غلبه بر بیماری کرونا
مستلزم تقویت همکاری مردم

برای جلوگیری از افزایش قیمت ها
نظارت بیشتری الزم است

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از یک میلیون و  ۱۰۰هزار
نفر در جهان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند ،گفت:
چیره شدن بر این بیماری نوپدید و حل این چالش جهانی مستلزم تقویت
همکاری مردم در عمل به توصیه های بهداشتی و نهادینه شدن حفظ
مسئولیت پذیری اجتماعی در همه مردم است .دکتر سیما سادات الری
بیان کرد :بیش از یک میلیون و  ۱۰۰هزار نفر در جهان جان خود...
صفحه ()4

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج
با تسلیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسالم (ص) و شهادت امام
حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) ،گفت :گسترش نظارت ها و
کنترل ها برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت انواع کاالها
در این استان ضروری است.... .
صفحه ()2
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سیاست ایمنی جمعی
برای مقابله با کرونا
غیر اخالقی است
علی رضا رییسی معاون بهداشت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
اینکه سیاست ایمنی جمعی برای مهار
ویروس کرونا ( کووید « )۱۹غیر اخالقی
و غیر ممکن است» ،گفت :براساس این
استراتژی  ۶۶درصد جمعیت کشور باید به
کرونا مبتال شوند.
رییسی با حضور در یک برنامه زنده
تلویزیونی برای بررسی آخرین وضعیت
ابتال به کرونا در کشور و راههای جلوگیری
از شیوع بیشتر این ویروس و تاثیر
سفرها در گسترش شیوع کرونا و افزایش
تعداد جان باختگان ،افزود :با ابتالی ۶۶
درصد افراد جامعه به ویروس کرونا قطعا
میلیونها نفر از بین خواهند رفت.
وی با بیان اینکه فروردین ماه امسال اوج
همکاری مردم برای جلوگیری از ابتال به
کرونا بود ،گفت :در ایام پایانی فروردین
سال جاری به علت همکاری و مراعات
مردمی ،بسیاری از مردم هنوز به دیدار
پدر بزرگها و مادر بزرگهای خود نرفته
بودند که این نشان از درک باال و همکاری
تمام قد مردم با وزارت بهداشت و ستاد
ملی مقابله با کرونا داشت.
رییسی ادامه داد :اما در خرداد ماه امسال
با همزمانی تعطیالت عید فطر و شکل
گیری سفرهای میان استانی موضوع ابتال
به کرونا شکل دیگری به خود گرفت و
با رعایت نشدن مقررات بهداشتی در
دهه نخست خرداد ،دوباره با اوج ابتال به
کرونا مواجه شدیم و از این رو در اواسط
خرداد ،رعایت مقررات بهداشتی و استفاده
از ماسک و مواد ضدعفونی کننده توسط
مردم با روند افزایشی به  ۸۰درصد رسید.
او گفت :آنچه در موج دوم شیوع کرونا حائز
اهمیت است اینکه در این موج استانهای
بیشتری به واسطه سفرهای میان ...

بیشتر مراقب باشیم ؛

رقابت کرونا
و قاتل خاموش

استان در وضعیت
قرمز و بحرانی کرونا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش
شمار جانباختگان کروناویروس استان کهگیلویه
و بویراحمد به  ۱۷۶نفر خبر داد و گفت :طی ۲۴
ساعت گذشته متاسفانه  ۴هم استانی بر اثر ابتال
به کرونا ویروس جان خود را از دست دادند.
دکتر پرویز یزدانپناه افزود :هم اکنون  ۳۱۶بیمار
مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستان های
استان بستری هستند که از این تعداد  ۱۴۴بیمار
کرونایی قطعی بوده و  ٢١بیمار در بخش...
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پیکر شهید مدافع امنیت
در یاسوج تشییع شد

آیین تشییع و خاکسپاری ستوان یکم شهید
داراب امرانی شهید امنیت با حضور مردم و
مسئوالن در یاسوج برگزار و در گلزار شهدای این
شهر به خاک سپرده شد .استاندار کهگیلویه و
بویراحمد روز شنبه در آیین تشییع و خاکسپاری
ستوان یکم شهید داراب امرانی گفت  :امنیت
آرامش و آسایش امروز ایران اسالمی مرهون
خون شهدا و جانفشانی و از خودگذشتگی
ایثارگرانی است که با تمام وجود و خالصانه
در راه اعتالی ایران اسالمی قدم برداشتند و
جان شیرین خود را در این راه مقدس در طبق
اخالص گذاشتند .حسین کالنتری با...
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رونق تولید ملی
با اصالح نظام تصمیمگیری و برقراری شفافیت

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر
لزوم حمایت از تولید ملی ،تقویت آن را در گروی اصالح
جدی در نظام تصمیمگیری کالن کشور در حوزه اقتصاد
و همچنین عزم جدی برای استقرار شفافیت در تمامی
مراودات اقتصادی دانست.
مساله حمایت از تولید داخلی موضوع مهمی است که رهبر
معظم انقالب نیز بر آن تاکید کردهاند و عالج مشکالت
اقتصادی را در گرو تمرکز بر مسئله تولید به همراه
جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و بستن رختههایی
همچون قاچاق ،واردات بیرویه و فسادهای مالی توصیف
کردند.
«مهدی پازوکی» عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبایی ،در گفتوگو با ایرنا تحقق جهش تولید در
کشور را در گروی حمایت همهجانبه تمامی ارکان حاکمیت
و همچنین قانون از تولید ملی توصیف کرد و گفت :اقتصاد
ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد
و هر سیاستی که به تقویت ثبات کمک کند ،باعث رشد
تولید ملی خواهد شد .برای دستیابی به این هدف باید
فضای کسبوکار به اولویت نظام تصمیمگیری کالن کشور
تبدیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد:

نیاز جدی برای اصالح نظام تصمیمگیری کالن در
حوزه اقتصاد
این استاد اقتصاد در ادامه تاکید کرد :ما باید با سیاست
ها بخردانه هم نظام های تصمیمگیری و هم نظام
تصمیمسازیمان را اصالح کنیم .نظام تصمیمسازی یعنی
نظام کارشناسی ،که باید بر اساس عقالنیت ،علم و آگاهی
با مشکالت برخورد کند .اما مهمتر از آن نظام تصمیمگیری
کشور است که متشکل از مدیران کالن کشور بوده و باید
منافع ملی را در نظر بگیرند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی اضافه کرد:
ما اگر از اصالح نظام تصمیمگیری کالن صحبت میکنیم،
یعنی باید مدیران کالن اصالحات را خودشان شروع کنند.
به عنوان مثال مجلس شورای اسالمی باید این اصالح را از
بودجهبندی برای خود شروع کند .این یک سوال مهم است
که چرا بعد از  ۴۱سال همچنان بودجه عمرانی کالنی به
مجلس اختصاص پیدا میکند؟ به عنوان مثال هزینههای
مجلس عوام بریتانیا را با مجلس شورای اسالمی ما مقایسه
کنید؟ علت این اشرافیت در مجلس ایران چیست؟ آیا این
نحوه تنظیم بودجه در اقتصادی که با کسری بودجه مواجه

است ،نسبتی با حمایت از تولید دارد؟
پازوکی افزود :بر اساس برنامه ششم توسعه ،نمایندگان
مجلس از تعریف پروژه منع شدهاند ،اما در قانون بودجه
سال جاری ما شاهد هستیم که در یکی از شهرهای استان
لرستان بودجهای برای ساخت استادیوم در نظر گرفته
شده است .این یک روال شده است که منافع ملی هر
ساله قربانی منافع منطقهای میشود .اگر مقایسهای میان
متن لوایح بودجهای که دولتها به مجلس ارائه میدهند با
متن قوانین نهایی بودجهای که در مجلس تصویب میشود،
انجام دهید ،خواهید دید که چگونه بودجهها به سمت
مناطقی که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از
آنجا آمدهاند ،هدایت شده است.
وی تصریح کرد :بسیاری از تصمیمات مدیران ما نابخردانه
بوده که منجر به این وضعیت شده است .تنها به عنوان یک
نمونه میگویم که شما االن در شهرهای قم و کرمانشاه
سازههای نیمهکاره منوریل را مشاهده میکنید .پروژهای
که بدون هیچگونه مطالعه علمی و اقتصادی میلیاردها
تومان صرف آن شد و تنها دلیل اجرای آن این بود که
یکی از اساتید رئیس جمهوری سابق ،به اجرای این پروژه
در کشور عالقهمند بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که وجود چنین
مسائلی نشان میدهد نظام تصمیمگیری کالن در کشور
ما مشکل دارد ،اضافه کرد :برای حرکت به سمت اصالح
این نواقص باید تریبونهای رسمی کشور در اختیار افراد
متخصص و کارشناسان مستقلی قرار گیرد که با استفاده
از نیروی تعقل خدادادی و با استناد به تجربیات حرفهای
صحبت میکنند .اما متاسفانه بسیاری از مدیران ما در
حلقه محدود افرادی درگیر شدهاند که جسارت بیان
حقایق را به آنها ندارند و در نتیجه از جامعه جدا افتادهاند.
پازوکی ضمن تاکید بر این که باید هزینه تقلب و فساد را
در اقتصاد باال برد ،خاطرنشان کرد :امروز باید دسترسی
تولید کنندگان به قوه قضاییه ،سریع و کمهزینه باشد تا در
صورتی که حقی از یک تولیدکننده ضایع شد ،با مراجعه
به قوهقضائیه ،سریع دادخواهی صورت گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد :در صورت وجود چنین
شرایطی تولیدکننده احساس میکند دستگاه قضایی
پشتیبانش است .اما در شرایطی که به عنوان مثال
درخواست بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام
از سوی سیستم بانکی رد میشود و به صورت همزمان
همان بانک با انجام یک تخلف به فرد دیگری بدون رعایت
تضامین قانونی ،وامی میدهد و خبری از برخورد قضایی به
موقع و قاطع با متخلف هم وجود ندارد ،طبیعتا تولیدکننده
از سرمایهگذاری در داخل کشور دلسرد خواهد شد.

مسائل سیاسی وارد
حوزه ورزش کهگیلویه و
بویراحمد نشود

وی ادامه داد :تولیدکنندگان ملی در خیلی از مواقع به
حقوق اقتصادیشان تعدی شده است که این باعث
میشود آنها سرمایههای خود را بردارند و از کشور بروند.
اگر بررسی شود طی سالهای گذشته حجم سرمایهگذاری
ایرانیان در کشورهای همسایه برای خرید امالک به چه
میزان بوده است و بررسی شود چرا این افراد حاضر به
سرمایهگذاری در داخل کشور نبودهاند ،دالیل بسیاری از
مشکالت زیربنایی مشخص میشود.
پازوکی با تاکید بر این که حکومت باید از هر فردی که
تولید میکند حمایت کند و قوانین باید به صورت واقعی و
نه فقط اسمی در خدمت تولید باشند ،تصریح کرد :اگر در
جامعه هر کس وظیفه خود را بهینه انجام دهد ،سیستم به
سمت تعالی حرکت خواهد کرد .اما متاسفانه در این روزها
شاهد هستیم که در شرایط کرونایی با توجه به تمامی
محدودیتهای اقتصادی ،یک دانشگاه علوم پزشکی اقدام
به انتشار کتابی با موضوع اقتصادی می کند.
شفافیت ،مهمترین اصل در ایجاد اقتصاد با ثبات
است
این استاد دانشگاه در ادامه به اهمیت موضوع شفافیت در
حمایت از تولید ملی اشاره و تاکید کرد :در کشور ما تولید
از عدم شفافیت رنج میبرد .پدیده قاچاق محصول عدم
شفافیت است .اگر گفته میشود برای مبارزه با پولشویی
باید سیستم بانکی شفاف عمل کند ،این برای خدمت به
تولید ملی است .سیستم اگر شفاف باشد دولت هم میتواند
مالیات بگیرد و هم وابستگی به نفت کاهش پیدا کند.
وی یکی از نتایج شفافیت را برقراری عدالت در اقتصاد
دانست و افزود :بخش زیادی از اقتصاد ،معاف از مالیات
است .برای کمک به تولیدکننده باید طی اصالحاتی
ساختاری در نظام بودجهریزی ،این مسئله هم در نظر
گرفته شود که همه فعالین اقتصادی بایستی مالیات دهند.
در حال حاضر واسطهها و دالالن مالیات نمیدهند ،اما
تولید کنندگان به دلیل آنکه کارخانه و کارگاهی دارند،
باید مالیات بدهند .این عدالت نیست و تولیدکننده در
این شرایط به جای آنکه به خاطر سرمایهگذاری در بخش
تولید ،تشویق شود ،گاهی جریمه هم میشوند .اصالح این
گونه مسائل باید در نظام کالن تصمیمگیری اتفاق افتد تا
شاهد رونق تولید باشیم.
پازوکی تاکید کرد :اگر در اقتصاد بر تعامل با جامعه جهانی
توصیه میشود ،به این دلیل است که در یک اقتصاد بسته،
فساد اتفاق میافتد و شفافیت وجود ندارد .اما اگر شفافیت
به اقتصاد برگردد به این معنا که مبادله آزاد اطالعات
صورت بگیرد و دانستن همه چیز به استثنای اطالعات
حوزه خصوصی افراد و مسائل امنیتی ،حق همه مردم
فرض شود و همچنین شرایط رقابت سالم میان بنگاههای
اقتصادی برقرار شود و انحصارهای دولتی ،خصوصی و
خصولتی از میان برود ،آنگاه میتوانیم انتظار داشته باشیم
که تولید ملی رونق بگیرد.

