ملت ایران جنایت های آمریکا را
فراموش نخواهند کرد

هرگونه ناهماهنگی در ترخیص کاالهای ضروری
قابل پذیرش نیست

رییس جمهوری گفت :تصمیمات ستاد اقتصادی دولت برای
استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین کاالهای
ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی ،باید به طور
کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی
در این باره به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.به گزارش ایرنا از
پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالموالمسلمین
حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و هشتمین...
صفحه ()4

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج گفت:
ملت ایران هرگز جنایت ها ،توطئه ها ،خباثت ها ،شرارت ها و خیانت
های آمریکا در چهار دهه اخیر را فراموش نمی کنند .حجت االسالم و
المسلمین سید نصیر حسینی روز یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت
یوم اهلل  ۱۳آبان و هفته وحدت کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با
تبریک سالروز والدت پیامبر گرامی اسالم (ص) و امام جعفرصادق...
صفحه ()2
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هیچ بیمار اورژانسی کرونا
پشت در بیمارستان نمی ماند

رئیس اورژانس کشور گفت :با وجود
افزایش دو برابری موارد جدید کرونا هرگز
آمبوالنس های اورژانس برای پذیرش
بیماران در بیمارستانها در سطح شهر
سرگردان نشده اند ،همه بیماران در
اورژانس بیمارستانها پذیرش می شوند
و هیچ بیماری پشت در بیمارستان نمی
ماند.
پیرحسین کولیوند روز یکشنبه در نشست
آنالین خبری از وزارت بهداشت در پاسخ
به ایرنا درباره کمبود تخت و مشکالت
پذیرش بیماران و ایجاد نقاهتگاه افزود:
یکی از علل افزایش مبتالیان به کرونا
عدم رعایت نکات بهداشتی و مراقبت های
فردی و اجتماعی است .همه باید با هم
دست به دست هم بدهیم و با این ویروس
مبارزه کنیم .تا سالمت خود ،همسایه ها
و اجتماع را حفظ کنند.
وی افزود :اینکه در تعطیالت به سفر می
رویم ،ماسک نمی زنیم ،در اجتماعات،
مهمانی ها و دورهمی ها شرکت می
کنیم ،عامل مهم افزایش موارد کروناست،
اگر می خواهیم این وضعیت تغییر کند،
همه مردم و مسئوالن باید دست به دست
هم بدهند و به توصیه ها و پروتکل های
بهداشتی عمل کنند.
رئیس اورژانس کشور گفت :وزارت
بهداشت در این دوران سخت ،کم پروتکل
تصویب نکرده است ،مراعات مردم اصلی
ترین روش کنترل اپیدمی کووید۱۹
است ،بله درست است ،بیمارستانها شلوغ
شده ،اما بحران کمبود تخت هنوز وجود
ندارد .بیمارستانها شلوغ است ،اما تاکنون
هیچ موردی نبوده که آمبوالنس های
 ۱۱۵برای پذیرش بیماران کووید۱۹
در بیمارستانها در سطح شهر سرگردان
شوند ،همه آنها حداقل در اورژانس
بیمارستان پذیرش می شوند و در اولین
فرصت به بخش منتقل می شوند.
وی ادامه داد :مشکل جدی فعلی ،این
است که شاهد ابتالی خانوادگی...
4
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار شد؛

بیشترمراقب باشید ؛

مراسم آنچنانی برگزار
نکنید تا مردم نمیرند

روزهای سیاه کرونا
در پیش است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :در این وضعیت
کرونا مراسم آن چنانی برگزار نکنید تا مردم نمیرند.
حسین کالنتری در نشست ستاد کرونای استان ،با بیان
اینکه بروز بیماری کرونا در استان از میانگین کشوری
باالتر است ،افزود :میانگین مرگ و میر در استان به
نسبت کشور پایینتر بوده و میانگین نمونه گیری نیز
نسبت به کشور بهتر است و باید بیمار یابی هدفمند
داشته باشیم .وی اظهار کرد :در حال حاضر تعداد
تختهای بیمارستانی پوشش کرونا در استان...

2

ملخ های صحرایی مزارع و

مراتع استان را تهدید می کنند
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه
و بویراحمد گفت :با توجه به شناسایی دسته جات
ملخ صحرایی در استان هرمزگان  ،این آفت مزارع و
مراتع استان را تهدید می کند .حسین الیقی مطلق
تاکید کرد ۶ :اکیپ متشکل از  ۲۰۰نفر برای ردیابی
و شناسایی آفت ملخ در مراتع کهگیلویه و بویراحمد
ساماندهی شده اند .وی از کشاورزان استان نیز
خواست در صورت مشاهده ملخ های صحرایی مراتب
را به جهاد کشاورزی گزارش کنند .مدیر حفظ نباتات
سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح
کرد ۶ :شهرستان گرمسیری گچساران،باشت،کهگیلوی
ه،بهمئی،چرام و لنده با توجه به تجربیات پارسال و
نزدیکی به استان های جنوبی در معرض....

بیش از یک میلیون دالر
صادرات غیرنفتی
از کهگیلویه و بویراحمد
2

مدت قرنطینه خانگی
با این عالمتها بدانید
فرزندتان در فضای مجازی در مبتالیان کرونا
چند روز است؟
دچار مشکل شده است
2

2

2

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن هنرمندان
استان کهگیلویه و بویراحمد
از آنجایی که این تعاونی در سال  1382تعدادی زمین جهت هنرمندان استان خریداری نموده و تا سال
 1383آنها را تحویل داده است  ،متاسفانه با توجه به اینکه برخی از اعضای محترم نسبت به محصور
نمودن زمین خود اقدام ننموده و یا در پیاده کردن ابعاد زمین خود به حریم زمین های همجوار وارد شده اند،
خواهشمند است؛
حداکثر ظرف  15روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت تعیین تکلیف وضعیت عضویت
و همچنین کنترل ابعاد دقیق زمین به دفتر تعاونی واقع در

یاسوج  -سی متری شهدای سادات ( ابوذر هشت) بین ابوذر  9و  10مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه امور اداری و مهندسی و کارشناسی و همچنین پیگیری اداری جهت تغییر کاربری
به ازای هر عضو بصورت علی الحساب مبلغ  3 /000/000تومان می باشد که می بایست به حساب
تعاونی واریز گردد.
الزم به ذکر است که تعاونی بعد از این این تاریخ هیچ گونه تعهدی نسبت به موارد حقوقی زمین ها
و یا جاگذاری آنها ندارد.

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  9905674099تماس حاصل نمایید.

تعاونی مسکن هنرمندان استان کهگیلویه و بویراحمد

صنف عمده فروشان
یاسوج به مکان جدید
منتقل می شود
فرماندار بویراحمد گفت :صنف عمده فروشان یاسوج اواسط هفته جاری به بلوار
نجف آباد این شهر منتقل می شود.شاهرخ کناری اظهار داشت :محل مورد نظر
صنف عمده فروشان یاسوج در مکانی روبروی بلوار نجف آباد این شهر آماده و
به طور  ۱۰۰درصد تکمیل شده است.وی افزود :تمامی امکانات برای این مکان
از قبیل آب ،برق ،گاز و آسفالت فراهم شده است.فرماندار بویراحمد تصریح کرد:
با توجه به شرایط کرونایی و ازدحام جمعیت در بازار استان می طلبد هر چه

سریع تر مقدمات کار برای نقل مکان آن ها انجام گیرد تا شهر خلوت تر شود.
صنف عمده فروشان یاسوج هم اینک در حوالی مرکز شهر یاسوج فعالیت می
کنند و این شهر را با معضالت بسیاری همچون محدودیت مکان و مشکالت
ترافیکی مواجه کرده است.جا به جایی صنف عمده فروشان به مجتمع عمده
فروشان مواد غذایی در یاسوج تا حدود زیادی سبب کاهش معضالت ترافیکی
در این شهر خواهد شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد پیش
از این در این باره گفته بود که با جابه جایی صنف عمده فروشان به محل جدید
بار ترافیکی سنگین تا حدودی از روی شهر برداشته می شود.
براتعلی صالحی افزود :با جابه جایی صنف عمده فروشان به منطقه جدید می
توان صنف دیگری (به عنوان نمونه موبایل فروشان) را در آن منطقه جا داد تا
از ترافیک سنگین شهر کاسته شود.
سال  ۸۵بود که زمزمه هایی از جابه جایی صنف عمده فروشان یاسوج وجود
داشت اما نتیجه ای در پی نداشت تا این که حدود خرداد ماه  ۹۲بود که مصوب
شد این صنف به بلوار نجف آباد منتقل شوند اما هم اینک با وجود آماده شدن
مکان جدید در ورودی شهر باز هم صنف عمده فروشان به مکان جدید نقل
مکان نکرده اند.

ت اول

استان کهگیلویه و بویراحمد

بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی

ـنوـب

اطالعیه تعاونی مسکن هنرمندان

آگیه مناقصهعمویم یک مرحله ای

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد
بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی خود را
از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
لذا از واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

شرایط مناقصه :

 - 1دستگاه مناقصه گذار  :استانداری کهگیلویه و بویراحمد
 - 2موضوع مناقصه  :بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی
 - 3برآورد مالی  ( 6 /240 /000/000 :شش میلیارد و دویست و چهل میلیون ) ریال
 - 4نوع تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانت نامه بانکی
 - 5مبلغ تضمین  ( 312 /000/000 :سیصد و دوازده میلیون ) ریال
 - 6زمان اولین انتشار اگهی در سایت :روز دوشنبه  1399 /8 /12ساعت  8صبح
 - 7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :روز چهارشنبه  1399 /8 /14ساعت 14
 - 8مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  :روز شنبه  1399 /8 /24ساعت 14
 - 9زمان بازگشایی پاکت ها  :روز یکشنبه  1399 /8 /25ساعت  8صبح
 - 10زمان اعتبار پیشنهاد ها :روز شنبه  1399 /11 /25ساعت 14
 - 11هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 - 12متقاضیان جهت دریافت اسناد ماقصه می توانند به سایت  https://setadiran.ir/setad/cmsمراجعه و
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09173412355تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد

مرکز رشد شهرستان
کهگیلویه راه اندازی
میشود
رئیس پارک علم و فن آوری کهگیلویه و بویراحمد گفت :به منظور حمایت
از افراد حقیقی و حقوقی ،موسسات کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی،
مرکز رشد شهرستان کهگیلویه وابسته به پارک علم و فناوری استان راه اندازی
می شود.سید شمس الدین هاشمی اظهار داشت :مرکز رشد واحدهای فن آور
کهگیلویه مرکزی است چند منظوره که تحت نظارت پارک علم و فناوری
استان و با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت طی ماه های گذشته

فعالیت خود را به طور جدی شروع کرده است.
وی بیان کرد :در این مرکز ،افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و طرح های
نوآور و فناور می توانند مستقر شده و عالوه بر استفاده از امکانات و زیرساخت
های موجود از دیگر حمایت های مختلف مرکز از جمله ارائه تسهیالت مالیاتی،
نظام وظیفه ،گمرکی ،بیمه ای و تسهیالت مالی نیز برخوردار شوند.
هاشمی اظهارکرد :تاکنون  ۱۵گروه فناور جهت استقرار در مرکز رشد کهگیلویه
درخواست خود را ثبت کردند.
وی افزود :مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه با مالکین ایده ها ،کسب و کار
های نوآورانه و همه افراد و گروه های حقیقی و حقوقی که برای پیاده سازی
و اجرای ایده های خود همکاری ویژه خواهد داشت.
هاشمی گفت :کارآفرینان در این مرکز می توانند با دریافت حمایت های ویژه،
دستاوردهای تحقیقاتی ،ایده های نوین و یافته های علمی خود را به کسب و
کار تجاری تبدیل کنند.
وی اضافه کرد :هدف این مرکز ارائه خدمات پشتیبانی جهت ایجاد و توسعه
حرفه های جدید توسط کارآفرینان و مالکین ایده های نو در زمینه های کسب
و کار نیز است.
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سیری در استان

