کامال
درگیر شده باشد ،دیگر استفاده از رمدسیویر تاثیری ندارد.

پس ،اى مردم! بينديشيد و بينا شويد ،عبرت گيريد و

Email: kbomid92@gmail.com

مدیر عامل فراری بانک سرمایه
از اروپا به کشور بازگردانده شد

مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد :در راستای
ماموریت ابالغی رئیس قوه قضاییه و برای
اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا
به کشور بازگردانده شد و اکنون «علیرضا
حیدرآبادیپور» مدیر عامل فراری بانک
سرمایه در تهران است ۱9 .خرداد سال جاری
در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه،
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی
در مبارزه با فساد و رسیدگی به پروندههای
اقتصادی ،یکی از مصادیق ظلم و بیعدالتی
را پناه دادن غربیها به مجرمان ،مفسدان و
غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد
و گفت :اینکه غرب به یک متهم یا مجرم
اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده
پناه بدهد ،با هیچ یک از قواعد بینالمللی
سازگار نیست .رئیس دستگاه قضا در همان
جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و
جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب
معاهدات و میثاق نامهها تحقق نمییابد بلکه
باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامهها
هم وجود داشته باشد ،دادستان کل کشور و
معاون بین الملل قوه قضاییه را مأمور پیگیری
استرداد متهمان متواری پروندههای مفاسد
اقتصادی کرد .رئیسی همچنین به کسانی
که نام آنها به عنوان متهم در پروندههای
فساد اقتصادی مطرح است ،اما از کشور
خارج شدهاند هشدار داد که احساس نکنند
میتوانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم
شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع

عالئم تنفسی مشکوک،

قبول بوده ،ویروس در سطح پایینتری از سرایت قرار
داشته است .در طول همه ماههای گذشته هر زمان که
پروتکلهای بهداشتی جدی گرفته شده و تا حدود ۸۰
درصد رعایت شده ،بیماری کرونا در پایینترین سطح قرار
داشت.
وی ادامه داد :در محدودیت برای سفرها نیز فقط جلوی
اتومبیلهای شخصی گرفته میشود و جا دارد که از پلیس
راهور و نیروی انتظامی تشکر کنیم که از ابتدای شیوع
ویروس کرونا در کشور همواره پا به پای وزارت بهداشت
حرکت کردهاند .در ابتدا با توصیه و آموزش و اطالع رسانی
شروع کردیم و مردم نیز رعایت میکردند .اکنون مطالبه
مردمی شکل گرفته و بیش از نصف مردم پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کرده و سفر نمیروند؛ اگر نگاهی
به کشورهای اروپایی و آمریکایی بیندازید نیز مشاهده
میشود که برخی کشورها تعطیل کردهاند.
رییسی بیان کرد :اصال قرار نبود کسی سفر غیرضروری
برود .ما در یک اپیدمی حضور داریم .رییس جمهوری نیز
اعالم کردند که هر عاملی که برای کنترل ویروس کرونا
موثر است ،ایشان نیز آمادگی کامل برای حمایت دارند .در
ادامه نیز اگر نیاز باشد ،ممکن است این محدودیت سفر
تمدید شود.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

امیرالمؤمنین علی علیه السالم
ّاس وتَبَ َّصرواَ ،واعتَبِروا َوا َّتعِظوا ،وتَ َز َّودوا ل ِآلخِ َر ِة تَس َعدوا
َفتَ َف َّكروا أ ُّي َها الن ُ

خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.
اکنون و در پی تاکیدات و دستور رییس
قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن مجرمان و
متهمان اقتصادی« ،علیرضا حیدرآبادیپور»
مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که درحین
تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با
تالش پلیس اینترپل جمهوری اسالمی توسط
پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد
گردیده است« .حیدرآبادیپور» دو پرونده
مهم فساد اقتصادی دارد ،وی به اخالل در
نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و
تحصیل مال نامشروع متهم بوده و در جریان
محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه در
شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور بطور
غیابی به دوازده سال حبس محکوم شده است
نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعالم شده از
سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی پلیس
اینترپل ایران شناسایی و دستگیر و طی انجام
تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده
است .بدون تردید ،اهتمام دستگاه قضایی
و سایر دستگاههای ذیربط برای بازگرداندن
حیدرآبادیپور  ،این زنگ خطر را برای دیگر
غارتگران بیتالمال که به خارج متواری شده
و نزد کشورهای غربی پناه گرفتهاند به صدا
درمیآورد که دوران خوش نشینی های
اینچنینی آن هم با بهره از پول های غارت
شده مردم به پایان رسیده و تمامی این افراد
دیر یا زود به کشور مسترد و به عدالت سپرده
خواهند شد.

یک کارشناس بیماری سل معتقد است معطوف شدن
حداکثر توجه سیستم بهداشتی به کووید  ،۱۹اعمال
فاصلهگذاری فیزیکی ،خستگی نیروی انسانی ،تشابه
عالئم تنفسی سل و کرونا ،از مهمترین دالیلی است که
سبب تشدید تأثیر منفی پاندمی کووید بر شناسایی
و درمان بهموقع سل در مقایسه با سایر بیماریهای
واگیر شده است.
کارشناس بیماری سل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر عنوان کرد :تشخیص زودهنگام بیماری
سل یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام بهداشتی
درمانی کشور است که این امر به دلیل وجود روشهای
تشخیصی مناسب و تکنولوژیهای جدید ممکن شده
است.
فرزانه آئین افزود :خوشبختانه درمان بهموقع و وجود
داروهای مؤثر که تحت نظارت مستقیم پرسنل
بهداشتی مورداستفاده بیمار قرار میگیرد باعث شده
بیماری سل از یکی از کشندهترین بیماریهای عفونی
به یک بیماری قابلپیشگیری و کنترل تبدیل شود.
وی با بیان اینکه همزمان با پاندمی کووید  ۱۹از
ابتدای اسفندماه  ۹۸تاکنون در کشور شاهد افت
شناسایی موارد سل و افزایش طول مدت تأخیر در
تشخیص و دوره انتقال بیماری به اطرافیان میباشیم
گفت :معطوف شدن حداکثر توجه سیستم بهداشتی
به کووید  ،۱۹اعمال فاصلهگذاری فیزیکی ،خستگی
نیروی انسانی ،تشابه عالئم تنفسی سل و کرونا ،از
مهمترین دالیلی است که سبب تشدید تأثیر منفی
پاندمی کووید بر شناسایی و درمان بهموقع سل در
مقایسه با سایر بیماریهای واگیر شده است که
میبایست موردتوجه عموم مردم و پرسنل بهداشتی
قرار گیرد.
این کارشناس بهداشتی بابیان اینکه آلودگی همزمان
به ویروس ایدز خطر ابتال به بیماری سل را بهطور
معناداری افزایش میدهد گفت :کشورهای با شیوع
باالی  ،HIVشاهد افزایش چشمگیر تعداد بیماران
مبتال به سل بودهاند.
سل مقاوم به درمان از معضالت سیستم بهداشت
و درمان
آئین با هشدار بر اینکه مراجعه دیرهنگام بیماران و یا
تأخیر در تشخیص بیماری به همراه مصرف نادرست
دارو میتواند منجر به سل مقاوم به درمان شود افزود:
این نوع بیماری از معضالت سیستم بهداشت و درمان
محسوب میشود.
وی با بیان اینکه این بیماری عفونی ناشی از میکروب
سل است که اکثرا ً ریهها را مبتال میسازد که به آن
سل ریوی میگویند گفت :بیماری سل میتواند به جز
ریهها ،ستون مهرهها ،غدد لنفاوی ،دستگاه گوارش،
کلیهها و سایر قسمتهای بدن را نیز گرفتار نماید که
در این صورت به آن سل خارج ریوی میگویند.
به گزارش گروه دریافت ایسنا ،این کارشناس بهداشتی
بابیان اینکه مهمترین عالمت از عالئم بیمار مشکوک
به سل ریوی سرفه مداوم بیش از  ۲هفته است که
میتواند همراه با عالئمی نظیر خلط ،تب ،تعریق
شبانه ،کاهش وزن ،ضعف و گاهی اوقات خلط خونی
باشد افزود :عالئم سل خارج ریوی به عضو مبتال
بستگی دارد و بسته به عضو درگیر عالئم آن متفاوت
است بهعنوانمثال عالئم در مننژیت سلی عبارتند از
سردرد ،تب و سفتی گردن و در سل دستگاه ادراری به
صورت اختالل ادراری و پیدایش خون در ادرار است.
فرزانه آئین سل خارج ریوی را قابلانتقال ندانست و
اضافه کرد :راه انتشار سل ریوی ،انسان به انسان است
به این ترتیب که میکروب سل مانند سرماخوردگی
هنگام عطسه و سرفه و بیرون ریختن آب دهان یا
خلط فرد مبتال ،از ریهها خارجشده و در فضای اطراف
پخش میشود که در مکانهایی با تراکم باال مانند
آسایشگاهها ،خوابگاهها ،سربازخانهها انتشار این
بیماری آسانتر است.
کارشناس بیماری سل معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد :امروزه میتوان با
واکسیناسیون بدو تولد ،رعایت اصول بهداشتی مثل
استفاده از دستمال هنگام عطسه و سرفه ،نریختن آب
دهان و خلط روی زمین و درمان بهموقع بیماران از
بیماری سل پیشگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد :در صورت داشتن سرفه بیش از
دو هفته جهت انجام بررسیهای الزم به نزدیکترین
مرکز خدمات جامع سالمت یا پزشک مراجعه نمایید و
از مصرف خودسرانه دارو خودداری شود.

