شرایط کرونا در کشور
اسف بار است

عدم برخورد با قانون شکنان؛

بزرگترین نقصان مدیریت کرونا
وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات مدیریتی از روزهای ابتدایی شیوع
کرونا در کشور گفت :در حالی که ایران شفافترین آمار از کرونا را ارایه
میکند اما همواره در مواردی مانند عدم برخورد با ناقضان پروتکلهای
بهداشتی با نقصان روبرو هستیم .دکتر سعید نمکی در مراسم تجلیل
از شهدای عرصه سالمت ناجا ،ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و
تشکر از فرمانده نیروی انتظامی گفت :مدتها است که میخواهم برای
دستبوسی یکایک این نیروها بیایم که در این ایام در کنار بنده به ...
صفحه ()4

عضو ستاد ملی مقابله با کروناگفت :شرایط کرونا در کشور اسفبار است
و دیگر هیچ تخت خالی در بیمارستانها وجود ندارد .مسعود مردانی روز
یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا افزود :در شرایط کنونی
وضعیت کشور از لحاظ همه گیری کرونا نامطلوب است و باید تمهیدات
اساسی برای مقابله با موج سوم این ویروس اندیشیده شود .وی با بیان اینکه
تجمعات و سفرهای غیر ضروری بر اوج ابتال به کرونا و مرگ و ...

صفحه ()4
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تعامل نزدیک مدافعان
سالمت و امنیت؛ ضرورت
مبارزه با کرونا است

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در
کالنشهر تهران با تاکید بر ضرورت همکاری
نزدیک کادر بهداشت و درمان و نیروی
انتظامی ،تعامل مدافعان سالمت و مدافعان
امنیت را راهبردی ضروری در مسیر مبارزه با
کرونا عنوان کرد.
به گزارش روز یکشنبه دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،دکتر علیرضا زالی در مراسم
تجلیل از شهدای سالمت ناجا گفت :نیروی
انتظامی قبل از اینکه یک نیروی نظامی باشد،
یک نظام اجتماعی است.رابطه مهرورزانه امروز
نیروی انتظامی با آحاد شهروندان را مثال
زدنیست.
زالی در این مراسم که در ستاد فرماندهی
انتظامی استان تهران برگزار شد دستیابی به
چنین سطحی از سرمایه اجتماعی در بین مردم
را ستودنی و نیروی انتظامی را کانون اطمینان
بخش و امنیت بخش برای آحاد اجتماعی
توصیف کرد.
زالی با تاکید بر اهمیت انکار ناشدنی مسئله
کرونا در وضعیت فعلی کشور ،توفیق حکمرانی
را در گروی نحوه مدیریت بیماری کرونا دانست.
وی با بیان اینکه امروزه در دنیا نوع رویکرد
نسبت به مدیریت بیماری کرونا به عنوان یکی
از شاخص های حکمرانی مطرح است ،به مرور
نحوه مشارکت نیروی انتظامی در مدیریت
بیماری کرونا از روزهای نخست شیوع بیماری
تا کنون پرداخت.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در
کالنشهر تهران با اشاره به نقش موثر نیروی
انتظامی در مبارزه با قاچاق و احتکار اقالم
بهداشتی و تجهیزات حفاظتی همچون ماسک،
الکل ،گان و به ویژه در هفته های نخست شیوع
بیماری ،فایق آمدن بر مبارزه با قاچاق را
مرهون اقتدار نیروی انتظامی دانست.
زالی با اشاره به نقش موثر نیروی انتظامی در
مدیریت سفرهای نوروزی ،مدیریت تجمعات
 ۱۳فروردین و اجرای طرح فاصله گذاری
اجتماعی و نظارت بر ارابه خدمات عمومی و
همچنین مشاغل از منظر رعایت پروتکل های
بهداشتی ،گفت :نیروی انتظامی در شهر تهران
تمام امکانات درمانی و بهداشتی خود را در
اختیار ستاد مقابله با کرونای استان ...
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فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

آژیر خطر کرونا در بویراحمد کشیده شد

کاهش  ۳۰درصدی
تصادفات منجر به فوت
استان طی یکسال اخیر

وضعیت قرمز
به بحران رسید

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
تصادفات منجر به فوت این استان طی یک سال اخیر ۳۰
درصد کاهش یافت.سرهنگ کیقباد مصطفایی صبح روز
یکشنبه  ۲۷مهر ماه در مراسم صبحگاه نیروی انتظامی
استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک هفته
نیروی انتظامی ،افزود :به دلیل تقارن با عزاداریهای ماه
صفر تاخیر دو هفته ای در برگزاری هفته نیروی انتظامی
را داشته ایم .این هفته با  ۲۴عنوان اصلی برگزار ...

2

آخرین مهلت دریافت تسهیالت
کرونایی در استان اعالم شد
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه بویراحمد گفت :بستر
های الزم برای ارایه تسهیالت کرونایی در استان فراهم
است و با توجه به محدودیت زمانی جذب ،متقاضیان باید
از امروز در فرصتی  ۷۲ساعته نسبت به دریافت آن اقدام
کنند .حشمت اهلل صمیمی اظهار داشت :در پی شیوع
بیماری کرونا در کشور تعداد زیادی از کسب و کارها
خسارت دیدند و به منظور کمک به این واحدهای تولیدی
این تسهیالت به استان اختصاص یافته است .وی افزود:
دولت همواره حامی تولیدکنندگان است و انتظار می رود
افراد هرچه سریع تر برای دریافت این تسهیالت اقدام کرده
و از این مزایا بهره مند شوند .معاون اقتصادی استاندار
کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت :علی رغم تاکیدهای
بسیار و برپایی نشست های متعدد با دستگاه های اجرایی
و بانک های استان در خصوص روند جذب این تسهیالت به
مشاغل آسیب دیده در استان ،آن گونه که انتظار...

مراجعه برای سقط درمانی
در کهگیلویه و بویراحمد
افزایش یافت
2

شیوع افسردگی
بارش های امسال
در کهگیلویه و بویراحمد در آسایشگاه های
با تاخیر آغاز می شود
سالمندان
2
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قوه قضاییه ضامن قراردادهای بانکها با سود
بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی نمیشود

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سخنان یکی از اعضای
کمسیون قضائی مجلس درباره تصمیم جدید قوه
قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر
از نرخ مصوب بانکی گفت :مالک ما برای میزان نرخ
سود وامها ،آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای
پول و اعتبار میگوید .اگر بانکها بخواهند بدون
هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ،مبلغی
برای سود خود تعیین کنند ،دیگر دستگاه قضا ضامن
اجرای آن نخواهد بود.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه
قضاییه ،حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی روز (یکشنبه) در دیدار با رئیس و اعضای
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی،
با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی
مجلس اظهارداشت :امیدواریم این مدتی که برای
تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست
رفته است ،با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون
جبران شود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه
قضایی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ،افزود:
اولویتبندی طرحها و لوایح حقوقی و قضایی در
مجلس از ضرورت های کار کمیسیون است .به عنوان
مثال ما مدتهاست که نواقص الیحه شوراهای حل
اختالف را رفع کرده ایم اما این الیحه همچنان در
کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است ،البته
به ما نوید داده اند که این الیحه به زودی به صحن
دولت برود.
رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقالب
درباره برگزاری دادگاههای اخالل کالن در امور
اقتصادی کشور گفت :ما میخواهیم قبل از آنکه زمان
استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری
دادگاه های جرائم اقتصادی به پایان برسد ،این
دادگاهها طبق یک قانونی برگزار شود و الزمه این امر
تصمیم مجلس است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمادگی حداکثری
قوه قضاییه برای تعامل با مجلس و به طور خاص
کمیسیون حقوقی قضایی اظهارداشت :کمیسیون
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حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه
قضاییه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری
جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون و سایر
کمیسیون های مجلس همچون دوره گذشته ،اعالم
میکنیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان
عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای
بانکی با سود بیش از نرخ مصوب افزود :رای وحدت
رویه ،رأی از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای
همه الزم االجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور
این رأی ،بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق های تعاونی
و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی تقدیر کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،به گزارش
یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره دفاتر
خدمات قضائی اشاره کرد و گفت :یکی از اولویت ها
این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به
حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه
در ساز و کار دفاتر خدمات هستیم.
رئیسی یکی از اولویت های دوران تحول در قوه
قضائیه را ارائه بازخورد فعالیت های کارکنان
دستگاه قضائی به خود آنها عنوان کرده و با اشاره
به برنامه ویژه سفرهای استانی افزود :به عنوان یک
نمونه قبل از آنکه به دادگستری استانها مراجعه
کنیم ،مستندی از میزان رضایت مراجعهکنندگان
به دادگستری و سازمان های وابسته قضایی در آن
استان تهیه می شود و این مستند قبل از سخنرانی
در جمع قضات و کارکنان استان ،در حضور مسئوالن
دادگستری استان به نمایش درمیآید تا کارکنان
استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان
از عملکرد خود قرار بگیرند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :دستورالعمل حفظ
کرامت انسانی در قوه قضائیه صرفا توصیههایی
اخالقی نبوده بلکه یک الزام قضائی محسوب میشوند
و همه کارکنان دستگاه قضائی باید به آن ملتزم
باشند.
رئیسی اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت
های اصلی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت :در برنامه

ششم توسعه  ۳۶حکم برای قوه قضاییه وجود دارد و
ما هر  ۳۶حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال
کرده ایم .به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا
ابالغ شد ،یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است
که اجرایی شد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبتهای
خود به قانون ثبت اموال مسئوالن در سامانه طراحی
شده برای منظور اشاره کرد و گفت :ثبت اموال
مسئوالن باید همچنان با جدیت دنبال شود .البته
در این مورد استفساریهای در اواخر مجلس سابق
داشتیم و سواالت و ابهاماتی را در آن استفساریه
مطرح کردیم .کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با
پاسخگویی به این استفساریه می تواند کمک قابل
توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسئوالن در سامانه
انجام دهد.
رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه
حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت
داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد ،گفت :بنده
مجاز نمی دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز
درآمدهایی که قانون تعیین کرده داشته باشد و باید
صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین
شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت
معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه گفت :یک
قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین
شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به
خوبی تامین کنیم ،دچار مشکل می شویم.
رئیسی همچنین با بیان مشکالتی که در خصوص
پرداخت مهریه در کشور وجود دارد گفت :مهریه بر
ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی ،از
انجام تعهد مهریه امتناع می کند باید طبق قانون
با او برخورد کرد اما از این نکته غافل نشویم که
ط مهریه وضعیت
در محکومیت های مالی و تقسی 
اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت .اگر بررسی ها
نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی
ندارد ،باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند
دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مساله به
زندان برود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما در قوه قضاییه
برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم،
گفت :ما اگر نتوانیم بخش هایی که به نحوی با ادارات
و سازمان ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین
موظف کنیم ،از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.
کاهش پروندههای قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه
اتفاق نمیافتد
رئیسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده های
قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمیافتد،
گفت :یکی از دالیل ازدیاد پروندههای موجود در قوه
قضاییه ،وجود اسناد عادی است .پرونده های مربوط
به اختالفات ملکی در قوه قضاییه فراوان است و منشا
این اختالفات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر
ما به جای اسناد عادی ،اسناد رسمی را معتبر بدانیم
در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر
خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت های خود
با بیان اینکه ماده  ۱۰۰برای جلوگیری از تخلف است
نه تخلف خریدن ،گفت :دیوان عدالت اداری و معاونت
حقوقی قوه قضاییه پس از جلسات کارشناسی متعدد،
پیشنهاد ماده  ۱۰۰جدید را دادهاند و امیدواریم این
گره نیز با همکاری مجلس باز شود.
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آگهی مزایده عمومی ماشین آالت
دهیاری بخش سوق دهستان راک
به اطالع عمومی می رساند دهیاری دهستان راک بخش سوق در شهرستان کهگیلویه در نظر دارد
ماشینآالت خود را به شرح زیر بر اساس قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش
برساند .از متقاضیان تقاضا می شود ضمن بازدید و رعایت دقیق شرایط ذیل،
پیشنهادات خود را از مورخه  1399 /7 /28لغایت  1399 /8 /3به دهیاری دهستان راک
تحویل و در صورت ضرورت با شماره تلفن  09178445070تماس حاصل نمایند.
ردیف
1

نام خودرو و مشخصات فنی و شرح تجهیزات

ارزیابی به ریال

یک دستگاه وانت نیسان تیپ  2400بارکش حمل زباله
ظرفیت  3تن مدل  1384رنگ آبی روغنی  4سیلندر
بنزینی به شماره موتور  250479شماره شاسی D 44778
پالک  24ب  861ایران  49با اتاق کامل

450 /000/000

مجموع یک ردیف ماشین آالت به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی می گردد
شرایط مزایده :
 - 1به مبالغ پیشنهادی کمتر از مبلغ پایه ترتیب اثر داده نمی شود
 - 2روز بازگشایی پاکت های پیشنهادی مزایده  1399 /8 /5میباشد و پس از بازگشایی پاکت ها باالترین نرخ
پیشنهادی به عنوان برنده تعیین می شود
 - 3متقاضیان می توانند جهت بازدید ماشینآالت همه روزه بجز ایام تعطیل به محل دهیاری مربوطه مراجعه و پس از
بازدید  ،نسبت به تهیه مدارک و فرم پیشنهادی مربوطه اقدام نمایند.
 - 4پیشنهاد دهندگان می بایست  ۵درصد قیمت کارشناسی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی طی
فیش واریزی در وجه حساب دهیاری مربوط نزد بانک کشاورزی به شماره حساب  414276639واریز و اصل فیش
را همراه با قیمت پیشنهادی در پاکت الک و مهر شده را به دهیاری مربوطه تحویل نمایند
 - 5تامین هزینه های کارشناسی ،درج آگهی و انتقال سند بر عهده برنده مزایده می باشد.
 - 6برندگان مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعالم نتیجه مزایده ،اقدام به پرداخت بهای پیشنهادی خود
نمایند و در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر ،دهیاری حق دارد ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده برنده از
برندگان بعدی دعوت به عمل آورد.
 - 7پیشنهادات باید از هر حیث کامل  ،بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ،خدشه  ،عیب و نقص و قلم خوردگی
نداشته باشد و در صورت وجود خدشه در اسناد و مدارک مزایده و ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم برخالف شرایط
مزایده و یا نداشتن سپردههای کافی و یا بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی اقدام شود آن پیشنهادات مردود و ترتیب
اثر داده نخواهد شد.

دهیاری دهستان راک بخش سوق
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آخرین مهلت دریافت

تسهیالت کرونایی در استان
اعالم شد

سیری در استان

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویهبویراحمد گفت :بستر
های الزم برای ارایه تسهیالت کرونایی در استان فراهم
است و با توجه به محدودیت زمانی جذب ،متقاضیان
باید از امروز در فرصتی  ۷۲ساعته نسبت به دریافت
آن اقدام کنند.
حشمت اهلل صمیمی اظهار داشت :در پی شیوع بیماری
کرونا در کشور تعداد زیادی از کسب و کارها خسارت

دیدند و به منظور کمک به این واحدهای تولیدی این
تسهیالت به استان اختصاص یافته است.
وی افزود :دولت همواره حامی تولیدکنندگان است و
انتظار می رود افراد هرچه سریع تر برای دریافت این
تسهیالت اقدام کرده و از این مزایا بهره مند شوند.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز
داشت :علی رغم تاکیدهای بسیار و برپایی نشست های
متعدد با دستگاه های اجرایی و بانک های استان در
خصوص روند جذب این تسهیالت به مشاغل آسیب دیده
در استان ،آن گونه که انتظار می رفت تسهیالت کرونایی
توسط متقاضیان جذب نشده است.
صمیمی عنوان کرد :بنگاه های اقتصادی آسیب دیده
ناشی از کرونا تا پایان مهرماه امسال فرصت دارند از
این تسهیالت استفاده کنند که با توجه به این فرصت
محدود باید متقاضیان هر چه سریع تر برای دریافت این

رویداد
کاهش  ۳۰درصدی تصادفات منجر به
فوت استان طی یکسال اخیر

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
تصادفات منجر به فوت این استان طی یک سال اخیر
 ۳۰درصد کاهش یافت.
سرهنگ کیقباد مصطفایی صبح روز یکشنبه ۲۷
مهر ماه در مراسم صبحگاه نیروی انتظامی استان
به مناسبت هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک هفته
نیروی انتظامی ،افزود :به دلیل تقارن با عزاداریهای
ماه صفر تاخیر دو هفته ای در برگزاری هفته نیروی
انتظامی را داشته ایم .این هفته با  ۲۴عنوان اصلی
برگزار خواهد شد که عمده برنامه ها از طریق نرم
افزاری و استفاده از ظرفیت های ویدیو کنفرانس
خواهد بود.
وی تصریح کرد :امنیت اصلی ترین نیاز جامعه است
و وجود آن بستر همه فعالیت های بشر است که
در صورت تحقق ،فعالیت ها اثربخشی بهتر خواهند
داشت .امروز به برکت خون شهدا و رهبری پیامبر
گونه مقام معظم رهبری و اقتدار نیروهای مسلح هیچ
کشوری جرات بد نگاه کردن به این آب و خاک را
ندارد.
سرهنگ مصطفایی تاکید کرد :امروز همچنین شاهد
امنیت پایدار در کشور و نوار مرزی هستیم به گونه
ای که مردم در امنیت و آرامش به فعالیت های خود
می پردازند و این نتیجه هماهنگی کامل بین همه
نیروهای مسلح و شورای امنیت کشور است.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد در یک
سال گذشته اقدامات بسیار مهمی در حوزه انتظامی
این استان اتفاق افتاده است ،اظهارکرد :در این مدت
موفق شده ایم پرونده های قتل را در سریع ترین زمان
ممکن به سرانجام برسانیم و قاتلین را در کمترین
زمان ممکن دستگیر و تحویل عدالت دهیم.
سرهنگ مصطفایی با بیان اینکه طی یک سال اخیر با
افزایش  ۲۳درصدی کشفیات مواد مخدر ۲۳ ،درصدی
کشفیات سرقت ها و همچنین  ۲۵درصدی سالح و
مهمات در سطح استان مواجه بوده ایم ،خاطرنشان
کرد :در حوزه ترافیک طی هفت ماه گذشته شاهد
کاهش  ۲۶درصدی مجموع تصادفات استان بوده
ایم که تصادفات منجر به فوت استان  ۳۰درصد و
تصادفات منجر به جرح  ۲۳درصد کاهش نشان می
دهد بطوریکه  ۴۶فوت نسبت به مشابه کاهش داشته
ایم.
وی اظهار کرد :در سال جاری بر اساس برنامه ابالغی
نیروی انتظامی سامانه های هوشمند ارتقاء داده
خواهد شد و ضمن ارتقاء کیفی سامانه های قبلی
سامانه های جدیدی را هم اضافه می کنیم.امروز با
وجود سامانه های هوشمند کشف علمی جرائم با
سرعت و دقت بیشتری صورت می گیرد .
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد:
یکی از پیگیری های همیشگی ما ارتقاء سامانه های
هوشمند شهری و جاده ای استان است که اقداماتی
صورت گرفته اما همچنان نیازمند همکاری بیشتر
دیگر مسئولین جهت بهره برداری سریعتر این سامانه
ها هستیم.مصطفایی با اشاره به برخی مشکالت موجود
در حوزه پایش  ۱۱۰استان عنوان کرد :برخی از این
مشکالت را مرتفع کرده ایم اماهمچنان نیازمند کمک
های بیشتر هستم در برخی موارد امکانات جوابگوی
اقدامات ما نیست که تالش می کنیم با کمک و
همکاری دیگر مسئولین این کمبودها برطرف شوند.
وی بیان کرد :عزم فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه
و بویراحمد و مدیران تحت امر بر افزایش کمی و
کیفی خدمات خواهد بود.همچنین حسین کالنتری،
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم
افزود :نیروهای مسلح و امنیتی با فداکاری تا پای
جان مشغول خدمت به مردم کشور و استان هستند.
وی اظهارکرد :نیروی انتظامی مظهر اقتدار ،رعفت و
حرمت است این نیرو فداکارانه در حال ارائه خدمت
در بخشهای مختلف است و هر جایی که الزم باشد
با اقتدار به صحنه می آید.کالنتری خاطرنشان کرد:
مردم می خواهند که فضا برای اراذل و اوباش ،اشرار
و قاچاقچیان وجود نداشته باشید و نیروی انتظامی با
اقتدار با مخالن امنیت برخورد خواهد کرد.استاندار
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :اعضای شورای
تامین استان از اقدامات نیروی انتظامی حمایت می
کند تا با اقتدار با کسانی که دنبال خدشه وارد کردن
به امنیت کشور و استان هستند برخورد کند.