ملت ایران هرگز
جنایت های آمریکا
را فراموش نمی کنند

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه
یاسوج گفت :ملت ایران هرگز جنایت ها ،توطئه ها،
خباثت ها ،شرارت ها و خیانت های آمریکا در چهار دهه
اخیر را فراموش نمی کنند.
حجت االسالم و المسلمین سید نصیر حسینی روز
یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت یوم اهلل  ۱۳آبان
و هفته وحدت کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با

تبریک سالروز والدت پیامبر گرامی اسالم (ص) و امام
جعفرصادق (ع) و گرامیداشت یوم اهلل  ۱۳آبان ،اظهار
داشت :آمریکا به عنوان دشمن آشکار تاکنون انواع
جنایت ها و توطئه ها را علیه کشور و ملت ایران انجام
داده است.
وی افزود :تاکنون ملت ایران با تمامی وجود در برابر
قلدری ها و زیاده خواهی های آمریکای جنایتکار ایستاده
و در آینده نیز اینگونه خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه
یاسوج بیان کرد :ملت ایران بدنبال عزت ،استقالل و
پیشرفت روزافزون هستند اما آمریکا درصدد ایجاد مانع
در این زمینه بوده و از هیچ تالشی نیز دریغ نمی کند.
حجت االسالم و المسلمین حسینی عنوان کرد :ایران
اسالمی هرگز بدنبال جنگ و دشمنی با دیگر کشورها و

رویداد
حقوق آبداران کهگیلویه و بویراحمد
 ۶ماه به تعویق افتاد

 ۲۰۰آبدار روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد از
عدم پرداخت  ۶ماهه حقوق و همچنین عدم پرداخت
اضافه کاری و  ....انتقاد دارند
در سالهای اخیر  200آبدار روستایی در کهگیلویه و
بویراحمد به صورت مستمر نسبت به بی توجهی به
مشکالت صنفی خود معترض بوده و بارها در جلوی
استانداری برای دفاع از حق و حقوق خود تجمع
کردهاند.
یکی از آبداران از عدم پرداخت حقوق  6ماهه ابراز
گالیه میکند و میگوید :با توجه به قرار گرفتن
ایستگاههای پمپاژ در مناطق خطرناک و احتمال
مسمومیت و  ،...هیچ گونه قرارداد نگهبانی با نیروها
در شب ندارند و قرارداد نگهبان به عنوان آبدار و روزانه
منعقد میشود.
وی عنوان کرد :قرارداد آبداران طبق قانون اداره کار
منعقد نشده و هیچگونه جمعهکاری ،اضافهکاری،
تعطیلکاری و....در قرارداد پیش بینی نشده که این
یعنی خدمات آبرسانی به روستاها در روزهای تعطیل
برای مدیران آب و فاضالب اهمیتی ندارد.
این آبدار خواستار حذف قرارداد شرکتهای خدمات
رسان و انعقاد قرارداد مستقیم با آبداران شد و افزود:
هر وقت آبداری از طریق اداره کار برای حق و حقوق
پیگیر میشود یک نفر از شرکت آب و فاضالب به
عنوان نماینده کارفرما از پیمانکار دفاع میکند و حق
آبدار پایمال میشود.
وی با بیان اینکه آب و فاضالب روستایی و شهری
ادغام شده اما حقوق و مزایای شهری و روستای
مساوی نیست ،ادامه داد :ایستگاههای پمپاژ شهر
توسط  3نگهبان با قراداد نگهبانی ،با پرداخت تمام
مطالبات طبق قانون کار ،از جمله شب کاری ،تعطیل
کاری ،حق مرخصی ،ایاب و ذهاب و هزینه غذا و....
پرداخت میشود.
وی یادآور شد :نگهبان ایستگاههای پمپاژ روستایی
با یک نفر در شبانه روز و فقط حقوق پایه کار می
کنند و هر  7الی 8ماه یک بار قرارداد می بندند
و قرارداد هم روزانه است و در آن خبری از جمعه
کاری ،تعطیل کاری ،اضافه کاری نیست و جالبتر
اینکه نگهبان ایستگاه پمپاژ با قراداد آبداری مشغول
به کار است .فیض اهلل پاسره مدیرعامل آب و فاضالب
کهگیلویه و بویراحمد گفت :قرارداد پیمانکار آبداران
مشکل داشت که این هفته بیمه آنان برطرف میشود
و تا  15آبانماه مشکل پرداخت حقوقشان هم برطرف
میشود.

۳۰۰هزارماسک روزانه در سومین واحد
تولید ماسک استان تولید می شود

رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت کهگیلویه و
بویراحمد گفت :سومین واحد تولید کننده ماسک در
استان ۳۰۰ ،هزار ماسک در روز تولید می کند.
ساالر حسین پور افزود ۳۹ :نفر در این واحد تولیدی
مشغول به کار بوده و این کارگاه با اعتبار  ۳۰میلیارد
ریال ،با سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان آغاز
به کار کرده است.
وی بیان داشت :واحدهای که در زمینه تولید ماسک
فعالیت دارند تا زمان راه اندازی هیچ مجوزی نیاز
ندارند و متقاضیان و تولید کنندگان ماسک فقط باید
از سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مجوز
بهداشتی دریافت کنند.
حسین پور افزود :ماسکهای استاندارد سه الیه در
این واحد ،زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تولید شده
استانداردهای الزم را دارا هستند.

تمام ظرفیت ها برای کنترل کرونا
پای کار باشند

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت:
تمام ظرفیت های مردمی و حکومتی برای کنترل
کرونا پای کار بیایند.
حجت االسالم و المسلمین سید نصیر حسینی افزود:
همه دستگاهها باید به شکل میدانی عمل کنند.
وی با بیان اینکه وضعیت کنترل شیوع کرونا خوب
نیست و روز به روز خطرناکتر میشود ،تصریح کرد:
اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند به یک جای غیر قابل
کنترل خواهیم رسید.
حسینی با تاکید بر اینکه زحمتهای زیادی در مقابله
با کرونا کشیده شده و تالشهای زیادی انجام گرفته
است ،گفت :وضعیت فعلی شیوع کرونا خطرناک است.
امام جمعه یاسوج با اشاره به اینکه باید تصمیمات
قاطع حاکمیتی در مقابله با کرونا اعمال شود ،اظهار
کرد :راه اندازی فوری عقبه قرارگاهی با هدف پوشش
ظرفیتهای مصوبهای ستاد کرونا ضروری است.
وی ابراز داشت :محدودیتهای اعالمی ستاد کرونا
باید به شکل همه جانبه اجرایی شود .حسینی
خواستار پوشش برنامهها و پروتکلها با استفاده
از ظرفیت محالت شد و گفت :میتوان با تشکیل
تیمهای مدیریت و مقابله در محالت هدف جلوگیری
از شیوع کرونا را رقم زد .نماینده ولی فقیه در استان
همچنین خواستار پایش افراد مبتال به کرونا برای
رعایت زمان قرنطینه شد .وی با تاکید بر کمکهای
مومنانه خواستار مدیریت مناسب و توزیع هدفمند
این ظرفیتها در بین افراد نیازمند بر اساس نگاه
قرارگاهی شد .حسینی گفت :در کنار این بستههای
حمایتی میتوان ظرفیتهای فرهنگی -آموزشی-
معنوی با توزیع کتاب و بروشور دیده شود.
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ملت ها نیست اما با تمامی توان و قدرت مقابل متجاوزان
ایستاده و از خود دفاع می کند.
وی ابراز داشت :ملت ایران به هیچ وجه تسلیم آمریکا
و استکبار جهانی نمی شود زیرا تسلیم شدن در مقابل
دشمنان به منزله مرگ ذلیالنه است.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه
یاسوج گفت :انزجار و تنفر از جنایت های آمریکا علیه
بشریت و ملت ایران حتی با وجود شرایط کرونایی باید
در یوم اهلل  ۱۳آبان امسال به هر نحو و شکل ممکن از
سوی مردم استان ابراز شود.
حجت االسالم و المسلمین حسینی اظهار داشت:
فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی به مناسبت یوم
اهلل  ۱۳آبان امسال به طور مطلوب و گسترده در نقاط
مختلف کهگیلویه و بویراحمد انجام شود.

وی افزود :جنایت ها و توطئه های آمریکا علیه کشور و
ملت ایران در چهار دهه اخیر باید هر چه بیشتر از طریق
فضای مجازی برای قشرهای مختلف مردم کهگیلویه و
بویراحمد و به ویژه نسل جوان تبیین شود.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه
یاسوج بیان کرد :اهانت به پیامبر گرامی اسالم (ص) به
بهانه آزادی بیان نشان دهنده عداوت غربی ها بوده و
جهالت و نادانی آنان را به اثبات می رساند.
حجت االسالم و المسلمین حسینی عنوان کرد :چنانچه
آزادی بیان علیه مقدسات دینی هر ملتی از جمله
مسلمانان باشد محکوم بوده و نوعی رذالت است.
وی ابراز داشت :آزادی بیان باید در مسیر خدمت به
بشریت باشد و در غیر این صورت نیز عامل خیانت
محسوب می شود.

بیشترمراقب باشید ؛

روزهای سیاه کرونا در پیش است

رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت:
روزها و ماههای سیاه کرونایی در پیش داریم.
دکتر سعید جاودان سیرت در جمع خبرنگاران
افزود :وضعیت کرونایی استان مطلوب نیست،
تعداد مراجعین ،بسترها و فوتی ها زیاد شده
است یکی از دالیل این افزایش توجه نکردن یا
کم توجهی و سهل انگاری مردم به کروناست.
وی اظهارکرد :کرونا به این زود پایان نمی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :در این
وضعیت کرونا مراسم آن چنانی برگزار نکنید
تا مردم نمیرند.
حسین کالنتری در نشست ستاد کرونای
استان ،با بیان اینکه بروز بیماری کرونا در
استان از میانگین کشوری باالتر است ،افزود:
میانگین مرگ و میر در استان به نسبت کشور
پایینتر بوده و میانگین نمونه گیری نیز
نسبت به کشور بهتر است و باید بیمار یابی
هدفمند داشته باشیم.
وی اظهار کرد :در حال حاضر تعداد تختهای
بیمارستانی پوشش کرونا در استان افزایش
یافته و بیماران زیر دستگاه در بخش
مراقبتهای ویژه به دو نفر کاهش پیدا کرده
که جای امیدواری دارد.
کالنتری از تدوین دستورالعمل برای برگزاری
مراسم مختلف خبر داد و تصریح کرد :دانشگاه
علوم پزشکی با همراهی دستگاههای متولی
اقدامات الزم در این محور را اجرایی کند.
وی با تاکید بر پوشش آموزشها و اعالم
محدودیتها از طریق فضای رسانهای ،ادامه
داد :اقداماتی نیز بر محور فناوری اطالعات در
دست اقدام است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به این
که هر چند میزان بروز بیماری ما باالست
اما میزان نمونه گیری ما در کشور باالتر از
دیگران است عنوان کرد :البته باید از این هم
باالتر باشد چرا که رئیس جمهور هم طرح
نمونهگیری  ۱۰۰هزار نفر در روز را دستور
داده و هر چه بیماریابی هوشمند بیشتر باشد
کنترل بهتر انجام میشود.
کالنتری تاکید کرد :وزارت بهداشت ۲۲
میلیارد تومان دیگر اعتبار جدید برای استان
تصویب کرده و نباید از این به بعد کمبود
داشته باشیم و خبر خوب دیگر افزایش
تختهای بیمارستانی در استان است.
وی در خصوص حضور کارشناسان در
برنامههای صدا و سیما هم گفت :تیم و
افراد و لیستی که به صدا و سیما میدهند
با هماهنگ با سیاستهای وزارت بهداشت