سالح گرم عامل بیش از
 ۶درصد از مرگهای
غیرطبیعی استان
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راهکارهایی برای
کاهش تاثیرات نزاع
در سطح جامعه
3
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والدین از کودکان در برابر
اطالعات منفی فضای مجازی
محافظت کنند

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز در واکنش به جانباختن یک کودک
اهوازی براثر مواجه شدن با چالش موسوم
به مومو گفت :محدودیتهای دوران کرونا
کودکان را در معرض افسردگی قرار میدهد
بنابراین والدین باید از کودکان در برابر
اطالعات بیش از حد منفی فضای مجازی
محافظت کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر
فرهاد ابول نژادیان بیان کرد :محدودیتهای
دوران کرونا و دوری کودکان از بازیهای
گروهی و دوستان ،میتواند آنها در معرض
افسردگی قرار داده و موجب روی آوردن آنها
به چالشهای ناامن در فضای مجازی شود
در نتیجه خانواده ها ضمن نظارت بر محتوای
مجازی استفاده شده توسط کودکان ،خانه را
به محیطی شاد برای آنها تبدیل کنند و با
ایجاد یک جو خانوادگی ایمن و شاداب امنیت
داخلی کودکشان را حفظ کنند.
وی افزود :در این روزها که محتوای درسی
دانش آموزان به صورت مجازی ارائه میشود
ارتباط رده سنی پایینتر با فضای مجازی
بسیار بیشتر شده که همین موضوع لزوم
حساسیت والدین نسبت به فعالیتهای
فرزندانشان در فضای مجازی را اثبات میکند.
ابول نژادیان گفت :والدین باید ترس دوران
کرونا را برای بچه ها به پیامهای امیدبخش
برای رهایی از وضعیت کنونی تبدیل کنند،
زمان بیشتری را با کودکان سپری کنند ،با
آنها بازی کنند و جای خالی دوستانشان را
برای آنها پر کنند.
بر اساس این گزارش دانش آموز  ۱۱ساله
خوزستانی تحت تاثیر چالش “مومو” جان
خود را ازدست داد.
چالش نهنگ آبی که در چند سال گذشته
نوجوانان را تحت تاثیر قرار می داد و به نوعی
با مسخ کردنشان آنها را تشویق به گرفتن
جان خود می کرد در تحولی نوین جای خود
را به زشت سیرت و صورتی به نام مومو داده

است.
این چالش جدیدبه ناممومو در اپلیکیشن
فیس بوک و واتس آپ ایجاد شده که از
اکانت ناشناس با افراد ارتباط برقرارمی کند.
این بازی آنالین جدید و ترسناک و البته
بسیار خطرناک در واتس آپ در هفته های
اخیر در دنیا همه گیر شده و جان نوجوانان را
تهدید میکند و خانواده ها نگران هستند که
مانند نهنگ آبی منجر به مرگ و خودکشی
زیادی شود.

خوزستان در حال حاضر در وضعیت
قرمز کرونا قرار دارد
رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز روز شنبه گذشته در ستاد مدیریت
بیماری کرونای خوزستان اعالم کرد:
حدود  ۸۵۰بیمار مبتال به ویروس کرونا در
بیمارستانهای استان بستری هستند که از
این تعداد  ۲۳۰بیمار در بخش مراقبتهای
ویژه و مابقی در بخشهای عادی در حال
مداوا هستند ،در پیک دوم بیماری بیشترین
رکورد بیماران بستری در حدود  ۱۱۰بیمار
ثبت شد.
وی ادامه داد :آمار جانباختگان کرونا در
خوزستان همچنان تک رقمی است اما هر
چه تعداد بیماران باالتر رود  ۲هفته بعد تعداد
بیماران مراقبت ویژه و متعاقب آن تعداد
جانباختگان افزایش مییابد.
به گفته رییس مرکز بهداشت خوزستان،
میزان استفاده از ماسک در خوزستان به
طور متوسط به کمتر از  ۵۰درصد رسیده
و در حال حاضر بیمارستانهای رازی ،سینا،
گلستان ،تامین اجتماعی ،امیرالمومنین،
فاطمه الزهرا و ارتش درگیر در حال حاضر
جوابگو هستند اما نگران آینده هستیم.
سید محمد علوی افزود :اگر وضعیت به
همین منوال ادامه یابد و تمام بیمارستانها
نیز بسیج شوند تاب آوری پذیرش این حجم
از بیمار را ندارند.
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سیری در استان

برای جلوگیری
از افزایش قیمت
ها نظارت بیشتری
الزم است
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و
امام جمعه یاسوج با تسلیت سالروز رحلت پیامبر
گرامی اسالم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی
(ع) و امام رضا (ع) ،گفت :گسترش نظارت ها و

کنترل ها برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت
انواع کاالها در این استان ضروری است.
حجت االسالم و المسلمین سید نصیر حسینی
در خطبه های نماز جمعه این هفته یاسوج اظهار
داشت :باال رفتن افسار گسیخته قیمت ها در
کهگیلویه و بویراحمد نگرانی هایی را بین مردم
این استان ایجاد کرده است.
وی افزود :عده ای افراد سودجو در این شرایط
دشوار اقتصادی اقدام به سوء استفاده و مضاعف
کردن فشار بر مردم می کنند .نماینده ولی فقیه
در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج بیان
کرد :باید برخورد قاطع و جدی از سوی متولیان
امر و دستگاه های اجرایی استان با چنین افرادی
شود .حجت االسالم و المسلمین حسینی عنوان
کرد :تحریم های اقتصادی دشمنان یکی از

رویداد
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

سالح گرم عامل بیش از  ۶درصد
از مرگهای غیرطبیعی استان

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویرحمد گفت:
طی 6ماهه نخست امسال  ۶.۷درصد مرگهای غیرطبیعی
این استان ناشی از سالح گرم بوده است.
“کامروز امینی” در جمع خبرنگاران افزود :طی این مدت
 ۱۷مورد فوت ناشی از سالح گرم در استان کهگیلویه و
بویراحمد به ثبت رسیده است .وی تصریح کرد :از این
تعداد  ۱۶نفر آقا و یک نفر خانم بوده است .مدیرکل
پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد ۶.۷ :درصد
مرگ های غیر طبیعی این استان ناشی از سالح گرم است
این درحالی است که در کشور این میزان  ۳.۸درصد است.
امینی تاکید کرد :استفاده از سالح گرم یکی از دغدغه های
مسئوالن قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
وی ادامه داد :این موارد فوتی های ناشی از حوادث به
وسیله سالح گرم و درگیری بوده اند .به گزارش ایسنا،
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد:
طی این مدت  ۲مورد فوت ناشی از سالح سرد در استان
به ثبت رسیده است .امینی اظهارکرد :طی سال گذشته
در مجموع  ۲۳مورد فوت ناشی از سالح گرم در استان
کهگیلویه و بویراحمد داشته ایم.

پیکر شهید مدافع امنیت
در یاسوج تشییع شد

آیین تشییع و خاکسپاری ستوان یکم شهید داراب امرانی
شهید امنیت با حضور مردم و مسئوالن در یاسوج برگزار و
در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد روز شنبه در آیین تشییع و
خاکسپاری ستوان یکم شهید داراب امرانی گفت  :امنیت
آرامش و آسایش امروز ایران اسالمی مرهون خون شهدا
و جانفشانی و از خودگذشتگی ایثارگرانی است که با
تمام وجود و خالصانه در راه اعتالی ایران اسالمی قدم
برداشتند و جان شیرین خود را در این راه مقدس در طبق
اخالص گذاشتند .حسین کالنتری با بیان اینکه فداکاری
و جانفشانی شهدا ،ایثارگران و همچنین صبر و ایستادگی
خانوادههای آنان بر کسی پوشیده نیست،افزود:باید
مسئوالن و مردم قدردان این از خودگذشتگی ها باشند.
وی حرکت در مسیر شهدا و تداوم راه راستین آنها را
مهمترین نوع قدرشناسی دانست و افزود :باید تالش کنیم
هیچگاه یاد و خاطره این عزیزان در جامعه کم رنگ نشود.
فرمانده نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد هم
در این آیین گفت :پلیس با تمام توان مبارزه با قاچاقچیان
و افرادی که در صدد تخطی از قانون هستند را ادامه می
دهد .سرهنگ کیقباد مصطفایی افزود :شهادت این همکار
وظیفه شناس ،عزم مأموران را برای انجام این وظیفه چند
برابر می کند .وی افزود :این شهید شجاع ،انقالبی و فداکار
نقش زیادی در تامین امنیت شهروندان و پیشگیری از
وقوع جرایم در کارنامه کاری خود داشته است .سرهنگ
مصطفایی افزود :شهادت سربلندی ،افتخار و کرامت است
و این شهید واال مقام آخرین شهید نخواهد بود و راهش
با شهامت و شجاعت ادامه خواهد داشت .ستوان دوم
داراب امرانی مامور وظیفه شناس پلیس اطالعات و امنیت
عمومی استان  ۲۳مهرماه در عملیات تعقیب و گریز با
قاچاقچیان و دفاع از ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی
در مسیر یاسوج به دهدشت به شهادت رسید.

مسائل سیاسی وارد حوزه ورزش
کهگیلویه و بویراحمد نشود

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با گرامیداشت ۲۶
مهرماه روز تربیت بدنی و ورزش ،گفت :مسائل سیاسی و
قومی به هیچ وجه وارد حوزه ورزش استان نشود زیرا در
این صورت بهتر می تواند رشد و پیشرفت داشته باشد.
سردار حمید خرمدل روز پنجشنبه در نشست شورای
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد در
یاسوج اظهار داشت :هزینه کردن در ورزش نوعی سرمایه
گذاری برای کمک به ارتقای روزافزون نشاط ،شادابی و
سالمت قشرهای مختلف مردم است.
وی افزود :قرار بود امسال رقابت های بومی ،محلی با
همکاری سپاه فتح و اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و
بویراحمد به طور باکیفیت در این استان برگزار شود که به
دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شد.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :این
استان دارای ظرفیت ها و قابلیت های ارزشمند در زمینه
های مختلف از جمله ورزش است که هنوز بالفعل نشده
اند.
سردار خرمدل عنوان کرد :سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد
با همکاری اداره کل ورزش و جوانان این استان در حال
تأمین زیرساخت های ورزشی برای مطرح شدن بیش از
پیش ورزشکاران استان در عرصه ملی است.
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دالیل مهم افزایش بی رویه قیمت ها در کشور
و کهگیلویه و بویراحمد است و بخش دیگر نیز به
مدیریت نامطلوب بر بازار برمی گردد.
وی ابراز داشت :عالوه بر افزایش بی رویه قیمت ها
در کشور و کهگیلویه و بویراحمد موضوع احتکار
برخی اجناس نیز از سوی افراد فرصت طلب
مشاهده می شود که نوعی خیانت است.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام
جمعه یاسوج  ۲۳مهرماه روز جهانی استاندارد
را یادآور شد و گفت :سازمان ملی استاندارد و
تحقیقات صنعتی متولی افزایش کیفیت و ایمنی
کاالهای تولید داخل است.
حجت االسالم و المسلمین حسینی اظهار داشت:
تحقق هر چه مطلوب تر شعار جهش تولید در
کشور و کهگیلویه و بویراحمد منوط به تولید

خبر
کهگیلویه و بویراحمد
در وضعیت قرمز و بحرانی کرونایی

اجناس باکیفیت تر است .وی افزود :مردم در این
صورت تمایل بیشتری به خرید و مصرف کاالهای
تولید داخل پیدا خواهند کرد .حجت االسالم
و المسلمین حسینی بیان کرد :برخی اصناف و
بازاریان کاالهای تقلبی و بی کیفیت را به جای
کاالهای اصل و مرغوب به مردم عرضه می کنند
که الزم است برخورد اساسی با آنان کرد.

بیشتر مراقب باشیم ؛

رقابت کرونا و قاتل خاموش در گرفتن جان انسانها

در این روزهای سرد پاییز که کرونا
قدرتمندتر از گذشته شبیخون می زند و
جان آدمیان می ستاند در سوی دیگر قاتل
خاموشی نیز در کمین نشسته و آرام تر از
کرونا شکارهای خود را به آغوش می کشد
و این دو قاتل در کارزاری برای افزایش
شمار قربانیان خود در رقابتند.
فصل سرد و خنک پاییزی از راه رسیده
است شعله های گرم بخاری و هوس یک
استکان چای داغ همه چیز را از یاد می برد
اما گاهی این گرمای لذت بخش همراه با
هوس  ،بالی جان می شود.
گاز مونواکسید کربن ،گازی بی بو ،بی
رنگ و سمی بوده که در صورت نشت آن،
سبب مسمومیت افراد می شود و سرگیجه،
تهوع ،بیحالی ،درد شدید در قفسه سینه را
به دنبال دارد.
این گاز بسیار خطر آفرین است و به
همین دلیل لقب های مختلفی از جمله
قاتل خاموش و یا قاتل نامریی را به خود
اختصاص داده است.
از سوی دیگر فصل سرد امسال متفاوت تر
از سال های گذشته مهمان ناخوانده ای
دارد که بی رحمانه کودک ،جوان و پیر را
به کام مرگ می کشاند.
به گفته حسین کالنتری استاندار کهگیلویه
و بویراحمد سرعت انتقال و افزایش انتقال
کرونا رشد چشمگیری داشته ،چنانچه روند
شیوع این بیماری کنترل نشود به دردسر
خواهیم افتاد و با بحران مواجه خواهیم
شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :در ماه های اخیر میزان
شیوع بیماری کووید ۱۹در استان نسبت
به کشور  ۲برابر افزایش یافته است.
پرویز یزدان پناه روز چهارشنبه اظهار
داشت :شمار قربانیان کرونا در استان به
 ۱۶۵نفر رسیده است.
وی افزود ۳۲۰ :بیمار مشکوک و قطعی
کرونایی در بیمارستان های استان بستری
هستند که از این تعداد  ۱۳۸بیمار کرونایی
قطعی و  ۲۰بیمار در بخش های ویژه تحت
درمان هستند.
کهگیلویه و بویراحمد استانی سردسیری و
گرمسیری است و سوز سرمای سردسیرش،
استفاده از وسایل گرمایشی را اجتناب
ناپذیر می کند.
در این شرایط کرونایی باید مراقب بود در
این کارزار کرونا و گازگرفتگی موفق بیرون
آمد.
بر اساس آخرین بررسی ها تاکنون  ۱۰هزار
و  ۲۰۸نفر در استان به بیماری ویروسی
کرونا مبتال شده اند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :در
مناطق سردسیر استان به علت بستن
پنجره ها تهویه هوا کم تر صورت می گیرد
و احتمال گسترش بیماری کرونا افزایش
می یابد.
محمد مهدی بانشی بیان کرد :باید تا جایی
امکان دارد مردم از تهویه طبیعی استفاده
کنند و در و پنجره ها را کمی باز بگذارند.
وی از مردم خواست که بخاری و لوله های
بخاری را بررسی کنند تا در در این روز
های کرونایی ،حداقل دیگر شاهد فوتی
های ناشی از گاز کرفتگی نباشیم.
معصومه حسینی از اهالی شهرستان
سردسیری بویراحمد که  ۲برادرش قربانی
گاز گرفتگی شده می گوید ۲ :برادر و پسر
خاله ام ابان ماه سال گذشته برای یک