کاریکاتور

بعدها هم می توان به مسافرت رفت

معاون درمان وزارت بهداشت گفت :در
بعضی از استانهای کشور از جمله تهران،
آذربایجان های شرقی و غربی ،اصفهان،
فارس و ایالم به دلیل عدم رعایت شیوه
نامه ها توسط برخی هموطنان ،شرایط
بیماران کووید 19در بخش بستری،
سرپایی و بستری در بخش مراقبت های
ویژه ،نامناسب و رو به افزایش است.
دکتر قاسم جان بابایی در حاشیه مراسم
آغاز گام دوم خدمات دوراپزشکی در
کالن منطقه  9کشوری در بیمارستان
قائم مشهد مقدس اظهار داشت :در حال
حاضر حدود  36تا  37درصد از ظرفیت
بخش مراقبت های ویژه در کشور مربوط
به بیماران کووید 19است که این عدد باال
است و امیدواریم که با ایجاد محدودیت
ها به عنوان اولین تصمیم و رعایت فاصله
گذاری و استفاده از ماسک ،شاهد بهبود
وضعیت بیماری در کشور باشیم.
وی خاطرنشان کرد :محدودیت های
اخیر در برخی از استانها نباید محدود به
تعطیلی های پایان ماه صفر باشد و نگرانی
ما بعد از این تعطیالت ،بیشتر است چون
خیلی از مردم برای بعد از این تعطیالت
برنامه ریزی کرده اند و اطالع داریم که
بعضی افراد حتی سالن های مراسم های
عروسی را اجاره کرده اند .اگر بعد از ماه
صفر ،مردم بخواهند مراسم و تجمعات
را که قطعا در آن شاهد انتقال بیماری
هستیم را برپا کنند ،شرایط به مراتب بدتر
از وضعیت کنونی می شود.
مشخص نیست کرونا تا کی در کشور
وجود دارد
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد:
از نظر زمانی مشخص نیست تا کی کرونا
در کشور وجود دارد و هنوز درصد زیادی
از مردم ایران خوشبختانه به این بیماری
مبتال نشده اند و البته همیشه در معرض
خطر قرار دارند .تا زمانی که کرونا با همین
ظرفیت و قدرت بیماری زایی ادامه پیدا
کند باید نگران باشیم و محدودیت ها نباید
محدود به دو یا سه روز باشد.
بدترین استراتژی این است که بگوییم
همه مردم باید به کرونا مبتال شوند
دکتر جان بابایی اضافه کرد :تا زمانی که
یک واکسن اثربخش ،تولید یا ویروس در
طول زمان ضعیف شود ،باید پروتکل ها و