ملخ های صحرایی
مزارع و مراتع استان را
تهدید می کنند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد گفت :با توجه به
شناسایی دسته جات ملخ صحرایی در
استان هرمزگان  ،این آفت مزارع و مراتع
استان را تهدید می کند.
حسین الیقی مطلق تاکید کرد ۶ :اکیپ
متشکل از  ۲۰۰نفر برای ردیابی و شناسایی
آفت ملخ در مراتع کهگیلویه و بویراحمد
ساماندهی شده اند.
وی از کشاورزان استان نیز خواست در
صورت مشاهده ملخ های صحرایی مراتب
را به جهاد کشاورزی گزارش کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد۶ :
شهرستان گرمسیری گچساران،باشت،کهگیل
ویه،بهمئی،چرام و لنده با توجه به تجربیات
پارسال و نزدیکی به استان های جنوبی در
معرض خطر بیشتری هستند.
الیقی مطلق ابراز داشت :از ابتدای مهرماه
امسال تاکنون ردیابی و پایش برای
شناسایی آفت ملخ صحرایی در  ۴۰۰هکتار
از مراتع استان انجام شده است.
وی ابراز داشت ۲۳۰ :هزار هکتار از مراتع
استان در گچساران ،باشت ،بویراحمد،

پذیرد و حاال حاالها کرونا با ماست و متاسفانه
طی دیشب یک مرگ جوان  ۳۳ساله داشتیم
که بدون اینکه اطالع از مبتال شدن به بیماری
داشته باشد و بعلت دیر مراجعه کردن بیش
از  ۹۰درصد ریه اش درگیر کروناشده بود که
زنگ خطر برای ماهاست.
این پزشک متخصص عفونی با اشاره به جهش
کرونا بیان کرد :عالوه بر عالئم معمول تب،

سرفه و تنگ نفس یکسری عالئم غیرمعمولی
همچون کمر درد ،قرمزی چشم ،ریزش مو،
سردرد ،مشکالت پوستی و کاهش شنوایی در
حال بروز است.
جاودان سیرت خاظرنشان کرد :مردم روزها
و ماههای سیاه کرونایی در حال گذر است
که استان و کشور را به سمت نامطلوبی پیش
می برد و انتظار داریم مردم در کنار کادر
درمان باشند و همکاری و مشارکت در رعایت
پروتکلهای بهداشتی داشته باشند .استفاده
از قوه قهریه ،آموزش و برخورد سریع و قاطع
می تواند در کاهش شیوع و انتقال این بیماری
موثر باشند.
وی تصریح کرد :در صورتی که پروتکلهای
بهداشتی را رعایت نکنیم ،ماسک نزنیم ،فاصله
فیزیکی و قرنطینه خانگی رعایت نکنیم ،مرگ
و میرهای کرونایی و روزهایی سیاه را در پیش
رو خواهیم داشت.
رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج ادامه
داد :ایزوالسیون بیماران کرونایی بعد از
بیماری ،بهبود و ترخیص در خانه می تواند
در کاهش بیماران موثر باشد.

در وضعیت کرونایی مراسم آنچنانی برگزار
نکنید تا مردم نمیرند
باشند چرا که عدهای بر عکس سیاست ستاد
ملی کرونا صحبت می کنند باید یک حرف
واحد و محکم زده شود و کسانی به که صدا و
سیما میروند حرفهای متقن علمی و محکم
بزنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به
نقاط ضعف گفت :یکی از ضعفهای استان
بحث عدم رعایت فاصله اجتماعی است و
متخصصین در صدا و سیما این موضوع را
تبیین کنند و افراد قوی و توانمند به عنوان
کارشناس جهت تبیین موضوع حضور پیدا
کنند.
کالنتری با بیان این که موافق هستیم برای
مراسم شادی و عزا پروتکل داشته باشیم،
افزود :دانشگاه طرح آن را تهیه کرده و با
حضور همه دستگاههای موبوطه جلسه گرفته
شود و دستورالعمل چگونگی برگزاری عروسی
در باغها و تاالرها و چگونگی تدفین اموات
باید دقیق تدوین شود .تیم های نظارتی در
زمینه عروسی ها ورود کنند.
وی با بیان صدماتی که تاکنون مراسمهای
عروسی و عزا وارد کرده تصریح کرد :در
بعضی از نقاط کشور رعایت نکردهاند و پدر
و مادر عروس و داماد دادگاهی شدهاند؛ ارکان
حکومت شب و روز درگیر هستند که سالمت
مردم افزایش پیدا کند و همه از رهبری نظام
گرفته تا پایینتر به دنبال رعایت قوانین و
پروتکل ها بهداشتی هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به
مردم استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد:
ای خلقاهلل کروناست در این وضعیت کرونا
مراسمات آن چنانی و برنامهها برگزار نکنید تا
مردم نمیرند .باید افراد مجوز بگیرند و طبق
کهگیلویه و سایر شهرستانهای استان
کهگیلویه و بویراحمد از مهر سال  ۱۳۹۸تا
پایان شهریور امسال پایش و ردیابی شده
است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :سم و
تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه احتمالی با
آفت ملخ در استان تامین شده است.
ملخهای مهاجر بهمن ماه سال  ۱۳۹۷از
کشورهای حوزه شبه جزیره عربستان از
جمله امارات ،عمان و کشور عربستان وارد
برخی استانهای جنوب شرق کشور شد.
کارشناسان میگویند :تخم گذاری ملخ به
صورت خوشهای انجام میشود که در آینده
منجر به تولید  ۳۰۰تا  ۴۰۰ملخ میشود.
ملخهای مهاجم تمام گیاهان زراعی ،باغی
و حتی علفهای هرز را میخورند ،این نوع
ملخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و در یک
شبانه روز میتواند تا  ۱۵۰کیلومتر پرواز
کند.
ملخ صحرایی از کشوری به کشور دیگر و
از استانی به استان دیگر میتواند مهاجرت
کند.
این نوع از ملخها در مسیر عبور خود
با تغذیه از سبزینههای مختلف ازجمله
جنگلها ،باغهای میوه ،علوفه ،غالت ،صیفی
و مراتع را از بین میبرند و با توجه به قدرت
تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در
منطقه نیز میشوند.

پروتکلهای تعریف شده عروسی و عزا بگیرند
دستور رهبری هم این بوده که با متخلفین
برخورد شود.
کالنتری ادامه داد :در سختترین روزهای
عبور از بیماری هستیم و به همکاری مردم
بیش از پیش نیاز داریم شرایط استان
کهگیلویه و بویراحمد سینوسی است که
نمیتوان روی آن حساب کنیم بنابراین باید
دو هفتهای رعایت کنیم برای مثل دو روز قبل
میخواستیم پایان مشکل را اعالم کنیم اما
 ۲۴ساعت بعد وضعیت بد شد و میزان بستری
از خروجی بیشتر شد وقتی میزان خروجی به
ورودی  ۵۰به  ۳۰شد میتوانیم نفس بکشیم.
وی بیان کرد :آموزشها را باید دنبال کنیم
و مردم شفاف در جریان امور قرار گیرند و از
ظرفیت وزارت فناوری اطالعات استفاده شود
و افراد قرنطینه شده شناسایی میشوند همه
پایگاههای مقاومت به پایگاه سالمت تبدیل
شوند.
 212فوتی کرونایی تا کنون
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در
این نشست آخرین وضعیت کروناویروس در
سطح استان کهگیلویه و بویراحمد را تشریح
کرد.
پرویز یزدان پناه افزود :با فوت دو بیمار
دیگر ،شمار جانباختگان ناشی از کروناویروس
در استان کهگیلویه و بویراحمد به  ۲۱۲نفر
رسید.
وی اظهارکرد :همچنین  ۱۷نفر در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستان معین کرونا
بستری بوده و دو نفر زیر دستگاه رسپیلکتور
هستند.

 ۸57فوتی کرونایی
در گچساران ثبت شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران
گفت ۸۵ :درصد از جانباختگان کرونا در
گچساران بیماری زمینه ای داشته اندو از
جمله گروه های پرخطر بوده اند.
آرین غالمیان افزود :تاکنون  ۵۷نفر در این
شهرستان بر اثر ویروس کرونا جان باخته
اند که از این تعداد  ۳۵نفر در بیمارستان
شهید رجایی ،سه نفر بیمارستان صنعت
نفت و مابقی در خارج از استان کهگیلویه
و بویراحمد فوت کرده اند.
وی بیان کرد :سن  ۸۵درصد از جانباختگان
کرونایی این شهرستان باالی  ۵۰سال و ۱۵
درصد زیر  ۵۰سال بوده است.
غالمیان با بیان اینکه تعداد فوتی های
گچساران بر اثر کرونا با قرمز شدن وضعیت
شهرستان ها و استان های همجوار این
شهرستان باال رفت گفت :آمار فوتی ها به
ترتیب در خرداد امسال  ۲نفر ،تیر ۱۵نفر،
مرداد  ۱۲نفر ،شهریور هفت نفر و مهرماه
نیز  ۱۰نفر بوده است.
وی با بیان اینکه  ۱۱۰تخت برای بیماران
کرونایی در این شهرستان در نظر گرفته
شده است افزود :هم اکنون بیش از ۵۶
نفر بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان
شهید رجایی و صنعت نفت این شهرستان
بستری هستند که از این تعداد  ۵۰نفر در

جاودان سیرت عنوان کرد :روانشناسان باید
به بیمارستانهای کرونایی ورود کنند چراکه
استرس می تواند در درمان یا شدت بیماری
تاثیرگذار باشد.
این پزشک متخصص عفونی با بیان اینکه
برای کروناویروس کسانی که بیماری زمینه
ای داشته باشند یا نداشته باشند فرقی ندارد،
بیان کرد :کرونا برای افراد کم سن و سال،
بزرگسال و ورزشکار و فاقد بیماری زمینه
ای را هم درگیر و ایجاد مشکل می کند اما
مبتالیان کرونایی دارای بیماری زمینه ای،
مشکالت بیشتری خواهند داشت.

به گزارش ایسنا ،جاودان سیرت بیان کرد :همه
افراد جامعه می توانند درگیر کروناویروس
شوند ،در اثر این بیماری دچار مشکل شوند و
حتی دچار مرگ شوند همانطوری که تعدادی
بیمار داشته ایم که بعلت رعایت نکردن
پروتکلهای بهداشتی و مراجعه نکردن به
موقع به بیمارستان جان باختند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان
کرد ۱۳ :هزار و  ۱۰۴بیمار کرونایی از ابتدای
شیوع تاکنون در استان کهگیلویه شناسایی
شد  ۱۰هزار  ۹۳۸نفر بهبود یافته کامل و
 ۱۶۰۰نفر هم اکنون در قرنطینه خانگی به
سر می برند.
یزدانپناه تصریح کرد :از مجموع مبتالیان به
کرونا در استان کهگیلویه بویراحمد۵۵۰۰ ،نفر
در شهرستان بویراحمد۲۴۰۰ ،نفر در
شهرستان کهگیلویه ۲۲۰۰ ،نفر در شهرستان
گچساران و مابیقی در پنج شهرستان دنا،
چرام ،لنده ،بهمئی و باشت بوده اند.
وی در خصوص تعداد فوت ناشی از کرونا از
ابتدای شیوع این بیماری تاکنون در سطح
شهرستانهای استان ادامه داد ۸۸ :فوت در
شهرستان بویراحمد ۵۷ ،فوت در گچساران،
 ۳۲فوت در کهگیلویه ۱۰ ،فوت در چرام،
 ۱۰فوت در دنا ۸ ،فوت در باشت ۳ ،فوت در
بهمئی و  ۳فوت در لنده بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان
کرد ۳۴۴ :نفر هم اکنون در بیمارستانهای
کرونایی استان بستری هستند که از این
تعداد  ۱۱۸کرونای قطعی و  ۱۷نفر در بخش
مراقبت های ویژه بستری هستند.
یزدانپناه تاکید کرد :میانگین سن مبتالیان
به کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۲
سال است.
وی با بیان اینکه میزان کشندگی کرونا در
سطح کشور  ۵.۷است در حالی که این آمار
در استان کهگیلویه و بویراحمد  ۱.۶۱است،
اظهار کرد :میزان مرگ و میر ناشی از کرونا
در استان کهگیلویه و بویراحمد  ۲۹.۵در هر
۱۰۰هزار نفر بوده در حالی که این میزان در
کشور  ۴۱در هر  ۱۰۰هزار نفر بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد:
از ابتدای شیوع کروناویروس تاکنون ۴۴هزار
نمونه از بیماران مشکوک و قطعی کرونایی
استان کهگیلویه و بویراحمد گرفته شده است.
بیمارستان شهید رجایی هستند.
غالمیان با بیان اینکه تاکنون  ۲هزار و ۱۸۳
نفر در این شهرستان به ویروس کرونا مبتال
شده اند گفت :تعداد مبتالیان به کرونا در
خرداد امسال  ۱۵۸نفر ،تیر ۴۶۹نفر ،مرداد
 ۲۸۱نفر ،شهریور  ۳۱۸نفر و مهر  ۶۱۲نفر
و در آبان تا کنون  ۲۰۰نفر بوده است.
وی گفت :از  ۲۰مهرماه امسال تاکنون
روزانه  ۱۲۰مورد نمونه گیری کرونا در این
شهرستان انجام می گیرد.
غالمیان در خصوص افزایش موارد ابتالء به
کرونا در پاییز و زمستان هشدار داد و گفت:
پایبندی به رعایت اصول بهداشتی یک الزام
جدی می باشد که الزم است حفظ سالمت
عمومی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی بیان کرد :هم اکنون هفت پزشک
متخصص عفونی و داخلی روزانه بیماران
کرونایی را در گچساران ویزیت می کنند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران
افزود :هم اکنون بیش از  ۲۸پرستار در۲
بخش کرونایی بیمارستانی این شهرستان
فعالیت می کنند.
شهرستان  ۱۵۶هزار نفری گچساران در
جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد
و بر اساس ستاد ملی مبارزه با کرونا جزء
 ۴۳شهرستان بحرانی که در وضعیت قرمز
به سر می برند.