تعداد مکان های
مقدس در استان
 ۱۷برابر شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و
بویراحمد گفت :تعداد مکان های مقدس
شامل مسجد،حسینیه ،زینبیه در این
استان نسبت به پیش از پیروزی انقالب
اسالمی  ۱۷برابر شده است.حجت االسالم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش شمار
جانباختگان کروناویروس استان کهگیلویه و بویراحمد به
 ۱۷۶نفر خبر داد و گفت :طی  ۲۴ساعت گذشته متاسفانه
 ۴هم استانی بر اثر ابتال به کرونا ویروس جان خود را از
دست دادند.
دکتر پرویز یزدانپناه افزود :هم اکنون  ۳۱۶بیمار مشکوک
و قطعی کرونایی در بیمارستان های استان بستری هستند
که از این تعداد  ۱۴۴بیمار کرونایی قطعی بوده و  ٢١بیمار
در بخش های ویژه تحت درمان هستند.
وی ادامه داد :از مجموع مبتالیان به کروناویروس در
کهگیلویه و بویراحمد  ۹۴۴۱نفر بهبود یافته گزارش شده
است.
وی اظهارکرد :از  ۲۵۲نمونه دریافت شده از آزمایشگاه
سلولی و مولکولی یاسوج ،بیشترین موارد مثبت در
شهرستان های بویراحمد ،گچساران ،بهمئی و لنده و بقیه
موارد در سایر شهرستان های استان بود.
دکتر یزدانپناه خاطرنشان کرد :همزمانی کرونا و آنفلوآنزا
شرایط سخت و پیچیده ای پیش روی ما قرار می دهد
بنابراین توجه و حساسیت مردم نسبت به رعایت پروتکل
های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی باید بیش از پیش
افزایش یابد.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:
روند ابتال به کرونا در استان که از مرداد ماه به طرز فزاینده
ای افزایش یافت و کهگیلویه و بویراحمد را در وضعیت
هشدار و سپس قرمز و قرار داد هنوز فروکش نکرده است
و این استان بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،همچنان در
وضعیت قرمز و بحرانی قرار دارد و شهرستان بویراحمد نیز
وضعیت خطرناکی را تجربه می کند.

مهار آتشسوزی کوه سیلم چاروسا
کهگیلویه

دورهمی شبانه و نگهبانی از باغ سیب مان
در روستای کاکان گاز سمی ناشی از دود
زغال جان شان را گرفت.
وی افزود :دردناک ترین اتفاق و خبر ناگوار
زندگی مان آبان ماه گذشته فوت برادرانم
بود که یکی از آن ها  ۲۶ساله و دیگری
 ۲۲ساله بود.
حسینی تصریح کرد :برادر  ۲۶ساله ام یک
کودک یک ساله دارد که هنوز از فوت پدر
خود اطالع ندارد و واقعا سخت است که
بگوییم به علت گاز گرفتگی فوت کرده
است.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و
بویراحمد گفت ۶ :ماه نخست امسال ،
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  ۱۲شهروند 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 تصریح کرد :بر اساس سالنامه
آماری در سال  ،۹۸استان رتبه  ۲کشور را
در حوزه فوتی های ناشی از گاز گرفتگی
نسبت به دیگر استان ها به لحاظ جمعیت
به خود اختصاص داد.وو
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت
های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در
این باره گفت :هرساله با آغاز فصل سرما
و استفاده از وسایل گرمایشی در ساختمان
ها و منازل مسکونی ،به دلیل عدم رعایت
هشدارهای امنیتی و سهل انگاری هایی که
به وفور از سوی مردم صورت می گردد،
شاهد روی دادن حوادث ناگواری در این
زمینه هستیم.
محسن جلیل افزود :مرگ ناشی از
مسمومیت با گاز منوکسید کربن را به
مرگ خاموش تشبیه کرده اند.
جلیل تصریح کرد :عالیم و نشانه های

مسمومیت با گاز منوکسید کربن می
تواند به شکل موارد بسیار متفاوت در
افراد نمایان شده و در اثر تماس طوالنی
با گاز منوکسیدکربن ،عالئمی شبیه
سردرد ،سرگیجه ،افزایش شدید ضربان
قلب در ابتدا ،وزوز گوش و خواب آلودگی،
تهوع ،استفراغ ،طپش قلب ،کاهش سطح
هوشیاری ،آسیب های دائمی به سیستم
عصبی ،کما و در نهایت مرگ رخ می دهد.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت
های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد ابراز
داشت :جهت جلوگیری از بروز هر نوع
حادثه ناگوار در این زمینه ،باید قبل از
روشن نمودن وسایل گرمایشی مطمئن
شویم که آیا دودکش بخاری درست به
بدنه بخاری متصل شده و یا مسیردودکش
بخاری باز بوده و یا اینکه اتصال لوله گاز به
بدنه بخاری گازی به درستی صورت گرفته
و بخاری دارای شرایط استاندارد می باشد.
جلیل با بیان اینکه پس از روشن نمودن
بخاری در نظر گرفتن نشت گاز و لمس
لوله بخاری که آیا لوله دودکش سرد بوده
یا گرم ،تصریح کرد :در صورت سرد بودن
دودکش ،تهویه به درستی انجام نمی شود
و گاز در محیط در حال پخش شدن است.
وی عنوان کرد :استفاده از وسایل خوراک
پزی برای گرمایش ،به کارگیری روشنایی
گاز به مدت طوالنی به خصوص در فضای
بدون تهویه ،ضعف در دودکش شومینه،
معیوب بودن مشعل شوفاژ ،آبگرمکن
های دیواری و زمینی (به ویژه وقتی که
دودکش مناسب نباشد) ،نصب آبگرمکن
در حمام ،همچنین روشن گذاشتن خودرو
در پارکینگ ،نبود تهویه درست و مناسب
در محیط هم چنین تخلیه نشدن گازهای
مضر و جایگزین نشدن هوای تازه نقص
فنی در وسایل گرمازا ،استفاده از دیگر
دالیل مرگ بر اثر گاز گرفتگی است.
وی تاکید کرد :دودکش بخاری هرچه
کوتاهتر و مستقیم باشد ،بهتربوده و
دودکشهای باالی پشتبام باید دارای
کالهک مخصوص و حداقل  ۷۵سانتیمتر
از سطح پشت بام باالتر باشند.
جلیل عنوان کرد :تلفات جانی ناشی از
مسمومیت با گاز منوکسید کربن بسیار
نگران کننده است.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت
های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد افزود:
 ۶ماهه امسال ،تعداد  ۳۳مورد گزارش
مسمومیت با گاز COبه مرکز اورژانس
استان گزارش شده که ،از این تعداد  ۲نفر
به علت شدت صدمات فوت شدند.
جلیل بیان کرد هم چنین در  ۱۲ماه سال
گذشته تعداد  ۲۸۲نفر مسمومیت با گاز
منوکسید کربن گزارش شد که  ۱۱نفر در
این بین جان خویش را از دست دادند.
وی ابراز داشت :در صورت بروز چنین
حوادثی ،اولین و مهمترین اقدام برای
نجات فردی که دچار مسمومیت با گاز
مونوکسید کربن و سایر انواع گازگرفتگی
شده ،رساندن اکسیژن و هوای تازه به فرد
است.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت
های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت:
به همین دلیل به محض مشاهده فردی
که دچار گازگرفتگی شده ،باید پنجره ها
را باز نموده تا هوای تازه سریعاً وارد اتاق
شده و یا در صورت امکان ،فرد گازگرفته را
به پنجره نزدیک ،سپس منبع نشت گاز را
شناسایی و قطع کرد.
جلیل ادامه داد :در صورت بروز چنین
حادثه ای بالقاصله با اورژانس  ۱۱۵تماس
گرفته شود و در این شرایط ،کمک رسانی
به به زنان باردار ،کودکان و سالمندان در
اولویت بیشتری قرار دارد.
وی افزود :بالفاصله در ادامه با دستمالی
مرطوب جلوی دهان و بینی گرفته شود
تا اطرافیانی که وضعیت بهتری دارند دچار
گازگرفتگی نشوند و تا رسیدن اورژانس
هیچ خوراکی یا نوشیدنی به فرد گاز گرفته
داده نشود تا از آسپیراسیون و خفگی افراد
جلوگیری شود.
استفاده از وسایل گرمایشی میتواند خواب
خوش را به خوابی ابدی مبدل کند اما با
رعایت چند نکته کوچک میتوان از دست
این قاتل خاموش در امان باشیم و تنها نیاز
است هشدارها را جدی بگیریم.
از سوی دیگر تا عبور از این شرایط کرونایی
باید استفاده از ماسک  ،رعایت فاصله
گذاری اجتماعی و عدم حضور در تجمعات
توسط همه مردم مورد توجه قرار گیرد.

سید نوراهلل جنتی پور در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در حالی که
تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی کمتر
از ۱۰۰مسجد و حسینیه در کهگیلویه
و بویراحمد احداث شده بود هم اکنون
یکهزار و  ۷۰۰مکان مقدس در استان
ساخته شده است.وی بیان کرد :بخش
عمده ای از مساجد و حسینیه هایی
کهگیلویه و بویراحمد با اهدای زمین و
کمک های مردمی احداث شده است.
وی اضافه کرد:تاکنون  ۳۶موقوفه درآمدزا
در استان از سوی شهروندان اهدا شده
است که بیشترین تعداد موقوفه های

منفعتی کهگیلویه و بویراحمد در
شهرستان گچساران قرار دارد .مدیرکل
اوقاف وامور خیریه کهگیلویه وبویراحمد
گفت :توسعه فرهنگ وقف به عنوان
اقدامی عام المنفعه در استان ضروری
است .جنتی پور اظهار داشت:تاکنون۲۷۰
میلیارد ریال اعتبار برای ساخت و ساز
واحدهای تجاری و رفاهی موقوفه ۶
هکتاری موسوم به موقوفه هفت تیر در
شهر یاسوج هزینه شده است .جنتی
پور ابراز داشت :پارکینگ سه طبقه این
موقوفه دهه فجر امسال بهره برداری
می شود .مدیرکل اوقاف وامور خیریه

کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد :این
پارکینگ با ظرفیت  ۳۲۰خودرو نقش
مهمی در کاهش گره های ترافیکی در
مرکز استان خواهد داشت .وی تاکیدکرد:
در دوران انتشار بیماری کرونا چهار هزار
بسته معیشتی در قالب طرح ضیافت
همدلی بین نیازمندان استان توزیع
شده است .مدیرکل اوقاف وامورخیریه
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :اهدای
کمک های نقدی برای آزادی ۱۲زندانی
غیر عمد و پرداخت چهارمیلیارد ریال به
نیازمندان از دیگر اقدام های این اداره در
سال جاری بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه از مهار
آتشسوزی کوه سیلم چاروسا خبر داد و گفت :نیروها به
مدت  ۱۲ساعت جهت پایش منطقه در محل آتش سوزی
حضور دارند.
هدایت اهلل آویزش در خصوص جزییات این خبر اظهار کرد:
آتش سوزی از عصر روز جمعه ۲۵مهرماه در این منطقه
شروع شد و تاکنون سه مرحله مهار شده است.
وی افزود :صعبالعبور بودن و شیب تند کوه باعث آتش
سوزی مجدد می شد.
آویزش با بیان اینکه آتش سوزی هم اکنون مهار شده است،
گفت :نیروها به مدت  ۱۲ساعت برای پایش منطقه در
محل حضور خواهند داشت .وی میزان خسارات وارده ناشی
از این آتش سوزی را  ۵هکتار عنوان و تصریح کرد۷۵ :
درصد خسارت وارده آتش سوزی مرتعی بوده است .آویزش
خاطرنشان کرد :مردم نقش مهمی هم برای کمک به مهار
آتش سوزی داشتند.

جنگلهای گچساران پس از  ۳شبانه روز
همچنان در آتش می سوزند

بخشدار مرکزی گچساران گفت :آتش سوزی جنگلها و
مراتع ارتفاعات این شهرستان پس از سه روز همچنان ادامه
داد“ .فرج اهلل استالحی” در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود:
این آتش سوزی در ارتفاعات مشرف به شهر دوگنبدان در
ضلع شمالی پتروشیمی پس از سه روز همچنان ادامه
دارد .وی در خصوص علت آتش سوزی اظهار کرد :علت
آتش سوزی دقیق مشخص نیست اما احتمال دارد که بعلت
سهل انگاری کسانی که برای چیدن میوههای کوهی اقدام
به روشن کردن آتش کردند این آتش سوزی رخ داده باشد.
بخشدار مرکزی گچساران خاطرنشان کرد :آتش سوزی
به علت وزش باد و سخت گذر بودن منطقه چندین بار
خاموش شده اما آتش دوباره از جاهای دیگر شعله ور شد.
استالحی تصریح کرد :هم اکنون نیروهای زیادی از نیروهای
ادارات شهرستان ،منابع طبیعی ،محیط زیست و ستاد
مدیریت بحران استان و نیروهای مردمی در حال تالش
برای خاموش کردن آتش منطقه هستند.
وی ادامه داد :با پیگیریهای صورت گرفته از امروز جمعه۲۵
مهرماه بالگرد شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برای
انتقال نیرو و تجهیزات به ارتفاعات محل آتش سوزی اعزام
شد .همچنین با استفاده از تجهیزات و ماشین آالت سنگین
و لودر اقدام به ایجاد آتش بر در محل آتش سوزی کرده ایم.
بخشدار مرکزی گچساران در رابطه با میزان خسارات وارده
این آتش سوزی بیان کرد :میزان خسارات وارده ناشی از
این آتش سوزی به جنگلها و مراتع منطقه هنوز مشخص
نیست و پس از بررسیها و ارزیابی دقیق مشخص می شود.