هکتار از منابع طبیعی کهگیلویه
در آتش سوخت

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه
گفت :در آتش سوزی کوه سیلم منطقه چاروسا پنج
هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی این شهرستان در
آتش سوخت.هدایت اهلل آویزش روز یکشنبه در گفت
وگوبا خبرنگار ایرنا با اشاره به مهار کامل آتش سوزی
کوه سیلم بخش چاروسا اظهارداشت :این آتش سوزی
از عصر روز پنجشنبه در این منطقه اتفاق افتاد.
وی بیان کرد :با همکاری و تالش نیروهای مردمی و
اداری طی سه مرحله این آتش سوزی مهار شده بود.
آویزش تصریح کرد :صخره ای بودن و شیب تند
کوه سیلم باعث آتش سوزی مجدد در چند نقطه
از جنگلهای منطقه شد.وی افزود :طی  ۲شبانه روز
تالش بی وقفه آتش سوزی بصورت کامل مهار و هم
اکنون نیروهای اداری برای پایش منطقه و جلوگیری
از آتش سوزی مجدد در منطقه حضور دارند.آویزش
تصریح کرد :بیش از  ۴۵نیروی اداری و مردمی در این
آتش سوزی همکاری داشتند.
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تسهیالت اقدام کنند.
وی از متقاضیان این تسهیالت در استان خواست در
صورت همکاری نکردن بانک ها و کوتاهی بانک ها در
پرداخت تسهیالت کرونایی ،مراتب را اطالع دهند.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:
حوزه اقتصادی استانداری و اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان و سازمان حمل و نقل و دبیر شورای
بانک های استان آمادگی الزم برای را بررسی سریع این
موارد را دارند.
متقاضیان میتوانند با شماره تلفن های دفتر معاونت
اقتصادی استانداری  ۳۳۲۲۷۲۱۵و کار ۳۳۳۳۴۱۰۰
و حمل و نقل  ۳۳۳۴۲۰۰۲و دبیر شورای هماهنگی
 ۳۳۲۲۷۲۰۰مراتب شکایت و اعتراض خود را اعالم
کنند.
بدون شک حوزه اقتصادی استانداری این مورد را با

فوریت و به جد پیگیری می کند.
شرایط دریافت تسهیالت کرونایی در شرایط کنونیکشور،
برای رفاه حال مردم بسیار تسهیل یافته است.
شرایط دریافت این تسهیالت به ترتیب برای کمتر از ۱۶
میلیون تومان سفته فرد متقاضی یا چک متقاضی الزم
است و نیازی به ضامن ندارد و برای  ۱۶تا  ۴۸میلیون
تومان وثیقه سفته و یا یک چک با یک ضامن نیاز دارد.
همچنین برای وام  ۴۸تا  ۱۶۰به دو ضامن و  ۱۶۰تا
 ۲۰۰میلیون سه ضامن نیاز دارد و برای وام  ۲۰۰تومان
به باالتر بنا به تشخیص بانک وثایق متعارفی که معموال
بانک ها دریافت می کنند ،مورد نیاز است.
بر اساس هماهنگی های صورت گرفته سیستم نظام
بانکی کهگیلویه و بویراحمد آمادگی کامل و الزم برای
پرداخت تسهیالت کرونایی به متقاضیان را داراست.

آژیر خطر کرونا در بویراحمد کشیده شد

وضعیت قرمز به بحران رسید

وضعیت کووید  ۱۹در شهرستان بویراحمد روز
به روز بدتر شده تا جایی که دیگر وضعیت قرمز
را رده کرده و به بحران رسیده است.
این روزها بیمارستان معین کرونا در یاسوج
مملو از بیمارانی بوده که دیگر توان ماندن در
خانه و گذراندن قرنطینه را ندارند و روز به
روز بر تعداد افراد مبتال و فوت شدگان اضافه
میشود.
عادی انگاری توسط مردم سبب شده که یک
قدم تا مرگ فاصله باشد و مردم به نوعی این
بیماری را جزئی از زندگی خود بدانند و گمان
کنند راهی جز مبتال شدن نیست و در هر

صورت باید روزی با این بیماری دست و پنجه
نرم کنند در حالی این محاسبه آنان اشتباه بوده
و در صورت رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از
ماسک ،شکست کرونا دور از انتظار نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و
بویراحمد تاکید کرد :متأسفانه شهرستان
بویراحمد از وضعیت قرمز نیز عبور کرده و با
ادامه این روند شرایط بحرانیتر میشود.
پرویز یزدانپناه از افزایش شمار جانباختگان
کووید 19استان به خبر داد و افزود :از 383
نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و
مولکولی یاسوج ،بیشترین موارد مثبت در

نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد ،دنا
و مارگون در مجلس خواستار تمدید مهلت
پرداخت تسهیالت کرونایی شد و گفت :جبران
خسارت کسب و کارهای آسیب دیده ضروری
است.
مهدی روشنفکر در نشست با امیری معاون
پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت :رصد و
پایش فضای کسب و کار از مؤلفههای مسلم
و تعیین کننده برای برنامه ریزی و پایداری

بنگاههای اقتصادی تا رسیدن به اهداف ترسیم
شده در قالب برنامههای توسعه بوده که این
مهم با تمسک به ظرفیتهای مؤثر محیطی در
سایه شناخت عالمانه محقق میشود.
وی با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و
کار و رونق اقتصادی با منطق نظارت مستمر
و متناسب با الزامات اسناد باالدستی منجر به
جهش تولید و تحقق شعار سال میشود ،عنوان
کرد :تمدید مهلت پرداخت تسهیالت کرونایی

مهلت پرداخت تسهیالت
کرونایی تمدید شود

شهرستانهای بویراحمد( حدود  100مورد
مثبت) ،کهگیلویه و گچساران و بقیه موارد در
سایر شهرستانهای استان بوده است.
وی ابراز کرد :ساده انگاری و بی تفاوتی بخش
عمدهای از جامعه و بی احتیاطی و سهل انگاری
در رعایت پروتکلهای بهداشتی عامل ایجاد
وضعیت کنونی بوده است.
یزدانپناه با تاکید بر اینکه میزان استفاده از
ماسک توسط مردم باید به حداکثر برسد ،افزود:
چنانچه کمتر از  90درصد مردم ماسک بزنند
در جلوگیری از انتقال ویروس موفقیتی حاصل
نمیشود.
یزدانپناه بیان کرد :خانه امن ترین مکان به
ویژه برای مادران باردار و گروههای آسیب پذیر
و دارای بیماریهای زمینهای بوده و در خانه
ماندن باید بیشتر ترویج یابد چرا که اوضاع
خیابانها ،مراکز خرید و معابر شلوغ استان به
هیچ وجه مطلوب نیست.

پرویز یزدانپناه با بیان اینکه در استان سن مرگ
و میر در اثر کرونا به میان سالی کاهش پیدا
کرده است ،افزود :شمار جانباختگان ویروس
کرونا در استان به  ۱۸۰نفر افزایش یافت.
وی بیان داشت :سن این چهار بیمار ،۴۶ ،۳۳
۴۹و  ۸۰سال بود که متأسفانه بر اثر این بیماری
جان خود را از دست داند.
یزدانپناه تصریح کرد :در حال حاضر  ۲۱بیمار
در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان بوده و
 ۳۱۴بیمار مشکوک و قطعی کرونایی نیز در
بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی افزود :از این تعداد  ۱۴۰بیمار کرونایی
هستند و تاکنون  ۹۵۰۵نفر نیز در استان بهبود
یافتهاند.
یزدانپناه تصریح کرد :از  ۱۷۰نمونه دریافت
شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی شهر
یاسوج ،بیشترین موارد مثبت در شهرستانهای
بویراحمد ،کهگیلویه و دنا بوده و میزان ابتالء در
شهرستان دنا روند افزایشی داشته و وضعیتی
که اکنون با آن مواجه هستیم ،نتیجه عدم
رعایت دستورالعملهای بهداشتی در نیمه دوم
مرداد و شهریور است.

به منظور جبران خسارت کسب و کارهای
آسیب دیده از ویروس کرونا ضروری است.
نماینده مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد
افزود :همچنین افزایش اعتبارات و استمرار
پرداخت تسهیالت «قانون توسعه و ایجاد
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به منظور
توانمندسازی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت
از روستا به شهر باید در دستور کار متولیان
قرار گیرد.
روشنفکر پرداخت تسهیالت تکمیلی(متمم)
به طرحهای نیمه تمام روستایی که به دلیل
نوسانات ناشی از افزایش قیمتها در سنوات
قادر به راه اندازی پروژه مطابق برآوردههای
قبلی نگردیدهاند را ضروری دانست و ادامه داد:
یارانه تسهیالت پرداختی از محل بند الف تبصره
 18قانون بوجه سالهای  97و  98بخصوص در

بخش کشاورزی پرداخت شود.
وی یادآور شد :به ظرفیتهای بخش کشاورزی
در استانها از جمله کهگیلویه و بویراحمد که
فاقد صنایع مادر تخصصی و زیرساختهای
مناسب اقتصادی هستند به ویژه در توزیع
بخشی اعتبارات “قانون توسعه و ایجاد اشتغال
در مناطق روستایی و عشایری” و بند الف
تبصره  18قانون بودجه ،باید توجه ویژه شود.
عضو ناظر بر شورای اشتغال کهگیلویه و
بویراحمد بیان کرد :خط ویژه اعتباری برای
پرداخت تسهیالت به استان کهگیلویه و
بویراحمد که از نظر منابع بانکی درسطح پائینی
قرار دارد و بانکها به جهت رعایت نسبت منابع
به مصارف اجازه پرداخت تسهیالت ندارند،
ایجاد شود.

تاکنون  ۱۸۰نفر جان باختند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت :در
 ۲۴ساعت گذشته چهار هم استانی بر اثر ابتال
به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند
که از این تعداد دو نفر هیچ بیماری زمینه ای
نداشتند.

آبرسانی به مناطق عشایری گچساران و
باشت نیازمند تزریق اعتبار است
رئیس اداره امور عشایر شهرستان های گچساران
و باشت گفت :آبرسانی سیار به مناطق عشایری
این شهرستان ها نیازمند تالش مسئوالن برای
تزریق اعتبار است.
صادق فاتحی افزود :هنوز هیچ اعتباری در سال
جاری برای آبرسانی سیار به مناطق عشایری
گچساران و باشت پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه هفت دستگاه تانکر کار
آبرسانی به مناطق عشایری این شهرستان ها
را انجام می دهد اظهار داشت :ماهیانه ۲۱۰
میلیون ریال باید برای حق الزحمه رانندگان
این خودروها باید پرداخت شود.
رئیس اداره امور عشایر شهرستان های
گچساران و باشت تصریح کرد۴۰ :درصد از
عشایر این شهرستان ها از کوچ بازگشته و در
مناطق قشالقی مستقر شده اند و آبرسانی سیار
به این عشایر در حال انجام است.
فاتحی اظهار داشت ۲۵ :درصد از عشایر
کوچروی گچساران در مناطق آبشیرین،
باباکالن و بی بی حکیمه در کنار تاسیسات

مراجعه برای سقط درمانی در
کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافت

نفتی سکونت دارند که از شرکت بهره برداری
نفت وگاز گچساران انتظار می رود برای تامین
آب این قشر تالشگر مشارکت کنند.
وی ادامه داد ۲ :مورد علمک آب در مناطق
بابا کالن و دشت گز از سوی شرکت نفت در
سال های گذشته برای تامین آب عشایر ایجاد
شده بود که امسال بخش زیادی از این آب قطع
شده است.
رئیس اداره امور عشایر شهرستان های گچساران
و باشت افزود :بیش از  ۵۳۰منبع ذخیره آب در
مناطق عشایری این شهرستان ها وجود دارد.
فاتحی تصریح کرد:عشایر شهرستان گچساران
 ۲۵۰هزار راس دام سبک و سنگین دارند.
وی عنوان کرد :براساس آخرین سرشماری
شهرستان های گچساران و باشت یکهزار و۸۶۹
خانوار عشایر دارند.
رئیس اداره امورعشایر شهرستان های گچساران
و باشت ابراز داشت۸۷:نقطه عشایری در مناطق
قشالقی این دو شهرستان وجود دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
گفت ۵۰ :گواهی صدور مجوز سقط درمانی در ۶
ماهه نخست امسال در اداره کل پزشکی قانونی
استان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته  ۱۷.۷درصد افزایش یافته است.
کامروز امینی روز یکشنبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در  ۶ماهه نخست
امسال  ۷۳پرونده سقط درمانی در استان
تشکیل شده است.وی افزود :این روزها برخی
ها از راه غیرقانونی اقدام به سقط جنین می
کنند این درحالی است که این شیوه مخاطرات
جدی برای آن ها ایجاد می کند.امینی بیان
کرد :این افراد برخالف تشخیص پزشکی قانونی
اقدام به این کار می کنند.مدیرکل پزشکی
قانونیکهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت :به طور
جدی راه حلی برای این دسته از افراد که از
راه غیرقانونی در استان اقدام به سقط جنین
می کنند ،نداریم.وی تاکید کرد :سال گذشته
 ۷۱مورد پرونده با بررسی مدارک و مستندات
مورد نیاز ،منجر به صدور مجوز سقط طبی در

استان شد که در مقایسه با سال  ۳۶ ،۹۷درصد
کاهش داشت .مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه
و بویراحمد تصریح کرد :این استان در زمینه
سقط درمانی در سال  ۹۸رتبه هفتم کشور را به
خود اختصاص داد.
امینی بر مراجعه به موقع متقاضیان سقط
درمانی به پزشکی قانونی تاکید کرد که یکی
از مهمترین شروط صدور مجوز سقط درمانی در
پزشکی قانونی سن بارداری است که بر اساس
قانون باید قبل از چهار ماهگی یا  ۱۹هفتگی بر
اساس سونوگرافیهای معتبر انجام شود.
در صورت وجود شرط فوق سایر شرایط از
جمله وجود ناهنجاری در جنین که موجب عسر
و حرج مادر شود و یا بیماری مادر که ادامه
بارداری را برای او با خطر جانی توأم میکند،
مورد بررسی قرار میگیرد.
پزشکان در مورد ارجاع به موقع مادران باردار
و مادران در مورد مراجعه به موقع به ادارات
پزشکی قانونی باید محدودیت زمانی فوق را مد
نظر قرار دهند.

آگهی مزایده

به موجب پرونده کالسه  86 /96ن شعبه ناظر زندان دادسرای عمومی و انقالب یاسوج محکوم له تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه مظفر بهادران را نموده که نوع و مشخصات و قیمت
هر دام به شرح ذیل می باشد معدل دومیلیارد و دویست میلیون ریال بابت حق الوثاقه از طریق آگهی مزایده و انتشار آن در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی استان کهگیلویه و بویراحمد را
نموده به همین سبب در مورخه  99 /08 /14از ساعت  10الی  11در محل شعبه ناظر زندان مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را به آدرس
یاسوج ارم  15فرعی  3سمت چپ پالک  50مالحظه نمایند  .قمیتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی  /خبره دادگستری مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و چهل میلیون
ریال بوده و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده و  ۱۰درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت ناظر زندان تسلیم و بقیه بهای اموال را در مدت  ۳۰روز از تاریخ
انجام مزایده پرداخت نماید ( .در صورت عدم پرداخت مابقی قیمت  ۱۰درصد سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد  .این آگهی نوبت سوم می باشد.
نوع و مشخصات و قمیت اموال مورد مزایده به شرح زیر می باشد .ملک دارای عرصه به مساحت  180متر مربع که اعیانی آن ساختمانی یک طبقه روی زیر زمین که زیر زمین آن نیز مسکونی با
اسکلت فلزی با زیر بنای  120متر مربع در همکف و حدود  80متر مربع در زیر زمین می باشدنمای داخلی تا زیر سقف سفید کاری و آبدار خانه با کف سرامیک و سرویس بهداشتی با کف سرامیک
و بدنه کاشی فرش و سقف تیرچه بلک و نمای بیرون نیز با سنگ رونمایی می باشدکف محوطه نیز موزاییک فرش بوده و بدنه و سقف زیر زمین پالستر سیمانی می باشد و ملک دارای امتیازات آب
برق و گاز می باشد -ملک مذکور دارای سند تک برگ به شماره  830 /39مفروز و مجزا شده از شماره یک فرعی واقع در بخش بیست و شش فارس حوزه ثبتی یاسوج دارای عرصه به مساحت 180
متر شماال پی است به طول بیست متر به شماره چهار فرعی از هشتصد و سی اصلی شرقا پی است به طول  9متر به کوچه با عرض  8متری جنوبا پی است به طول بیست متر به شماره سی و هشت
فرعی از هشتصد و سی اصلی غربا پی است به طول  9متر به باقیمانده شماره هشتصد و سی فرعی از هشتصد و سی اصلی  -حقوق ارتفاقی ندارد-
ضمنا از تاریخ  1392 /2 /29مبلغ  606 /350 /367ریال آن به نفع بانک ملت در رهن می باشد .