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

جامعه

محدودیتهای ترافیکی در کاهش ابتال به
کرونا بسیار کارگشا خواهد بود

شیوه نامه ها را رعایت کنیم و این تفکر
که بگوییم همه مردم باید این بیماری را
بگیرند ،بدترین استراتژی است که قطعا در
کشور ما چنین رویکردی وجود ندارد.
وی تاکید کرد :دانشگاه های علوم پزشکی
و وزارت بهداشت ،تولید کننده بیماری
نیستند بلکه این امر در خارج از وزارت
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی رخ
می دهد .کرونا یک موضوع اجتماعی است
و فقط جنبه درمانی و البته درمان قطعی
ندارد.
عامل و ریشه کووید ،19رفتارهای
اجتماعی است
معاون درمان وزارت بهداشت افزود :زمانی
که فرد ،مبتال به سرطان می شود ،تکلیف
وی مشخص است که باید به بیمارستانها
مراجعه کرده و جراحی ،پرتو درمانی یا
شیمی درمانی شود ،اما برای بیماری
کووید 19که درمان قطعی ندارد ،درمان
آن ،حمایتی است و عامل و ریشه آن،
مسائل و رفتارهای اجتماعی است.
دکتر جان بابایی خاطرنشان کرد :وزارت
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
کشور ،هزینه عدم رعایت بعضی از

هموطنان ما که رفتارهای اجتماعی آنها در
جهت افزایش بار بیماری در جامعه است را
پرداخت می کنند و نیروهای مراکز درمانی
 8ماه است که در لباس های خاص ،سخت
و گرم شبانه روزی در حال خدمت رسانی
هستند و آنها هزینه افرادی را می دهند که
نمی خواهند به شیوه نامه ها توجه کنند،
به ماسک زدن اعتقادی ندارند ،رفتارهای
اجتماعی نامناسب دارند و یا از ماسک
استفاده نمی کنند.
وی تاکید کرد :اطمینان داشته باشید
زمانی یک بیماری در کشور مدیریت و
کنترل می شود که همه جامعه مراعات
کنند و اگر بخشی از مردم شیوه نامه ها
را رعایت نکنند ،اقدام به پخش ویروس در
جامعه می کنند.
بعده ها هم می توان به مسافرت رفت
معاون درمان وزارت بهداشت اظهار
داشت :کووید 19بیماری خطرناکی است.
درست است که اکثر افراد بهبود پیدا می
کنند اما مشخص نیست کسی که به این
بیماری مبتال شده همان فردی است که
نجات پیدا می کند .مردم توجه کنند که

بعدها هم می توان به مسافرت رفت اما
جان خودشان و خانواده شان را به خطر
نیندازند چون ظرفیت خدمات بیمارستان
ها ،محدود است.
تجربیات کشورهای موفق چه بوده
است؟
بر اساس گزارش سایت وبدا ،دکتر جان
بابایی تصریح کرد :کووید 19همچنان جزو
بیماری های مهلک است و ثابت شده که
رفت و آمد و ترددهای بی مورد ،یکی از
مهمترین عوامل ابتال به این بیماری است.
اولین کاری که کشورهایی که در مدیریت
کرونا ،موفقیت داشته اند ،انجام داده اند،
ایجاد محدودیت در ترددها ،اجرای فاصله
گذاری ،استفاده از ماسک و قرنطینه بوده
است و هیچ کشوری غیر از این به نتیجه
نرسیده است و نمی توانیم تجربه دیگری
را در کشور شروع کنیم .تا االن جامعه
پزشکی توانسته آبرومندانه مشکالت مردم
را مدیریت کنند اما ادامه و آینده این
بیماری وابسته به رفتار اجتماعی مردم در
جامعه است.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