توزیع  ۶۰بسته “کمک مومنانه” بین
نیازمندان

به همت هیات انصار الثقلین دهدشت ششمین رزمایش
همدلی کمک مومنانه با اهدای  ۶۰بسته معیشتی بین
نیازمندان اجرا شد.هیئت مذهبی فرهنگی انصارالثقلین
دهدشت از ابتدای شیوع کرونا ویروس تاکنون ،طی ۶
مرحله بستههای حمایتی در قالب «رزمایش مواسات» را
در دستور کار خود قرار داده و به یاری نیازمندان و آسیب
دیدگان کرونا شتافت .این بستههای حمایتی بین ۴۱۰
خانوار نیازمند و آسیب دیدگان از کرونا توزیع شد.حجت
االسالم اندرزیان هدف از اجرای این رزمایشها را در
راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کمک
های مومنانه عنوان و تصریح کرد :سعی ما بر این است تا
پایان ویروس کرونا این مواسات وهمدلی توسط هیات انصار
تداوم داشته باشد.
مسئول هیات انصارالثقلین دهدشت گفت :هیات انصار
هیاتی فکری است و مسیر ما مشخص و وابسته به هیچ
جناحی نیستیم ،مسیر ما والیت و روی ریل قرآن و اهل
بیت(ع) حرکت میکنیم.
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فال روز
متولد فروردین :
دوستان شما افراد بسیار خوبی هستند ،اما گاهی اوقات وقتی که آنها با
شما مخالفت میکنند ،شما عصبانی میشوید .متأسفانه وقتی که عقاید
آنها با شما متفاوت است ،معموالً از ادامه دادن بحث با آنها خودداری
میکنید .اما امروز اینگونه نیستید .حتی اگر وسوسه شوید که این کار را
انجام دهید ،به یاد داشته باشید اگر هیچ کس نخواهد که خودش را عوض
کند ،هیچ مسأله پیچیدهای حل نخواهد شد.

متولد خرداد :
بادی از تغییرات بر فراز آسمان زندگیتان در حال وزیدن است ،اما برای
شما سخت است که دست به کار شوید چرا که هنوز آمادگی این کار را در
خود نمیبینید .بازگشت عطارد به سیاره شما نشان دهنده این است که
باید هدف خود را در زندگی مشخص کنید.
متولد تیر :
عجیب این است که اگر دیگران واقعا شما را مورد حمایت خود قرار دهند
یا اینکه کارهای شما را با سرتکان دادن تصدیق کنند شما بیشتر از آنکه
باید نگران می شوید .حقیقت این است که اگر کسی برخالف پیشرفت شما
حرکت کند قادر هستید که به او بگویید و اگر بخواهید با او بجنگید فقط
انرژی هدر دادن است.

متولد مرداد :
شما رابطه دوستانه خاصی با یک نفر برقرار کردهاید ،و االن فکر میکنید
که اگر بخواهید به این رابطه پایان دهید باید همه زندگیتان تغییر کند و از
این رو به آن رو بشود .بنابراین این موضوع خیلی شما را ناامید و همچنین
خسته کرده است .اعتماد بیش از اندازه شما به دیگران باعث شده که
خیلی بیاحتیاط عمل کنید.
متولد شهریور :
با تابیدن ماه امروز حس و شخصیت متفاوتی را درون خود احساس
خواهید کرد .هرچند که دیگران نمی توانند حس و حال امروز شما را
تشخیص دهند اما در درون خود احساسات عمیقی را خواهید داشت که
هنوز به سطح باالتر و ظاهری شما نرسیده است .از آنجا که افکار و احساس
خود را با کسی در میان نگذاشته اید احساس سنگین بودن آنها را دارید.

متولد مهر :
رابطه متقابل شما با دیگران ممکن است به خاطر ترس غیر منصفانه باشد.
اگر شما از این میترسید که شخصی سعی کند تا شما را تحت کنترل
خودداشته باشد بعد ممکن است شما به روشنی انگیزه درست او را متوجه
نشوید .با وجود اینکه نگرانیهای اخیر شما ادامه نخواهد داشت هنوز بهتر
است که سئوالهای ضروری را بپرسید تا هر گونه شک و شبههای را از
بین ببرید.
متولد آبان :
اگر امروز دیگران از شما انتظار داشته باشند که موقعیتی را اداره کنید
و آن را سرو سامان دهید که بسیار دشوار و غیرعملی است،شما از کوره
در خواهید رفت و بدنبال آن احساس ناخوشایندی خواهید داشت .این
ریسک بزرگی برای شماست که در جواب آنها نه بگویید ،بنابراین ممکن
است که مجبور شوید اعتماد بنفس خود را تقویت کرده و این مسئولیت
را قبول کنید.

متولد آذر :
حاال كه ماه وارد خانه ششم شما یعنی خانه سالمتی شده است ،شما خیلی
نگران اوضاع جسمانی خود هستید و به فكر بهتر كردن وضعیت سالمتی
خود افتادهاید .اگر احساس خوبی ندارید از انجام دادن كارهای سخت
پرهیز كنید .برای مثال به جای اینكه ناگهان از همین االن به جای غذا
شروع به خوررن هویج و سبزیحات كنید ،كم كم رژیم غذایی خود را تغییر
بدهید! همیشه قدمهای كوچك نتایج بزرگی در پی دارد.
متولد دی :

امروز ممکن است شما حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشید ،اما که
نمیدانید باید از کجا شروع کنید .متاسفانه ،شما ممکن است دیگران را
با احساسات شتاب زده که اشتباه هم هستند به دردسر بیندازید .این به
خاطر این است که شما آنقدر سریع واکنش نشان میدهید که دوستان و
افراد خانواده تان نمیدانند در سر شما چه میگذرد.
متولد بهمن :
امروز از یك طرف شما وسوسه شدهاید از زیر كار فرار كنید و یا اینكه
حداقل تا جایی كه امكان دارد كار كمتری انجام دهید .البته این سخن به
معنی این نیست كه شما میخواهید كسی را گول بزنید؛ بلكه معنی این
حرف این است كه شما وسوسه شدهاید به جای انجام دادن وظایف شغلی
كاری لذت بخشتر انجام بدهید.

متولد اسفند :
انرژی شما اکنون در سطح باالیی قرار دارد و بسیار مهم است که در رابطه
با این انرژی و زنده دلی تازه یافته خود مثبت بیندیشید .برنامه ریزی برای
هفتههای آینده بسیار مهم است چرا که مریخ زمان زیادی در نشان شما
خواهد ماند .اعتماد به نفس خود را باال ببرید و کارهای خود را بر اساس
برنامه ریزی انجام دهید .پشتکار شما در کنار تجربه و برنامه ریزی مهم
ترین عوامل موفقیت شما در اجرای برنامه هاست .به حرفهای دیگران
توجهی نکنید شاید کسانی باشند که بخواهند شما را منصرف نمایند.

جانشین فرماندهی انتظامی اهواز گفت :هنوز
موردی از مرگ یک دانش آموز در اهواز بر اثر برنامه
«مومو»گزارش نشده است.
سرهنگ کیومرث کشوری شنبه در گفت و گو با

راهکارهایی برای کاهش تاثیرات نزاع در سطح جامعه
گروه اجتماعی  -نزاع و درگيري داراي
مفهومي وسيع و معاني گوناگوني است و
هر جامعه طيفي از درگيري هاي خاص و
پذيرفتني را در درون خود مشخص كرده و
حساسيت خود را متوجه انواع ديگر اين پديده
ميسازد.
پديده خشم ،پرخاشگري و درگير شدن تا
حدي در جامعه انساني طبيعي است زيرا
زندگي بشر ،همواره با اين رفتارها مواجه
بوده است ،اما زماني كه روندي غيرطبيعي
پيدا كند و از حد معمول بيشتر باشد ،تبديل
به يك آسيب و ناهنجاري اجتماعي ميشود.
نزاع یک نوع رفتار است که از جمله
آسیبهای اجتماعی نیز به شمار میرود،
نزاع به رفتاری گفته میشود که بر اثر وضع
یا حادثهای از شخص یا اشخاص سر میزند
و بر اثر واگیری اجتماعی به دیگران منتقل
میشود و در نتیجه گروه کما بیش متجانسی
را به وجود میآورد.
برای کاستن شدت و فراوانی هر معضل
اجتماعی ،باید جامعه احساس تکلیف و
مسئولیت نماید و دست به کار شود .باید
مردم با عمق وجود احساس کنند که با عفو و
مدارا می توان از خیلی از درگیری ها و نزاع
ها ،جلوگیری کرد و با آموزش مهارت های
زندگی و یادگیری ،مسائلی مانند خونسردی،
متانت ،تامل ،تفکر و افزایش آستانه تحمل
افراد می توان نرخ نزاع و درگیری را در سه
سطح جامعه کاهش داد.
پدیده نزاع های فردی در مناطقی از كشور
كه به شدت متأثر از ارز ش های سنتی و
طایفه ای خود می باشند و گرایش و پایبندی
كمتری نسبت به قانون دارند ،بیشتر مشهود
است .يكي از انواع نزاع و درگيري ها ,نزاع و
درگيري خياباني است .در تعريف اين نوع از
نزاع و درگيري مي توان گفت كه دعواهایی
که گاه عالوه بر ناسزا گفتن و داد و فریاد
طرفین ،به زد و خورد هم منجر شده است.
نزاع هایی که در هر جامعه با توجه به شرایط
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی آن جامعه
اتفاق مي افتد و میزان زیاد بودن یا کم بودن
بستگي به عوامل مختلفی دارد .افزایش فقر،
بیکاری و تورم از جمله عوامل مهم در رشد
جرائم و نزاع به شمار می رود.
بیشتر کسانی که با دیگران درگیر شده و
دچار نزاع مي شوند شاید حتی به فکرشان نیز
نرسد آسیبی که به فرد مقابل می زنند ،آنها
را جزء مرتکبان جرح عمدی قرار می دهد ،اما
وقتی خشم طغیان می کند کمتر کسی است
که به عواقب آن فکر کند ،اگر شخصی به
قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه بزند
یا حتی قصد این عمل را نداشته باشد ،ولی
نوع عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود
مرتکب عمل عمدی شده است.
بعضی اوقات نیز اتفاق می افتد فردی که
دست به جرح عمدی زده است ،قصد چنین
کاری را نداشته و وسیله ای که از آن استفاده
کرده نیز نوعاً موجب قطع یا جرح عضو نمی

باشد ،بلکه عمل او نسبت به طرف مقابل به
واسطه پیری ،بیماری ،ضعف جسمانی یا سن
کم مِصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده
در حالی که خودش(صدمه زننده) از این
موضوع آگاه بوده است .در چنین شرایطی
مالك ،علم قاضی است .اگر قاضی تشخیص
دهد قطع یا جرح عضو ناشي از بروز درگيري
عمدی است مصدوم می تواند تقاضای قصاص
کند که اگر مجرمیت ضارب اثبات شود با
رعایت شرایطی قصاص خواهد شد.
عوامل بروز نزاع و درگيري
زندگي امروزه شهروندان به گونه اي است كه
سبب شكل گيري زمينه هاي استرس زا در
زندگي خود مي شوند .كه اين استرسها در
شهرهاي بزرگ و كالن شهرها تأثيرگذاري
بيشتري دارند ،كه با ايجاد اين استرسها
شهروندان به اصطالح از كوره در ميروند
و خشمگين ميشوند .دليل ديگر ترس
دروني افراد است .يعني افرادي كه به نوعي
ترس دروني دارند براي نزاعهاي خياباني
مستعدترند.
به اين صورت كه اين افراد براي رسيدن
به آرامش و خواست خود عصبي و خشن
ميشوند و بر اين باورند كه اين خشونت ،آنها
را به آرامش ميرساند ،اما كساني كه بدون
عصبانيت كارهاي خشن انجام ميدهند جزو
اين دسته از افراد محسوب نميشوند؛ چرا
كه آنها در رده جنايتكاران قرار ميگيرند و
از بحث ما خارج هستند ،اما غالب افرادي
كه از يك اتفاق ساده و يك بگو مگو عصبي
ميشوند و اين عصبانيت به درگيري فيزيكي
ميانجامد و در نهايت اتفاق ناگواري به وقوع
ميپيوندد ،در زيرمجموعه نزاعها ،از جمله
نزاعهاي خياباني قرار ميگيرند.
وقتي كه استرس و ترس دروني افراد افزايش
مييابد و آنها از مهار و كنترل اين ترس و
استرس ناتوان ميشوند و معموالً عواقب
ناخوشايندي را در پي دارد .البته عواقب
ناخوشايند بيشتر براي افرادي است كه
توان و مديريت مهار و كنترل خشم خود
را ندارند .واقعيت اين است كه كشور ما به
داليل متعددي از قبيل تعدد اقوام و طوايف،
خردهفرهنگهاي مروج نزاع ،باورهاي ناسالم
و مانند اينها ،از نظر وقوع نزاع و درگيري
رتبه بااليي دارد .همچنين ،استان گيالن نيز
از استانهايي است كه برابر اعالنهاي متعدد
منابع رسمي و غيررسمي ،درصد بااليي از
وقوع نزاع و درگيري را دارا ميباشد .آمارهاي
موجود در واحدهاي انتظامي و قضايي ،مؤيد
اين مطلب است.
راهكارهاي پيشگيري از نزاع و درگيري
یکی از مهمترین راهها برای جلوگیری از بروز
خشونت در بین افراد جامعه ،توجه بیشتر
مسئوالن مربوطه مانند دانشگاهها ،مدیران و
مربیان مدارس ،مانند برقراری تدابیر انضباطی
و مقررات در حوزه مدرسه و دانشگاه ،استفاده

جامعه

متولد اردیبهشت :
شما در این روزها چشمان تان را بیشتر باز کرده اید و به زندگی تان دقیق
تر مینگرید ،تا جزییات زندگی را نیز دریابید.باید سعی کنید بین زندگی
شخصی و روحیات تان یک تعادلی برقرار کنید زیرا روحیه شما با زندگی
که در حال حاضر تجربه میکنید سنخیتی ندارند به همین دلیل کمی
برایتان مشکل به نظر میرسد.