سید عباس بشارتی زاده  -دادیار زندان دادسرای عمومی و انقالب یاسوج

خبـر

ابتالی  ۸کارمند پزشکی قانونی
کهگیلویه و بویراحمد به کرونا ویروس

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از ابتالی  ۸نفر
از کارمندان پزشکی قانونی استان از ابتدای شیوع بیماری
کروناویروس به این بیماری خبر داد.
“کامروز امینی” در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود :از ابتدای
شیوع کروناویروس تاکنون  ۸نفر از کارمندان پزشکی قانونی
استان کهگیلویه و بویراحمد به کرونا مبتال شده اند.
وی تصریح کرد :هم اکنون یک نفرکارمند کرونایی در بیمارستان
بستری و یک نفر دیگر نیز دوران قرنطینه خود را می گذراند.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :کارکنان
مجموعه پزشکی قانونی پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند
تا ابتال و درگیرشدن به کروناویروس در بین آن ها نیز به حداقل
برسد.
امینی تاکید کرد :شاید خیلی از مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی
قانونی مثبت کرونایی باشند اما ما اطالعی نداشته باشیم.

هزینه۱۱میلیارد ریال برای اجرای طرح
بازآفرینی شهری در نجف آباد یاسوج

معاون بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد
گفت ۱۱ :میلیارد ریال از محل اعتبارات بازآفرینی شهری راه و
شهرسازی برای اجرای طرح بازآفرینی شهری در نجف اباد هزینه
شد.
سیاوش رشته دراز افزود :پروژه آسفالت و جدول گذاری محله
نجف آباد در قالب طرح باز افرینی شهری با حمایت ویژه
استانداری و همراهی اداره راه و شهرسازی هم اکنون بیش از۹۰
درصد پیشرفت فیزیکی و بزودی به پایان میرسد
وی اظهارکرد :در همین راستا در طی این  ۱۴هزار ۱۳۶مترمربع
زیرسازی آسفالت محله نجف آباد در قالب طرح بازآفرینی شهری
انجام خواهد شد.
معاون بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد
بابیان اینکه سال جاری به علت بارندگیهای زیاد شاهد
آبگرفتگی معابر و شرایط نامناسب موجود در این محله بودیم،
تصریح کرد :در این راستا و به جهت رعایت و رفاه حال مردم در
فصل بارش پیش رو  ،بیش از ۱۰۰۰متر جدول گذاری برای رفع
این مشکل در محله نجف آباد همزمان با آسفالت معابر اجرا شد.
رشته دراز ساماندهی برخی از محالت اعم از جدول گذاری و
آسفالت را در قالب طرح بازآفرینی شهری در کنار سایر پروژه
های عمرانی از اولویتهای کاری راه و شهرسازی برشمرد و بیان
کرد :خوشبختانه تا کنون توانسته ایم در سایه تالشهای مدیر
کل محترم راه و شهرسازی و همکارانم در حوزه باز آفرینی شهری
پاسخگوی بسیاری از درخواست ها در محله های هدف باشیم.

توزیع بیش از ۵میلیون کیلوگرم آرد
بین روستاییان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل تعاون روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :طی ۶
ماه سال جاری حدود  ۵میلیون و  ۹۶۰هزار و  ۴۸۴کیلوگرم آرد
بین روستاییان استان توزیع شد.
“قدرت اهلل ویسی” در خصوص توزیع آرد روستایی طی  ۶ماهه
اول سالجاری در سطح استان افزود :در سطح شهرستانهای
استان قریب به  ۱۰۳۵روستاها و مناطق فاقد نانوایی و وجود دارد.
وی اظهارکرد :جمعیت روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد بر
اساس آخرین سرشماری  ۱۷۶هزار و  ۵۷۲نفر بوده که حدودا پنج
میلیون و  ۹۶۰هزار و  ۴۸۴کیلوگرم توزیع شده است.
مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :در
سطح شهرستان های استان بر اساس حواله های صادر شده
توسط جهاد کشاورزی ،میزان سبوس توزیع شده بین دامداری
های صنعتی ،سنتی و پرواربندی ها طی  ۶ماه گذشته بیش از ۴
هزار و  ۷۳۸تن بوده است.

بارش های امسال در کهگیلویه و
بویراحمد با تاخیر آغاز می شود

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت :بارش
های سال زراعی جاری در پاییز کمتر از حد نرمال بلندمدت پیش
بینی شده است که با تاخیر آغاز می شود.
ولی بهره مند اظهار داشت :کشاورزان استان برای کشت محصوالت
پاییزه باید کشت خود را به تاخیر بیاندازند.وی افزود :سال گذشته
با افزایش بارش ها مواجه بودیم اما سال جاری بر اساس آخرین
پیش بینی ها در فصل پاییز با کاهش بارش ها مواجه هستیم.
کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :میزان
بارش ها در آذر ماه به حد نرمال نزدیک تر می شود.
بهره مند ابراز داشت :الگوهای جوی نشان می دهند که زمستان
امسال همراه با کاهش دما و بارش ها نرمال خواهد بود و احتمال
آسیب به تاسیسات وجود دارد.
آگهی مزایده مال منقول
به موجب پرونده اجرایی 9900952شورای حل اختالف
یاسوج محکوم له فضل اهلل رحیمی اطهر تقاضای مزایده اموال
توقیفی محکوم علیه هوشنگ آروین فرزند ظهراب را نموده
که میزان محکومیت به مبلغ  91/736/798ریال بابت محکوم
به( اصل خواسته) و خسارات دادرسی در حق محکوم له و
مبلغ  4/500 /000ریال بابت حق اجرا {هزینههای اجرایی
صندوق دولت} می باشد اینک برابر ماده  ۱۱۸قانون اجرای
احکام مدنی از طریق آگهی مزایده در یکی از روزنامههای
کثیراالنتشار سراسری ( م72 /ق .ا .م.م) روزنامه های محلی
استان کهگیلویه و بویراحمد که که برای یک نوبت منتشر
می شود اعالم می گردد در فاصله حداقل ده روز از تاریخ
نشر آگهی و حداکثر یک ماه بعد از نشر به شرح زیر مزایده
برگزار خواهد شد .لذا برابر ماده  ۱۲۶ق .ا .م .م متقاضیان
میتوانند در مدت  ۵روز قبل از تاریخ مزایده به واحد اجرای
احکام مراجعه تا ضمن مالحظهی مال توقیفی اطالعات الزم
را به دست آورند برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت
را پیشنهاد کرده و  ۱۰درصد بهاء را فی المجلس به عنوان
سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را در مدت
 ۳۰روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نماید ( .در صورت عدم
پرداخت مابقی قیمت  ۱۰درصد سپرده تودیعی پس از کسر
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد) بر اساس نظر
کارشناسی قیمت پایه برای شروع مزایده
 84 /000 /000ریال می باشد و محل انجام فروش یاسوج
نبش خیابان سردار جنگل شمالی مجتمع شورای حل اختالف
بویراحمد واحد اجرای احکام شورا می باشد و تاریخ مزایده
مورخ  99 /8 /26از ساعت  ۱۰تا ساعت  ۱۲برگزار می شود
این مزایده در نوبت اول برگزار می شود .نوع و مشخصات مال
معرفی شده{ توصیف اجمالی}
 -1تلویزیون سامسونگ  21اینچ  -2فایل  4کشویی فلزی
 -3جار برقی خزر  -4کولر آبی ممتاز الکتریک  -5پتوی دو
نفره گلبافت سیمرغ و زنبق  5تخته  -6میز چوبی کارکرده
اداری  -7یک دستگاه دوچرخه سواری
خدابخش روزبه
مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف یاسوج
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خبر

کشف  8میلیارد لوازم خانگی قاچاق

شیوع افسردگی در آسایشگاه های سالمندان

فال امروز

دستگیری گروه چالش
وحشت موسوم به «مومو»

پلیس از دستگیری گروهی خبر داد که چالش وحشت
موسوم به «مومو» را در واتس آپ ایجاد کرده و منجر
به ایجاد وحشت در بین خانوادهها شده بودند .سرگرد
احسان بهمنی سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان از
گزارشات شهروندی و شکایت پیرامون چالش وحشت
در واتس آپ موسوم به «مومو» خبر داد و گفت :این
گونه چالش ها با ایده گیری از چالش «نهنگ آبی»
ادامه خواهد داشت .وی اظهار داشت :با توجه به تماس
های فراوان شهروندان با سامانه  ۱۱۰و همچنین
گزارشهای حضوری به پلیس فتا استان هرمزگان ،اکانت
هایی با شماره های خارجی و داخلی با فعال سازی

چالشی شبیه نهنگ آبی تحت عنوان «مومو» اقدام به
ارسال پیام اولیه با مضمون «بیا با هم بازی کنیم» به
زبان انگلیسی و فارسی برای کاربران ارسال می کنند.
این مقام مسئول افزود :پیام ها ،تصاویر و کلیپ هایی
ساختگی با ماهیت خشونت و خودزنی از سوی پروفایل
با نمای عروسک اهریمنی معروف به «مومو» ارسال می
شود به این شرح که اگر مخاطب رگ خود را نزند و
چالش های آسیب تکمیل نشود ،در اینصورت مومو به
آدرس و محل زندگی قربانی کام ً
ال آشناست و اقدام
به حمله با چاقو و اسلحه سرد به اعضای خانواده او
خواهد کرد.سرگرد بهمنی بیان داشت :با بررسی های
فنی مشخص شد که اکانت اصلی این چالش ،یک ربات
پاسخگوی اتوماتیک به زبان انگلیسی است و همچنین
افرادی با بهره گیری از شماره های موقت خارجی یا
حتی داخلی اقدام به راه اندازی اکانت واتس آپ کرده
و برای دیگران با همین روش مزاحمت ایجاد می کنند
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جامعه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف لوازم خانگی قاچاق به
ارزش  8ميليارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ «علی ولیپور
گودرزی» اظهار داشت :ماموران انتظامی پایگاه جنوب پلیس
امنیت اقتصادی در گشت زنی های انتظامی و انجام ماموریت در
محدوده غرب به شرق بزرگراه آزادگان موفق شدند یک دستگاه
خاور حامل لوازم خانگی را شناسایی کنند.
وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس امنیت اقتصادی برای بررسی
موضوع دستور توقف خودروی خاور را اعالم کردند ،گفت :در بررسی
از خودرو  27دستگاه لباسشویی فاقد بارنامه و مجوزهای قانونی
کشف و راننده خودرو به قاچاق بودن کاالها معترف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران افزود :در این رابطه راننده خاور
دستگیر و به همراه اموال کشف شده به پایگاه جنوب پلیس امنیت
اقتصادی انتقال یافت.
کرد| 1437:
الثان��ي
خاطرربیع
پایان | 5
در 1394
انتظامیدی
ش��نبه 26
کارشناسان ارزش ریالی
نشان
این مقام
کاالهای کشف شده را  8میلیارد ریال برآورد کرده اند.

و عده ای هم اقدام به نشر شایعات آلوده و کذب در
شبکه های اجتماعی مجازی می کنند.وی ادامه داد :در
همین راستا فردی با هویت معلوم به پلیس فتا مراجعه
کرد و اعالم داشت دارنده اکانت واتساپی که تصاویر
پروفایل آن عروسکی به نام «مومو» و ارواح خبیثه است
اقدام به ارسال پیام بازی برای فرزندم کرده اما پس از
مخالفت پسرم برای ادامه بازی ،صاحب اکانت اطالعات
خصوصی از خانواده ما ارائه و با تهدیدات مکرر پسرم را
مجاب به ادامه بازی کرده که این امر موجب ترس و
دلهره در میان خانواده ما شده است.این مقام انتظامی
گفت :پس از اقدامات پلیسی و پی جویی های فنی
متهم مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن هماهنگی های
قضایی نامبرده به این پلیس احضار شد .متهم گفت در
گروه دورهمی با حضور دوستان در واتساپ ،مطالبی
پیرامون مومو از سوی مدیر گروه و دیگران ارائه شده
بود .من هم به بهانه شوخی با پسر عمه (شاکی) به