خبـر

بیش از یک میلیون دالر صادرات
غیرنفتی از کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل گمرک استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :طی  ۷ماهه
اول سال جاری تعداد  ۴۶فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش یک
میلیون و  ۴۶۷هزار و  ۳۷۴دالر صادر شده است.
“بهنام احمدی”  ،افزود :طی  ۷ماهه اول سال  ۹۹تعداد ۴۶
فقره اظهارنامه صادراتی به وزن  ۸۵۷هزار تن کاال اعم از پودر
و عصاره شیرین بیان ،انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی،
زعفران ،اسانس ،کفش اسپورت ،پوشاک ،اسپری خوشبو کننده
و  ...به مقصد کشورهای آلمان ،افغانستان ،عراق ،سوئیس،
فرانسه و آفریقای جنوبی صادر شده است.
وی تصریح کرد :ارزش این محصوالت یک میلیون و  ۴۶۷هزار
و  ۳۷۴دالر است که به لحاظ وزنی  ۳۳درصد و از لحاظ ارزش
دالری  ۱۰۶درصد رشد را نشان می دهد.
مدیرکل گمرک استان کهگیلویه و بویراحمد ،اظهار کرد :طی
 ۷ماهه نخست امسال مطابق با ماده  ۴۷قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،تعداد  ۱۶۰فقره پرونده قاچاق کاال و ارز در گمرک
استان تشکیل شد و مراحل تشریفات قانون آن به پایان رسید.
در پی شرایط خطرناک کرونایی صورت گرفت،

تمدید دورکاری ادارات تا ۱۵آبان
در کهگیلویه و بویراحمد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد
گفت :به علت شیوع کرونا و شرایط قرمز و خطرناک این بیماری
دورکاری در ادارات استان تا  ۱۵آبان ماه جاری تمدید شد.
آذر صفائی نیا افزود :این تصمیم از سوی ستاد استانی پیشگیری
و مقابله با کروناویروس و با هدف حفظ هر چه بیشتر سالمت
کارکنان دستگاههای اجرایی ،مراجعین و جلوگیری از شیوع
بیشتر بیماری کرونا است.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ،این دورکاری
شامل دستگاههای خدمات رسان و عملیاتی استان نمیشود.
صفائی نیاتصریح کرد :براساس این بخشنامه کارکنان
دستگاههای اجرایی استان از  ۱۰تا  ۱۵آبان ماه امسال با دو
سوم حضور در محل کار و یک سوم به صورت دورکاری به
مراجعه کنندگان خدمات رسانی می کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد،
وی بیان کرد :بخشنامه فعالیت دورکاری از سوی معاونت
توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد برای
دستگاههای اجرایی استان ابالغ شده است.

 ۳۲۰میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی
به مددجویان استان پرداخت شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد
گفت ۳۲۰ :میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی از ابتدای امسال
تاکنون به افراد نیازمند و مددجویان زیر پوشش کمیته امداد
این استان پرداخت شده است.
قباد مبشری اظهار داشت :این میزان تسهیالت منجر به ایجاد
 ۹۱۱فرصت شغلی در زمینه های مختلف برای همین تعداد فرد
نیازمند و مددجوی کهگیلویه و بویراحمد شد.
وی افزود :محل پرداخت این میزان تسهیالت به افراد نیازمند و
مددجویان کهگیلویه و بویراحمد شامل اعتبارات داخلی کمیته
امداد امام خمینی (ره) و منابع بانک های عامل استان بوده
است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد
بیان کرد :اشتغالزایی برای کمک به توانمندسازی و خودکفایی
مددجویان این استان یکی از مهمترین رویکردها و سیاست
های کمیته امداد استان است.
مبشری عنوان کرد :کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و
ت های شغلی ویژه مددجویان
بویراحمد همواره با ایجاد فرص 
این استان و پرداخت تسهیالت اشتغالزایی برای رساندن آنها به
ت نفس و حفظ
خودکفایی ،خروج از چرخه حمایت ،ارتقای عز 
کرامت انسانی تالش می کند.
وی ابراز داشت :ارائه مشاوره شغلی به مددجویان از سوی
کارشناسان متخصص در زمینه کسب موقعیت های شغلی
مناسب جزو دیگر اقدام های کمیته امداد امام خمینی (ره)
کهگیلویه و بویراحمد است.
مبشری گفت :بر همین اساس از ابتدای امسال تاکنون  ۲هزار و
 ۲۵۵مورد مشاوره شغلی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی
(ره) کهگیلویه و بویراحمد ارائهشده است.
افزون بر  ۴۵هزار خانوار با جمعیتی بیش از  ۱۱۴هزار نفر زیر
پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد
هستند.

تصادف در جاده یاسوج به اصفهان
 ۶مصدوم برجا گذاشت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه
و بویراحمد گفت :برخورد یک دستگاه خودروی وانت سایپا با
خودروی پراید در جاده ارتباطی یاسوج -اصفهان حوالی روستای
دارشاهی ۶ ،مصدوم بر جا گذاشت .محسن جلیل اظهار داشت:
این حادثه در ساعت  ۸و  ۲۰دقیقه روز شنبه به وقوع پیوست.
وی افزود :بالفاصله ،سه دستگاه آمبوالنس اورژانس  ۱۱۵به
محل حادثه اعزام شد .جلیل تصریح کرد :این سانحه  ۶نفر
مصدوم در پی داشت .وی تاکید کرد :به محض رسیدن تکنسین
های اورژانس  ۱۱۵اقدامات درمانی و حمایت های پزشکی اولیه
انجام و جهت انجام اقدامات درمانی پیشرفته به مرکز درمانی
در شهر یاسوج انتقال داده شد .جلیل ادامه داد :حال  ۲نفر
از مصدومین وخیم گزارش شده است .حوادث رانندگی در
کهگیلویه و بویراحمد از سال  ۱۳۹۰تا  ۹۵بیش از یک هزار
کشته ۳۰ ،هزار زخمی و  ۱۵۰ضایعه نخاعی در پی داشته است.

 ۷۲کیلوگرم ماده مخدر شیشه
در گچساران کشف شد

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت ۷۲ :کیلوگرم ماده
مخدر از نوع شیشه در محور شیراز به گچساران از چهار نفر
کشف شد .کیقباد مصطفایی اظهار داشت :در پی دریافت خبری
مبنی بر انتقال محموله ای مواد مخدر از محورهای مواصالتی
کهگیلویه و بویراحمد موضوع به صورت ویژه در دستور کار
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر گچساران قرار گرفت.
وی گفت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان
ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با تعامل مأموران اداره عملیات
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین انجام ایست و
بازرسی در محور شیراز به گچساران به یک دستگاه خودروی
پراید مظنون و آن را نیز متوقف کردند.
مصطفایی تصریح کرد :مأموران در بازرسی از این خودرو ۷۲
کیلوگرم شیشه که به طرز ماهرانهای در آن جاسازی شده بود
را کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه این محموله از مرزهای شرقی وارد کشور شده
بود ،گفت :در این رابطه چهار سوداگر مرگ دستگیر و به مرجع
قضائی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.
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احتکار  500میلیاردی لوازم ساختمانی
احتکاری در اصفهان

تمدید اعتبار دفترچههای
بیمه تا پایان فروردین
سال ۱۴۰۰

اعتبار شده اند.
عباسی اظهار داشت :بر اساس بند چ ماده  ۷۰قانون
برنامه ششم توسعه ،ایجاد پایگاه اطالعات برخط بیمه
شدگان درمان کشور به سازمان بیمه سالمت محول و
در همین راستا این مهم در دستور کار قرار گرفته و
با جدیت نسبت به ایجاد مولفه های تحقق پذیری آن
اقدام شد.
وی گفت :ایجاد ظرفیتهای فیزیکی ،ذخیرهسازی،
پردازشی و ارتباطی در قالب یک مرکز دادۀ امن و قابل
اطمینان ،تولید بستر نرم افزاری تبادل داده و اطالعات
بین سازمانهای بیمه گر ،برگزاری جلسات متعدد در
سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی با سازمانهای
بیمه گر پایه و تکمیلی و اصالح شیوه نامه رفع
همپوشانی نمونه ای از فعالیت ها دراین پایگاه است.
عباسی افزود :تولید سامانه استحقاق سنجی مبتنی بر