قول وزارت ارتباطات
برای رفع نقایص شبکه شاد
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که
استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات باید
باعث افزایش بهرهوری ،عدالت و کیفیت
آموزشی ،سالمت و شفافیت نظام اداری
و اجرایی و کاهش هزینهها شود ،افزود:
فناوری اطالعات هدف نیست بلکه ابزار
نیل به اهداف کالن است.
محسن حاجی میرزایی در نشست مشترک
مدیران کل و روسای ادارات فناوری
استانها که به صورت ویدئو کنفرانسی و
در بستر شاد برگزار شد ،با تسلیت ایام
حزن انگیز رحلت پیامبر گرامی اسالم
صلی اهلل علیه و آله ،حضرت امام حسن
مجتبی علیه السالم و حضرت امام رضا
علیه السالم ،اظهار کرد :آموزش و پرورش
ظرفیت باالیی در حوزه فناوری دارد و باید
افقهای باالتری را نشانهگیری کند.
وی افزود :یکی از خطاهایی که با آن مواجه
هستیم بحث جابجایی اهداف و ابزارهای
نیل به هدف است؛ باید بدانیم که فناوری
هدف نیست ،بلکه ابزاری برای انجام
کارهایی است که باید انجام شود بنابراین
باید به آن اهداف برسیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت :بهرهوری یکی
از خواستههای ما از بخش فناوری است،
اگر بهرهوری ارتقا نیابد و فقط ابزارهایمان
ارتقا پیدا کرده باشد ،قطعا آسیب میبینیم.
وی ادامه داد :دایره بهرهوری گسترده است
در بهرهوری از منابع انسانی با به کار گیری
 ، ITآن را سامان دهیم ،به طوری که با
ساماندهی نیروی انسانی به کمک فناوری

اطالعات از افزایش هزینهها در آموزش و
پرورش جلوگیری کرد.
حاجی میرزایی ساماندهی نیروی انسانی
مدارس را از دغدغههای هرساله آموزش
و پرورش عنوان کرد و افزود :باید اندیشید
که چگونه میتوانیم کاری کنیم که از
نیروی انسانی در وضع بهینهتری استفاده
کنیم.
وی اضافه کرد :در حوزه منابع مالی بیش از
ده درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش
هزینه میشود در این صورت هم باید
تدبیری اندیشید تا با استفاده از فناوری
اطالعات هزینههای خود را مدیریت کنیم
و از اتالف منابع جلوگیری کنیم.
وزیر آموزش و پرورش بر ریل گذاری IT
برای نیل به اهداف تاکید و تصریح کرد:
باید ببینیم از طریق  ITبرای گسترش
عدالت آموزشی چه کاری میشود انجام
داد.
عضو کابینه تدبیر و امید خاطرنشان کرد:
کرونا مجالی را فراهم کرد تا یک عقب
افتادگی تاریخی را جبران کنیم .اگر خوب
فکر کنیم جبران این عقب افتادگی وجود
دارد و یکی از عقب افتادگیها توسعه
عدالت آموزشی است.
وی ادامه داد :برای گسترش عدالت
آموزشی نیاز به وقت و بودجه داریم و IT
این امکان را به ما میدهد تا بخشی از این
عقب ماندگیها را جبران کنیم.
حاجی میرزایی با بیان اینکه عدالت
آموزشی و کیفیت آموزشی از مطالبات