همراه چند تا از دوستانم با شماره سیم کارت ناآشنا
یا شماره های موقت خارجی اکانت های واتساپی ایجاد
کردیم و تصاویر پروفایل آن را «مومو» و ارواح ترسناک
گذاشتیم و به او پیام چالش وحشت دادیم و قصد ما
از این کار فقط شوخی بوده است .بنابراین سرگروه و
 ۶نفر از دوستان وی شناسایی و اقدامات قضایی برای
رسیدگی به این پرونده ویژه در حال انجام است.
سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان خاطر نشان کرد:
نصب برنامه های مستقل ساخته شده برای این گونه
چالش های روان پریش به غیر از آسیب های روانی
باعث سرقت اطالعات خصوصی کاربران می شود ،پایه
و اساس این چالش ها بر مبنای دروغ و حیله های
روانشناختی است ،بر همین اساس عدم نصب برنامه
های مربوطه یا پاسخ دهی و بالک این شماره ها در پیام
رسان های خارجی بهترین واکنش از سوی مخاطبین
است.
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پايداري 88498481
متولد فروردین  :هر قدر که رویاهای شما به واقعیت
نزدیکتر میشوند ،شما نیز بیشتر انگیزه خود را از دست
میدهید .امروز آروزهای شما میتوانند دید شما را به روی
گفتوگو
وی با بیان اینکه اختالل افسردگی در
دبیر کارگروه آسیبهای اجتماعی مجلس
دنیای زیبا و غریبهای بگشایند ،اما هرچقدر که شما به
سالمندی یک اختالل شایع است که بعد از ۷۰
شورای اسالمی با بیان اینکه اختالل افسردگی
مراحل پایانی نزدیکتر میشوید ،نسبت به انتخابی که
راستي کيا»
«جوان»
گفتوگوي
«دالیشوید.
نامطمئبانتر م
کردهاید
سالگی شیوع آن دو برابر میشود ،عنوان کرد:
فرمانده انتظامي شهرستان «ارسنجان» از كشف یک دستگاه در سالمندی یک اختالل شایع است که بعد از
بويراحمدي منتظره شما کمی
شير عصبانیت غیر
اردیبهشت :
متولد
شیوع افسردگی در سالمندان مقیم در جامعه
بستهبندی دستمال کاغذی قاچاق به ارزش  10ميليارد ريال خبر  ۷۰سالگی شیوع آن دو برابر میشود ،عنوان
گمنام علي
مادر شهيد
تحلیل رفته و تبدیل به رنجشی شده است که دیگر بیشتر
داد.
بین  ۱تا  ۱۰درصد ،در سالمندان بستری
کرد :شیوع افسردگی در سالمندان مقیم در
شود
االثر
مفقود
شدو پلوتو میتوانند
امروزوبهرام
داشت.
نخواهد
داشت ادامه
دوست از این
در بیمارستان حدود  ۱۰تا  ۱۲درصد و در
سرهنگ «محمدعلی فرهادی» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه جامعه بین  ۱تا  ۱۰درصد ،در سالمندان
احساسات شما را تحریک کنند .خوشبختانه فعالیت کردن
آسایشگاه های سالمندان به  ۴۰تا  ۵۰درصد
خبري پليس ،گفت :در راستاي مبارزه همه جانبه با پديده شوم بستری در بیمارستان حدود  ۱۰تا  ۱۲درصد
حضرت
دوترعالم
قبلس��فره
مهمان
صغري خيل فرهنگ طبق اهدافتان بود و
است.
شده
بيت
برایتانبيراح
نسبت به
هم میرسد.
کاالي قاچاق ،مأموران انتظامی شهرستان «ارسنجان» در ايست و در آسایشگاههای سالمندان به  ۴۰تا ۵۰
متولد» مادر
همه مادرانه هاي «دال راس��تي كيا
بود كه
زهرا(س) ،اما
که از
جديدياست
فصل بهتر
انتظ��ار شما
نقطه نظر
خرداد  :با توجه
اختالل افسردگی در زنان دوبرابر مردان
و بازرسي مقطعی در محورهای مواصالتی ،به يك دستگاه کامیون درصد هم میرسد.
تظاهردردانه
شهيد گمنام عليشير بويراحمدي از
اجتنابسالها
دوستیو پدرش
ش��د .من
یک آغاز
زندگي ما
کردن در
کنید تا
رابطه
بیشتر در
نجارزادگان با بیان اینکه اختالل افسردگی در
دکتر محمدرضا نجارزادگان در وبینار تخصصی
حامل بار مظنون و آن را متوقف كردند.
است كه
ش��هيدش همين چند س��طري
چشم و
مدتها
مانديم .تا
گوشمانخود
کنید .پای
کمتر
دیگر را
منتظرچالش
پیچیدگی یک
میزان
خانمها نسبت به آقایان بیشتر شیوع داشته
“سالمت روان در دوران سالمندی” که همزمان
وی با اشاره به اینکه در بازرسي از اين خودرو ،یک دستگاه بسته
است،
تشييع کار
قابل حل
پيش رو داريد .دال راس��تي كياراباکنار
لهجه زيبا
دشواریمن
شهدايي كه
موقعیتیاسراغیربود و
کشیدن ازبه اسامي
و تقریباً دو برابر است ،ادامه داد :بر اساس
با هفته سالمت روان توسط معاونت پژوهشی
اگر قب وً
شده باشد.
جریحه
احساساتپايشما
بخصوص
فرزند
و دلنش��ين بويراحمدي برايم��ان از
هميشه
شدهداربوديم.
ثابتش
ال پدر علي،
بندی دستمال کاغذی كشف شد ،بیان داشت :کارشناسان ارزش
در
افسردگی
اختالل
شیوع
بومی
مطالعات
شهيدبهشتی
شهید
علوم پزشکی
دانشگاهی
احمد محمدتبريزي
شيعه
علماي
از
بعضي
و
چمران
همراه با
شدم او را
جهادكه مطلع
وي حال پرسيدم تا آن روز
خيليهای
عل��ي مشغل
داش��تيم .و پر
خانهروز پرکار
شما
برای
تیرو  :امروز
ش��هيدش روايت كرد كه در متولد
تيرم��اه 64
در راه
چش��م
این محموله قاچاق را  10میلیارد ریال برآورد کردهاند.
هاي به آمارهای جهانی بسیار
نسبت
کشوراز ما
افسردگی
سعادت موضوع اختالل
خوش��ابابهاشاره به
برگزار شد،
شهيد
عنوان
به
امس�ال
شهيد داور يسري
ويژگي
يكي
كردند.
شروع
را
فعاليتشان
و
اند
كرده
انتخاب
اهلل
لقاء
به
داشت.یاری
همکار
یا
دوست
یک
از
شما
اگر
خصوص
به
است،
درعمليات قدس به مقام واالي شهادت نائل مهربان بود و دلس��وز ،اخالق خوبي
اینکه دراو،این
صنعتيبه
مهندس�ين اشاره
«ارسنجان» با
فرمانده انتظامي
شده ،ضمن اینکه سالمندان
برآورد
«جنبش بیشتر
اظهار
ايش��انبهدرآن،
راستا» یک در سالمندان و درمانهای مربوط
کشور
شاخص بس�يج
كه
بود
اين
عم��ل»
داخل
له.
طوبي
مراسمنفع
اوضاع را به
که
دارید
فرصتی
شما
خوشبختانه
نگیرید.
آمده بود و  30سال بعد پيكرش تفحص شد هر وقت شهداي روستا را ميآوردند،
شد،
قضائی
مقام
تحویل
قانونی
مراحل
سیر
برای
معرفي و
نفر دستگیر
کنند
ی
نم
شکایت
افسرده
خلق
از
معموال
ایرانی
ما
کشور
در
خصوص
به
سالمندی
مقوله
کرد:
شده اس�ت .يس�ري به دليل سبک
يك جنبش ديني و اس��المي را داخل جنبش
دستگيري و شكنجه
خودش در
داد وشخصی
نارضایتی
جای
دهید .به
و به آغوش خانواده برگشت .خود تغییر
اینکهو باسامان مي
آنها را سر
مجالس
و
و
است
کاال
قاچاق
با
مبارزه
پلیس،
هاي
ت
اولوي
از
يکي
تصریح كرد:
های
ی
بیمار
از
سالمندان
شکایات
بیشترین
و
در
و
شده
واقع
توجه
مورد
اخیر
سالهای
طی
زندگي ديني و معنوي و همچنين ش�جاعت
برادر شهيد فعاليتهاي انقالبي و مبارزاتي داور
به راه انداختند .با مصلحت و مش��ورت شهيد
كرد.که در جهان
پذيراييبهميآنچه
شهدا کنید،
صحبت
جدیدتان
مهمانان
گفتم برو شيرم حاللت مورد شرایط از
اطالعات
دريافت رااخبار و
110ب�هآماده
طريقدرتلفن
انتظامي از
دردهای مزمن ،اختالالت زیستی،
جسمی،
روز در
چمرانروز به
سالمندی نیز
جمعیت
آن
کنار
شگفتانگیز مادی و معنویتان اتفاق افتاده است شکل
اي
چهره
ها
جبهه
باالي�ش
روحي�ه
نيرويو
اتفاق
به
56
ماه
دي
19
دهد:
مي
شرح
چنين
كسي
عنوان
به
و
برگشت
ايران
به
دوباره
مادرانههاي ش��هيد اينگونه آغاز ميش��ود :وقتي خبر ش��هادتش به روس��تا رس��يد،
تازهای دهید؛ این سخن به معنی این نیست که شما نیاز
كرد .تغذیهای است.
خواب و
اختالالت
افزایش است.
حال
اقتصادي
امنيت
زنندگان
هم
بر
با
قاطع
برخورد
زمينه
در
شهروندان
شده
تبديل
رزمندگان
ديگر
ميان
در
خاص
در
معصومه
حضرت
حرم
صحن
در
همگروهانش
كار
اس��ت
انفجار
و
تخريب
متخصص
كه
جنگ كه ش��د علي تصمي��م گرفت راهي اهالي گفتند م��ا داغدار معرفت او ش��ديم.
دارید که بیشتر داشته باشید ،بلکه به معنی این است که
روانپزشک ،اغلب افسردگیها
اين این
گفته
شايدمی
برآوردها نشان
ویآقاادامه
ش�هيد آذريزبان در تاريخ  26دي
بود .اين
داد:خميني
مصطفي
قم به مناسبت چهلم حاج
تخصص
کهآندرزمان دربهايران
دهد كه
كساني
مشکالت
اجتماعی،
گرفته شود.
است.
در جامعه
زمان 14
بروز میکند ،گفت :انزوایشود .آن
سال بيشتر نداشت .ابتدا علي با ش��هادتش همه را داغدار كرد .بعد از
شما باید به خاطر نعمتهایی که دارید شکرگزار باشید.
تقریباً
كام ً
تشخیص
واقعی
میزان
از
کمتر
سالمندان
در
افراد
درصد
۲۵
تا
۲۲
بین
۲۰۵۰
سال
کربالي
ب�زرگ
عمليات
در
1365
س�ال
ماه
ال
آن
از
بع��د
و
انداخت
راه
ب��ه
راهپيمايي
هم
دست
يك
انگش��تان
تعداد
به
داش��تند
را
مزمن،
های
ی
بیمار
اجتماعی،
و
اقتصادی
مجلس
اجتماعی
های
ب
آسی
کارگروه
دبیر
متولدهايش
كمي مخالفت كردم اما وقتي حرف
حرف
سعیخوب
نتوانست
پدرش
شهادتش،
زودتر
دارید
ديگر که
هستید
کسی
مرداد  :شما
عالئم
از
خیلی
ها
ه
خانواد
چراکه
شود،
ی
م
داده
که
باشند
داشته
را
باالتر
و
سال
۶۰
سن
جامعه
اي
چهره
ب�ه
و
آمد
نائل
ش�هادت
فيض
به
5
دستگير
ايشان
بارها
و
گرفت
قرار
ساواك
زيرنظر
لبنان
در
خوبي
به
را
كار
اين
ايشان
رسيدند.
نمي
ها
ی
جابجای
زندگی،
نامطلوب
رویدادهای
کمرنگ
سالمندان
افسردگی
در
را
ژنتیک
نقش
راهياش
را شنيدم دلم آرام گرفت و خودم
ريخت .ش��ب و
تكلمش
عصب
روزانه یبزند.
بپردازید .اما
هم تفریح
دهیدبهو به
انجام
خود را
کارهای
تقریباً
نشینی
گوشه
و
نشینی
عزلت
مانند
افسردگی
را
جامعه
افراد
پنجم
یک
تا
چهارم
یک
تبديل
مق�دس
دف�اع
تاري�خ
در
مان�دگار
شد.
شكنجه
و
خيلي
توانايي
اين
جنگ
زمان
در
و
بود
گرفته
ياد
بروز
برای
شروعی
توانند
ی
م
ها
ت
مهاجر
و
جسمی
های
ی
بیمار
از
بسیاری
گفت:
و
دانست
كردم .علي چند باري رف��ت و آمد
نداشتيم.
تار شده
روزماناز تيره و
ناامید
آرامش اینکه
بود.یآید تا
پیش م
دیگری
اينكهکاری پس
امروزتایک
را جزو عالئم طبیعی دوره سالمندی میدانند و
مساله باید
همرزمان توجه بهبه این
دوس��تانیودهد ،لذا
صبوري ازتشکیل م
استانش�هادت
س�الروز
مناس�بت
ش�د .به
ج��واد
داورکشف جانباز
كمك ما آمد.
افسردگی باشند .در همین رابطه مطالعات
همچون اختالالت قلبی عروقی ،سکتههای
رویبه من
بدهند،
شدنش را به
اينكه خبر
شوید.كرد پيش
گوشی
محموله
اصفهان از
انتظامی
فرمانده
جانشین
شما را
باشیدماکه
دنبالپيداچیزی
خوشبختانه،از باید
بار آخر كه داشت ميرفت به م
ً
کنند.
ی
نم
آن
به
را
الزم
توجه
باشد.
سیاستگذاران
و
مسئوالن
تاکید
مورد
بس�يج
رئيس
و
همرزمان
خانواده،
يس�ري
توصيف
اينگونه
را
وي
انقالبي
روحيه
ش��هيد،
اردبيل
سپاه
فرمانده
نشان داده که تقریبا یک سوم سالمندانی که
قلبی و مغزی ،بیماریهای غدد ،تیروئید،
پيش اس��ت
فرصت گشنه
گفت مادر
پسراازديدم؛
خوابش
های تلفن همراه خارجی به ارزش  10میلیارد ریال در بازرسی از
ام .تابرای
کوچک
آمد ویک
داشتن
ناامیدیكهدرآورد و
و گفت :م��ادر عملياتي در از
سازمان مهندس�ين کش�ور در گفتوگو با
متخصصوقت
پيرزاده  -فرمانده
افسردگی اینپس از
ترويج اسالم،
ارتباط با
اعصاب و روان با بیان اینکه
ابوالفضل این
شهادتبه خلق
مساله را
تعریف
ميكند :روحيه انقالبي دروی در
اختالل
یکبايدسال به
دیابت ،پارکینسون ،اختالالت بدخیمی،
آن برس��انم ،اما اين
خودم را به
همسرشان فوت کرده ،طیمن
برگردید.رفت .بعد از آن بود كه
خودغذا بياورم
برايش
رفتمکار
استراحتباردوباره به
یک تاکسی خبر داد.
گويند.
«جوان» از اين ش�هيد بزرگ�وار مي
منافقين،
دس��ت
به
اردبيل
پاس��داران
سپاه
اصلي
راهكارهاي
از
يك��ي
البالغه
نهج
و
ق��رآن
مراجعه
جسمی
های
ت
شکای
با
سالمندان
گاهی
تقسیم
نابهنجار
افسرده
خلق
و
بهنجار
افسرده
شوند.
ی
م
دچار
افسردگی
ای
ه
تغذی
کمبودهای
و
دمانس
خود
و
ها
ن
سرطا
گفتم :برو
كه بروم شهيد ميش��وم .من هم
اطالعاگردادند كه
امروزبه ما
معراج شهدا
آزمايششده
معالجه نیز
حتی
شهریوراز :شما
متولد
خبرنگار
با
گو
و
گفت
در
فر»
هاشمی
«محمدرضا
سرهنگ
پذيرفت
اردبيل
مسئوليت فرماندهي
تالش ميكرد
بعد از بررسیهای متعدد علت
کنندراولی
غمگینی س��پاهمی
افسردگی بهنجار یا
اين وراه گفت:
ايش��ان بود و ايش��ان درکرد
حاللت .مجلس
اجتماعی
میتوانند با اختالل افسردگی همراه باشند.
دارید.
کهنه را
زخم
کردنما از یک
پرستاری
دبیر کارگروه آسیبهایشيرم
رسيده و
نتيجه
گرفتند ،به
اي كه از
باشید ،توانایی دي ان
«گلشهر
15
کالنتري
ماموران
داشت:
اظهار
پلیس
خبری
پایگاه مبارزه زيرنظر آيت اهلل مشكيني
منصوب شد.
نمايندگي
به دفتر
(ع) را
ائم��ه اطهار
س��يره عملي پيامبر (ص) و
افسردگی تشخیص داده میشود،
امام اختالل
حوادثحضرتاصلی
اخبار و
روزمره و یا
احساسات
ناشی از
همچون
زندگی
داشتن
برای
پيكر روش
بهترین
دوعالمفقط در گذشته
بيبي اما
افسردگیمهمان
در خاتمه به درمانهای  30سال
مرودشت
كه در
شهيدي
ماندنشده
مشخص
محورهاي
از
یکی
در
زني
گشت
«گلپایگان» حين
« شهرستان
سرشناس
خانوادههاي
خانواده يسري يكي از
خاصي در
دانشگاه روز م بایورود
راستا باید تغییر رفتار سالمند،
معنويدر این
اردبيل تحولگفت:
سپاهشنویم
بینیمبهو می
وارد که طی
اصفهاناست
مدنظر داشته باش��د .درناگواری
مداخالت
درمانهای دارویی،
ابتال به کرونا ،جرقه ای برای شروع
دارید؛
است،کردن
ش��دهتغییر
دفنبرای
فرصتی
زرقانشما
نیست .اکنون
بزرگ كردهشاد
بودم و علي
روانشناختی،به سختي
بچهها را
متعلق به
ممسني
کردند.
متوقف
را
آن
و
مشکوک
پژو
تاکسي
دستگاه
يک
شهر به
مواصالتي
شهيد
اين
گويد:
مي
ش��اخص
ش��هيد
عنوان
قبل
چه
شهر
مردم
بيشتر
كه
بود
اردبيل
آورد.
وجود
آن
خواند.
مي
را
متالورژي
صنعت
كارشناسي
و
شد
شهيد
بودند كه يكي از آنها
مديريت تيپ
مطرحسایر
سالمند و
گوشه گیری ،بی عالقگی در
و یا از استرسهایی مانند دا غ عزیزان ،طالق و
شناختی
افسردگی
شدنعقب
پيدا به
یک بار
بیشتر
الزممناست
1364بود وبرای این
و
توانبخشیبود .تيرماه
اجتماعی و درمانهای فرزند اولم
اينكهاز خبر
است.کهبعد از
عمليات کار علي
و
بود
متال��ورژي
رش��ته
آموخته
دانش
بزرگوار
پدر
ش��ناختند.
مي
را
آنها
انقالب
از
بع��د
چه
وی با و
ش��هيد
گويد:
مي
دوران
آن
با
رابطه
در
صبوري
پرشور
جوانان
از
تعدادي
با
دانش��گاه
همان
در
باكري
مهدي
ش��هيد
ديگر
نفرات
بود.
يسري
بازرسی
خودرو
این
الزم
های
هماهنگی
از
پس
اینکه
به
اشاره
بگیرد.
قرار
توجه
مورد
ناگهانی
رفتاری
تغییرات
کرده
افسرده
را
فرد
خلق
که
شده
ناشی
غیره
پیشگیری
نجارزادگان با بیان اینکه ابتال به کرونا و شرایط
نيامد .حرفش درست
مهمو ديگر
عواملرفت
اشاره کرد گفت :یکی از قدس
برگردید.بود .فرزندم را بعد از  30سال بيخبري شنيدم،
دفاع
در
انقالب
از
بعد
و
قبل
را
زيادي
هاي
مدت
كه
بود
ش��هر
سرش��ناس
متدينين
از
خانواده
مطالعاتي
مركز
شد
اردبيل
سپاه
فرمانده
وقتي
دنبال
را
اش
سياسي
و
مذهبي
فعاليت
انقالبي
سردار
را
تيپ
البته
بودند.
ش��ريعتي
س��ردار
و
تشخیصی
عالئم
از
برخی
به
اشاره
با
نجارزادگان
و
کند
ی
نم
ایجاد
جدی
عملکرداختالل
در
ولی
های
ن
داستا
با
مختلف
افراد
که
وقتی
امروز
:
مهر
متولد
شد که  215دستگاه گوشی تلفن همراه خارجی و لوازم جانبی
سالمندیرا جذب
و درمان اختالالت روانی در
کرونایی میتواند به عنوان جرقهای برای شروع
وصيتنامهاش
خواندم ،نوشته بود دوست خدا را ش��كر كردم و به مزار فرزند شهيدم
ساختارهاي
انقالب
کرد:هاي
تصریحارزش
باشد ،از
تاکسیانجام
تش��ويق به
كودكي
شد،همان
فرزندانش را از
اختاللهر زمان كه
ايجاد كرد .در اين مركز مطالعاتي
گذراست.تحت تعقيب
همين فعاليتها
گمرکیبهودنبال
مدارک كرد كه
تشكيل تيپ
بود و بعد از
تشكيل
شوند ،زندگی شما
تانتازهمی
ديدارزندگی
رفتم ووارد
مفقوداالثردرام خود
امیدوارمو  30سالسرنوشت
داده به
افسرده
شريعتيخلق
افسردگی ،اظهار کرد:
دارمبنابراین
های اجتماعی است،
اسالمي و در حمایت
نگران و
لذا بالی
افسردگی
قانونی
راننده
گفت:
مربوطه کشف
مفقوداالثر شوم
شد.
هايمان
نیز پر از نگرانیهای دوستانه خواهد شد .خواه این فرد نامزد
که اميدوارم
كش��يده بود.
اسالمي زحمت
محمولهفرزندان
يسري يكي از
نادر
كرد.
مي
سپاه انجام
هاي ازپذيرش
فرمانده
باكري بايد
يس��ري و
گرفت ازقبلدوازهفته وبيناز شهيد
عالقه
دست دادن
مي بیش
مدت
بیماری
دوره که
توقیف شد.ساواك قرار گرفت .نجارزادگان ادامه داد :زمانی
مسئولین و سیاستگذاران این حوزه به
روانشناختی
انقالبمسایل
حتما باید به
يكيگران
درمان
دينينداد و خودرو و
فرائضارائه
مربوطه را
یا معشوقهتان باشد ،خواه یک دوست خیلی معمولی ،شما
پايداري و
شهيد براي
سالمنداناين
تالش و زحمات
داشتبهكهکرونا وخلق،
خانواده قبل از انقالب به دس��ت مأموران رژيم
درباره
دهد با آنها
خلقبچهها
اينكه به
جهانآرا
مقاومت در کنار شهيد
خود شهيد
بردن،البته
در لذتميشد.
کاهش
توانایی
نظاميعدم
آموزش و
افسرد ه و
صحبت میکنیم با
افسردگی
سالمندی توجه ویژه داشته باشند؛ به
مقوله
توجه
بخصوص
اصرارمبتال
اشتها،يسريافراد
بیان اینکه ارزش محموله
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با
مقدس احساس میکنید که او قدرت بیان شما را محدود کرده
كشور
حفظ نظام الگوي همه مهندسين صنعتي
شتافت و به
با ش��روع جنگ تحميلي به
پهلوي به شهادت ميرسد و بر ميزان محبوبيت
بچههاي
صحبت مي
عقيدت��ي
تصميم بر اين
اختالل شهيد
فرمانده بی
باكريصورت
خواب به
ك��رد.وزن،
کاهش
که با
مباحثهستیم
فراگیری مواجه
جبههنافذ و
احساس
کتاب
دفاع آینده
سالهای
اینکه سالمندان طی
خصوص
باشد وليکنند.
کشف شده توسط کارشناسان مربوطه  10میلیارد ریال اعالم شده
است.
بدنهشهدا
مشي و منش
باش��د ودرآنها از
فرمانده وقت
همراه ش��هيد محمد جهان
و مقبوليت خانواده بيش از پيش افزوده ميشود.
كار یافرهنگي،
توانايي انج��ام
بااس��تعدادي
يسري با
فرمانده
اختاللكه ايشان
پرخوابی ،شد
تمرکز و
حافظه و
خوابی و
كه زا،
استرس
نامتناسب با عامل
شدتآراو -مدت
كه جمعیتی کشور را تشکیل خواهند
اصلی
زندگي ودارای
سالمندان
توجهبا بیان اینکه
ادامه
شود .شهيدوی در
تشکیل و راننده تاکسی
است ،ادامه داد :در این خصوص پرونده ای
متولد آبان  :شما ممکن است ادعا کنید که در این روزها
داد.مهندس
خانوادگی 2وهزار شهيد
يسري يكي از
داور
اجتماعی و شهيد
هاي مختلف
سپاه خرمشهر  -در عمليات
داور يسري 1332/01/28در چنين خانوادهاي
انتخاب مي
بیشترداشتند را
سخنراني
تبليغاتي و
خنثيسازي
افتراقیاش در امر
توانمندي
صو
تخصص
های
كرد وعنوان بهتشخی
تواند به
غیره می
کرده و
شركت فرد ایجاد
عملکردی در
اختالل
های
حمایت
سرمایه
نگاهي به کتاب
شد.
داده
تحویل
مراجع قضائی
شد وقانونی
اقدامات
زندگیتان در وضعیت اورژانس قرار گرفته است و برای
بگيرند.
افسردگیتأسي
كشور است،
دوستاندر قویتر،صنعتي
خرمشهررامورد
كرد تا اينكه در سال 1359
آموخت.
تعاليمبهمذهبي را
برای متولد
عربي،
مدت  45روز برايشان كالس زبان
گروهامام بود.
حفاظت بيت
يكيازاز اعضاي
مؤثردردرنظر
افسردگی
قرآنو دمانس
آلزایمر
اختالالت
درگیر میبهکند.
در روز فرد