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف یک انبار بزرگ
دپوی لوازم ساختمانی احتکار شده به ارزش  500میلیارد ریال و
دستگیری یک متهم خبر داد.
سرهنگ «محمدرضا هاشمی فر» در گفت و گو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس اظهار داشت :ماموران پلیس امنیت اقتصادی در ادامه
برنامه های مقابله ای خود با محتکران کاالهای اساسی و اقالم
مورد نیاز مردم با اشرافیت و هوشمندی باالی خود از احتکار تعداد
بسیار زیادی از لوازم بهداشتی و تاسیساتی ساختمان های مسکونی
و تجاری در انباری واقع در شهر اصفهان مطلع و بالفاصله موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند.
ش��نبه  3بهم��ن  12 | 1394ربیعالثان��ي | 1437
وی افزود :ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با
پايداري 88498481
مقام قضائی به همراه کارشناسان اداره صنعت ،معدن و تجارت از
انبار مذکور بازدید کردند که در نتیجه این عملیات طی بررسی
های کارشناسی صورت گرفته مشخص شد حجم بسیار زیادی از
ساخت
انواع لوازم بهداشتی و تاسیساتی مورد استفاده در
ساختمان 6ساعت قبل از تولد فرزندش راهي شد و  15روز بعد به شهادت رسيد
طاهرنيا
سجاد
های مسکونی و تجاری برای مدت طوالنی در این انبار احتکار
متخصص بیماریهای عفونی بیمارستان
شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه انبار مذکور لقمان حکیم با بیان اینکه هیچ داروی معجزه
فاقد پروانه کسب و شناسه ثبت انبار در سامانه اداره صنعت ،معدن آسایی با اثربخشی خارق العاده برای درمان
و تجارت بوده و موجودي انبار نيز به مبادي مربوطه اعالم نشده کرونا وجود ندارد ،عدم پایبیندی به اصول
امادرگوشهايش ديگر تحمل شيون بچه شيعهها را نداشت
چشمان
ببيندمانع
نوزادشرارامهمترین
روي و حفاظتی
داشتبهداشتی
دوست در این
سجاداحتکار شده
ارزش کاالهای
است گفت :کارشناسان مربوطه
کنترل اپیدمی کرونا برشمرد.
انبار را بالغ بر  500میلیارد ریال تخمین زدند.
این مقام انتظامی اظهار داشت :با محرز شدن احتکار کاالهای دکتر ایالد علوی درزی با اشاره به وضعیت
عليرضا محمدي
شهيديکرونا در ایران و روند تصاعدی
اينكه شیوع
شهدا ديد.بحرانی
زندگيو فرد
انباردر اقدام
نسبت به
بندگانقضائی
دستوربا مقام
مذکور ،با
پلمبتوان
خوبي مي
صالحش را به
بازي خدا
عش�ق
بیمارانازبدحال و آمار فوتیها ،استفاده
میزان
شهيدقضائی
شود يامرجع
تحویل
اقدامات قانونی
برای
دستگیر و
چندنیز
محتکر
صباحي بعد
ديگري چند
شهادت مي
وارد حجله
ازدواج،
روز بعد از
تنها
یکی از راههای اصلی حفاظت
ماسکتا را
تولد فرزندش به شهادت ميرسد ،اتفاقي نيست .امتحاني الهي است که از از
شد.
کنون
بدو تاريخ
دنياکرونا ذکر کرد و گفت :پوشش
انتقال
ميانبرابر
شرایطکه از در
استفاده از
قرارای
عاشوراييعده
بیان اینکه
هاشمی فر با
سرهنگ
تعلقات
کسي است
سوءشهيد
ميبادهد و
بندگانش،
پاي تمامي
پيش
تواند باعث کاهش  ۸۰درصدی
ماسک م
همیهمين
سجاد طاهرنيا
مدافع حرم
خودرساند.
کربالييان مي
برایبه صف
خودش را
عبور
کاالهای
شهيداحتکار
اقدام به
منفعت طلبی
کرده وکشور
اقتصادی
بودوبا مرگ شده و یکی از راههای
بستری
سوريه ابتال،
مصادف شده
روبهرو شد
عاشورايش
هنگامي
ماه پيش
چند
به بازار
اعزامشدر
زمان کاالها
نوساناتکهقیمت
موجب
اینبا عمل
کرده و با
اساسی
قطعو تنها
بيرون آمد
الهي
امتحان
اين
در
او
فرزندش.
دومين
آمدن
دنيا
به
ساعات
آخرين
زنجیره انتقال بیماری در تمامی
سربلند اصلی
و بروز مشکالت در زندگی مردم می شوند گفت :پلیس قاطعانه با
هایحتي
تآنكه
عفونبي
شهادت رسيد،
 15روز
امنآمد و
به دنيا
ساعت پس
شش
تنفسی استفاده از ماسک است.
نيز بهآنان نمی
بعد به
بازار را
کردن
فرزندش نا
رفتن ،و اجازه
برخورداز کرده
محتکران
عاشوراي
سجادازاگر در
بگويم
اگر
نيست
بيراه
بگيرد.
آغوش
در
را
اش
رقيه»
«فاطمه
بار
يک
بیانسالاینکه پروژههای متعددی در
وی با
دهد و در این راستا از مردم هم می خواهیم هرگونه اطالعی
داريد.
رو
پيش
را
حرم
مدافع
شهيد
اين
همسر
و
مادر
پدر،
با
ما
وگوي
گفت
بود...
هم
هجري
61
فعالیت های مجرمانه در این حوزه دارند موضوع را از طریق تماس کشورهای مختلف برای ساخت واکسن کرونا
با شماره تلفن  110به پلیس اطالع دهند تا در اسرع وقت با آنان در حال انجام است ،گفت :هنوز شواهدی
دال بر اثر بخشی این واکسنها وجودندارد
برخورد قانونی صورت گیرد.
به س��وریه رفته اس��ت .بعد از ش��هادت سجاد،
فتحعلي طاهرنيا پدر شهيد
خبرواکسن به صورت جامع در
خانمشکه
وضعیتزمانی
فرماندهاش ميگفت ما از و تا
دسترسکهعموم
گوي�ا خ�ود ش�ما ه�م از رزمن�دگان
داش��تیم و به او گفتیم تو با وضعیتي
داري بامردم قرار گرفته و اثربخشی و سیستمیک مثل بدن درد ،تب ،سردرد و دیگری جدا از خانواده قرنطینه شوند در غیر
پیش
در
طوالنی
راه
هنوز
باشد،
داشته
رفت
دورود
پیازبه در
بودي�د وتن
مقدس 400
احتکار
نوعي
س�جاد
دفاع
که هم
کرده بود
آنقدر اص��رار
لوخودش
نیا .اما
ما
عالیم گوارشی به ویژه دو عالمت همزمان این صورت باید در یک اتاق جداگانه با تهویه
را
روندی
واکسن
تولید
است
بدیهی
داریم.
استاناس�ت،
ادامه داده
فرماندهشما را
راه
شدهاش راضي به رفتنش شده
فرمانده
همسرش و هم
احتکار
خودتان 400تن پیاز
لرستانازاز کشف
انتظامی
باشد حتما باید به عنوان کرونا قلمداد شود .مناسب ،درب بسته و استفاده از ماسک
طیبود.کند و
بنابراین رفتنش کام ًالباید
20روحيات
بگوييد و
داوطبانه
بودند .داد.
فرزندتان.شهرستان دورود خبر
میلیارد ریال در
به ارزش
سجاد این که در برخی کشورها زیرا با توجه به احتمال باالی انتقال بیماری قرنطینه شوند.
واکسیناسیون
همان
شدم و از
پایگاهسپاه
 61وارد
مرداد سال
من 30
مهدیانرا انتخاب کرد .او
اختیار راهش
سردار با
اراده ومحمد
حاجی
پلیس،
خبری
خبرنگار
گزارش
به
دختريکرونا شروع شده در واقع در روزهای اولیه ابتال ،بسیار اهمیت دارد
سال هم به جبهه رفتم .تقریباً
ان
که
است
تحقیقاتی
فاز
یک
از
قسمتی
حضور
سابقه
ماه
26
خیلي
که
داشت
هم
رقیه
فاطمه
نام
به
چهارساله
نسب اظهار داشت :ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان دورود
یک باور اشتباه در بین مبتالیان
که با شناسایی زودتر مبتالیان و قرنطینه و
در مناطق جنگي دارم .بنابراین وقتي سجادم 23
پسرش هم
به او عالقهمند
نویدبخشی داشته باشد.
محمدحس��ین نتایج
بود.شده شاءاهلل
احتکار
مقادیر زیادی پیاز
در پی کسب خبری مبنی بر احتکار
منفک سازی آنان از جامعه ،زنجیره انتقال این استادیار گروه عفونی ،فرستادن فرزند
مدیرکل سامانهها و روشهای الکترونیکی سازمان
بیمه سالمت ضمن تشریح فعالیت پایگاه اطالعات
برخط بیمه شدگان درمان کشور ،از تمدید تاریخ اعتبار
دفترچههای بیمه تا پایان فروردین سال  ۱۴۰۰در همه
صندوقهای بیمهای بجز صندوق ایرانیان خبر داد.
صدراهلل عباسی گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا
در کشور ،جهت کاهش مراجعه حضوری بیمه شدگان
به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد ،برای تمدید
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دفترچه های بیمه با درخواست اداره کل بیمه گری
و درآمد سازمان ،دفترچه هایی که تاریخ پایان اعتبار
آنها از ابتدای مهر تا پایان سال جاری است ،به شکل
سیستمی تاریخ اعتبار آنها تا  ۳۱فرورین سال آینده
افرایش پیدا کرده است.
مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان
بیمه سالمت افزود :این اتفاق برای همه صندوق های
بیمه ای سازمان بیمه سالمت ،به جز صندوق بیمه
ایرانیان است ،البته بیماران خاص صندوق ایرانیان نیز
مشمول این تمدید اعتبار شده اند.
وی تصریح کرد :با این تمدید سیستمی ،دفاتر ۸
میلیون و  ۲۹۰هزار و  ۲۶۷بیمه شده در صندوق
های کارکنان دولت ،سایر اقشار ،روستاییان و عشایر
و سالمت همگانی و  ۱۰هزار و  ۲۱۱بیمار خاص در
صندوق ایرانیان تا پایان فروردین سال  ۱۴۰۰تمدید

داده های این پایگاه نیز مد نظر پایگاه اطالعات بر خط
بود ،این پایگاه در تاریخ  ۲۵مرداد سال جاری به بهره
برداری عملیاتی رسیده است.
مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان
بیمه سالمت تاکید کرد :از مهمترین دستاوردهای
این پایگاه می توان به مواردی از جمله ایجاد شفافیت
در ارائه آمار بیمه شدگان درمان کشور ،کنترل و رفع
همپوشانی های بیمه ای  ،مدیریت بهینه هزینه ها و
کمک به شکل گیری پرونده الکترونیک سالمت اشاره
کرد.
به گفته وی ،مردم می توانند با شماره گیری *۱۶۶۶#
از طریق تلفن همراه ،با استفاده از سرویس استحقاق
سنجی که مبتنی بر این پایگاه است ،از آخرین وضعیت
پوشش بیمه ای و تاریخ اعتبار دفاتر درمانی خود مطلع
شوند.
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مدت قرنطینه خانگی در مبتالیان کرونا چند روز است؟

فال امروز

ماه فروردین
گفتوگو
امروز تغييرات كوچكي در زمينه كاري ايجاد مي شود
شايد همكاران جديدي پيدا كنيد .اگر الزم است هر نوع
گفتوگوي «جوان» با ننه عصمت
قرارداد كاري را در چند روز آينده امضا كنيد فرصت
مدافعان حرم راه انداخته است
پشتيباني از
که ستاد
داريد.
خوبي
اردیبهشت
ماه
سالهاست دستكش ميبافم
امروز هر نوع اتفاق غیرمنتظره ای ممکن است بیفتد که از
ارسال
کنمرفتار عجیبی دارند
مي تان
همکاران
رزمندگانهستید.
و برايعلت آن بی خبر
صغري خيل فرهنگ و شما را متحیر می کنند .نمی توانید برای بهبود این
افرادی
مي کنید
سعی
دهید.اشبنابراین
انجام
لهج�هکاری
در هم�ان ابت�داي همكالميشرایط
کن�د .بامادري
مجذوبمان
ي�زدي
ش�يرين
کنید.
مشورت
دارند
دوستتان
مهربان که صدا و ش�ور و که
تصور کنيم ک�ه با پيرزني
حتي
نميدهد
اجازه
ش�ادابياش
خرداد
م�ادر اما مدافع�ي براي ح�رم حض�رت زينب(س)
ماهاين
70س�اله هم�كالم ش�دهايم.
دهيد و
انجام
رزمن�دگان را بايد
كارهاي زيادي
خاطر اين كه
اس�المي
مقاوم�ت
پش�تيباني از
به س�تاد
ش�ده و ب�ا هم�ت و ت�الش
سالمتي دارد آن
تنه�ابهي�ک آرزو
اس�ت.
کرده
(مدافعان ح�رم) را راهان�دازي
ديدار بابوده
ه�م توجه
خودتان بي
بودهاواست
شلوغ
سرتان
سايرينماندن
ب�راي بر ح�ذر
رهبري
دس�تكش
ايد.ش�ال
امام خامنهاي اس�ت و اهداي
انجامازمي
كه براي
بينب�هكاري
نميو توانيد
داريد.
رو
پي�ش
را
عصم�ت)
(نن�ه
فلكيان
صغ�ري
فاطم�ه
س�رما .گفتوگوي م�ا با دهيد و وظيفه اي كه در رابطه با خودتان داريد ،تعادل
برقرار كنيد .اما بايد به خودتان هم اهميت دهيد.