موردی از مرگ
دانش آموز
اهوازی با برنامه
«مومو»گزارش
نشده است

خبرنگار ایرنا بیان کرد :تا کنون هیچ موردی از مرگ
دانش آموزان بر اثر برنامه «مومو» به نیروی انتظامی
اعالم نشده است.
وی گفت :اما با توجه به اینکه به دلیل شیوع بیماری
کرونا آموزش به صورت مجازی شده است و کودکان
و نوجوانان از فضای مجازی بیشتر استفاده می کنند
از خانواده ها تقاضا داریم که از فرزندان خود در
استفاده از فضای مجازی مراقبت کنند.
همچنین پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا به نقل از
سرهنگ شاهین حسنوند رییس پلیس فتا بیان
کرد :موضوعی با عنوان چالش مومو در شبکههای
اجتماعی در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار
گرفته است.
وی با اشاره به پیامی که اخیرا ً در شبکههای
اجتماعی دست به دست میشود گفت :در روزهای
گذشته پیامی به نام “چالش مومو “ در شبکههای

اجتماعی بخصوص واتساپ منتشر شده که اغلب در
استانهای جنوبی شاهد آن بودهایم و برخی کاربران
که بیشتر آنها دانش آموز بودهاند ،این پیامها که
حاوی تصاویر مومو هستند ،دریافت کردهاند.
سرهنگ حسنوند افزود :برای برخی از کاربران واتس
اپ از حسابهای کاربری با شماره ایرانی و خارجی
پیامهایی به زبان فارسی ارسال شده بود که از آنها
خواسته شده بود در چالش مومو شرکت کنند؛ مومو
با استفاده از یک حساب کاربری واتسآپ ،یک لینک
تماس برای افراد ارسال کرده و پس از شروع به
گفتگو با افراد ،آنها را به رفتارهای خطرناک دعوت
میکند.وی گفت :متاسفانه کلیپهای چالش مومو
باعث نگرانی خانوادهها شده و این نگرانیها را به
فرزندان خود منتقل کرده و باعث ایجاد اضطراب
در آنها شده است.وی گفت :بررسیهای کارشناسان
پلیس فتا نشان داده که عمده این پیامها با انگیزه

ایجاد مزاحمت ارسال شده است که درخواست ما از
والدین این است که با فرزندان خود صحبت کرده و
به آنها اطمینان خاطر دهند که هیچ نگرانی در این
مورد نداشته باشند.سرهنگ حسنوند افزود :پلیس
فتا پیشتر در خصوص خطرات احتمالی استفاده
دانشآموزان از پیام رسانهای خارجی هشدار داده
بود ،ولی متاسفانه همچنان شاهدیم که والدین
اینترنت بدون محدودیت را در بستر یک پیام رسان
خارجی در اختیار فرزند خود قرار میدهند و همین
موضوع زمینه ساز این گونه مشکالت شده است.
وی از والدین خواست بر استفاده فرزندان خود از
پیام رسانهای خارجی نظارت کنند و آنها را برای
آموزش مجازی به نرم افزارهای خارجی راهنمایی
نکنند و اگر به هر دلیل نیاز به استفاده از بستری غیر
از برنامه شاد بود از پیام رسانهای داخلی استفاده
کنند.
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خبر

اختالف ملکی در اهواز  ۳کشته
برجای گذاشت

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز گفت :در پی درگیری طایفه ای
مسلحانه در یکی از محله های شهر اهواز به دلیل اختالف ملکی۳ ،
نفر کشته شدند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ “محسن دالوند” در
تشریح این خبر ،اظهار داشت :این درگیری مسلحانه ساعت  ۱۸امروز
به دلیل اختالف ملکی رخ داد که ماموران انتظامی پس از دریافت خبر
بالفاصله به محل اعزام شدند.این مقام انتظامی با بیان اینکه در این
درگیری طایفه ای  ۳نفر از طرفین نزاع کشته شده اند ،گفت :هم اکنون
امنیت در منطقه حاکم است و تالش برای شناسایی و دستگیری عامالن
نزاع با جدیت در دست پیگیری است.

کشف کاالی قاچاق در شهریار

از برنامههای آموزشی و برنامههای درسی
در مدارس و دانشگاه ،مشارکت و همکاری
در محیط مدرسه ،دانشگاه و جامعه ،ارائه
سمینارها و همایشهای مختلف در بین
جوانان و نوجوانان و دانشجویان در جهت
پیشگیری از این معضل اجتماعی است که
این موارد خود میتواند باعث کاهش خشونت
شود.
تعلیم و تربیت صحیح عاملی است که
اهمیت آن از سایر عوامل در پیشگیری از نزاع
و درگيري بیشتر است.
برنامهریزی در راستای ایجاد فرصتهای
شغلی برای بیکاران.
دادن آگاهیهای الزم به مردم از طریق
رسانهها در مورد ازدواج فرزندان ،افزایش
ثبات خانواده گسترش فضاي مجازي و شبكه
هاي اجتماعي و استفاده گسترده و تاثير
روزافزون آن بر افكار و رفتارهاي نسل جديد
كودكان ,نوجوانان و جوانان زمينه هاي بروز
رفتارهاي خشونت آميز كه نهايت آن منجر به
بروز نزاع و درگيري مي شود را فراهم كرده
است.
راهكارهاي مفيدي براي حمايت از كودكان,
نوجوانان و جوانان در امر پيشگيري از نزاع و
درگيري وجوم دارد كه از جمله آنها مي توان
به موارد زير اشاره كرد:
* بايد كودكان ،نوجوانان و جوانان را در
ايجاد و تشكيل گروه هايي كه هدفشان
فعاليت و تفريحات سالم و منطقي است
تشويق و ياري نمود كه مي توان اين امر را
در هر محله يا كوچه اي انجام داد .شركت
دادن كودكان ,نوجوانان و جوانان در فعاليت
و تفريحات سالم سبب مي شود كه اين طيف
از جامعه دچار انعطاف رفتاري مناسب ودر
نتيجه فراهم شدن راه براي ايجاد ابتكارات و
تحركات آنان شود.
* رقابت در امور ورزشي و در كنار آن به
وجود آوردن محيط دوستي و رفاقت در
شكل دهي و رشد روحيه از خود گذشتگي
نقش بسيار مهمي دارد ،كه خود اين موضوع
مي تواند سبب پيشگري از رفتارها و اعمالي
شود كه در نهايت منجر به نزاع و درگيري

مي شود.
تشريح كردن عواقب و نتايج نزاع و درگيري
در يك محيط دوستانه براي كودكان،
نوجوانان و جوانان بدون شك سهم به سزايي
در پيشگيري از بروز نزاع و درگيري ها دارد،
اين امر مستلزم اين اصل است كه مشكالت
فرهنگي ,اجتماعي و خانوادگي كه باعث ريشه
گيري رفتارهاي پرخطر در كودكان ,نوجوانان
و جوانان مي شود شناسايي و با برگزاري
كالس هاي آموزشي و حتي صحبت كردن
ها خصوصي با افراد به پيشگيري از نزاع و
درگيري هايي كه در آينده ممكن است براي
آن شخص رخ دهد اهتمام ورزيد.
با توجه به مطالب بيان شده بايد خاطر نشان
كرد كه نزاع و درگيري يكي از عوامل بسيار
مهم تهديد كننده امنيت رواني و امنيت
جسماني جامعه مي باشد كه مي تواند در
دراز مدت تاثير مخربي بر روند رو به رشد هر
فردي خصوصا كودكان و نوجونان و جوانان
شود و در نتيجه كشور را از لحاظ توسعه و
پيشرفت با مشكالتي مواجه كند.
هميشه گفته ايم و شنيده ايم كه پيشگيري
بهتر از درمان است و در نتيجه پيشگيري
از بروز نزاع و درگيري كم هزينه تر و در
عين حال بسيار پر بازده تر از مقابله با اين
پديده مي باشد .توجه به راهكارها و روشهاي
پيشگيري از نزاع و درگيري مي تواند كمك
شاياني در كاهش نزاع و درگيري داشته باشد.
خانواده به عنوان اصلي ترين ركن تربيت
كودكان ,نوجوانان و جوانان در ابتداي امر
خود بايد با روش هاي پيشگيري از نزاع و
درگيري و مهارت هاي كنترل خشم آشنا
باشند تا بتوانند راهكارهاي پيشگيري از نزاع
و كنترل خشم را براي فرزندان خود تشريح
كنند.
مدارس و دانشگاه ها و صدا و سيما هم در
كنار نهاد خانواده و ساير نهادهاي متولي
بايد كم هزينه ترين روشهاي كنترل نزاع و
درگيري را به صورت آموزش هاي همگاني
در اختيار جامعه قرار دهند تا شاهد از ميان
رفتن پديده نزاع و درگيري از سطح جامعه
ايران اسالمي باشیم.

جدول 2722

حل جدول 2721

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف محموله کاالی قاچاق به
ارزش  30میلیارد ریال در شهرستان شهریار خبر داد.
سردار “کیوان ظهیری” در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس
اظهار داشت :در پی دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر تخلیه و دپو
مقدار زیادی کاالی قاچاق در یک انباری در شهرستان شهریار ،بررسی
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی افزود :ماموران با انجام
اقدامات تخصصی محل انبار را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در
بازرسی از محل  50دستگاه پيانو خارجي  500 ،جفت کفش خارجي
چرم و  600قوطي و بسته قهوه و نسکافه کشف کردند.فرمانده انتظامی
غرب استان تهران با بیان اینکه کاالهای کشف شده ،تحویل سازمان
اموال تملیکی شد ،تصریح کرد :کارشناسان ارزش ریالی کاالهای کشف
شده را  30میلیارد ریال برآورده کرده اند.سردار ظهیری با بیان اینکه
در این رابطه  2متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند خاطرنشان
کرد :از آنجایی که قاچاق از تهدیدهای مهم تولید و اشتغال ملی است،
نيروي انتظامي قاطعانه با قاچاقچیان کاال و ارز برخورد مي كند.

 50تن كود شيميايي تقلبي
در ارسنجان كشف شد

فرمانده انتظامي ارسنجان از كشف  50تن كود شيميايي تقلبي و
غير قابل استفاده در بازرسي از دو انبار خبر داد.سرهنگ “محمدعلي
فرهادي” در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار داشت:
ماموران انتظامي شهرستان ارسنجان با اقدامات فني و تخصصي از وجود
مقدار زيادي كود شيميايي تقلبي در دو انبار مطلع شدند و پيگيري
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.وی با بيان اينكه ماموران پس
از هماهنگي قضائي به همراه رئيس اداره صمت و كارشناس جهاد
كشاورزي به محل مورد نظر اعزام شدند ،گفت :در بازرسي از آن دو
انبار 50 ،تن كود شيمیايي تقلبي و غير قابل استفاده كشف شد.فرمانده
انتظامي ارسنجان با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر دستگير و
تحويل مراجع قضائي شد ،تصريح كرد :كشاورزان و خريداران در خريد
كود و سموم دفع آفات به عالئم استاندارد توجه كرده و اينگونه اقالم را
از مراكز مجاز خريداري کنند.

اختالس  49میلیاردی در زنجان

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف یک فقره اختالس به
ارزش  49میلیارد ریال توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی خبر داد .
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ “ایرج خانی پور” اظهار
داشت :در پی ارجاع یک فقره پرونده به پلیس امنیت اقتصادی مبنی
بر اختالس در یکی از بانک های استان با توجه به حساسیت موضوع
رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت .
وی افزود :در بررسی ها و تحقیقات گسترده ای که توسط ماموران انجام
گرفت محرز شد کارمند یکی از بانک های زنجان اقدام به اخذ مبالغی
از مشتريان بانک در قالب سپرده بلند مدت با سود20درصد کرده که
دراين خصوص تاکنون از حساب بانکي  42نفر سوء استفاده نموده و
در قبال آن گواهي سپرده به نام بانک صادر و سود بانکي مشتريان را
خارج از شبکه بانکي ،خودش به حساب آنها واريز می کرد .جانشین
فرمانده انتظامی استان زنجان ادامه داد :با هماهنگی مقام قضائی فرد
متخلف دستگیر و در بازجویی های فنی و ارائه اسناد و مدارک به بزه
انتسابی به مبلغ  49میلیارد ریال اقرار کرد و با تکمیل پرونده به مراجع
ذی صالح معرفی شد.

غلبه بر بیماری کرونا
مستلزم تقویت همکاری مردم

برای جلوگیری از افزایش قیمت ها
نظارت بیشتری الزم است

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از یک میلیون و  ۱۰۰هزار
نفر در جهان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند ،گفت:
چیره شدن بر این بیماری نوپدید و حل این چالش جهانی مستلزم تقویت
همکاری مردم در عمل به توصیه های بهداشتی و نهادینه شدن حفظ
مسئولیت پذیری اجتماعی در همه مردم است .دکتر سیما سادات الری
بیان کرد :بیش از یک میلیون و  ۱۰۰هزار نفر در جهان جان خود...
صفحه ()4

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج
با تسلیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسالم (ص) و شهادت امام
حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) ،گفت :گسترش نظارت ها و
کنترل ها برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت انواع کاالها
در این استان ضروری است.... .
صفحه ()2

سیاست ایمنی جمعی
برای مقابله با کرونا
غیر اخالقی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد:

بیشتر مراقب باشیم ؛

رقابت کرونا
و قاتل خاموش

استان در وضعیت
قرمز و بحرانی کرونا

2

پیکر شهید مدافع امنیت
در یاسوج تشییع شد

آیین تشییع و خاکسپاری ستوان یکم شهید
داراب امرانی شهید امنیت با حضور مردم و
مسئوالن در یاسوج برگزار و در گلزار شهدای این
شهر به خاک سپرده شد .استاندار کهگیلویه و
بویراحمد روز شنبه در آیین تشییع و خاکسپاری
ستوان یکم شهید داراب امرانی گفت  :امنیت
آرامش و آسایش امروز ایران اسالمی مرهون
خون شهدا و جانفشانی و از خودگذشتگی
ایثارگرانی است که با تمام وجود و خالصانه
در راه اعتالی ایران اسالمی قدم برداشتند و
جان شیرین خود را در این راه مقدس در طبق
اخالص گذاشتند .حسین کالنتری با...