ساعات
کمتر
اختالل
فارس»هستید .اما
ای مواجه
انرژيعدیده
مشکالت
بریتان با
زندگ
خليج
اقتصاد و
ادارهاي
«بحرانهاي منطقه
اقتصادی
مفسدان
با
انتظامی
نیروی
کرد:
تاکید
فر
هاشمی
سرهنگ
جعفر يسري برادر شهيد درباره عالقه برادرش
شهادت در کربالي5
اصابت خمپاره قرار گرفت و به علت شكستگي
و نهجالبالغه ميگذاشت و آنها را حسابي آموزش
آن جا مسئوليت گروه خنثيسازي بيت امام را
این موضوعات ،همه توهمات ساخته ذهن شما هستند و
قانونی
بچگيبرخورد قاطع
داور ازجامعه
اقتصادی
تعالي��مزنندگان
کشور وبه برهم
ش��هيد داور يس��ري از آغاز جنگ تا عمليات
نظمگوي��د:
مذهبي مي
قطع عصب پا از ناحيه پاي چپ
استخوان ولگن و
ميداد و آماده ميكرد .در بين دو نماز جماعت
برعهده داشت.
مشکالتبود
جنگیابااگرايران
نتيجه
حمله عراق به کويت
زیادی
مستقيم ندارید
مشکالت زیادی
گرنه شما
فعالیت
قاچاق
زمینه ورود
شديدا ًافرادی
می کند و
كربالي 5دائماً در جبهه حضور داشت و چندين
اخالقي،و ديني
کهبهدرقيودات
وابس��ته
يسري ميگويد :بالفاصله عازم
شد .جعفر
توزیعو کاالیمعلول
حتماً براي بچهها صحبت ميكرد و برايشان از
خضوع شهيد يسري
دارید ،خداوند راه حل ﺁنها را هم جلوی پای شما قرار داده
احمد حقطلب مسئول حفظ آثار و ارزشهاي
عليرضا محمدي
بار دچار مجروحيت شد .در عمليات كربالي5
قرائت
عالقهومند به
سالگي
بدانندو ازباپنج
انساني بود
جزو آخرين نفراتي بود كه از شهر
دستگاهشد و
پلیس وخرمشهر
احاديث ميگفت و بچههاي سپاه را به داشتن
عراق ب��ه ايران و متعاقب��اً جهتگيريهايي
قضائی
قانونی
قاطع
برخورد
می کنند
است اما شما با بی توجهی از تمام این اتفاقات رد میشوید.
گويد:
مي
يسري
شهيد
درباره
بسيج
مقدس
دفاع
اقتصاد
ب��ر
اي
منطقه
ه��اي
«بحران
كت��اب
حمل
مش��غول
گمنام
بس��يجي
يك
عنوان
به
به
دلنشينش
صوت
به
توجه
با
و
ش��د
قرآن
كودكان
پيرزنان،
و
پيرمردان
ابتدا
او
شد.
خارج
كرد.
مي
توصيه
همدلي
و
تعاون
انقالبي،
روحيه
تا
داشتند،
ايران
عليه
جهاني
هاي
قدرت
كه
شد.
خواهند
روبه رو
شما ذاتا فردی هستید که به سادگی میتوانید زندگیتان را
شدم،داشت
جویاپايش
ناراحتي در
يك
يسري
داور
شهيد
جدي��دي از رضا
منطقه به پش��ت جبهه
خودت از
برو ش��هدا
مجروحين و
زيبايي اذان ميگفت.
نداش��تند را
گروهرفتن
و افراد مريض كه توانايي راه
سپاه
شهيد در
خرجزمان درراكنار
بدبختیكه آن
عادل قديمي
مشکلسايه
شماجهاني
اقتصاد
باشید.توانس��ت بر
داشتهميزان
کنترل چه
حادی
خوشبختانه
و انرژي خلي��ج فارس» اثر تحت
متوجه
داخل
گفت
برادرم
هم
او
و
کردم
می
همسرم
به
تقدیم
جا
یک
و
کارگری
با
اجتماعی-
نظر کارشناس:
و ما آن موقع نميدانس��تيم اي��ن ناراحتي به
دفاع
ح��وزه
خ��دري از
فعاليت بود ك��ه در حين عمليات به ش��هادت
داور در سال  1352در آموزشكده متالورژي ذوب
سوار ماشين و از شهر خارج كرد .قبل از تخليه
اردبيل حضور داشته بيان ميكند :تمام هم و غم
بيفكند و جنگ ما را از يك حالت منطقهاي،
تان ندارید.
زندگی
نويس��ندگان پر كاردر
زندگی را در می آوردم برای خوشبختی و برای
خودش پس انداز می کرد حتی توانست با می شوی ،بله همسرم را با پسر جوانی در حال خیانت به معنای شکستن پیمان زناشویی؛ به
ً
ً
در
اس��ت.
جنگ
در
وارد
ه��اي
جراحت
دليل
كتاب
30
از
بيش
كنون
تا
كه
اس��ت
مقدس
شهادت
چگونگي
درباره
مخبريان
احمد
رسيد.
مشغول
آهن اصفهان در رشته طراحي متالورژي
افراد
همه
اينكه
از
پس
و
خرمشهر
جامع
مسجد
خواست
مي
ا
دائم
و
بود
درون
به
توجه
ا
صرف
شهيد
ببرد.
فراتر
بسيار
متولد آذر  :با ورود ماه به چهارمین خانه خود ،شما باید
ها کرده
دستگیر
ارتباط
بايد ازهرآنکاری کردم که آب توی آن پول ها برای خودش طال بخرد.
همسرم
آرامش
منتشر(زن
طرفین
یکی
بودند.ميگويد :در جريان عمليات معنای
حركتش اين مشكل معلوم بود .ما در عمليات
اين كتاب
كرده است .در
اينازحوزه
وضعیتی است که در
كربالي 5در
داور
به تحصيل شد و همزمان با تحصيل ،جلسات
را به اين سمت ش��هر آوردند پلي كه
خودش را آنگونه كه در آموزههاي ديني آمده به
«بحرانراهاي
خانهك��ه
م��واردي
بررسی
كت��اب و آنها
خود کرده
ديگرداخل
بیشتری بهازامور
توجه
هايبودم
محوررشته
يكيهرازچه
نفهمیدموچه شد،
مالحظه دیگر
كرديم پیش
دوست دارد
خودساختهزنو است و
انسان باالخره
بس��ازدزدو يك گفتم
پشت پا
آخرش چه
عبور نخورد
براي تکان
عبور ميكردند و محليدلش
جنگ فراتر
زناشویی پا را
شوهر)
ش��هيد را بكنيم
س��عي مي
نظر دور
ايران و ع��راق را از
ازچارچوب و قالبنيز خدري
پيكر
پنبه جهتیاانتقال
ش��لمچه
تدريس قرآن را در مسجد زرين شهر اصفهان
دشمن بود
شد؟شكل
همان
انرژي خليج
اقتصاد و
منطقهاي
فارس» بهمحل
سنگینی در
وظایف
ممکنبر است
هرچند که
نمایید.
فرمانده انتظامی شهرستان اهواز گفت :در پی درگیری طایفه
فهمیدم
می
حاال
بود.
کرده
خیانت
من
به
او
شد
محبت
همسرم
به
آنقدر
باشد.
سربلند
دیگران
زندگی
و
من
حق
در
را
کار
بدترین
و
چی
همه
ای به
فردی
با
عاطفی
و
پنهانی
رابطه
به
تن
و
نهاده
درگرماي آفتاب و مس��يرهاي بياباني كه بايد
خودنتايج
بررسي
پاك ش��هدا به خط مقدم رفت��ه بوديم من كه
برپا داش��ت تا جوانان را با اين چشمه جوشان
خودش آخرين نفر و گروهي
را موادگذاري كرد.
الهي شود .ايش��ان اولين فرمانده سپاه اردبيل
اوضاععراق
دالرهاياز نفتي
داشته آن
داخل
ورود نباید
است،روزها
پرداخته این
باشید اما
نگاه نداشته و در بخشي از آن به کار
مسلحانه در یکی از محله های شهر اهواز به دلیل اختالف ملکی۳ ،
موضوع
دلیل این
شهيد بر ماندن
اصرارش
ميكرديمدلیل
سعيقدر
رفتيموقت
مي هیچ
ولی او
سالحد
کردمدرکه
مرتکب شد.
گذشت و مان
جنگرابطه
موارد به
خارجاياز این
فروشندگانکرده
خود را بیشتر
فعالیت
خريداگر کمی
شوید.
قيمتخود
تحميلي در خانه
مالحظه
59نداشتپياده
اکثر سال
پشت چارچوب که درهشت
كردم ،خمپاره
حركت مي
جلويبهستون
وحي آشنا سازد .آن زمان آيتاهلل مشكيني در
جاسازي كرده
موادي كه
بود كه از پل
میتهران
بعد از اعزام گروه هماهنگي از
س��الح از
سرس��امآور
نفت وغافل در
پلیس،
پایگاه
گزارش
نفر کشته
خواهید
نمایید،
اقتصاد جهاني پرداخته است .و سعی کنید شادابی
پايش��ان امكهبه یقینسرمتبدیل
بوده و شک
توجهی
بكنيم .بابه من
ندانست ورانه تنها
هایم را
ورودهمسایه
جلوگيري ازدختر
سال پیش با
سرهنگ پل 4
ناراحتي در
وجود اين
سر من،
شد.مجروح ش��دم .در پشت
خورد و
منبر و
خبرنگار پاي
شهيد يسري
شدند.بهداشت و
اردبيل اقامت
ختم می شود ،می دهد.
جنسی
جهت
براي تخريب
خبری بود را
شناختند
خوبی مي
کردمكه ايشان را
ازدواجكساني
مانطرف
بود .از
جديدي
حفظشرايط
خودنوعرا خود
نشاطكه در
جهانيواست
درگیری
این
داشت:
اظهار
خبر،
این
تشریح
در
دالوند»
«محسن
داشت.
هرکاری را
وگووب��ا دید
بار كه از
دانستيم
«ج��وان»کهدر اين
گفت
رابطه هم فردی کهخ��دري
اینزمين
منتظرو ما دودرنفر به
مجروح شد
ديگري هم
كالسهاي عقيدتي ،اخالقي و عرفاني ايش��ان
اجاقنژاد
پيرزاده،
شهيد
ايجاد كرده
خواهیدالمللي
كالن بين
انجام معامالت
توانایی را در
داشت و
عزيزاطالع
ايشانرابطه آنها
برادرم از
چيست هرگویا
دليلش می
خوارو ذلیل
نميمرا
جلوی دیگران
االس��المبلکه
ولیحجتنداشت
داشتیم
مثلخبر
دشمن منفجر كرد .با اینکه از عقبه خانوادگی شان
کند
خیانتدرمی
دیگران
کردن
راهنمایی
بخشي ازبرای
همیشه
دیبه  :شما
آموزشماموران
ملکی رخ داد که
مي ۱۸
ساعت
مسلحانه
بودسرسرباز مي
سؤال كرديم از توضيح درباره آن
متولدتنها
خيل��ي وقتها ما
دچارگويد:
خصوص مي
گذاش��تند .دوست
عقبدووانت
افتاديم .ما را
اختالفهمراه
دلیلدوره ،به
امروزدربههمين
كرد .داور
شركت
شهيد
اردبيل ايش��ان را
مروج
آيتیااهلل
چمران که یا و
پول براي
خوانيم« :
كتاب مي
بود .در
بیندازد.بهاالن
بزنگاهزد.آنها را گیر
ام��ام جمعهکرد.
کس!
هیچ
سمیرا
اصرار کردم
کنارهم
نظامي در باز
رنجش
الخصوص فرد خیانت دیده
سال علی
اختیار
دارید را
تجربیاتی که
تحميليمیشوید،
پیش قدم
شدند.
اعزام
محل
به
بالفاصله
خبر
دریافت
از
پس
انتظامی
ش��هيد
كنار
در
لبنان
در
هم
را
مدتي
ش��هيد
براي
همه
دانم
مي
االن
ك��ه
اطالعاتي
اين
تمام
عمليات��ي جنگ
و
اي
منطق��ه
بعد
ديدم
و
وانت
عقب
پريد
س��ريع
داور،
عزيزمان
اهلل
آيت
نظر
زير
همفكرانش،
و
دوستان
از
نفر
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س��پاه
فرمانده
اولين
عنوان
به
و
كردند
معرفي
درهاي
چشمه
س��الح از
تمام سرسامآور
خريدهاي
خانواده ام هر چه نصیحتم کردند که این دختر بدتر از همه این کارها اینکه او دائم سرش داخل از آن اتفاق گذشته و همسرم حتی یک عذر خاطر به ویژه از لحاظ عاطفی و روانشناختی
دولتانجام
کار را
کنیممياین
عراق می
كش��ورتوصیه
دهید اما
جواد
دي��د.
نظامي
و
رزم��ي
آم��وزش
چمران
است.
شهادتشان
از
بعد
دیگراناي اين
كه ابعاد فرامنطقه
حالي
در
ايم
پرداخته
از
شما
كه
گفتم
ايش��ان
به
است.
من
سر
باالي
عنوان
به
و
داد
تشكيل
مقاومت
هسته
مشكيني
هم
خوشبخت
اهلل
ذكي
شدند.
منصوب
اردبيل
گرفت.
نش��ئت
قرار مینفت
از
نفر
۳
ای
طایفه
درگیری
این
در
اینکه
بیان
با
انتظامی
مقام
این
مناسب نیست و خانواده خوبی ندارد ،ولی گوشی بود و پیامک بازی می کرد .یکبار که خواهی ساده هم نکرده بعد از آن اتفاق علیه من می شود .از دالیلی که منجر به بروز خیانت در
سوئی
باشد،
نفع شما نمی
ندهید زیرا
حاکمشهيد را چنين بازگو ميكند:
منطقهدوران
صبوري آن
عبدي از عباداهلل
جنگ بسيار پررنگ بوده و خصوصاً در
عقب ماشين پياده شويد چون منطقه دستانداز
اس�المي
مؤتلفه
اند،نظامي
گ�روه
هسته –
مسئ�ول
چنين عنوان ميكند :در اولين شكلگيري تيپ
كردهاثربود و
دورانديش��ي
کاربهبهموقع
اینعراق
نوسانگاهیبعث
در
امنیت
اکنون
هم
گفت:
شده
کشته
نزاع
طرفین
عشق کورم کرده بود و جز سمیرا چیزی نمی نبود ،گوشی اش را چک کردم ولی خبری از آن اقدام قانونی کرده است.
زندگی زناشویی می شود می توان به مواردی
تأثيردارد .زیرا با تعریفهایی که برای دیگران انجام
برایآنشما
همسر شهيد هم فضايل اخالقي داور يسري را
ايشان به لبنان رفت و وارد «جنبش عمل» شد.
توليد و صادرات نفت و قيمت جهاني
زياد داش��ت .داور گفت :من پياده نميشوم ،به
به فعاليتهاي انقالبي پرداخت.
عاشورا ايشان نقش زيادي داشت .چند نفر براي
در همان دوران رياس��ت جمهوري حس��ن
است و تالش برای شناسایی و دستگیری عامالن نزاع با جدیت در خواستم ،غافل از اینکه او اص ًال از روی اکراه دارد پیامک ها نبود و این باعث شد کمی به او بدبین جهیزیه اش را با خودش برده و مهریه اش را به
میدهید ممکن است کارهایی را بر علیه شما انجام دهند.
های
ازدواج
انتقام،
طلبی،
تنوع
حس
چون:
چنين توصيف ميكند :شهيد به عنوان عبدي از
فراواني داشته است.
خاطر اينكه سر ش��ما به كف ماشين ميخورد
است.مشكيني در خاطراتي از دوره
آيت اهلل
دست مرحوم
البكر در س��ال  1972ش��ركت نفت عراق را
پیگیری
تجربیاتی که کسب کردهاید را به مانند یک راز نزد خود
آغاز حکم جلبم را گرفته است قصد
گذاشته و
شوم ،برای همین به برادرم سپردم در نبود من اجرا
با من ازدواج می کند.
سردی در رابطه درعاطفی
عباداهلل بود .زندگي ما از دي ماه سال 1360
بیناين كتاب
بخشي از
اجباری10 -،
ميخواهم سر شما را نگه دارم .حدودا ً 15
سربازي شهيد يسري مينويس��د« :به جواني
زوجین ميخوانيم كه درست ملي نموده بود».
حفظ کنید ،انسانها معموال رازهایشان را به افراد دیگر
عقبترنمی
مترکند ،
خاک یکسان
اوایل می گفت دوستم دارد و من هم باورش خانمم را زیر نظر بگیرند.شد و در اين مدت تنها مودت ،دارد
جنسی
عدم
حماقتايشان و
مراو بامحبت
رحمت
زوجینكه نخستين ماه
س��ال 59
نیازهایمهرماه
برآورده شدن در
كه شما
گفتم
دانمدوباره به
آمديم
در لباس سربازي برخوردم؛ او را در ميان لشكر
جنگکنند.نهايتاً تأثير ديگري ك��ه معادله جنگ عراق
منتقل نمی
می
و
دارم
دوستش
هم
هنوز
ولی
نه
یا
است
کارهای
پدرمماندر
کرده بودم ولی همه اش خیال واهی بود .دو مجبور بودم برای کمکدربه
اشاره
آن
به
باال
داستان
در
آنچه
اما
کرد.
اشاره
وضعيت
دلي��ل
به
بود.
حاك��م
زندگي
ش��ديدي
وقفه
دچار
ايران
نفت
فروش
بود،
است
خطرناكي
جاي
اينجا
شويد
پياده
ماشين
از
در
طاغوت آن زمان از س��ربازان ح��ق ديدم و
بحث
كرد،
وارد
جهاني
اقتصاد
بر
ايران
عليه
متولد بهمن  :شما در میان تمام مردم دیگر بهترین
 240دستگاه تبلت قاچاق
صالحانشاز کشف
استانازلرستان
انتظامی
برگردد.
خواهم
داشتم
قصد
و
بروم
روستا
به
مدتی
کشاورزی،
داشتیم
و
گذشت
ما
مشترک
زندگی
از
سال
روی
از
ازدواج
زن،
خیانت
دالیل
از
یکی
شد،
خورده
پايش
به
كه
تركشي
دليل
به
و
اش
جسمي
بود:
ع��راق
هوايي
حمالت
حاصل
كه
ش��د
بود
جايي
هس��ت.
خمپاره
اصابت
امكان
آن
هر
كردم
مشاهده
فاسد آن روز
فرماندهمحيط
اقتصادي
ضربات
پي
در
كويت
به
عراق
حمله
دوستان را دارید و ممکن است آنها امروز هیچ کار اشتباهی
ً
.
داد
خبر
آباد»
«خرم
در
ریال
میلیارد
خمپارهاتاق
منزل برادرمكهدر یک
اکنون
ايستادن،کرد و
اجازهمخالفت
ولی او
مثال به خوبی در کنار هم زندگی می کردیم.
زياددرنداشت.
نرمش و حركت
همسرم را با خود ببرم بود
بزرگي در
کراهت بوده است« .توقف توليد نفت ايران ،ش��وك
ايشان يك
تنهادشمن
هاي 60
ارزشدر5ج ّو آلوده آن محيط از همه پليديها پاكيزه
به و
متحمل
آنهابا ايران
حتیطياگرجنگ
اینبود كه
ش��ديدي
زندگیميرسيد.اجبار و
شما را
صادقانه
ندهند .با وجود
انجام
محمد
«حاجی
سردار
،
پلیس
خبری
پایگاه
خبرنگار
گزارش
به
صبحگاهي
ورزش
عنوان
به
را
نرمش
و
ورزش
دو
حدود
را
ها
قيمت
و
ك��رد
ايجاد
نفت
بازار
خاك
مقداري
و
كشيد
من
صورت
و
سر
به
دستي
از
دل
صفاي
انديشه،
پاكي
سخن،
وزانت
يافتم،
گويد:
مي
خصوص
همين
در
خدري
بود.
شده
شغلم کارگری است و برایم فرقی نمی کند که بهانه کرد که روستا را دوست ندارد و در منزل می کنم حتی یک فرش کهنه هم زیر پایم خیانت یک واژه نیست بلکه گناهی است بس
دوست دارند ،بایستی همیشه به یاد داشته باشید که شما
به
ايشان
بود.
گرفته
نظر
در
سپاه
هاي
بچه
براي
نگاهش
توضيح
در
خدري
داد».
افزايش
برابر
من
بگذار
گفت:
و
كردند
تميز
را
صورتم
خون
و
مالحظه
از
گرفت
مي
سرچشمه
اش
انقالبي
روح
به
رس��يدن
كويت
به
حمله
از
ص��دام
هدف
اکنون از ورای عینک خوش بینی به آنها مینگرید .اما اگر
مهدیان نسب» اظهار داشت :ماموران کالنتری  19خرم آباد در پی چه کاری باشد تن به کارهای سخت می دادم پدرم معذب است ،برای همین به تنهایی رفتم و نیست .همسرم هم در حقم خیانت کرد و عظیم که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.
حضرت
میاينكه در
دليل
اقتصاد
جنگ ايران و
بودهنگه دارم تا
شما را
همينازجا باشم و
کاالیلهجه
انتقالصراحت
خصوص رفتم.
ش��گفتي فرو
اشرافحاالتش در
كوچ��ك اما غني
نفتيیاين
هاي
بنگرید.
كش��وربه موضوع
طرفانه
توانید ب
چاهی
نگاهو کنید م
عراقدرو نقش آنبادردقت
اطالعاتی در
دسترنجسرمن
بودزندگی که
اینکهامامکل
گذاشت.دفتر نمايندگي هم
برادرم مرا در جریان کارها
قاچاق توسط یک دستگاه فقط نمی خواستم سفره ام خالی باشد.
زناشویی
اينجازنرد و مرد با بستنبهپیمان
چرااز که
گفتند
مي
و
شد
نمي
داده
او
به
رفتن
جبهه
اجازه
«البته اين
انرژي خليج فارس بيان ميدارد:
خمپارهاي به زير چرخ
موقع
همين
در
بشويم.
من
و
خواند
رفاق��ت
به
مرا
باطن��ش
صداقت
دهید
انجام
بعثباید
حكومتکه
چراكهکارهایی
بود.مورد
عربي در
اسفند  :شما
متولد
اتمام
پس از
خودروو پژو
 405بالفاصله در محور کمربندی این شهرستان مستقر با بدبختی خرج زندگی را در می آوردم برای یک روز که از کار زیاد کشاورزی خسته و به با خودش برده و من مانده ام و در به دری و قبال یکدیگر تعهد و مسئولیت دارند که این
کار به
شود در
براي می
ايران،باعث
جنگ وبا این
درستی دارید
نظرات
ايشان فردي است كه ضرورتاً بايد در تهران باشد
عليه ايران
كتاب تنها مربوط به جنگ عراق
عقب ماشين خورد و بالفاصله در پاهايم حس
بود
يسري
شهرتش
داور،
شريفش
نام
پذيرفتم.
محلمالي
زيانهاي
جب��ران
شدند.وی افزود :ماموران حین کنترل خودروهای عبوری سواری پژو خوشبختی و آرامش همسرم هر کاری کردم که منزل آمده بودم ،تلفنم زنگ خورد و برادرم بدبختی.
امر جز در سایه ازدواج میسر نیست از طرفی
قادرید
عالوهبه بر
شوید.
شناخته
عراققهرمان
عنوانبایک
و كارهاي ديگري انجام دهد.
نيست ،بلكه در آن به دو جنگ امريكا
كردم كه چند تركش خ��ورده .در همين موقع
رفته رفته دريافتم كه او را نفسي است پاكيزه،
شماديد و
ایننمي
كويت
حمل��ه
اي جز
خود چاره
می
دلم
عدالتی
بی
همه
این
از
ها
وقت
 405مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آن  240دستگاه تبلت آب تو دلش تکان نخورد آخرش چه شد؟ پشت پشت خط بود تنها حرفی که زد ،گفت :زودتر بعضی
زندگی
در
مهمی
اصل
پایبندی
و
وفاداری
ديگرخود
نیازهای
بگذارید که
برای این
تان را
فکر و
تأسي از زندگي شهيد
نيز پرداخته شده است ،اما شايدکهبراي
يك آن سرم را بلند كردم ديدم ايشان از ناحيه
هدفي استعالي ،آرماني است واال ،همتي است
فرامنطقهاي از
منطقهاي و
بحران
خيليذهن اين
هوشمند قاچاق کشف و یک نفر را
تركش کسی
چه فایده
خواهد فریاد
دستگیرقرارکردند.فرمانده انتظامی پا زد به همه چی و بدترین کار را در حق من و
خوانندگان دوام
شود و باعث
کنید .اما به
تبدیل
واقعیت
حمله را به
رویاهای خود
شناخته
مهندسين
خودم را به شهر برسانم .علي فضلوي رئيس س��ازمان بسيج
جالب وباش��د كه رابدانند
محسوب می از
زوجین روي
خداهمين حالت
جز و در
خوردهاند
بزنم ولیس��ر
بلند .گاهگاهي در خانهام مرا مورد عنايت
ايران بود.
صدام به
نابخردانه
حملهو نتايج
5
را
هوشمند
های
تبلت
ارزش
کرد :
افتادند وزنده
منامید او
صورت به
نمیبهشنود و فقط
صدایم را
صنعتيرسیدم
سریع راه افتادم وقتی به منزل
زندگی مان مرتکب شد.
خود مغرور نشوید؛ اگر این کار را بکنید ،برنامه ریزیهای
ام.شدند .پایداری زندگی است.
يس��ري
دیدنانتخاب داور
كش��ورازدرباره
شهيد
کارشناسانمجروحيتش از
هم من در بستر
تصریحروزي
استانميداد و
کوچکی که اخیرا داشته اید نتیجه معکوس خواهند گرفت
شد.
معرفی
صالح
ذی
مراجع
به
متهم
و
کردند
برآورد
میلیارد ریال
هر بار که دستمزدم را به منزل می آوردم همه ماشین پلیس و مأمورها تعجب کردم و قضیه را
و شما را با اوضاعی آشفته مواجه خواهند کرد.
جدول