ابارقيه هستياش را فداي دفاع ازحرم رقيهكرد

از خودتان بگوييد ،اوضاع و احوالتان الهي درد و بالي همهشان به سرم! خب من
در زمان جنگ چطور بود؟
فال روزانه ماه تیراالن اینج��ا در هواي گرم خانه نشس��تهام و
گرم را
پتويشما
تصورات
امکاناتودرهنری
نوع خالق
های
ها و
نقشهکه به
من فاطمه صغري فلکیان هستم
اختیار دارم و
اسمپروژههمه
انجام
روزمره را
کارهای
اگرمجبور
ننه عصمت شناخته ميشوم .تسخیر
70سال دارم و
هستم .آن
آسایش
باشیدرفاه و
انداختم و در
میکنند وزیرم
کسل
ب��رف کارهای
هرازدرگاهی
هاي اگر
میشوید .
دهیدزیاد باشد
اهل یزد هستم .شاید سن و سالم
خوابیدند و به
معص��وم
عصبانی طفل
کنندهو راجوش
اما مثل یک جوان پر شور و پر جنب
کنند.اینها
بدیمبارزه
اتفاقاسالم
دشمنان
سختيبا
نمیميافتد.
هیچ
کنار بگذراید
ش��ش
هس��تم .من
نوه .در گناه دارند و من وقتي تصاویر این مدافعان و
مرداد
کنند.یک فرزند دارم وماه
درمان تعدادی از آنها فوت می
تهران
در
ابتدا
کشورمان
تحمیلي
زمان
تاب
دلم
دیدم
برف
و
س��رما
در
را
رزمندگان
جنگ درمانی ستارگان بيانگر اين هستند كه امروز روز خوبي براي پيش
ضرورت مراجعه به مراکز
فرزند
زمان
آن
در
رفتیم.
یزد
به
بعد
و
بودیم
بینم
مي
را
آنها
وقتي
است.
خون
دلم
نیاورد.
درصورت بروز عالیم تهدیدکننده و رفتن در هر پروژه و فعاليتي است كه برخاسته از اشتياق
پسر نداشتم که راهي میدان نبرد
توان وكارقوتميداشته
آنجا که
است.ميکنم.
برايشير گریه
كنيد،
آغاز به
زمانيتاكه
شود.يك
عجيب
اختالالت تنفسی
و
سن
اما
ش��د.
همین همسرم راهي
خبر
وقتي
ده��م.
مي
ادامه
را
کار
این
باش��م
بخشجبهه نمي دانيد كه چه زماني بايد دست از كار بكشيد ،چرا
که
این
بیان
با
عفونی
استادیار گروه
س��الش اجازه نداد زیاد بماند .همسرم سال شهادت مدافعان حرم را ميشنوم و تشییع
عمدهای از کسانی که به کرونا مبتال میشوند كه لذت زيادي از انجام آن خواهيد برد .سفري كوتاه مي
 1383به رحمت خدا رف��ت .من هم خودم جنازهشان را ميبینم بیشتر احساس تکلیف
نیازی به مراجعه به مراکز درمانی ندارند ،تواند لذت بخش بوده و شما را با شخصي آشنا سازد كه
را به ستاد پشتیباني جنگ رساندم و تا آنجا ميکنم .بیشترین هدفم این بود که مردم با
برداشتم ،دیدم هردوي آنها مریض هستند .دست
تنها شش ساعت بعد از رفتن پدرش به دنیا آمد.
مرداد سال 64به دنیا آمد ،چند سالي از حضورم در
که چند س��اعتي بعد از رفتن سجاد به دنیا آمد.
وابستهشده بود .شب قبل از اینکه خبر شهادش
داشتم براي در روزها و هفته هاي بعد ،جزء دوستان شما شود.
در یک انبار ،بررسی موضوع با هماهنگی مقام قضائی دردستور کار
خفیف
عالیم
کوچک خود به منزل سایر بستگان را یک افزود:
کرونا را قطع کنیم.
در توان
اینبه افراد دارای که
بیماری خدمت به رزمندهها اتفاقات رخ داده در جبهههاي مقاومت سوریه
حال
اما
خانه.
برگرداندم
و
دکتر
بردم
را
دو
هر
تنها
مهر
15
محمدحسین
و
رفت
مهر94
14
سجاد
همان
سپاه و جبهههاي جنگ ميگذشت.پسرم از
که
هایي
توصیه
از
بعد
اش
وصیتنامه
در
پس��رم
ولي
ش��هیدم
برادر
دیدم
خواب
بدهند،
م��ا
به
را
درمان
برای
آسایی
معجزه
داروی
هیچ
عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن اظهار باور اشتباه دانست و گفت :این اقدام باعث بدون عارضه تهدیدکننده زندگی میشوند ماه شهریور
قرار گرفت.
خوب نشد و دوباره او را به دکتر بردم .آنجا
سجاد
دنیا آمد .به دلیل نزدیکي تولدش ،فرمانده سجاد
بود
مسجدي
کودکي روحیات خاصي داشت .بچه
نوزادش
پس��ر
به
خطاب
کند،
مي
دخت��رش
به
علیزاده آمد و گفت مهمان داري .گفتم مهمانم
کرونا وجود ندارد
تاسف نسبت به مراجعه دیرهنگام بیماران گسترش و انتقال بیماری در بین خانوادهها که با قرنطینه خانگی و مصرف مایعات  ،امروز انرژی زیادی دارید.می دانید که در حال حاضر چه
در
قضائی
هماهنگی
با
و
نظر
مورد
محل
شناسایی
با
افزود:
به قدري از وضعیت پسرم ناراحت شدم و خستگي
نامش را از لیس��ت اعزاميها خط زده بود .همان
و درویپایگاه بسیج مس��جد صاحبالزمان رشت
مينویسد :با اینکه خیلي دوست داشتم ببینمت
کیس��ت؟گفت س��جاد .فریاد زدم یاحسین و از
بازرسی از انبار مذکور  400تن پیاز کشف و یک نفر نیز در این وی در خصوص داروهایی که برای درمان به مراکز درمانی ،گفت :متاسفانه این افراد میشود .زیرا بچه نیز ممکن است مبتال یا تغذیه مناسب و استراحت ،بیماری آنها کاری را می خواهید انجام دهید.برای دیگران توضیح
به من فشار آورد که از حال رفتم .در حال خودم
روز همس��رم به خانه آمد تا از م��ن اجازه بگیرد.
فعالیت ميکرد 20 .سالش که شد ،با میل و عالقه
اما نش��د .چون من صداي کمک خواستن
خواب بیدار ش��دم .همان روز علي برادر دیگرم
بچهیشود ،گفت :هیچ
استفاده م
کرونا
دهید که چه کاری می خواهید انجام دهید.به خاطر
دستگیر
رابطه
دهد.
انتقال
بیماریاً را
شهادتو
ناقلبه باشد
نداري مدریشود.
برطرف
اطرافیان
به از
داردبسیاری
مدت
زمان(عج) این
داروی در
احتمال
دعا کردم و گفتم یا امام
عدمدوست
که واقعا
این بود
س��ؤالم
اتفاق
شد.و بعد از گذراندن آموزشي
سپاه شد
خودش وارد
شیعیان را ميش��نیدم و نميتوانستم به صداي
که س��جاد
نزدیکان،خبر داد
منزل ما آمد و
العاده
خارق
اثربخشی
که
آسایی
معجزه
مراجعه به بیمارستان را درصورت بروز داشته باشید که همه نمی توانند با سرعت شما کار کنند.
پیازآنهاهای
کمکارزش
کارشناسان
اینکه
بیان
لرستان
انتظامی
فرمانده
بسیاری
است.هاند ،لذا این رعایت این مسایلاینجزیی
این چرا وی
رسیده کرد
خود را مبتال
همکارانسجاد
پدر این پسر شهید شود کاري وکن حداقل
دوست دارم
باشي؟ازگفت
شرایطوکنارم
کارش
محل
صابرینباشد.
یگان
همدان جذب
در
جواب ندهم .از پدرتان راضي
خواستن
کشف شده را  20میلیارد ریال برآوردکردند گفت :پلیس با تمام داشته ،بتواند همه بیماران کرونایی را از
خطر واختالالت تنفسی ضروری ماه مهر
شود
انجامدرمی
خیرخواهی
در
موضوع
بود که
لحظات
یادگاري از او برای��م بماند .همان
عالیمباشد.
مدافعان حرم
کنار
دارم نامم
کنترل طغیان و اپیدمی بسیار اقدامات که از سر اما دوست
خویش
و
خلق
از
قم.
ساکن
خودش
و
بود
تهران
فرمان
به
گوش
و
نگذارید
تنها
را
مادرتان
باشید.
نسيبه عليپرست همسر شهيد
آوردند وموارد
هوشیافتن
شدت
برشمردتاوازگفت :افرادی که دچار تنگی نفس ،سعی کنید امروز با برخی از تغییرات شما هم تغییر نکنید
عمومی
ارزاق
احتکارکاالهای
هرچه با
توان
وارد
خودم راجامعه
آن به
زیادی
خانم این
مردم مرگ نجات داده و ازمرا به
خانه نشان دادم
مشغول کار
چطورافراد در صورت داشتن عالیم متاسفانه صدمه بعد از
خدمتش
شومام .هر وقت از محل
پدیدهگفته
بگویم کم
باشید.
خامنهاي
اساسی و امام
است که
دکتر گفتمهم
وجود
هنوز
کند،
خفیف بیماری جلوگیری
تنفسی و اختالالت تنفسی در حال تا احساس ناآرامی و کسلی بر شما غلبه نکند.الزم نیست
توانست دل
نظر شما
معاینه کنم
وقفهپله خانه
سرش بیفتد .اما وقتي برگشتم دیدم روي
هرجا من و م��ادرش را ميدید
آمد
مرخصي مي
کرد.
خواهد
مبارزه
همسرتانوچطورمیکند.
انکار نکرده
بیماری خودبه را
داخل شده
بچهاي اس��ت! وقتي بردمش ذکر
ندارد.شهيد
سكينه عليزاده مادر
اشکهستند یا سالمندانی که دچارافت که خیلی ماجراجویی کنید و ممکن است تنها بخواهید
از شما و فرزندانتان بكند و راهي دفاع از
االن
افتاد.
ناگهان پنجره باز ش��د و نوري رویش
نشسته و دارد گریه ميکند .صورتش خیس
اول از همه خم ميش��د و دستمان را ميبوسید.
استراحت
کنند.
پیگیری
حاصل
که دکتر
گفته
سجاد را چطور تربيت به
حرم شود؟
است.ازدکتر ميگفت من آدم
شواهدو سالم
سعادت علوی،هم صحیح
کرديد
عدم تحمل خوراکی و خواب آلودگی که از همراهی کسی بهره مند شوید.در حال حاضر شما
دیدم دیگر
وقتيواو را در
اجتناب از شده بود.
ميگفتیم ای��ن کار را نکن .اما قب��ول نميکرد.
مصرف
خودردمانی
چنین حالتيفشار،
من فکر ميکن��م اص ً
داروهای
از
استفاده
مورد
در
متعدد
مطالعات
مطرح
کندن
دل
بح��ث
ال
است.
شده
بیشتر
اعتقادم
االن
ولي
نبودم
معتقدي
يافت؟
شهادت
به
او
داشتم
دوست
من
کنم.
مخالفتي
نتوانستم
عالقه
اخالقش طوري بود که دوست و آشنا به او
بسیار ماجراجو شده اید و ممکن است بخواهید دست به
داروها
خودسرانه
میشوند باید به بیمارستان منتقل شوند.
مدت قرنطینه خانگی وابسته به شدت
و
کلروکین
هیدروکسی
نیس��ت .یعني
بیت حفظ شد تا حاال در
اهل
دعا و به نام
مختلف(رمدسیویر ،سجاد با
ما قبل از انقالب خانواده س��نتي داشتیم و بعد
نميخواستم مانعش
آرزویشازرا دارد برسد و
خصوصاًبر آنچه
داشتند و به حالش غبطه ميخوردند.
اقدامی بی احتیاطانه بزنید.به خصوص اگر می خواهید با
خوددرمانی و
اجتناب افراد
خانواده وبا تاکید
س��جاد آنقدر وی
بیماری است؛  ۱۰تا  ۲۱روز
که
داش��ت
دوس��ت
را
رقیه
فاطمه
دخترم��ان
شود.
شهید
بیت
اهل
حرم
از
دفاع
مذهبي
لح��اظ
از
کردیم
س��عي
هم
انق��الب
از
سرداشت
در
همیش��ه
که
آرزویي
به
رسیدن
از
دفاع
دوران
ش�ما که حاالت رزمندگان
ماشین بیرون بروید بسیار مراقب باشید چرا که اکنون
 )...برای درمان بیماران کرونایی حاکی از آن علوی مدت قرنطینه خانگی بیماران را بسته مصرف خودسرانه داروها  ،آنتی بیوتیکها و
کودکان نیز در معرض خطر ابتال به
بود
فهمیده
او
ام��ا
بکند.
دل
ما
از
توانس��ت
نمي
برسد؟
شهادت
به
روزي
کرديد
مي
فكر
دانید
مي
که
همانطور
کنی��م.
تقویت
را
خودمان
دادم
رضایت
بود،
س��خت
هرچند
بنابراین
شوم.
يا
تش�ابه
چه
مقدس را درك کردهايد،
مایلید که با سرعت رانندگی کنید.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف  33هزار لیتر روغن است که این داروها عمال اثر بخشی چندانی به شدت بیماری  ۱۰تا  ۲۱روز ذکر کرد و مکملها ،خاطرنشان کرد :این موارد عالوه بر
کرونا هستند
بهره
کند.
استفاده
آن
از
باید
و
شده
پهن
اي
سفره
حالل
رزق
کرد
مي
س��عي
و
بود
رزمنده
همسرم
بود
طوري
سجاد
رفتار
و
اخالق
چراکه
بله،
راستش
شد.
راهي
او
و
شهداي
و
رزمندگان
تفاوتي بين آنها و
برايآبان
سنیهم منماه
خوراکی احتکار شده در سوله ای متروکه درشمال شرق تهران در درمان نداشته و هیچ اثر معجزه آسایی از گفت :در موارد خفیف تا متوسط بیمار باید این که در درمان کرونا تاثیری نداشته ممکن
تالشگروه
متخصص عفونی تمامی
هایزمان
کردم .آن
بچههاي و عراق بیشتر آشنا شوند.
هم برد و شهید شد.
داروهافرزندانم
ميکردم
س��عي
هم
من
بیاورد.
خانه
به
است.شهادت را داشته باشد .وقتي در جمعي
نشدهلیاقت
مشاهده که
اینشهادت
 15روز بعد در اول آبان  94هم به
بينيد؟
مي
سجاد
حرمين چون
این
نکنید.البته
داش�تيدخراب
فرزنديبا ترس
روزتان را
امروز
خبر داد.
رابطه منجر
بيشتر به است
دانست
رزمنده کرونا
معرض خطر ابتال به
قلبیبار همرا در
کميمنزل
عالمت در
غیبتروزميپس از
بودیم و بچهها به ش��وخي هم ۱۰
این کار را
بافتم .انگیزه
دستکش مي
ب�راي دفاع از
مراقباز باشید اگر
اولینميشود
کردند ،شروع اگر
را مذهبي بار بیاورم .قبل از اینکه خدا سجاد را به
پسرش را
گوارشی،يک
مشکالتبدون آنكه
عاطفيبه ایجاد رسيد،
انگیزه ،روحیه و اهداف رزمن��دگان مدافع حرم
کنید اما نه به این
بررسی
زمسائل
پاسدار پیدا الزم
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ «جلیل موقوفه
باشد،ابتال به
احتمال
ش�هيدعروقی و
دخترتان ودر و
استمن
کردم که به
هاي یک
کرديد؟
راهيرامي
یک سری ااسالم
کودکان
صحبت و
خاطرنشان کرد :نوزادان
سایر از و
شدیدی که فرد
قرنطینهاینباشد.
پسر در مواردبين شما،
گفت غیبت ممنوع،
س��ریع مي
بود .من هر
ما بدهد ،دخترمان زهرا به دنیا آمده
چنين آدمي
تعريف شما
بپردازيم .افزایش ديده
هماني اس��ت ک��ه در بچههاي جبه��ه و جنگ
نکنند
سجادانکار
بیماری خود را
افراد
کنید.مشکالتکارتان
تانراهرا با آن
کارهاو روابط
به که
بهانه
ای» اظهار داشت :در پي كسب خبري مبني بر اینکه تعدادی تریلر
اسلحه
شدت سرما
نیروها از
دستان
(شهيد طاهرنيا) چيست؟ خوشبختانه نسبت به گفت
خرابقرآن بای��د این
خ��دا ،دین و
بله ،در
های عفونتها در فرد شود.
مبتال
کمتر
بالغان
ی
بیمار
دچار
یا
بوده
بستری
ویژه
بخش
رابطهتان چطور بود؟