4

4

رونق تولید ملی
با اصالح نظام تصمیمگیری و برقراری شفافیت
است ،نسبتی با حمایت از تولید دارد؟
پازوکی افزود :بر اساس برنامه ششم توسعه ،نمایندگان
مجلس از تعریف پروژه منع شدهاند ،اما در قانون بودجه
سال جاری ما شاهد هستیم که در یکی از شهرهای استان
لرستان بودجهای برای ساخت استادیوم در نظر گرفته
شده است .این یک روال شده است که منافع ملی هر
ساله قربانی منافع منطقهای میشود .اگر مقایسهای میان
متن لوایح بودجهای که دولتها به مجلس ارائه میدهند با
متن قوانین نهایی بودجهای که در مجلس تصویب میشود،
انجام دهید ،خواهید دید که چگونه بودجهها به سمت
مناطقی که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از
آنجا آمدهاند ،هدایت شده است.
وی تصریح کرد :بسیاری از تصمیمات مدیران ما نابخردانه
بوده که منجر به این وضعیت شده است .تنها به عنوان یک
نمونه میگویم که شما االن در شهرهای قم و کرمانشاه
سازههای نیمهکاره منوریل را مشاهده میکنید .پروژهای
که بدون هیچگونه مطالعه علمی و اقتصادی میلیاردها
تومان صرف آن شد و تنها دلیل اجرای آن این بود که
یکی از اساتید رئیس جمهوری سابق ،به اجرای این پروژه
در کشور عالقهمند بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که وجود چنین
مسائلی نشان میدهد نظام تصمیمگیری کالن در کشور
ما مشکل دارد ،اضافه کرد :برای حرکت به سمت اصالح
این نواقص باید تریبونهای رسمی کشور در اختیار افراد
متخصص و کارشناسان مستقلی قرار گیرد که با استفاده
از نیروی تعقل خدادادی و با استناد به تجربیات حرفهای
صحبت میکنند .اما متاسفانه بسیاری از مدیران ما در
حلقه محدود افرادی درگیر شدهاند که جسارت بیان
حقایق را به آنها ندارند و در نتیجه از جامعه جدا افتادهاند.
پازوکی ضمن تاکید بر این که باید هزینه تقلب و فساد را
در اقتصاد باال برد ،خاطرنشان کرد :امروز باید دسترسی
تولید کنندگان به قوه قضاییه ،سریع و کمهزینه باشد تا در
صورتی که حقی از یک تولیدکننده ضایع شد ،با مراجعه
به قوهقضائیه ،سریع دادخواهی صورت گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد :در صورت وجود چنین
شرایطی تولیدکننده احساس میکند دستگاه قضایی
پشتیبانش است .اما در شرایطی که به عنوان مثال
درخواست بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام
از سوی سیستم بانکی رد میشود و به صورت همزمان
همان بانک با انجام یک تخلف به فرد دیگری بدون رعایت
تضامین قانونی ،وامی میدهد و خبری از برخورد قضایی به
موقع و قاطع با متخلف هم وجود ندارد ،طبیعتا تولیدکننده
از سرمایهگذاری در داخل کشور دلسرد خواهد شد.

مسائل سیاسی وارد
حوزه ورزش کهگیلویه و
بویراحمد نشود

وی ادامه داد :تولیدکنندگان ملی در خیلی از مواقع به
حقوق اقتصادیشان تعدی شده است که این باعث
میشود آنها سرمایههای خود را بردارند و از کشور بروند.
اگر بررسی شود طی سالهای گذشته حجم سرمایهگذاری
ایرانیان در کشورهای همسایه برای خرید امالک به چه
میزان بوده است و بررسی شود چرا این افراد حاضر به
سرمایهگذاری در داخل کشور نبودهاند ،دالیل بسیاری از
مشکالت زیربنایی مشخص میشود.
پازوکی با تاکید بر این که حکومت باید از هر فردی که
تولید میکند حمایت کند و قوانین باید به صورت واقعی و
نه فقط اسمی در خدمت تولید باشند ،تصریح کرد :اگر در
جامعه هر کس وظیفه خود را بهینه انجام دهد ،سیستم به
سمت تعالی حرکت خواهد کرد .اما متاسفانه در این روزها
شاهد هستیم که در شرایط کرونایی با توجه به تمامی
محدودیتهای اقتصادی ،یک دانشگاه علوم پزشکی اقدام
به انتشار کتابی با موضوع اقتصادی می کند.

سالمت

شفافیت ،مهمترین اصل در ایجاد اقتصاد با ثبات
است
این استاد دانشگاه در ادامه به اهمیت موضوع شفافیت در
حمایت از تولید ملی اشاره و تاکید کرد :در کشور ما تولید
از عدم شفافیت رنج میبرد .پدیده قاچاق محصول عدم
شفافیت است .اگر گفته میشود برای مبارزه با پولشویی
باید سیستم بانکی شفاف عمل کند ،این برای خدمت به
تولید ملی است .سیستم اگر شفاف باشد دولت هم میتواند
مالیات بگیرد و هم وابستگی به نفت کاهش پیدا کند.
وی یکی از نتایج شفافیت را برقراری عدالت در اقتصاد
دانست و افزود :بخش زیادی از اقتصاد ،معاف از مالیات
است .برای کمک به تولیدکننده باید طی اصالحاتی
ساختاری در نظام بودجهریزی ،این مسئله هم در نظر
گرفته شود که همه فعالین اقتصادی بایستی مالیات دهند.
در حال حاضر واسطهها و دالالن مالیات نمیدهند ،اما
تولید کنندگان به دلیل آنکه کارخانه و کارگاهی دارند،
باید مالیات بدهند .این عدالت نیست و تولیدکننده در
این شرایط به جای آنکه به خاطر سرمایهگذاری در بخش
تولید ،تشویق شود ،گاهی جریمه هم میشوند .اصالح این
گونه مسائل باید در نظام کالن تصمیمگیری اتفاق افتد تا
شاهد رونق تولید باشیم.
پازوکی تاکید کرد :اگر در اقتصاد بر تعامل با جامعه جهانی
توصیه میشود ،به این دلیل است که در یک اقتصاد بسته،
فساد اتفاق میافتد و شفافیت وجود ندارد .اما اگر شفافیت
به اقتصاد برگردد به این معنا که مبادله آزاد اطالعات
صورت بگیرد و دانستن همه چیز به استثنای اطالعات
حوزه خصوصی افراد و مسائل امنیتی ،حق همه مردم
فرض شود و همچنین شرایط رقابت سالم میان بنگاههای
اقتصادی برقرار شود و انحصارهای دولتی ،خصوصی و
خصولتی از میان برود ،آنگاه میتوانیم انتظار داشته باشیم
که تولید ملی رونق بگیرد.

سالح گرم عامل بیش از
 ۶درصد از مرگهای
غیرطبیعی استان

استفاده کنیم؟
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معاون بهداشت وزارت بهداشت عنوان کرد؛

است.
این چالش جدیدبه ناممومو در اپلیکیشن
فیس بوک و واتس آپ ایجاد شده که از
اکانت ناشناس با افراد ارتباط برقرارمی کند.
این بازی آنالین جدید و ترسناک و البته
بسیار خطرناک در واتس آپ در هفته های
اخیر در دنیا همه گیر شده و جان نوجوانان را
تهدید میکند و خانواده ها نگران هستند که
مانند نهنگ آبی منجر به مرگ و خودکشی
زیادی شود.

خوزستان در حال حاضر در وضعیت
قرمز کرونا قرار دارد
رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز روز شنبه گذشته در ستاد مدیریت
بیماری کرونای خوزستان اعالم کرد:
حدود  ۸۵۰بیمار مبتال به ویروس کرونا در
بیمارستانهای استان بستری هستند که از
این تعداد  2۳۰بیمار در بخش مراقبتهای
ویژه و مابقی در بخشهای عادی در حال
مداوا هستند ،در پیک دوم بیماری بیشترین
رکورد بیماران بستری در حدود  ۱۱۰بیمار
ثبت شد.
وی ادامه داد :آمار جانباختگان کرونا در
خوزستان همچنان تک رقمی است اما هر
چه تعداد بیماران باالتر رود  2هفته بعد تعداد
بیماران مراقبت ویژه و متعاقب آن تعداد
جانباختگان افزایش مییابد.
به گفته رییس مرکز بهداشت خوزستان،
میزان استفاده از ماسک در خوزستان به
طور متوسط به کمتر از  ۵۰درصد رسیده
و در حال حاضر بیمارستانهای رازی ،سینا،
گلستان ،تامین اجتماعی ،امیرالمومنین،
فاطمه الزهرا و ارتش درگیر در حال حاضر
جوابگو هستند اما نگران آینده هستیم.
سید محمد علوی افزود :اگر وضعیت به
همین منوال ادامه یابد و تمام بیمارستانها
نیز بسیج شوند تاب آوری پذیرش این حجم
از بیمار را ندارند.

می دانیم که ماسک های جراحی یکبار مصرف هستند.
در عین حال رطوبت باعث میشود که ماسک کارایی
خودش را از دست بدهد ،حاال که پاییز شروع شده و
بارش باران و برف هم بیشتر می شود ،باید پرسید
چگونه از ماسک استفاده کنیم تا در روزهای بارانی از
ابتال به کرونا پیشگیری کند؟.
باید توجه کرد که در روزهای بارانی ،ماسکها به خوبی
کار نمیکنند و مانع از انتقال کرونا ویروس نمیشوند
و به همین دلیل ماسکهای جراحی یکبار مصرف
هستند؛ چراکه در برابر آب آسیب دیده و از هم وا
میروند و بنابراین بی فایده میشوند.
در عین حال سایر ماسکها مانند ماسکهای پارچهای
و یا  N۹۵و ...نیز در آب و هوای مرطوب ،مانند
ماسکهای جراحی آسیبپذیر هستند.
بر اساس تحقیقات انجام شده ،در هنگام استفاده از
ماسک ،به محض اینکه صورتتان خیس شد ،باید آن را
خشک کنید و از ماسک جدید و خشک استفاده کنید.
بنابر اعالم کانال تلگرامی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،بر همین اساس ضروری است که حتما در
روزهای بارانی ماسک یدک همراهتان داشته باشید.

بیتاثیر بودن داروهای معروف در درمان
کرونا  ۳ /جزء موثر در بهبود این بیماران

معاون کل وزارت بهداشت با تاکید اینکه بسیاری از
داروهای معروف در درمان کرونا در عین بیتاثیر و
کم تاثیری ،عوارض جانبی خطرناکی نیز دارند ،گفت:
همراهان بیماران کرونایی از درخواست داروهای
متعدد خودداری کنند؛ چراکه مراقبتهای پزشکی و
پرستاری و استفاده از اکسیژن و بعضی داروهای ضد
التهاب معمولی تاثیر اصلی را در بهبود بیماران دارند.
دکتر ایرج حریرچی با اشاره به وضعیت کرونا در
تهران ،گفت :در استان تهران هنوز میزان بستری به
ترخیص روزانه  ۱.۵الی  ۲برابر بیشتر است.
وی افزود :آمار  ۵۳۰۰بیمار بستری و  ۱۲۰۰بیمار در
تخت های ویژه در تهران ،نگران کننده است.
حریرچی درباره داروهای مورد استفاده در بیماری
کرونا و اصرار برخی خانواده ها نسبت به مصرف
دارویی خاص برای بیمارشان ،ادامه داد :الزم است
تاکید کنیم که مطالعه جامع و چند قاره ای سازمان
بهداشت جهانی بی تاثیر بودن داروهای معروف در
درمان کرونا را نشان داد .در عین حال اکثر قریب به
اتفاق داروهای دیگر هم یا بی تاثیر یا بسیار کم تاثیر
هستند .وی گفت :بسیاری از این داروها در عین بی
تاثیر و کم تاثیری ،عوارض جانبی خطرناکی نیز دارند.
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد :بر همین اساس
همراهان بیماران کرونا از درخواست داروهای متعدد
خودداری کنند؛ چراکه مراقبت های پزشکی و
پرستاری و استفاده از اکسیژن و بعضی داروهای ضد
التهاب معمولی تاثیر اصلی را در بهبود بیماران دارند.
حریرچی تاکید کرد :همکاران محترم در مراکز درمانی،
راهنماهای بالینی ابالغی کمیته علمی معاونت درمان
را جهت درمان بیماران مبتال به کار گیرند.

کمبود ویتامین D
و افزایش خطر ابتال به کرونا

هيچ كردارى جز با نيت پذيرفته نيست.

Email: kbomid92@gmail.com

والدین از کودکان در برابر
اطالعات منفی فضای مجازی
محافظت کنند

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز در واکنش به جانباختن یک کودک
اهوازی براثر مواجه شدن با چالش موسوم
به مومو گفت :محدودیتهای دوران کرونا
کودکان را در معرض افسردگی قرار میدهد
بنابراین والدین باید از کودکان در برابر
اطالعات بیش از حد منفی فضای مجازی
محافظت کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر
فرهاد ابول نژادیان بیان کرد :محدودیتهای
دوران کرونا و دوری کودکان از بازیهای
گروهی و دوستان ،میتواند آنها در معرض
افسردگی قرار داده و موجب روی آوردن آنها
به چالشهای ناامن در فضای مجازی شود
در نتیجه خانواده ها ضمن نظارت بر محتوای
مجازی استفاده شده توسط کودکان ،خانه را
به محیطی شاد برای آنها تبدیل کنند و با
ایجاد یک جو خانوادگی ایمن و شاداب امنیت
داخلی کودکشان را حفظ کنند.
وی افزود :در این روزها که محتوای درسی
دانش آموزان به صورت مجازی ارائه میشود
ارتباط رده سنی پایینتر با فضای مجازی
بسیار بیشتر شده که همین موضوع لزوم
حساسیت والدین نسبت به فعالیتهای
فرزندانشان در فضای مجازی را اثبات میکند.
ابول نژادیان گفت :والدین باید ترس دوران
کرونا را برای بچه ها به پیامهای امیدبخش
برای رهایی از وضعیت کنونی تبدیل کنند،
زمان بیشتری را با کودکان سپری کنند ،با
آنها بازی کنند و جای خالی دوستانشان را
برای آنها پر کنند.
بر اساس این گزارش دانش آموز  ۱۱ساله
خوزستانی تحت تاثیر چالش “مومو” جان
خود را ازدست داد.
چالش نهنگ آبی که در چند سال گذشته
نوجوانان را تحت تاثیر قرار می داد و به نوعی
با مسخ کردنشان آنها را تشویق به گرفتن
جان خود می کرد در تحولی نوین جای خود
را به زشت سیرت و صورتی به نام مومو داده