كشف کاالی قاچاق در ارسنجان
جستاري در زندگي سردار داور يسري ،شهيد شاخص
بسيج مهندسين صنعتي کشور به مناسبت سالروز شهادتش

فرماندهگمنام كربالي5

یک تاکسی پر از گوشی های قاچاق

تیر خالص!

اختالف ملکی در اهواز

 ۳کشته برجای گذاشت

تبلت های قاچاق به مقصد نرسید
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طراح:علیرضا سجادی فر

شماره 4725

شرایط کرونا در کشور
اسف بار است

عدم برخورد با قانون شکنان؛

بزرگترین نقصان مدیریت کرونا
وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات مدیریتی از روزهای ابتدایی شیوع
کرونا در کشور گفت :در حالی که ایران شفافترین آمار از کرونا را ارایه
میکند اما همواره در مواردی مانند عدم برخورد با ناقضان پروتکلهای
بهداشتی با نقصان روبرو هستیم .دکتر سعید نمکی در مراسم تجلیل
از شهدای عرصه سالمت ناجا ،ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و
تشکر از فرمانده نیروی انتظامی گفت :مدتها است که میخواهم برای
دستبوسی یکایک این نیروها بیایم که در این ایام در کنار بنده به ...
صفحه ()4

عضو ستاد ملی مقابله با کروناگفت :شرایط کرونا در کشور اسفبار است
و دیگر هیچ تخت خالی در بیمارستانها وجود ندارد .مسعود مردانی روز
یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا افزود :در شرایط کنونی
وضعیت کشور از لحاظ همه گیری کرونا نامطلوب است و باید تمهیدات
اساسی برای مقابله با موج سوم این ویروس اندیشیده شود .وی با بیان اینکه
تجمعات و سفرهای غیر ضروری بر اوج ابتال به کرونا و مرگ و ...
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تعامل نزدیک مدافعان
سالمت و امنیت؛ ضرورت
مبارزه با کرونا است

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در
کالنشهر تهران با تاکید بر ضرورت همکاری
نزدیک کادر بهداشت و درمان و نیروی
انتظامی ،تعامل مدافعان سالمت و مدافعان
امنیت را راهبردی ضروری در مسیر مبارزه با
کرونا عنوان کرد.
به گزارش روز یکشنبه دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،دکتر علیرضا زالی در مراسم
تجلیل از شهدای سالمت ناجا گفت :نیروی
انتظامی قبل از اینکه یک نیروی نظامی باشد،
یک نظام اجتماعی است.رابطه مهرورزانه امروز
نیروی انتظامی با آحاد شهروندان را مثال
زدنیست.
زالی در این مراسم که در ستاد فرماندهی
انتظامی استان تهران برگزار شد دستیابی به
چنین سطحی از سرمایه اجتماعی در بین مردم
را ستودنی و نیروی انتظامی را کانون اطمینان
بخش و امنیت بخش برای آحاد اجتماعی
توصیف کرد.
زالی با تاکید بر اهمیت انکار ناشدنی مسئله
کرونا در وضعیت فعلی کشور ،توفیق حکمرانی
را در گروی نحوه مدیریت بیماری کرونا دانست.
وی با بیان اینکه امروزه در دنیا نوع رویکرد
نسبت به مدیریت بیماری کرونا به عنوان یکی
از شاخص های حکمرانی مطرح است ،به مرور
نحوه مشارکت نیروی انتظامی در مدیریت
بیماری کرونا از روزهای نخست شیوع بیماری
تا کنون پرداخت.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در
کالنشهر تهران با اشاره به نقش موثر نیروی
انتظامی در مبارزه با قاچاق و احتکار اقالم
بهداشتی و تجهیزات حفاظتی همچون ماسک،
الکل ،گان و به ویژه در هفته های نخست شیوع
بیماری ،فایق آمدن بر مبارزه با قاچاق را
مرهون اقتدار نیروی انتظامی دانست.
زالی با اشاره به نقش موثر نیروی انتظامی در
مدیریت سفرهای نوروزی ،مدیریت تجمعات
 ۱۳فروردین و اجرای طرح فاصله گذاری
اجتماعی و نظارت بر ارابه خدمات عمومی و
همچنین مشاغل از منظر رعایت پروتکل های
بهداشتی ،گفت :نیروی انتظامی در شهر تهران
تمام امکانات درمانی و بهداشتی خود را در
اختیار ستاد مقابله با کرونای استان ...
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فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

آژیر خطر کرونا در بویراحمد کشیده شد

کاهش  ۳۰درصدی
تصادفات منجر به فوت
استان طی یکسال اخیر

وضعیت قرمز
به بحران رسید

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
تصادفات منجر به فوت این استان طی یک سال اخیر ۳۰
درصد کاهش یافت.سرهنگ کیقباد مصطفایی صبح روز
یکشنبه  ۲۷مهر ماه در مراسم صبحگاه نیروی انتظامی
استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک هفته
نیروی انتظامی ،افزود :به دلیل تقارن با عزاداریهای ماه
صفر تاخیر دو هفته ای در برگزاری هفته نیروی انتظامی
را داشته ایم .این هفته با  ۲۴عنوان اصلی برگزار ...
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آخرین مهلت دریافت تسهیالت
کرونایی در استان اعالم شد
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه بویراحمد گفت :بستر
های الزم برای ارایه تسهیالت کرونایی در استان فراهم
است و با توجه به محدودیت زمانی جذب ،متقاضیان باید
از امروز در فرصتی  ۷۲ساعته نسبت به دریافت آن اقدام
کنند .حشمت اهلل صمیمی اظهار داشت :در پی شیوع
بیماری کرونا در کشور تعداد زیادی از کسب و کارها
خسارت دیدند و به منظور کمک به این واحدهای تولیدی
این تسهیالت به استان اختصاص یافته است .وی افزود:
دولت همواره حامی تولیدکنندگان است و انتظار می رود
افراد هرچه سریع تر برای دریافت این تسهیالت اقدام کرده
و از این مزایا بهره مند شوند .معاون اقتصادی استاندار
کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت :علی رغم تاکیدهای
بسیار و برپایی نشست های متعدد با دستگاه های اجرایی
و بانک های استان در خصوص روند جذب این تسهیالت به
مشاغل آسیب دیده در استان ،آن گونه که انتظار...

مراجعه برای سقط درمانی
در کهگیلویه و بویراحمد
افزایش یافت
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omidemardomdaily
website: omidkb.ir

شیوع افسردگی
بارش های امسال
در کهگیلویه و بویراحمد در آسایشگاه های
با تاخیر آغاز می شود
سالمندان
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قوه قضاییه ضامن قراردادهای بانکها با سود
بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی نمیشود

ششم توسعه  ۳۶حکم برای قوه قضاییه وجود دارد و
ما هر  ۳۶حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال
کرده ایم .به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا
ابالغ شد ،یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است
که اجرایی شد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبتهای
خود به قانون ثبت اموال مسئوالن در سامانه طراحی
شده برای منظور اشاره کرد و گفت :ثبت اموال
مسئوالن باید همچنان با جدیت دنبال شود .البته
در این مورد استفساریهای در اواخر مجلس سابق
داشتیم و سواالت و ابهاماتی را در آن استفساریه
مطرح کردیم .کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با
پاسخگویی به این استفساریه می تواند کمک قابل
توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسئوالن در سامانه
انجام دهد.
رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه
حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت
داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد ،گفت :بنده
مجاز نمی دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز
درآمدهایی که قانون تعیین کرده داشته باشد و باید
صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین
شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت
معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه گفت :یک
قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین
شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به
خوبی تامین کنیم ،دچار مشکل می شویم.
رئیسی همچنین با بیان مشکالتی که در خصوص
پرداخت مهریه در کشور وجود دارد گفت :مهریه بر
ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی ،از
انجام تعهد مهریه امتناع می کند باید طبق قانون
با او برخورد کرد اما از این نکته غافل نشویم که
در محکومیت های مالی و تقسیط مهریه وضعیت
اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت .اگر بررسی ها
نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی
ندارد ،باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند
دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مساله به
زندان برود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما در قوه قضاییه
برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم،
گفت :ما اگر نتوانیم بخش هایی که به نحوی با ادارات
و سازمان ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین
موظف کنیم ،از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.
کاهش پروندههای قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه
اتفاق نمیافتد
رئیسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده های
قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمیافتد،
گفت :یکی از دالیل ازدیاد پروندههای موجود در قوه
قضاییه ،وجود اسناد عادی است .پرونده های مربوط
به اختالفات ملکی در قوه قضاییه فراوان است و منشا
این اختالفات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر
ما به جای اسناد عادی ،اسناد رسمی را معتبر بدانیم
در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر
خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی صحبت های خود
با بیان اینکه ماده  ۱۰۰برای جلوگیری از تخلف است
نه تخلف خریدن ،گفت :دیوان عدالت اداری و معاونت
حقوقی قوه قضاییه پس از جلسات کارشناسی متعدد،
پیشنهاد ماده  ۱۰۰جدید را دادهاند و امیدواریم این
گره نیز با همکاری مجلس باز شود.
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به اطالع عمومی می رساند دهیاری دهستان راک بخش سوق در شهرستان کهگیلویه در نظر دارد
ماشینآالت خود را به شرح زیر بر اساس قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش
برساند .از متقاضیان تقاضا می شود ضمن بازدید و رعایت دقیق شرایط ذیل،

وزیر بهداشت و درمان عنوان کرد؛

پیشنهادات خود را از مورخه  1399 /7 /28لغایت  1399 /8 /3به دهیاری دهستان راک
تحویل و در صورت ضرورت با شماره تلفن  09178445070تماس حاصل نمایند.