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه
در تعطیالت پیشرو سفرهای غیر ضروری به ویژه توسط خودروهای
غیر بومی ،توسط عوامل انتظامی مستقر در مبادی ورودی و خروجی
تهران کنترل میشود ،گفت :با توجه به اینکه بیشترین میزان سفرهای
خارج شهری و بین استانی از مبدا تهران رخ میدهد ،این محدودیت
در تهران میتواند بسیار کارگشا باشد و مقدار زیادی از بار بیماری
کرونا را در روزهای آتی کم کند.
به گزارش امید مردم و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،دکتر علیرضا زالی امروز چهارشنبه با بیان اینکه در
سه بازه زمانی تحقیقات میدانی و پژوهشی در استان تهران حاکی از
ارتباطی کامال معنادار و مستقیم بین میزان سفر و میزان ابتال و بستری
است ،ایجاد محدودیت در سفرها را بخش مهمی از بسته پروتکلهای
بهداشتی برشمرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۴۵شهر کشور از جمله تهران ،کرج
و سایر استانهای پنجگانه که محدودیت سفر برای آنها اعالم شده
نسبت به سایر شهرها در وضعیت بحرانیتری به سر میبرند ،گفت:
طبیعتا این شهرها نقاطی هستند که باید مورد توجه قرار گرفته تا
محدودیت در سفرها بتواند به آنها کمک شایان توجهی کند.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به
مکاتبه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درخصوص ایجاد محدودیت
در سفرهای پنج استان و ابالغ آن به وزارت کشور جهت همکاریهای
الزم ،گفت :طبیعتا استانداران این شهرهای پنجگانه آمادگی کامل را
برای اجرای این مصوبه دارند و ساز و کار الزم توسط این عزیزان در
حال انجام است و طبیعتا نیروی محترم انتظامی مثل سایر موارد قبلی
در زمینه اجرای این مصوبات انشاءاهلل همکاری الزم را دارند.
زالی درباره دورکاری توضیح داد :کماکان معتقدیم از ظرفیت دورکاری
برای تقلیل سفرهای درون شهری باید استفاده بهینه صورت بگیرد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به
تصریح استاندار تهران نسبت به شناسایی  ۱۵گروه پرخطر در تهران
گفت :افرادی که در این گروههای پرخطر قرار می گیرند طبیعتا باید
از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.
وی با تاکید بر الزام آور بودن رعایت دورکاری در دستگاهها اعم از
بخش های خصوصی و دولتی توضیح داد :برای مثال کسانی که باالی
 ۶۵سال سن دارند ،افرادی که دیابت پیشرفته دارند ،زنان باردار و سایر
مواردی که در اطالعیههای قبلی اعالم شده ضرورتا به صورت الزامآور
باید از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.
زالی با بیان اینکه سفرهای غیر ضروری به ویژه توسط خودروهای
غیر بومی ،توسط عوامل انتظامی مستقر در مبادی ورودی و خروجی
شهر کنترل میشود ،افزود :بیشترین میزان سفرهای خارج شهری و
بین استانی از مبدا تهران رخ میدهد ،این محدودیت در تهران می
تواند بسیار کارگشا باشد و می تواند مقدار زیادی از بار بیماری را در
روزهای آتی کم کند.
زالی درباره آمار مبتالیان به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته توضیح داد:
 ۷۲۰بیمار جدید در مجموعه استان تهران بستری شدند که ۱۵۱
نفر آن ها در بخش مراقبت های ویژه و  ۶۵۲بیمار نیز در مجموع
از بیمارستانها ترخیص شدند.وی ادامه داد :تقریبا بالغ بر  ۱۳درصد
مراجعان سرپایی ما در حوزه درمان نیاز به بستری بیمارستانی و یک
چهارم بیماران نیاز به بستری در بخشهای قبل از مراقبتهای ویژه
داشتند.فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران
افزود :متاسفانه در  ۲۵۳روزی که از بحران کرونا در استان میگذرد،
سه شنبه یعنی دیروز ،باالترین میزان مرگ و میر در تهران ثبت شد
که یکی از تلخترین روزهای کرونایی پایتخت بود.زالی یادآور شد :البته
 ۱۶درصد از مجموع کسانی که دیروز در تهران به عنوان بیمار کرونایی
فوت شدند ،به شهرستانها اعزام شدند و شهروند تهرانی نبودند ولی در
آمار مرگ و میر استان تهران محاسبه شدند.