ال َع َم َل اّ
إل بِنِ َّي ٍة

در سطح جامعه

چگونه در روزهای بارانی از ماسک
نیاز جدی برای اصالح نظام تصمیمگیری کالن در
حوزه اقتصاد
این استاد اقتصاد در ادامه تاکید کرد :ما باید با سیاست
ها بخردانه هم نظام های تصمیمگیری و هم نظام
تصمیمسازیمان را اصالح کنیم .نظام تصمیمسازی یعنی
نظام کارشناسی ،که باید بر اساس عقالنیت ،علم و آگاهی
با مشکالت برخورد کند .اما مهمتر از آن نظام تصمیمگیری
کشور است که متشکل از مدیران کالن کشور بوده و باید
منافع ملی را در نظر بگیرند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی اضافه کرد:
ما اگر از اصالح نظام تصمیمگیری کالن صحبت میکنیم،
یعنی باید مدیران کالن اصالحات را خودشان شروع کنند.
به عنوان مثال مجلس شورای اسالمی باید این اصالح را از
بودجهبندی برای خود شروع کند .این یک سوال مهم است
که چرا بعد از  ۴۱سال همچنان بودجه عمرانی کالنی به
مجلس اختصاص پیدا میکند؟ به عنوان مثال هزینههای
مجلس عوام بریتانیا را با مجلس شورای اسالمی ما مقایسه
کنید؟ علت این اشرافیت در مجلس ایران چیست؟ آیا این
نحوه تنظیم بودجه در اقتصادی که با کسری بودجه مواجه

یاسوج -میدان شهدا -سردارجنگل شمالی -ساختمان فدک طبقه دوم -واحد8
نمابر 33234136 :تلفن33234135 :
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش
شمار جانباختگان کروناویروس استان کهگیلویه
و بویراحمد به  ۱۷۶نفر خبر داد و گفت :طی 2۴
ساعت گذشته متاسفانه  ۴هم استانی بر اثر ابتال
به کرونا ویروس جان خود را از دست دادند.
دکتر پرویز یزدانپناه افزود :هم اکنون  ۳۱۶بیمار
مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستان های
استان بستری هستند که از این تعداد  ۱۴۴بیمار
کرونایی قطعی بوده و  2۱بیمار در بخش...
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عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر
لزوم حمایت از تولید ملی ،تقویت آن را در گروی اصالح
جدی در نظام تصمیمگیری کالن کشور در حوزه اقتصاد
و همچنین عزم جدی برای استقرار شفافیت در تمامی
مراودات اقتصادی دانست.
مساله حمایت از تولید داخلی موضوع مهمی است که رهبر
معظم انقالب نیز بر آن تاکید کردهاند و عالج مشکالت
اقتصادی را در گرو تمرکز بر مسئله تولید به همراه
جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و بستن رختههایی
همچون قاچاق ،واردات بیرویه و فسادهای مالی توصیف
کردند.
«مهدی پازوکی» عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبایی ،در گفتوگو با ایرنا تحقق جهش تولید در
کشور را در گروی حمایت همهجانبه تمامی ارکان حاکمیت
و همچنین قانون از تولید ملی توصیف کرد و گفت :اقتصاد
ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد
و هر سیاستی که به تقویت ثبات کمک کند ،باعث رشد
تولید ملی خواهد شد .برای دستیابی به این هدف باید
فضای کسبوکار به اولویت نظام تصمیمگیری کالن کشور
تبدیل شود.

سردبیر :پیمان فرامرزی
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علی رضا رییسی معاون بهداشت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
اینکه سیاست ایمنی جمعی برای مهار
ویروس کرونا ( کووید « )۱۹غیر اخالقی
و غیر ممکن است» ،گفت :براساس این
استراتژی  ۶۶درصد جمعیت کشور باید به
کرونا مبتال شوند.
رییسی با حضور در یک برنامه زنده
تلویزیونی برای بررسی آخرین وضعیت
ابتال به کرونا در کشور و راههای جلوگیری
از شیوع بیشتر این ویروس و تاثیر
سفرها در گسترش شیوع کرونا و افزایش
تعداد جان باختگان ،افزود :با ابتالی ۶۶
درصد افراد جامعه به ویروس کرونا قطعا
میلیونها نفر از بین خواهند رفت.
وی با بیان اینکه فروردین ماه امسال اوج
همکاری مردم برای جلوگیری از ابتال به
کرونا بود ،گفت :در ایام پایانی فروردین
سال جاری به علت همکاری و مراعات
مردمی ،بسیاری از مردم هنوز به دیدار
پدر بزرگها و مادر بزرگهای خود نرفته
بودند که این نشان از درک باال و همکاری
تمام قد مردم با وزارت بهداشت و ستاد
ملی مقابله با کرونا داشت.
رییسی ادامه داد :اما در خرداد ماه امسال
با همزمانی تعطیالت عید فطر و شکل
گیری سفرهای میان استانی موضوع ابتال
به کرونا شکل دیگری به خود گرفت و
با رعایت نشدن مقررات بهداشتی در
دهه نخست خرداد ،دوباره با اوج ابتال به
کرونا مواجه شدیم و از این رو در اواسط
خرداد ،رعایت مقررات بهداشتی و استفاده
از ماسک و مواد ضدعفونی کننده توسط
مردم با روند افزایشی به  ۸۰درصد رسید.
او گفت :آنچه در موج دوم شیوع کرونا حائز
اهمیت است اینکه در این موج استانهای
بیشتری به واسطه سفرهای میان ...

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

امام سجاد(سالم اهلل علیه):

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر گفت :کمبود
ویتامین دی خطر ابتال به کرونا را افزایش میدهد.
سعید کشمیری با بیان اینکه در حال حاضر  ۳۱۹بیمار
در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر
بستری هستند ،عنوان کرد :در  ۲۴ساعت گذشته
 ۵۸بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان
بوشهر بستری شدهاند .وی اظهار کرد :خوشبختانه در
 ۲۴ساعت گذشته  ۴۶مورد از بستریهای بخشهای
کرونایی در استان بوشهر با حال خوب از بیمارستان
مرخص شدهاند که از این تعداد  ۲۴مورد مثبت قطعی
بودهاند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد:
متأسفانه یک نفر از همشهریانمان با  ۸۲سن روزهای
ت شد ه که تست کرونایش امروز مثبت اعالم
گذشته فو 
شده و دارای بیماری زمینهای فشارخون باال و بیماری
قلبی و عروقی بوده است .دبیر ستاد مبارزه با کرونا
در استان بوشهر بابیان اینکه هماکنون  ۵۵مورد در
بخشهای مراقبتهای ویژه بستری هستند افزود :از
این تعداد در حال حاضر  ۲۶مورد از آنها با کمک
دستگاه تنفس میکنند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر افزود :کل موارد مثبت از ابتدای شیوع ویروس
کرونا در استان بوشهر تاکنون  ۱۴هزار و  ۳۲۲نفر
بوده است .کشمیری عنوان کرد :با ثبت موارد فوتی
جدید ،متأسفانه مجموع جانباختگان کرونا در استان
بوشهر تا  ۲۶مهرماه به عدد  ۶۵۱مورد رسیده است.
دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر با بیان
اینکه سردرد بسیار شدید ،تب خفیف ،بدن درد ،سرفه
خشک ،اسهال ،اختالل بویایی و چشایی از عالئم ابتال
به بیماری کووید  ۱۹است ،خاطرنشان کرد :کمبود
ویتامین دی خطر ابتال به کرونا را افزایش میدهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد :افراد
باالی  ۱۲سال که اطالعی از سطح ویتامین دی بدن
خود ندارند میتوانند برای پیگیری ماهی یک عدد
قرص مگادوز ویتامین دی  ۵۰هزار واحدی یا روزی
یک عدد قرص  ۱۰۰۰واحدی ویتامین دی مصرف
کنند.

کاریکاتور

سیاست ایمنی جمعی برای مهار کرونا غیر اخالقی است
علی رضا رییسی معاون بهداشت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
اینکه سیاست ایمنی جمعی برای مهار
ویروس کرونا ( کووید « )۱۹غیر اخالقی
و غیر ممکن است» ،گفت :براساس این
استراتژی  ۶۶درصد جمعیت کشور باید به
کرونا مبتال شوند.
رییسی با حضور در یک برنامه زنده
تلویزیونی برای بررسی آخرین وضعیت
ابتال به کرونا در کشور و راههای جلوگیری
از شیوع بیشتر این ویروس و تاثیر
سفرها در گسترش شیوع کرونا و افزایش
تعداد جان باختگان ،افزود :با ابتالی ۶۶
درصد افراد جامعه به ویروس کرونا قطعا
میلیونها نفر از بین خواهند رفت.
وی با بیان اینکه فروردین ماه امسال اوج
همکاری مردم برای جلوگیری از ابتال به
کرونا بود ،گفت :در ایام پایانی فروردین
سال جاری به علت همکاری و مراعات
مردمی ،بسیاری از مردم هنوز به دیدار پدر
بزرگها و مادر بزرگهای خود نرفته بودند
که این نشان از درک باال و همکاری تمام
قد مردم با وزارت بهداشت و ستاد ملی
مقابله با کرونا داشت.
رییسی ادامه داد :اما در خرداد ماه امسال با
همزمانی تعطیالت عید فطر و شکل گیری
سفرهای میان استانی موضوع ابتال به کرونا
شکل دیگری به خود گرفت و با رعایت
نشدن مقررات بهداشتی در دهه نخست
خرداد ،دوباره با اوج ابتال به کرونا مواجه
شدیم و از این رو در اواسط خرداد ،رعایت
مقررات بهداشتی و استفاده از ماسک و
مواد ضدعفونی کننده توسط مردم با روند
افزایشی به  ۸۰درصد رسید.
او گفت :آنچه در موج دوم شیوع کرونا حائز
اهمیت است اینکه در این موج استانهای
بیشتری به واسطه سفرهای میان استانی
مردم درگیر ویروس کووید  ۱۹شدند.
رییسی با بیان اینکه از میان بیش از
 ۵۰۰شهرستان در کشور ۴۵ ،شهرستان
باالترین آمار ابتال به کرونا را دارند ،افزود:
برای اعمال محدودیتهای هوشمند باید
سراغ  ۴۵شهرستان پرخطر و سهام دارتر
در ابتالی به کرونا برویم.
او ادامه داد :بیشترین آمار ابتال به کرونا
در کشور مربوط به شهرستانهای

کاریکاتور /معیشت مردم تحت تاثیر گرانی دالر و سکه

جامعه

وضعیت سهمگین کرونا در کشور  /غلبه
بر بیماری مستلزم تقویت همکاری مردم

مراغه ،بیرجند ،دماوند ،سیرجان ،خرم
آباد ،سبزوار ،یزد ،شهرضا ،زرند ،کاشان،
رفسنجان ،مریوان ،بروجن ،بوکان،
مالیر ،اسالم آباد غرب ،بانه ،نیشابور،
قم ،میاندوآب ،سنندج ،بویراحمد ،درود،
اصفهان ،مهاباد ،لنجان ،سقز ،بوشهر،
بهبهان ،اراک ،ساوه ،شهرکرد ،بیرجند،
ارومیه ،شیراز ،نهاوند ،تهران ،کرمان،
همدان ،کرج ،زنجان ،ورامین و خمینی
شهر است که از مسئوالن این شهرستانها
درخواست میشود نسبت به رعایت
مقررات بهداشتی در شهرستان خود دقت
نظر و اعمال توجه بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر و تا امروز،
قطعا کمتر از  ۱۵درصد از کل جمعیت
کشور به کرونا مبتال شده اند ،گفت :پس
درباره وضع کشور حرکت به سمت ایمنی
جمعی امکان پذیر نیست زیرا برای اعمال
ایمنی جمعی باید حدود  ۶۶درصد از
جمعیت کل کشور به ویروس کرونا مبتال
شده باشند که این استراتژی غیر اخالقی و

همزمان با روز جهانی غذا مطرح شد:

آژیر قرمز برای پرهیز از
ضایعات غذایی در ایران

رییس انجمن تغذیه ایران با هشدار نسبت
به ضایعات و هدر رفت غذایی در کشور،
گفت :سهم ایران از کل غذایی که هرسال
در جهان به هدر میرود ۲.۷ ،درصد است.
بر این اساس ضایعات موادغذایی در ایران
معادل ٣٥میلیون تن است این درحالی
است که در اتحادیه اروپا با  ٢٧کشور
عضو ،تنها ٩٠میلیون تن موادغذایی راهی
زبالهها میشود.
دکتر جالل الدین میرزای رزاز_رییس
انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی
کشور در یادداشتی که به بهانه روز جهانی
غذا در اختیار ایسنا قرار داده است ،آورده:
“امسال هفتاد و پنجمین سالی است که
در این روز در حدود  ۱۵۰کشور جهان،
برنامههای خاصی به منظور یادآوری و
افزایش آگاهی عمومی و تفهیم گرسنگی
و فقر اجرا میکنند.
بر اساس آخرین آمار حدود  ۱میلیارد
انسان از سوء تغذیه و گرسنگی رنج
میبرند که از این میان حدود  ۵۰درصد
در آسیا و  ۲۵درصد در آفریقا زندگی
میکنند .در مقابل این گرسنگان اما،
حدود  ۲میلیارد نفر در دنیا دچار اضافه
وزن و چاقی هستند .از برنامههای مهم
سازمان جهانی خواروبار(فائو) و دیگر
سازمانهای بینالمللی ،حذف گرسنگی تا
پایان  ۲۰۳۰در دنیا با همراهی و مشارکت
اهالی زمین است.
اخیرا برنامه جهانی غذا(World Food
)Programmeکه از سوی سازمان ملل
متحد ارائه شده بود به خاطر تالش در
مبارزه با گرسنگی و بهبود شرایط صلح