ردیف

1

نام خودرو و مشخصات فنی و شرح تجهیزات

ارزیابی به ریال

یک دستگاه وانت نیسان تیپ  2400بارکش حمل زباله
ظرفیت  3تن مدل  1384رنگ آبی روغنی  4سیلندر
بنزینی به شماره موتور  250479شماره شاسی D 44778

450 /000/000

هشدار درباره مصرف برخی
ُمسکنها در دوره بارداری

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سخنان یکی از اعضای
کمسیون قضائی مجلس درباره تصمیم جدید قوه
قضائیه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر
از نرخ مصوب بانکی گفت :مالک ما برای میزان نرخ
سود وامها ،آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای
پول و اعتبار میگوید .اگر بانکها بخواهند بدون
هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ،مبلغی
برای سود خود تعیین کنند ،دیگر دستگاه قضا ضامن
اجرای آن نخواهد بود.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه
قضاییه ،حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی روز (یکشنبه) در دیدار با رئیس و اعضای
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی،
با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی
مجلس اظهارداشت :امیدواریم این مدتی که برای
تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست
رفته است ،با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون
جبران شود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه
قضایی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ،افزود:
اولویتبندی طرحها و لوایح حقوقی و قضایی در
مجلس از ضرورت های کار کمیسیون است .به عنوان
مثال ما مدتهاست که نواقص الیحه شوراهای حل
اختالف را رفع کرده ایم اما این الیحه همچنان در
کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است ،البته
به ما نوید داده اند که این الیحه به زودی به صحن
دولت برود.
رئیسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقالب
درباره برگزاری دادگاههای اخالل کالن در امور
اقتصادی کشور گفت :ما میخواهیم قبل از آنکه زمان
استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری
دادگاه های جرائم اقتصادی به پایان برسد ،این
دادگاهها طبق یک قانونی برگزار شود و الزمه این امر
تصمیم مجلس است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمادگی حداکثری
قوه قضاییه برای تعامل با مجلس و به طور خاص
کمیسیون حقوقی قضایی اظهارداشت :کمیسیون

Email: kbomid92@gmail.com

آگهی مزایده عمومی ماشین آالت
دهیاری بخش سوق دهستان راک

سالمت

حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه
قضاییه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری
جلسات با رئیس و اعضای این کمیسیون و سایر
کمیسیون های مجلس همچون دوره گذشته ،اعالم
میکنیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان
عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قراردادهای
بانکی با سود بیش از نرخ مصوب افزود :رای وحدت
رویه ،رأی از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای
همه الزم االجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور
این رأی ،بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق های تعاونی
و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی تقدیر کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،به گزارش
یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره دفاتر
خدمات قضائی اشاره کرد و گفت :یکی از اولویت ها
این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به
حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه
در ساز و کار دفاتر خدمات هستیم.
رئیسی یکی از اولویت های دوران تحول در قوه
قضائیه را ارائه بازخورد فعالیت های کارکنان
دستگاه قضائی به خود آنها عنوان کرده و با اشاره
به برنامه ویژه سفرهای استانی افزود :به عنوان یک
نمونه قبل از آنکه به دادگستری استانها مراجعه
کنیم ،مستندی از میزان رضایت مراجعهکنندگان
به دادگستری و سازمان های وابسته قضایی در آن
استان تهیه می شود و این مستند قبل از سخنرانی
در جمع قضات و کارکنان استان ،در حضور مسئوالن
دادگستری استان به نمایش درمیآید تا کارکنان
استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان
از عملکرد خود قرار بگیرند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :دستورالعمل حفظ
کرامت انسانی در قوه قضائیه صرفا توصیههایی
اخالقی نبوده بلکه یک الزام قضائی محسوب میشوند
و همه کارکنان دستگاه قضائی باید به آن ملتزم
باشند.
رئیسی اجرای برنامه ششم توسعه را یکی از اولویت
های اصلی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت :در برنامه

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

امام جواد علیه السالم
إغترار؛
تَأخي ُر ال َّتوب َ ِة
ٌ
فريب خوردگى است.
به تأخير انداختن توبه،
ْ

پالک  24ب  861ایران  49با اتاق کامل

مجموع یک ردیف ماشین آالت به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی می گردد

شرایط مزایده :
 - 1به مبالغ پیشنهادی کمتر از مبلغ پایه ترتیب اثر داده نمی شود

 - 2روز بازگشایی پاکت های پیشنهادی مزایده  1399 /8 /5می باشد و پس از بازگشایی پاکت ها باالترین نرخ
پیشنهادی به عنوان برنده تعیین می شود
 - 3متقاضیان می توانند جهت بازدید ماشینآالت همه روزه بجز ایام تعطیل به محل دهیاری مربوطه مراجعه و پس از
بازدید  ،نسبت به تهیه مدارک و فرم پیشنهادی مربوطه اقدام نمایند.
 - 4پیشنهاد دهندگان می بایست  5درصد قیمت کارشناسی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی طی

فیش واریزی در وجه حساب دهیاری مربوط نزد بانک کشاورزی به شماره حساب  414276639واریز و اصل فیش
را همراه با قیمت پیشنهادی در پاکت الک و مهر شده را به دهیاری مربوطه تحویل نمایند
 - 5تامین هزینه های کارشناسی ،درج آگهی و انتقال سند بر عهده برنده مزایده می باشد.
 - 6برندگان مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعالم نتیجه مزایده ،اقدام به پرداخت بهای پیشنهادی خود
نمایند و در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر ،دهیاری حق دارد ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده برنده از
برندگان بعدی دعوت به عمل آورد.

سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAنسبت به مضرات
مصرف نوعی داروی مسکن در دوران بارداری هشدار
داد .سازمان غذا و داروی آمریکا با مضر خواندن مصرف
داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی در دوران بارداری
اعالم کرد :مصرف این داروها در هفته بیستم بارداری
و پس از آن خطرزاست .در گزارش این سازمان آمده
است :به طور خاص مصرف این داروها می تواند باعث
بروز مشکالت کلیوی نادر اما جدی در جنین شود که
ممکن است به کمبود مایع آمنیوتیک منجر شود و
احتمال عوارض بارداری را افزایش دهد .بعد از حدود
هفته بیستم بارداری ،کلیه های جنین شروع به تولید
بیشتری از مایع آمنیوتیک می کند بنابراین مشکالت
کلیوی می تواند موجب کمبود این مایع محافظ شود.
به طور معمول کاهش سطح مایع آمنیوتیک در صورت
قطع مصرف داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی برطرف
می شود .سازمان غذا و دارو در آمریکا دستور داده تا با
درج برچسب هشدار روی این داروها به زنان و مراقبان
سالمت نسبت به مصرف داروهای غیر استروئیدی ضد
التهابی در این دوران هشدار دهند .به گزارش هلث دی
نیوز ،داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی ،داروهای
تجویزی و بدون نسخه شامل ایبوپروفن ،ناپروکسن،
دیکلوفناک و سلکوکسیب هستند که برای درمان درد و
کاهش تب مصرف میشوند.
 - 7پیشنهادات باید از هر حیث کامل  ،بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ،خدشه  ،عیب و نقص و قلم خوردگی
نداشته باشد و در صورت وجود خدشه در اسناد و مدارک مزایده و ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم برخالف شرایط
مزایده و یا نداشتن سپردههای کافی و یا بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی اقدام شود آن پیشنهادات مردود و ترتیب
اثر داده نخواهد شد.

دهیاری دهستان راک بخش سوق

عاملی که خطر مرگ ناشی از
کووید  ۱۹را دو برابر میکند

پزشکان در یک مطالعه جدید هشدار دادند که بیماری
یا آسیب کلیوی بیش از دو برابر خطر مرگ را برای
مبتالیان به کرونا به همراه دارد .متخصصان علوم
پزشکی “کالج سلطنتی لندن” در یک مطالعه جدید
ِ
که شرح آن در نشریه  Anaesthesiaبه چاپ
رسیده ،دریافتند در بیماران مبتال به کرونا در بخش
مراقبتهای ویژه که سابقه نارسایی مزمن کلیه داشته یا
به دلیل عفونت کووید  ۱۹دچار آسیب کلیوی شدهاند،
خطر مرگومیر به مراتب بیشتر است .متخصصان در
این آزمایشها اطالعات  ۳۷۲بیمار مبتال به کووید ۱۹
را که در بخش مراقبت های ویژه در چهار بیمارستان
لندن و بیرمنگام از تاریخ  ۱۰مارس تا  ۲۳ژوئیه بستری
بودند ،بررسی کردند ۲۱۶ .بیمار نارسایی مزمن کلیوی
یا آسیب کلیه ناشی از عفونت داشتند که از بین آنها
 ۱۰۷نفر ( تقریبا  ۵۰درصد) فوت کردند .ضمنا از تعداد
باقی مانده  ۱۵۶نفر که بدون بیماری های کلیوی بودند
 ۳۲نفر ( ۲۱درصد) فوت کردند .به گزارش اسپوتنیک،
محققان حدس می زنند که این امر ممکن است به طور
کلی به تاثیر ویروس بر ارگانیس ِم بدن بستگی داشته
باشد چرا که ارتباط نزدیکی بین عملکرد ریهها ،کلیهها
و همچنین استفاده از مواد دارویی در درمان عفونت
وجود دارد .به گفته پزشکان برای کشف علت دقیقتر
این ارتباط انجام آزمایشات بیشتری نیاز است.

مصرف ویتامین دی در پیشگیری
از کرونا موثر است

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی گفت :مصرف ماهانه یک عدد قرص
 ۵۰هزار واحدی ویتامین دی ( )Dنقش مهمی در
تقویت دستگاه ایمنی بدن انسان و پیشگیری از ابتالء
به ویروس کرونا دارد.
دکتر زهرا عبدالهی روز یکشنبه در جریان بازدید
از مراکز خدمات جامع سالمت مشهد طی گفتگو با
خبرنگار ایرنا کمبود “ویتامین دی” را در بدن انسانها
یک مشکل جهانی ذکر و بیان کرد :کمبود همین
ویتامین در بین شهروندان ایرانی همانند سایر کشورها
شیوع به نسبت باالیی دارد .وی افزود :توصیه میشود
برای پیشگیری از ابتالء به ویروس کرونا افراد بزرگسال
هر ماه یک عدد قرص  ۵۰هزار واحدی “ویتامین دی”
و کودکان زیر  ۱۲سال هر دو ماه یک عدد از همین
قرص را مصرف کنند .برای کودکان با سن زیر دو سال
نیز قطره “ویتامین دی” تجویر میشود .مدیرکل دفتر
بهبود تغذیه وزارت بهداشت ادامه داد :میزان کنونی
کمبود “ویتامین دی” در بین زنان باردار ایرانی ۸۰
درصد ،در بین کودکان کشورمان  ۲۲درصد و در دیگر
گروههای سنی شهروندان ایرانی  ۶۰تا  ۷۰درصد
است .وی گفت :وزارت بهداشت “طرح مکملیاری
ویتامین دی” را برای کودکان ،زنان باردار ،میانساالن
و جوانان در دست اجرا دارد .دکتر عبدالهی افزود:
با این وجود به عموم مردم توصیه میشود با مراجعه
به داروخانهها “قرص ویتامین دی” را تهیه و بطور
منظم برای پیشگیری از ابتالء به بیماری کووید ۱۹
ناشی از ویروس همهگیر کرونا مصرف کنند .وی ادامه
داد :رعایت برنامه غذایی مناسب و صحیح نقش مهمی
در تقویت دستگاه ایمنی بدن و پیشگیری از بیماری
ویروسی کووید  ۱۹دارد .مدیرکل دفتر بهبود تغذیه
وزارت بهداشت گفت :مصرف “ویتامین دی” حتی در
دوران ابتال به ویروس کرونا نیز از اهمیت و تاثیر زیادی
بر کاهش شدت بیماری کووید  ۱۹و بهبودی سریع فرد
بیمار برخوردار است .وی افزود“ :الگوی مناسب غذایی”
به معنای مصرف باالی گوشت ،میوه و غذاهای گران
قیمت نیست بلکه رعایت تعادل و تنوع در مصرف مواد
خوراکی بر اساس هرم غذایی و از همه گروههای غذایی
مانند سبزیها ،میوهها ،لبنیات ،مواد پروتئینی ،حبوبات
و ریز مغزیها توصیه میشود .دکتر عبدالهی بر اهمیت
“تعادل در مصرف مواد غذایی” تاکید و بیان کرد :هر دو
حالت چاقی ،اضافه وزن و یا الغری و کموزنی در انسان،
در ضعف دستگاه ایمنی بدن و ابتال به ویروس کرونا
نقش دارند .وی به مشاورههای تغذیهای برای پیشگیری
از ابتال به ویروس در قالب “سامانه  ”۴۰۳۰نیز اشاره
و بیان کرد :هماینک در چارچوب فعالیت این سامانه
 ۴۰۰کارشناس و متخصص تغذیه به همه پرسشهای
مردم پیرامون تغذیه در دوران ابتالء به ویروس کرونا و
پیشگیری از بیماری کووید  ۱۹پاسخ داده و راهنمایی
الزم را ارائه میکنند .وی همچنین گفت“ :برنامه
شناسایی مادران باردار و کودکان زیر پنج سال نیازمند
حمایت تغذیهای” از سوی این وزارتخانه با همکاری
کمیته امداد ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
نیکوکاران سالمت در حال اجرا است.

کاریکاتور

عدم برخورد با قانون شکنان؛ بزرگترین نقصان مدیریت کرونا
وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات مدیریتی از
روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور گفت:
در حالی که ایران شفافترین آمار از کرونا را
ارایه میکند اما همواره در مواردی مانند عدم
برخورد با ناقضان پروتکلهای بهداشتی با
نقصان روبرو هستیم.
دکتر سعید نمکی در مراسم تجلیل از شهدای
عرصه سالمت ناجا ،ضمن تبریک هفته نیروی
انتظامی و تشکر از فرمانده نیروی انتظامی
گفت :مدتها است که میخواهم برای
دستبوسی یکایک این نیروها بیایم که در این
ایام در کنار بنده به عنوان یک سرباز کوچک در
نظام سالمت بودید.
وی با درود بر روح شهدای دفاع مقدس ،دفاع
از حرم و شهدای مدافع سالمت ،اظهار کرد:
درود ویژه می فرستم بر روح دو شهید ناجا
در عرصه سالمت شهید دکتر علیزاده و شهید
دکتر شکری و به خانوادههای صبور آنان تبریک
و تسلیت عرض میکنم.
وزیر بهداشت با تبریک حلول ماه ربیعاالول
گفت :امیدوارم این ماه مملو از عطر گل
محمدی باشد برای همه عزیزان این سرزمین.
از قدیم احترام ویژه ای برای نیروی انتظامی
قائل بودم اما در ایامی که توفیق یافتم در
سازمان برنامه و بودجه باشم و قسمتی از کارم
مدیریت منابع بخش دفاع و امنیت بود هم به
عرصه بسیار سخت و گسترده خدمت در ناجا و
هم به مظلومیت این نیروی زحمتکش پی بردم.
از دورترین نقاط مرزی تا شهرها چه در شادی
و اندوه مردم این نیروهای زحمتکش همیشه
در صحنه بوده اند .همدلی عزیزان ناجا زمان
شیوع کرونا به ما ثابت شده است و ما روزهای
سختی را گذراندیم.
وی اضافه کرد :دیروز شخصی به من میگفت تو
چقدر کم شانس بودی که تا وزیر شدی سیل
آمد ،بعد زلزله آمد ۳.۵ ،میلیون زائر اربعین
را اداره کردی ،بعد آنفلوآنزای  H۱N۱سپس
بیماری کرونا آمد .من هم عرض کردم شاید
بنده یکی از خوششانسترین بندگان خدا باشم
که خداوند در این ایام سخت این ماموریت را
به یکی از کوچکترین بندگانش واگذار و از او
دستگیری کرد و با یاری دیگران کاری کرد که
شاید بتواند قدمی در گرهگشایی از مشکالت
مردم دردمند سرزمینش بردارد .من همواره
سپاسگزار هستم که خداوند این توفیق را به
من داد چون دیر یا زود طومار عمره همه ما
پیچیده خواهد شد و خوشا به سعادت کسی
که توفیق داشته باشد که به مردم پاکیزه این
سرزمین خدمتی کند.
نمکی افزود :در کنار همه سختیها ،در
اوج تحریمها و فشارها در ناجوانمردانهترین
مضیقههای تحمیل شده به مردم ناگهان
مشکلی به نام کرونا سر برداشت؛ ویروسی
که هنوز هم اگر از آقای تدروس_دبیرکل
سازمان جهانی بهداشت بپرسید که آینده آن
را چگونه میبیند ،حتما خواهد گفت نمیدانم.
و من از روزهای اول عرض کردم موجودی پا به
عرصه خلقت گذاشت که یکی از پیچیدهترین
موجودات آفرینش است و به همین زمانی که
اواخر دی ماه گزارش این ویروس در چین را
شنیدم به همکارانم گفتم خود را برای یکی از
سختترین هجمههای اپیدمی آماده کنید هنوز
به پاندمی فکر نمیکردم.
وزیر بهداشت تاکید کرد :با تجربه شیوه جهادی
و آنچه که از روزهای دفاع مقدس آموخته
بودیم شروع به سنگرسازی و آماده شدن کردیم
و حتی اگر نسیمی بود ما آن را طوفان فرض

کاریکاتور /ارزش سالمتی با ماسک!