هر وقت من و پ��درش را ميدید ،دس��تمان را
وقت براي نماز صبح پا ميشدم ،یک شاخه گل
ميدیدی��م .هم��ان والیتمداري و ت��الش براي
در چند روز اخیر مقادیر فراوانی روغن های خوراکی را در سوله این متخصص عفونی با بیان این که در
کنند.
کمک می
شما
دهم.حتماً به
کنید
برایبه بافتن
مواردشروعراکردم
براي همین
چسبد.
شوندکهیا عالیم خفیفمي
توانند باید
اگ��ر مي
جوانان ما
بیانانجام
دیگران را
لقمان عدم
متخصص عفونی
سهوقتهااین
دارند و
تری
نیستند .از هرمی
باید تا
استقدربیمار
نقص
پیش ميآمد
خیلي
بگویم که
مشخصیهمین
شمعداني کنار زهرا و یک شاخه دیگر کنار سجاد
ایمنیالیق
ميکردم
ميبوس��ید .طوري بود که فک��ر
زاویهاي
بیمارستانتعریف
این آدمها قابل
سربلندي اس��الم ناب محمدي در این بچههاي
ای متروکه در شمال شرق تهران تخلیه و سپس خودروهای وانت شرایط فعلی هر بیماری که دارای عالیم
اسالم .آذر
استهاي ماه
شدهرزمنده
دستکش براي
در جهاد ش��رکت کنند .البته با اجازه مقام
حفاظتی
هر و
بهداشتی
پایبیندی
کمتر در آنها مشاهده
شدید
استراحت،
قرنطینه بماند و با
هفتهبهدر
داشتن ما
مصرفرا به خاطر
بلند خدا
همسرم با صداي
ميگذاشتم و بعد به آرامي آنها را بیدار ميکردم
این زودي
شهادت باشد .منتها فکر نميکردم
گوشهاي
بخواهيرابگویي ،باز
طور که
به اصولنگاه کني و
نسل سوم و چهارم که االن مدافع حرم ميشوند،
براتونمشکوک به کرونا فرض
فرشتههااست
تنفسی
سال است که
رهبري.
معظم
گونيكنه
گوني به
خوبيست كه
امروز23روز
كرده
داديد؟نگرانتان
ادامهچيزي
کارتان را اگر
گفتم دستور
مي در
موضوع 
بررسی
تنها می
بارگیری
روغنميها را
تقریباً
مانعميدر
عنوان
بود که اوبهگاهي
کرد .برایم
تغذیه شکر
امسال به
شهید ش��ود .بار آخر که اواخر شهریور
كار ببینید
«بلندش��ید
و
اینتنها
آدمها را
کنترلبهتر باشد
ماند .شاید
مهمترینخالي
کنند،این باشد
تفاوتشان
شود .ش��اید
دیده
زماني آنان
چهابتالی
موضوع به معنای تاعدم
اپیدمیاین اما
جالبطی
دوران را
مناسبمياین
مایعات و
تعدادی
است
ممکن
گرچه
افزود:
شود،
ی
م
آرام ودرق�رار
جن�گ
از
بع�د
کش��ورم
رزمندگان
بافم و
بافتن��ي مي
نگراني
ترس و
برايشايد
يابيد.
دست
ذهن تان است
چط�ورآنچه
گرفت.
قرار
پارس
تهران
جوادیه
144
کالنتری
ماموران
داشتن
داد ميزد که خدایا شکرت به خاطر
گل آوردن ».آنها هم به اشتیاق دیدن گلها بلند
زینب کوچولو به
نیست شناسایي
کرد .کار ما
گفت:احساس
ذکراینکرد و دید و
موق��ع م��ا در مرزهايمان با دش��منان
که آن
بیماران با
متاسفانه
کرونا
نیسترازوگلباید اصول بهداشتی در مورد آنان
رشت آمده بود ،خواهرزادهاشکند.
ارسال مي
نباشند
واقعا مبتال به
افراد
مي از
کنم.خود داريد و اگر واقعاً اينطور
مالي
گرفتيد؟ کودکان خاصي درباره موقعيت
اعالمی
نشانی
ماموراندیگراینبه پلیسميبه
جنگیدیم وكرد:
وي تصريح
رابطه این
فاطمه رقیه .از
رعایتدایياصول خانواده و به
مرتب دایي
کروناوابسته
قدري به او
شکر که
اینخدا را
خواندند.
نمازشان را
شدند و
افسون
همین
مرکزما شاید
سرخ /کار
تیمییکاز کش��ور
اکن��ون در
مي
کرده
مراجعه
بحرانی به این
شرایط
گل شود ،زیرا در بیمارستان
رعایت
باشدوکه درنیز
دادنقطع
خاطر در
قرنطینگی را
شدهامابود کهوی
بهترشده
همیشگيام
دیگر بافتن دستکش
حضور
چرايي
ع�دهاي از
است كه بامادر
انتقال
زنجیره
قطع
برای
آنان
شدن
قرنطینه
آنچه
راجع به
كنيد و
جان!صحبت
عزيزان
عادت است
از
خسته
س��جاد
وقت
هر
که
بگویم
دختر
و
پدر
2
و
بوده
متروکه
ای
سوله
اعالمی
نشانی
که
شد
مشخص
اعزام
شهادت
به
سجاد
که
بعد
ماه
یک
تقریبا
گفت.
مي
خودشان
سجاد
شهادت
در
ها
تربیت
همان
نتیجه
باشیم
شناور
سرخ
آقا
حضرت
به
سجاد
پسرم
رویم.
مي
مصاف وآنها
زنجیره انتقال بسیار مهم برشمرد و گفت :حدود  ۸۰درصد آنان در بخش ویژه بستری موارد بستری ،ابتال و حتی مرگ نیز در
کردم .همه
بود و با عشق خاصي این کار را مي
دف�اع از اس�الم در
رزمن�دگان در
دخترمانیرا مي
دستان
سرکار
روغن های بیماری الزم است .رسید ،احس��اس کردم زینب کوچولو
دادند.
مقدارنشان
هستندکهو را
ش�هادتش با
ش�نيدن
وصیتنامهاي
ورزید .او در
عشق مي
صحبت كنيد.
غمگين كرده با آنها
شما را
زیادی
صفحهحاضر
پنجسوله
داخل
جوان در
مرد
هایخبرکادر
لحظه تالش
بوسید علیرغم تمام
شوند و
جای م
يککودکان وجود دارد.
نوزدان و
گشت،در
برمي باید
امکان
چیزيدردر صورت
مبتالیان
امیدم این بود رزمندههایي که دس��تکشها
آن س�وي مرزها ميپرس�ند و اين
تنفسی
عالیم
دارای
فردی
اگر
وی،
گفته
به
کرد،
مي
شکر
را
خدا
بلند
صداي
با
اینکه
از
بعد
و
مقدس
دفاع
رزمنده
يک
همس�ر
شما
و
چسبید
مي
او
به
آنطور
که
بود
دیده
سجاد
وجود
به
تان
روزه
15
کودك
و
ساله
چهار
دختر
آقا
نام
اش
صفحه
هر
در
گذاشته
برجاي
خودش
ماه دی
ازخوراکی نیز در داخل سوله احتکار و جمع آوری شده است.
را دست ميکنند جوانان مملکت و فرزندان
حرکتهاي جه�ادي را زير س�ؤال
برایقاتي ميبهش��د و
ای��ن بچه
تهرانچنان با
دادسراي ناحيه 10بعدش
پلیسیيک شهيد مدافع حرم.
حاال مادر
دفاع ازدیگری از بوديد و
چطور آراموشديد؟
تصویرکرديد؟
چه وفكر مي
والیتمداري و
پلیسیآن ما را به
است و در
آورده
تصميم داريد طرحي را اجرا كنيد ،اين عجله شما
تحقیقات
شاخه
توضیح داد :در
مقام
رااین
سرقت اماکن در سال  97دستگیر شده
اپلیکیشن
بازي واريز نشده
حسابش
تشکیل و
خود من هستند که ش��اید این کار من هم
ميبرند ،شما نظرتان چيست؟
مان
خانه
دادم
م��ي
تذکر
گاه��ي
که
کردند
مي
چيست؟
حالتي
چنين
از
تان
تعريف
بود.
رقیه»
«فاطمه
دخترم
پیش
فکرم
لحظه
آن
را
ها
توصیه
همین
است.
کرده
توصیه
والیت
حریم
همكارانتان را عصباني مي كند .به طور غريزي بر اين باور
به دست آمد ،با ورود خودروهای وانت به داخل سوله ،روغن های
بهتر خیابان
حوالی
بود ،افزود :مخفیگاه متهم در
پرداخت ،جعلی بوده است.
رسیدگی تخصصی به پایگاه هشتم پلیس
کمکي به
جنگیدن و جهادش��ان کند .شما یک نان در سفره داشته باشید و بدانید
استیجاري است و سر و صدا همسایهها را ناراحت
قیمتهمس��رم در دوران دفاع
همان ازراهي که
قیمتواقع
شان با در
فکر ميکردم او توان و تحمل ای��ن داغ را ندارد.
وصیتنامه
رزمندگان دوران
دهيد،
انجام
كار
تر
بيش
اكنون
قدر
چه
هر
كه
هستيد
باالتری
توزیع
خصوصاًازدرچرخه
جنگ خارج
بارگیری و
خوراکی
انجام
تحقیقات
نتیجه
و
شناسایی
جیحون
از
تيمی
داشت:
بیان
انتظامی
مقام
این
شد.
ارجاع
آگاهی
بعد از پایان جنگ تحمیلي دیگر چشمانم سو که همسایه شما ندارد و به آن نیازمند است
مخصوصاً
ميکند .او در اوج دلبستگي بود .اما هنر مرداني
داد
ادامه
را
آن
نوعي
به
پس��رم
بود،
رفته
مقدس
قبل
داشت.
پدر
به
که
اي
وابس��تگي
با
سخني
داشتند.
خمیني
امام
حضرت
نسبت به
داشت.
خواهد
وجود
درآينده
ديگران
براي
كمتري
نگراني
شود.
می
عرضه
خوراکی
های
بازارزوغن
به
واقعی
شد.
منعکس
قضائی
مرجع
به
شده
این
کالهبرداری
و
جعل
با
مبارزه
کارآگاهان
این
از
نشان
پرونده
محتویات
افزود:
وی
و روشنایي قبل را نداشت اما کار را ادامه دادم باید آن را به دو نیم تقسیم کنید و نصف آن را
براي
ها
دلبس��تگي
این
از
گذشتن
سجاد
چون
عنوان
ب��ه
جنگ
دوران
در
م��ن
که
همانط��ور
و
دخترم
بشنویم،
را
س��جاد
شهادت
خبر
اینکه
از
جوانان
فرمایند
مي
که
دارند
رهبري
معظم
مقام
تهران
آگاهی
پلیس
هشتم
پایگاه
رئیس
ً
نكنيد.
رفتار
مآبانه
رئيس
حد
از
بيش
كنيد
سعي
ا
حتم
اما
دستور
اینکه
به
اشاره
با
بزرگ
تهران
پیشگیری
پلیس
رئیس
تصریح
پلیس
رئیس
است.مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند
پايگاه
داشت ،شاکی يک دستگاه گوشي موبايل
آگاهیبراي
شروع کردم
پایگاه هشتم و
مرزبانان؛ دالوراني که در به همسایه بدهید .حاال من ميخواهم بدانم
رسیدن به سعادتي باالتر مثل شهادت
هايازهمس��رم
یک همس��ر رزمن��ده در نبودن
عصبي شده بود و شبها ناگهان از خواب ميپرید
امروز در دف��اع از انقالب و والیت اگر بیش��تر از
ای
حرفه
کالهبردار
دستگیری
بزرگ
ماه بهمن
دستگیری هر  2متهم و بازرسی از داخل سوله از مرجع قضائی
متهم با دستور قضائی در
هویت
پلیسی،
برایيا و
تومان
 A10را به مبلغ  3میلیون
دس��تکش آنها براي دف��اع از اس��الم ميروند خودمان
مخفیگاهشميکنند
مرزهاي ایران خدمت
موفقديگر
دلبستگي
دغدغه
ش�هيد يک
 40و به
کشفش��د
صبر ميکردم وقتي س��جادباس��پاهي
کرد:شدم،
خودم مس��لط
وقتي به
تحقیقاتکرد .اما
شدند درو گریه مي
جوانان دوران جنگ نباشند کمتر هم نیستند.
داد
خبر
کالهبرداری
فقره
قابل
کننده و
هیجان
همه به
تیمی
آبانهايماه
گذشته نهم
ساعتدر 11:00روز
نكتهافزود:
اخذيکشد،
آنهایي
کسلباشیم.
امروزداش��ته
چقدرحضور
هرتوانیم
داریدنمي
نیاز که
هشتم
گوییم،و پس از انتقال
دستگیر
سخت « مریم «
متهم به نام
کرده است و
فروش در فضای مجازیهمآگهی
سرما و
وجودشان در
پایگاهکه از
بافتم.بهجواناني
دارایعمر در
دیدم ما یک
صحبت از آن کمي
داشت که
و
سیس��تان
ش��مالغرب،
مختلف
مأموریت
مختلفحسین مي
سوابقهیئات یا
ش�هيد
عجيبي که
زندگي هماهنگی های قضائی و حضور و گفت :متهم با جعل رسید پرداخت
دهید.
تغییر
اوضاع
بیشترکهدوست
پیشميبینی
با
جوادیه
کالنتری
ماموران
کنایهها
حرفراها و
داریدب��ا
حضور دارند
کنند.باشد را هم
کشور هزینه
حفاظت از
شیوه
گرمابهبرايهمین
است.فقره کالهبرداری
گفته40
حسین لبیکبه
مشخص شد
که
کنند
شناسایی
را
کیفری
تماس
وی
با
خريدار
عنوان
به
میانسال
زني
حاال یکي رفته و به نداي
اس�ت ،فرزندي که در راه بود .گذشتن
بلوچستان و . . .ميرفت ،باز هم صبر کردم .خوب
از طاهرنيا وج�ود دارد ،رفتن�ش به جمع
نمایندگان اصناف و تعزیرات حکومتی به نشانی اعالمی اعزام بانکی از فروشندگان سایت های اینترنتی
این کار درستي
بشکنیم؟!
دلشان
بزنیم و
کرديد
است .
شماراآسان
برای
این کارها
جزمتمام
چطور شد که عزم تان راالبته
اعترافمراکرد.
پايگاه
تعقيب
گوشی
بازید
گرفته و پس از هماهنگي برای
عمل کرد .همین
کارآگاهانو باید
نباید شعار داد
اکنون تحتتنها که
متهمرفتنش
مس�ئلهاي و
چنين
ايش�ان از
است خاطرهاي در همین خصوص تعریف کنم .به
مدافعان حرم در حالي است که فرزندش
و در بررسی از داخل انبار  33هزار لیتر روغن خوراکی احتکار کالهبرداری می کرد .
سوريه نیست .باید بایستیم و نگاه کنیم که به حرم
حرم در
براي بچه
اسفند
مدافع ماه
هاي16
تاکنون
خانواده انتظامی تصریح وکرد:
این مقام
شدندوم
ماجراستازو راضيهاي
طرفخرید را
به محل قرار مراجعه ويکمبلغ
جرمو دخترم و
آگاهيخدابهبه من
پلیسو شکر که
شماو سومآرام کرد
نظرم ایام عملیات والفج��ر 9بود و یکي دو ماهي
يک روز بعد به دنيا ميآيد ،اعزام ايشان
کارآگاه «علی عزیزخانی» در
سرهنگ
کهتمام
باید با
شود؟! ما
حضرت زینب
عراق،
و
تواندر
گاهی
هستید
تعديتان
شخصی
انداختهدرو احساسات
راه چنان
پشتيبانيآن
ریالی
اینکهکهارزش
شده کشف
رقیه بود،
ستاد و با
شده اند
شناسايي
مال باختگان
کالهبرداری است.شهید آرامش داد .سجاد عاشق حضرتتن از
پرداخت می
بانکی
چطور گذشت و چطور
طرف ديگر،
طريق اپليکيشن های يک
جبهه برنگشته بود .آن زمان
همسرم از
کردند .این مقام انتظامی با اشاره بهميشد
داوطلبانه بود؟
پلیس،
خبری
پایگاه
خبرنگار
با
گو
گفت و
کنیم.
کمک
بافيد؟
مي
دستكش
ترجمه احساسات تان به کلمات مشکل پیدا می کنید.
هر دوانتقال
زهرا از
گفت:و بعد
س��جادحال
شده در
کاالهای
مریمعشق رقیه
کههمین
توضیحدلیل
دخترمان را به
گذشتيد؟
نداش��تیم.
احتکاراعزام
موقع خبر از
ما آن
من هم شاغل
کوچک بودند و
بررسیتازهاست ،سجاد
گذاشتقضائی متهم برای کشف جزئیات
دستور
کارآگاه عزیزخانینامبا این
نشان می دهد.
کند و رسيد آن را به شاکی
ای
پرونده
مهرماه
اوایل
:
داشت
اظهار
شد.
رقیه(س)
حرم
فداي
نیز
عاقبت
و
محمدحسین
پس��رمان
که
بدانید
اس��ت
جالب
ایشان
که
شدیم
متوجه
اعزام،
از
بعد
وقت
چند
مهد
از
را
آنها
و
برگشتم
سرکار
از
که
روز
یک
بودم.
جو امروز تشویق می کند که شما با شریک زندگی تان
به
هردو
تکمیلی
تحقیقات
انجام
و
جوادیه
کالنتری
به
متهمان
پرونده و تکمیل پرونده در اختیار پایگاه
پیش تر به جرم سرقت مسلحانه در سال
شاکی هم گوشي را به او تحويل می دهد و