در مناطق دچار درگیری ،برنده جایزه
صلح نوبل سال  ۲۰۲۰میالدی شده
است .شاخه کمک غذایی سازمان ملل
متحد که بزرگترین نهاد انسانی جهان در
زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی است،
اعالم کرده هنوز یک نهم جمعیت جهان
غذای کافی ندارند .لذا نیاز به همبستگی
و همکاری چند جانبه بیش از هر زمانی
آشکارتر است.
وقتی در رابطه با غذا صحبت میکنیم
میتوان آن را از دو بعد امنیت غذایی و
ایمنی غذایی مورد کنکاش و بررسی قرار
داد که دو مقوله کامال متفاوت و جدا از
هم هستند.
 ۳چالش اساسی ایران در مقوله
امنیت غذایی
وی در ادامه آورده است :در بررسی امنیت
غذایی بر اساس تعاریف مختلف بینالمللی
پارامترهای مختلفی ارائه شده که اهم آنها
 ۴پارامتر و شاخص ذیل میباشد:
فراهم بودن غذا و مواد غذایی در همه ایام،
دسترسی به غذا (هم دسترسی فیزیکی و
در دسترس بودن غذا و هم فراهم بودن
شرایط اقتصادی خانوار برای خرید غذا)،
دانش الزم برای بدست آوردن ،پردازش
و درک اطالعات اولیه در مورد غذا و به
طور خالصه سواد تغذیهای و درجه ایمنی
و مغذی بودن و مفید بودن غذا و به طور
خالصه فراهم بودن غذای سالم.
در حال حاضر در ایران در مقوله امنیت
غذایی با  ۳چالش اساسی و ریشهدار کرونا
در ابعاد جهانی و ملی ،تحریمهای شدید و
ناجوانمردانه اقتصادی و وضعیت اقتصادی

غیر ممکن است.
رییسی تصریح کرد :اگر  ۶۶درصد از
جمعیت کل کشور به کرونا مبتال شوند بی
شک میلیونها فوتی خواهیم داشت پس
فع ً
ال امکان حرکت به سمت راهبرد ایمنی
جمعی برای کشورمان وجود ندارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره
پرداختن به مهمترین راهبرد پیش روی
مردم دنیا با ویروس کرونا ،گفت :نمیتوان
ادعا کرد که ویروس کرونا را شناخته ایم
اما در مواجهه با این ویروس به عنوان یک
دشمن ،ابزارهای مورد نیاز و اطالعات الزم
را داریم و در حال حاضر تنها بیماری
که در سراسر دنیا وجود دارد و اطالعات
کشورها درباره آن چندان تفاوتی باهم
ندارد همین کروناست.
وی با بیان اینکه درباره کرونا ،نه داروی
قطعی وجود دارد و نه واکسن مؤثری و
تنها راه مقابله با این ویروس ،فقط و فقط
پیشگیری و تقویت جسمانی است ،افزود:
تنها راه درمان بیماری کرونا در بیمارستان

مراقبت با کیفیت است و تنها داروی مؤثر،
اکسیژن است بنابراین خاصیت درمانی
داروهایی مانند رمدسیویر ثابت نشده است.
رییسی ادامه داد :افراد سالمند ،مبتالیان به
بیماریهای زمینهای و دیابتی ،افرادی که
از چاقی رنج میبرند و یا بیشتر در معرض
تعامالت فردی در جامعه قرار دارند باید
بیش از دیگران مراعات و مقررات بهداشتی
را رعایت کنند زیرا این دسته افراد بیشتر
در معرض ابتال به کرونا قرار دارند.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد :مردم باید
آگاه باشند که وضع کشور ما به گونهای
نیست که مانند کشورهای اروپایی و
آمریکایی ،تعطیلی کامل اعالم و مردم
را خانه نشین کنیم چون نه توان مالی
پرداخت هزینههای زندگی مردم ممکن
است و نه مردم پذیرای چنین شرایطی
هستند پس تا حداقل  ۱۰ماه آینده باید
فقط امیدوار به کشف واکسن کرونا بمانیم.
وی جوانان و کودکان را ناقالن بدون
عالمت خواند.

ناپایدار مواجه هستیم .متاسفانه این سه
عامل در صورت ادامه دار شدن در دراز
مدت میتواند امنیت غذایی را در کشور
تحت الشعاع قرار دهد و خسارات و صدمات
جبران ناپذیری را به سالمت جامعه وارد
کند ،لذا ضرورت بررسی ،واکاوی موضوع
و ارائه راهکارهای کارشناسی و تخصصی
برای برقراری امنیت غذایی کشور بیش از
هر زمان دیگری احساس می شود.
در دوران شیوع کرونا اما ،ایران توانست از
معدود کشورهای دنیا باشد که حتی در
مقایسه با کشورهای توسعه یافته تنوع و
کفایت مواد غذایی را در کشور چه به لحاظ
فراوانی و چه به لحاظ دسترسی فیزیکی
فراهم کند تا جایی که در روزهایی که در
اروپا فروشگاههای عرضه مواد غذایی غارت
میشد ،در ایران گویی اتفاقی نیفتاده و در
شرایط کامال عادی تنوع ،ارائه و کفایت
محصوالت و مواد غذایی کامال حفظ شده
بود .گرچه این فراوانی و تنوع بر اساس
تعریف امنیت غذایی یکی از شاخصهای
الزم و مهم می باشد ولی بر اساس پارامتر
های دیگر تعریف امنیت غذایی کافی
نیست.
عوامل سه گانه و تهدیدآمیز فوق که به
آنها اشاره شد عمدتا مداخله دولتمردان،
سیاستمداران و مسئولین اجرایی کشور
را می طلبد که ضرورت توجه به آنها در
وضعیت هشدار و قرمز قرار دارد .اما مردم
نیز با ورود به نحوه مصرف و توجه به آموزه
های اعتقادی ،مذهبی ،ملی و اخالقی می
توانند تا حدود زیادی مانع بروز ناامنی
غذایی در کشور باشند که الزم است تک
تک هموطنان عزیز با درک شرایط موجود
به سهم خود در برقراری امنیت غذایی
مشارکت نمایند.
وجود ساالنه  ۱.۳میلیارد تن ضایعات
مواد غذایی در دنیا
بر اساس مطالعات و آمار های ارائه شده
هرسال  ۱.۳میلیارد تن ضایعات مواد
غذایی در دنیا وجود دارد که این ضایعات
معادل یک سوم کل مواد غذایی تولید شده
برای مصرف انسانها است و میتواند غذای
کافی برای  ۲میلیارد نفر انسان گرسنه را

در سال فراهم نماید .در کشور ما نیز بر
اساس بررسیهای به عمل آمده حدود
 ۳۰درصد ضایعات غذا از چرخه تولید تا
مصرف وجود دارد .چرخه و زنجیره غذا از
مزرعه شروع میشود و پس از طی چرخه
فرآوری و عرضه به سفره ها میرسد.
سهم ایراندر تولید ضایعاتغذایی
براساس گزارش سازمان جهانی خواربار و
کشاورزی(فائو) ،هرروز بهازای هر نفر ۱۳۴
کیلوکالری غذا در ایران به هدر میرود،
یعنی سرانه هدررفت روزانه غذا در ایران
 ۱۳۴کیلوکالری است .سهم ایران از کل
غذایی که هرسال در جهان به هدر میرود
 ۲.۷درصد اعالم شده است .بر همین
اساس ضایعات موادغذایی در ایران معادل
٣٥میلیون تن است .این درحالی است که
در اتحادیه اروپا با  ٢٧کشور عضو ،تنها
٩٠میلیون تن موادغذایی راهی زبالهها
میشود .یک پژوهش علمی ،ارزش مادی
ضایعات موادغذایی در ایران را ١٥میلیارد
دالر برآورد کرده که اگر این رقم را با درآمد
نفتی در شرایط غیر تحریم مقایسه کنیم،
متوجه میشویم که مردم ما معادل تقریبا
۵۰درصد درآمد نفتیمان را با ضایعات غذا
به سطل زباله میریزند .بیشترین ضایعات
غذا در ایران مربوط به نان ،میوه  ،برنج و
سبزیجات است.
لذا ساماندهی و ورود اورژانسی کشور
جهت جلوگیری از آمار  ۳۰درصدی
ضایعات غذا در کشور با آموزش و ارتقاء
فرهنگ عمومی جامعه در جهت اصالح
الگوهای ناصواب مصرف که متاسفانه در
بسیاری از خانواده های شهری نهادینه
شده است ،میتواند تا حدود زیادی ناامنی
غذائی را از ما دور کند و درصورت طوالنی
بودن یا تداوم وضع موجود آنرا به تاخیر
بیندازد .همه ما ایرانیان سربازان برقراری
امنیت غذایی هستیم که با برداشتن قدم
اساسی جلوگیری از اسراف و ضایعات مواد
غذایی میتوانیم نقش سازنده خود را ایفا
نماییم .باشد که سیاستمداران ،دولتمردان
و مسئولین اجرائی کشور هم بسان
فرماندهان امنیت غذایی به وظایفشان
عمل کنند”.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از یک میلیون و  ۱۰۰هزار
نفر در جهان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند ،گفت:
چیره شدن بر این بیماری نوپدید و حل این چالش جهانی مستلزم
تقویت همکاری مردم در عمل به توصیه های بهداشتی و نهادینه شدن
حفظ مسئولیت پذیری اجتماعی در همه مردم است.
دکتر سیما سادات الری بیان کرد :بیش از یک میلیون و  ۱۰۰هزار نفر
در جهان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست دادهاند.
وی افزود :چیره شدن بر این بیماری نوپدید و حل این چالش جهانی،
مستلزم تقویت همکاری مردم در عمل به توصیههای بهداشتی و
نهادینه شدن حفظ مسئولیتپذیری اجتماعی در همه مردم است.
سخنگوی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد که باتوجه به وضعیت
سهمگین بیماری در کشور و آغاز روزهای سرد سال و نگرانیها و
خطرات مترتب بر فصل سرما ،با همکاری مردم در عمل به توصیههای
بهداشتی شاهد گذر از روزهای سخت پیش رو با کمترین آفت بیماری
و مرگ و میر ناشی از آن باشیم.
سخنگوی وزارت بهداشت ،ضمن تاکید بر لزوم عدم برگزاری
مهمانیهای خانوادگی ،گفت :متاسفانه بر اساس شواهد موجود الگوی
شیوع کرونا در کشور در حال پیشروی به سمت سرایتهای خانوادگی
است.
دکتر سیما سادات الری ،گفت :یکی از رفتارهای اجتماعی خطرآفرین
در برابر بیماری کرونا برگزاری مهمانیها و دورههمیهای خانوادگی
است که متاسفانه بر اساس شواهد موجود الگوی شیوع کرونا در کشور
در حال پیشروی به سمت سرایتهای خانوادگی است.
وی افزود :از کلیه هموطنان خود می خواهیم در خانه ماندن را
همچنان در اولویت بگذارند و از روشهای مجازی برای دیدارهای
خانوادگی استفاده کنند .قطعا پایبندی به این اصول به دلیل ویژگیهای
خاص و ارزشمند فرهنگی ما دشوار است ،اما نباید فراموش کرد در
صورت عدم اصالح رفتارهای پرخطر ممکن است وضعیت بیماری در
کشور به مراتب سختتر از وضعیت موجود شود.

سازمان ملل خواستار
همبستگی با فقرای جهان شد

دبیرکل سازمان ملل شنبه در روز جهانی مبارزه با فقر خواهان
همبستگی با مردم فقیر جهان شد .به گزارش امید مردم از وب سایت
رسمی سازمان ملل ،آنتونیو گوترش در پیام ویدئویی خود تاکید کرد
که بیماری کرونا به عنوان بحران مضاعفی برای مردم فقیر جهان است.
به گفته دبیرکل سازمان ملل ،آنها (فقرای جهان) بیشترین خطر
قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا را دارند و کمترین دسترسی را
به مراقبتهای بهداشتی با کیفیت دارند .گوترش خاطرنشان کرد،
برآوردهای اخیر نشان میدهد که بیماری همه گیری کرونا در این
سال میتواند  ۱۱۵میلیون نفر را فقیر کند .وی در این پیام افزود ،زنان
بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند زیرا با وجود باال بودن احتمال
بیکار شدن آنان از حمایت اجتماعی کمتری برخوردار هستند.
رئیس سازمان ملل همچنین بر ضرورت تالشهای فوقالعاده برای
مبارزه با فقر در برهه کنونی تأکید کرد.

روزهای دشواری در پیش است،
در خانه بمانید

آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در پی افزایش ابتال به کرونا برای سومین
روز متوالی در این کشور از “یک مرحله بسیار جدی” سخن گفته و از
مردم خواسته است تماسها و سفرهای خود را محدود کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های آلمان ،ابتال به کرونا در آلمان طی
روز های اخیر افزایش یافت و ظرف  ۲۴ساعت گذشته به هفت هزار و
 ۸۳۰مورد رسید .با توجه به افزایش بیشتر شمار مبتالیان به بیماری
کووید  ۱۹در آلمان ،آنگال مرکل ،صدراعظم این کشور در پادکست
هفتگی خود از شهروندان درخواست فوری کرده است که تماسهای
خارج از خانواده را کم کنند و از میزان سفر و رفت و آمدهای خود
به شکل جدی بکاهند .او در این پادکست خطاب به شهروندان گفته
است« :من از شما خواهش میکنم از هرگونه سفر یا جشنی که واقعا
ضروری نیست خودداری کنید .لطفاً تا جایی که ممکن است در خانه
و محل زندگی خود بمانید ».به گفته مرکل ،آلمان در “فاز بسیار جدی
بیماری کروناست” .او تاکید کرده است که شیوع ویروس کرونا سریعتر
از شش ماه پیش یعنی در ماههای مارس و آوریل است .او گفت که
به همین دلیل “حاال هر روز تعیین کننده است” .صدراعظم آلمان
هشدار داد« :در این شرایط دیگر کافی نیست که فاصله را رعایت کنید
و ماسک بزنید .اکنون باید فراتر برویم .علم به وضوح به ما می گوید
شیوع ویروس مستقیماً به تعداد تماسها و برخوردهایی که هر یک
از ما داریم بستگی دارد ».دویچه وله گزارش داد ،آلمان در مقایسه
با سایر کشورها موفق شده نسبتا خوب با بیماری کرونا مقابله کند.
دلیلش هم این است که اکثریت شهروندان مقررات ومحدودیتها را
جدی میگیرند و با مالحظه و عقل سلیم رفتار میکنند .مرکل خطاب
به مردم میگوید« :این موثرترین درمانی است که ما در حال حاضر
علیه بیماری همه گیر داریم .تابستان نسبتا به آرامی به پایان رسید
اما اکنون ماههای دشواری در پیش است ».او هشدار داد که زمستان
میرسد و “مردم با رفتار خود تعیین میکنند که چگونه این دوره
سپری شود”.