جامعه

خودروهای تکسرنشین بدون ماسک
جریمه نمیشوند

کردیم و به همین خاطر در اولین هجمهها
مدیریت خوبی داشتیم و تا این موج سهمگین
به اروپا و آمریکا نرسیده بود کسی به ماهیت
مدیریتی نظام جمهوری اسالمی ایران اینگونه
پی نبرده بود که حتی یک بیمار ما در پشت
درب هیچ بیمارستانی سرگردان نشد .یک مورد
هم به دلیل بیبضاعتی از خدمت محروم نماند
و ما هزاران افغانستانی بدون کارت را بدون
دریافت وجه درمان کردیم .ما هرگز ونتیالتوری
را از پیری باز نکردیم تا به جوانی وصل کنیم.
دستاورد دیگر ما این بود که علیرغم تمام
هجمهها علیه این مملکت حتی یک نفر به
دلیل قومیت ،نژاد یا فرقهای از خدمت محروم
شود .بیشترین خدمات در کرمانشاه کردستان
و خوزستان ارائه شده است که قوم عرب و کرد
بودند.
وی افزود :یکی از همراهان صمیمی ما از
نخستین لحظات ناجا بود .امروز گزارشی را
تقدیم مقام معظم رهبری و رییس جمهوری
کردم و در آن اشاره کردم که اگر حمایتها
و رعایتهای مقام معطم رهبری در این پروژه
نبود ،ما در روزهای اول با مشکل مواجه
میشدیم .پیش از دستوری که رهبری دادند
تا نیروهای مسلح به ما کمک کنند خوشبختانه
با محبتی که این نیروها به ما داشتند پای
کار آمدند و اعالم آمادگی کردند .ناجا تاکنون
خدمات بزرگی داشته است .در اولین روز که
با هجمه بیماری در قم روبرو شدیم ،یکی از
دستگاههایی که خیلی به کمک آمد ،ناجا
بود زیرا مردم هنوز از ماهیت سرایت ویروس
مطلع نبودند .هر مریضی را بستری میکردیم
همراهانش میخواستند کنار او باشند و از
دوستان ناجا در استان قم تقاضا کردم به این
موضوع رسیدگی کنند که همان لحطه امنیت
مراکز درمانی در این استان فراهم شد.
وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات دیگر ناجا در
کمک به وزارت بهداشت اظهارکرد :علیرغم
اینکه مردم در تنگنا هستند همواره برخی
مفسد الشخور برای این روزهای سخت قصد

سوءاستفاده دارند که ناجا در کشف و ضبط
موارد مورد نیاز مانند ماسک و شوینده کمک
کرد .مدیریت فضای مجازی اقدام مهم دیگر
ناجا در این ایام بود .برای ما طراحی سهمگین
تخریب صورت گرفته بود .هیچ کشوری در
دنیا این بعد را به این سنگینی نداشت .اول
علیه ما تبلیغ میکردند که اینها توان مدیریت
بیماری را ندارند بعد که موج به خودشان رسید
و درمانده شدند گفتند ما آمار غلط از ابتال و
مرگ و میر میدهیم.
نمکی تاکید کرد :من قسم جالله میخورم به
واهلل قسم یکی از شفافترین کشورها در اعالم
آمار کرونا ایران است .نمیخواهم اسم ببرم
تا کار روابط بینالملل در این فضای غبارآلود
سختتر شود اما کشوری که می گوید ۱۵
هزار مثبت داشته و  ۵یا  ۱۰مرگ باورپذیر
است؟ برخی کشورها گفتند مرگ های ناشی
از بیماریهای زمینه ای را برای کووید  ۱۹ثبت
نکنیم که بازهم اسم نمیبرم تا روابط بینالملل
به مشکل نخورد .ما  ۱۲درصد از مرگهایمان
برای افرادی است که بیماری زمینهای یا سن
باالی  ۶۵سال دارند ولی همه را ثبت میکنیم.
تنها موردی که بر اساس دستور سازمان جهانی
بهداشت ثبت نمیشود مواردی است که شاید
پزشک ما به دلیل سیتی اسکن تشخیص
احتمالی کرونا میدهد ولی تست  pcrمثبت
نیست .ما تنها کسی را کرونا مثبت تلقی
میکنیم که تست  pcrمثبت دارد.
وی افزود :بر اساس برآوردهایمان حدود ۲۳
یا  ۲۴درصد ممکن است مواردی باشد که
پزشک تشخیص کرونا میدهد اما  pcrمنفی
است .کسی که در این فضای ناجوانمردانه در
کنار ما قرار گرفت ناجا بود ،بقیه در این زمینه
چندان به ما کمک نکردند و تقریبا رها شدیم.
ما همانند زمان دفاع مقدس که برخی گرای
سنگر را به صدام میدادند ،دیدیم که برخی
گرای داخل را میدادند که فالن تلویزیون علیه
ما صحبت کند .و در اوج مبارزه با کووید 19

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
شرایط کرونا در کشور اسفبار است

عضو ستاد ملی مقابله با کروناگفت :شرایط کرونا
در کشور اسفبار است و دیگر هیچ تخت خالی در
بیمارستانها وجود ندارد.
مسعود مردانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار
حوزه سالمت ایرنا افزود :در شرایط کنونی وضعیت
کشور از لحاظ همه گیری کرونا نامطلوب است و
باید تمهیدات اساسی برای مقابله با موج سوم این
ویروس اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه تجمعات و سفرهای غیر ضروری
بر اوج ابتال به کرونا و مرگ و میرهای ناشی از آن
بیشتر دامن زده ،از مردم خواست به سفر نروند و
به توصیه های مسووالن بهداشتی توجه کنند زیرا
اگر همین وضعیت کنونی ادامه یابد مهار کرونا از
کنترل خارج می شود.
مردانی تصریح کرد :باید پوشش جمعی برای مقابله
با کرونا باید در کشور انجام شود ،سعی کنیم به

سفرهای غیرضروری اصال نرویم دست به دست هم
دهیم تا بیماری کنترل شود.
این متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه
کرونا در بسیاری از کشورها غوغا برپا کرده ،ادامه
داد :افرادی که کرونا بدون عالمت با از دست دادن
حس چشایی یا بویایی می گیرند به مانند کسانی
هستند که به این بیماری را با عالیم آشکار مانند
سردرد ،اسهال ،حالت تهوع ،تب ،درگیری ریه و
غیره تجربه می کنند و دستگاه تنفسی فوقانی آنها
درگیر شده باید از حضور در سایر افراد خودداری
کرده و به محل کار خود نیز نروند چون ناقل بوده
و زنجیره وار کرونا را به دیگران منتقل می کنند.
به گفته مردانی ،استفاده از ماسک در محیط خارج
از خانه برای همه افراد ضروری است و همه ملزم
به رعایت اصول بهداشتی هستند.
این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :کرونا
بیماری نوپدیدی است که می توان از آن به عنوان
پیچیده ترین تهدید سالمت بشر نام برد و منجر
به مشکالت شدید تنفسی می شود ،این ویروس
از طریق تماس مستقیم با قطرات تنفسی یک فرد
آلوده که می تواند ناشی از عطسه و سرفه باشد،
منتقل می شود.
مردانی اظهار داشت :تماس با سطوح آلوده به
ویروس و تماس دست آلوده به چشم ،بینی و
دهان می تواند راه دیگر انتقال ویروس به افراد
باشد ،ویژگی های این بیماری از جمله دوره مخفی
و بدون عالمت چند روزه ،قدرت انتقال سریع و

از سوی دیگر هم خنجر از پشت بخوریم .کمک
دیگر ناجا برای نظارت بر پروتکلهای بهداشتی
بود .ساعت  ۴صبح روز  ۱۳بدر شخص سردار
اشتری در صحنه بود .درست است مردم هم
هوشمندانه عمل کردند در آیین  ۱۳بدر اما ناجا
هم بسیار خوب کمک کرد .از همکاران عزیزم
در مجموعههای درمانی ناجا نیز ممنونم و به
کمبودهایتان رسیدگی خواهیم کرد.
وزیر بهداشت تصریح کرد :اگر امروز از من
بپرسید بیشترین نیازت به عنوان فرمانده این
عملیات در کشور چیست؟ میگویم یک ضلع
این مثلث که ضلع سختگیری و برخورد با
متخلف است ،ضلع مخدوشی است .در هیچ
جای دنیا با خواهش و تمنا اپیدمی کنترل
نشده است .هشت ماه است من و همکارانم
داریم التماس میکنیم که توروخدا مریض
نشوید ،فقط در یک شهر بزرگ ایران بین ۱۲
تا  ۱۵پرستار در روز به کرونا مبتال میشوند
که یا باید قرنطینه شوند یا بروند زیر ونتیالتور.
این عدد در یک ماه یعنی  ۴۵۰پرستار از دور
خدمت خارج میشوند آنهم فقط در یک شهر.
ما چقدر باید شهید خدمت بدهیم؟
نمکی در پایان گفت :در بررسی اخیر سازمان
صدا و سیما  ۸۶درصد مردم مطالبه دارند که با
قانون شکن برخورد کنید .چرا باید  ۱۲درصد
از جمعیت ،امنیت سالمت جمعیت را مخدوش
کند و با آنان برخورد نشود؟ بیشترین نیازمندی
ما امروز برخورد با قانون شکنان و پروتکل
شکنان است .بزرگترین نقصان مدیریت کرونا
برخورد محکم با قانون شکنان است .اگر پلیس
با حمایت  ۱۰۰درصد و محکم به عرصه نیاید
همکاران من زیر بار بیماری شکسته خواهند
شد .اکثر مردم رعایت میکنند اما درصدی
قانون شکن نیازمند برخورد محکم هستند .من
بیش از هر زمان دیگر دست کمک به سمت
ناجا دراز میکنم و در مورد درخواستهای ناجا
از خودمان تمام امکانات را فراهم خواهیم کرد.
عدم پاسخ به درمان در بخشی از بیماران باعث
شده نظام سالمت در مواجهه با این بیماری و همه
گیری آن با چالش های پیچیده ای روبرو شود.
وی تاکید کرد :آموزش همگانی به منظور آگاه
سازی ،توانمندسازی و افزایش مشارکت جامعه
با هدف رعایت اصول بهداشتی و توجه به توصیه
های مسووالن بهداشتی از راههای پیشگیری
و سرایت کرونا است و جلوگیری از تجمع افراد
ایزوله کردن افراد مبتال از مراحل اولیه بیماری،
شناسایی افراد پر خطر و استفاده مناسب از وسایل
حفاظت شخصی مهم ترین راهبرد های کنترل این
بیماری است.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :ویروس کرونا
قادر است تا چندین ساعت بر روی سطوح بماند و
استفاده مناسب از مواد گندزدا و ضدعفونی کننده
برای از بین بردن آن نیز در کنترل آن نقش مهمی
دارد.
به گزارش ایرنا ،سیما سادات الری سخنگوی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز
گذشته(شنبه) گفت :تاکنون  ۵۲۶هزار و  ۴۹۰نفر
در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده
و با فوت  ۲۵۳نفر از بیماران کرونایی در  ۲۴ساعت
گذشته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۳۰
هزار و  ۱۲۳نفر رسیده است.
وی همچنین افزود :استانهای تهران ،اصفهان،
قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان،
قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم،
خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری،
البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان
شمالی ،همدان ،یزد و کردستان در وضعیت قرمز
قرار دارند .همچنین استانهای هرمزگان ،فارس و
گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت:
خودروهای تک سرنشین به دلیل نزدن ماسک جریمه نمیشوند.
دکتر علیرضا زالی روز یکشنبه در حاشیه نشست تجلیل از
مدافعان عرصه سالمت ناجا که با مسئوالن نیروی انتظامی تهران
بزرگ برگزار شد ،اظهار کرد :استفاده از ماسک برای خودروی تک
سرنشین نیاز نیست ،اما اگر افراد بخواهند از خودرو پیاده شده و
وارد اجتماع شوند ،باید ماسک بزنند.
وی گفت :زدن ماسک برای سرنشینان و رانندگان تاکسیها و
مسافربرهای شخصی و تاکسیهای اینترنتی و همچنین مترو و
اتوبوس الزم و ضروری است و اگر ماسک نزنند خودرو جریمه
میشود.
زالی همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی افزود :نیروی انتظامی
در این روزهای کرونایی همیشه در کنار کادر درمانی و پزشکی
بوده است و در روزهای آغازین با کشفیاتی که در خصوص ماسک و
دستکش و الکل حاصل شد کمک خیلی زیادی به وزارت بهداشت
کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در پایان یادآور شد :در
جلسه و کمیسیونهایی که با مسئوالن نیروی انتظامی داریم
درصدد آن هستیم که نقاط پرخطر و قرمز را در پایتخت شناسایی
و برای آنها هدف گذاری کنیم.

تعامل نزدیک مدافعان سالمت و
امنیت؛ ضرورت مبارزه با کرونا است

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با
تاکید بر ضرورت همکاری نزدیک کادر بهداشت و درمان و نیروی
انتظامی ،تعامل مدافعان سالمت و مدافعان امنیت را راهبردی
ضروری در مسیر مبارزه با کرونا عنوان کرد.
به گزارش روز یکشنبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دکتر
علیرضا زالی در مراسم تجلیل از شهدای سالمت ناجا گفت :نیروی
انتظامی قبل از اینکه یک نیروی نظامی باشد ،یک نظام اجتماعی
است.رابطه مهرورزانه امروز نیروی انتظامی با آحاد شهروندان را
مثال زدنیست.
زالی در این مراسم که در ستاد فرماندهی انتظامی استان تهران
برگزار شد دستیابی به چنین سطحی از سرمایه اجتماعی در بین
مردم را ستودنی و نیروی انتظامی را کانون اطمینان بخش و امنیت
بخش برای آحاد اجتماعی توصیف کرد.
توفیق حکمرانی در گرو مدیریت مبارزه با کروناست
زالی با تاکید بر اهمیت انکار ناشدنی مسئله کرونا در وضعیت
فعلی کشور ،توفیق حکمرانی را در گروی نحوه مدیریت بیماری
کرونا دانست.
وی با بیان اینکه امروزه در دنیا نوع رویکرد نسبت به مدیریت
بیماری کرونا به عنوان یکی از شاخص های حکمرانی مطرح است،
به مرور نحوه مشارکت نیروی انتظامی در مدیریت بیماری کرونا از
روزهای نخست شیوع بیماری تا کنون پرداخت.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره
به نقش موثر نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق و احتکار اقالم
بهداشتی و تجهیزات حفاظتی همچون ماسک ،الکل ،گان و به ویژه
در هفته های نخست شیوع بیماری ،فایق آمدن بر مبارزه با قاچاق
را مرهون اقتدار نیروی انتظامی دانست.
زالی با اشاره به نقش موثر نیروی انتظامی در مدیریت سفرهای
نوروزی ،مدیریت تجمعات  ۱۳فروردین و اجرای طرح فاصله گذاری
اجتماعی و نظارت بر ارابه خدمات عمومی و همچنین مشاغل از
منظر رعایت پروتکل های بهداشتی ،گفت :نیروی انتظامی در شهر
تهران تمام امکانات درمانی و بهداشتی خود را در اختیار ستاد
مقابله با کرونای استان تهران قرار داده است.
زالی با بیان اینکه در روزهای آتی با همکاری نیروی انتظامی در
اجرای برنامه های بازدارنده ،شهر چهره ای متفاوت به خود خواهد
گرفت ،تصریح کرد :اپیدمی ها چهره خشن و بی رحمی دارند و به
هیچ تعلق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توجه نمی کنند ،از این
رو با توجه به چهره خشن این دشمن باید از اقتدار نیروی انتظامی
بهره الزم در مبارزه با این ویروس گرفته شود.
وی اضافه کرد :اگرچه اقدامات ایجابی در مبارزه با ویروس کرونا
موثر است ،اما برای صیانت از نفوس شهروندی اقدامات سلبی نیز
با رعایت حقوق شهروندی باید صورت بگیرد.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در ادامه این نشست ،با
بیان اینکه یکی از برنامه های این نیرو در هفته نیروی انتظامی
هم افزایی میان مدافعان سالمت و امنیت در کشور است ،اظهار
کرد :در هفته اول اجباری شدن ماسک مقرر شد صرفا تذکر دهیم.
وی با بیان اینکه تمام رده های پلیس برای دستورالعمل استفاده
مردم از ماسک به خط شده اند ،گفت :در پنج روز گذشته  ۶۷هزار
تذکر لسانی به مردم داده شده است تا از ماسک استفاده کنند.
سردار رحیمی با بیان اینکه به صورت تمام و کمال همراه بخش
های سالمت هستیم گفت :به زودی تذکرها تمام خواهد شد و
اعمال قانون از امروز جدی تر شده است.وی اظهار داشت :در چند
روز گذشته بیش از  ۱۰هزار ماسک میان اقشار مختلف توزیع شده
است.وی ادامه داد :از حدود  ۷هزار و  ۹۰۰واحد صنفی نیز بازدید
کردیم که  ۲۷۵عدد از آن ها پلمب شدند .اعمال قانون از امروز
جدی تر شده است.این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه هدف هم
افزایی میان بخش سالمت و امنیت کشور است ،تصریح کرد :پلیس
اماکن ما نیز به شدت فعال است و با واحدهای صنفی که مقررات
بهداشتی را رعایت نکنند برخورد خواهد کرد .سردار رحیمی با
بیان اینکه نیروی انتظامی به دنبال شناسایی محل هایی است که
بیشترین آلودگی ها در آن جا اتفاق می افتد و کمترین میزان
پروتکل های بهداشتی در آن ها رعایت می شود ،گفت :سخت
گیری ها نیز از آن محل ها آغاز خواهد شد .وی یادآور شد :ما در
حال کنترل مترو هستیم و استخرها و سالن های ورزشی را نیز
تعطیل کرده ایم .عمده نیروی خود را به بخش هایی که شیوع
بیشتر اختصاص خواهیم داد .ما سهم خود را برای مقابله با کرونا
به صورت کامل ایفا می کنیم و معاونت عملیات پلیس پایتخت نیز
پای کار است.