ایمنی بعد از یک بار ابتال به کرونا،
تصور غلطی است

جدی آموزش و پرورش است و باید از
تمرکزگرایی فاصله بگیریم ،افزود :امروز
این امکان فراهم شده تا معلم با کیفیت را
به مناطق محروم ببریم و باید کاری کنیم
که در کنار این موضوع ،کیفیت آموزش
هم تحقق پیدا کند.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات متنوعتر
و جذابتر در پرتو سالمت را از دیگر
مطالبات جدی از فناوری عنوان کرد و
افزود :باید روشن و با شفاقیت حرکت
کنیم این ابزارها به نظم در کارها کمک
میکند.
عضو کابینه تدبیر و امید خاطرنشان کرد:
هدف ما از  ITبهبود مدیریت و مدیریت
اثرگذار در کیفیت است به همین دلیل
باید به ارتقای مدیریت به عنوان یک هدف

اصلی بپردازیم.
حاجی میرزایی از پیگیری ایجاد معاونت
جدید خبر داد و تصریح کرد :اتصال
مدارس به اینترنت هوشمندسازی نیست و
نیازمند طراحی و برنامه است و این بخش
کوچکی از فرایند هوشمندسازی است.
وی در خصوص شبکه شاد اظهار کرد :راه
اندازی شاد به طور طبیعی و مانند سایر
طرحهای مشابه نبوده است بلکه بصورت
غیر معمول وارد این شبکه شدیم و این
کار بزرگی است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط
عمومی وزارت آموزش و پرورش ،وی بر
رفع نقایص شبکه شاد تاکید و عنوان کرد:
وزارت اطالعات و فناوری قول مساعدت در
این زمینه دادهاند.

رییس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی گفت :همکارانی داشتیم که
تاکنون سه بار به ویروس کرونا مبتال شدهاند و این تصور غلط است
که بگوییم فرد یک بار مبتال میشود و بعد ایمن است ،زیرا این ایمنی
در مورد ویروس کرونا صادق نیست و رفتار این ویروس بسیار عجیب
است.داوود یادگاری نیا چهارشنبه شب در یک گفتوگوی تلویزیونی
درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور افزود :یکی از مسائل
مهم در مورد کووید  ،۱۹تغییرات در ژن ویروس کروناست .ویروس
کرونا از نظر میزان انتشار به مراتب بیشتر شده است .این موضوع در
سیستمهای بهداشتی و درمانی نیز مشاهده میشود و اگر کوچکترین
خطایی انجام شود ،کادر بهداشت و درمان نیز مبتال میشوند.
این متخصص عفونی ادامه داد :تجمعهایی که در منازل اتفاق میافتد
یکی از مشکالت مهم است و همزمان  ۱۰تا  ۱۵نفر از اعضای خانواده
همزمان مبتال میشوند.یادگاری نیا گفت :ویروس کرونا شاید بیش از
 ۲۰۰بار جهش یافته و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز این موضوع
وجود دارد .کل کشورها در این زمینه سردرگم شدهاند؛ زیرا هنوز
خصوصیات این ویروس را به طور کامل نمیشناسیم .به تازگی ابتالی
خانوادگی را بیشتر مشاهده میکنیم و این نشان میدهد که خانوادهها
خسته شدهاند .وقتی فرد بدون عالمت در محیط بسته در جمع خانواده
حاضر میشود که کسی هم ماسک نمیزند ،میزان آلودگی فوق العاده
باال خواهد رفت.