 33هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده
در یک سوله متروکه

کشف  40فقره کالهبرداری
در تهران
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از باال به پايين
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با موضوع کالهبرداری در شعبه پنجم

پس از مدتی متوجه می شود هيچ وجهي

 ، 90سرقت بعنف (زورگيري) در سال 95

سرپوش را باز کنید.

ملت ایران جنایت های آمریکا را
فراموش نخواهند کرد

هرگونه ناهماهنگی در ترخیص کاالهای ضروری
قابل پذیرش نیست

رییس جمهوری گفت :تصمیمات ستاد اقتصادی دولت برای
استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین کاالهای
ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی ،باید به طور
کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی
در این باره به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.به گزارش ایرنا از
پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالموالمسلمین
حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و هشتمین...
صفحه ()4

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج گفت:
ملت ایران هرگز جنایت ها ،توطئه ها ،خباثت ها ،شرارت ها و خیانت
های آمریکا در چهار دهه اخیر را فراموش نمی کنند .حجت االسالم و
المسلمین سید نصیر حسینی روز یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت
یوم اهلل  ۱۳آبان و هفته وحدت کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با
تبریک سالروز والدت پیامبر گرامی اسالم (ص) و امام جعفرصادق...
صفحه ()2

دوشنبه  12آبان  2 * 1399نوامبر  16 * 2020ربیع االول 1442

هیچ بیمار اورژانسی کرونا
پشت در بیمارستان نمی ماند

رئیس اورژانس کشور گفت :با وجود
افزایش دو برابری موارد جدید کرونا هرگز
آمبوالنس های اورژانس برای پذیرش
بیماران در بیمارستانها در سطح شهر
سرگردان نشده اند ،همه بیماران در
اورژانس بیمارستانها پذیرش می شوند
و هیچ بیماری پشت در بیمارستان نمی
ماند.
پیرحسین کولیوند روز یکشنبه در نشست
آنالین خبری از وزارت بهداشت در پاسخ
به ایرنا درباره کمبود تخت و مشکالت
پذیرش بیماران و ایجاد نقاهتگاه افزود:
یکی از علل افزایش مبتالیان به کرونا
عدم رعایت نکات بهداشتی و مراقبت های
فردی و اجتماعی است .همه باید با هم
دست به دست هم بدهیم و با این ویروس
مبارزه کنیم .تا سالمت خود ،همسایه ها
و اجتماع را حفظ کنند.
وی افزود :اینکه در تعطیالت به سفر می
رویم ،ماسک نمی زنیم ،در اجتماعات،
مهمانی ها و دورهمی ها شرکت می
کنیم ،عامل مهم افزایش موارد کروناست،
اگر می خواهیم این وضعیت تغییر کند،
همه مردم و مسئوالن باید دست به دست
هم بدهند و به توصیه ها و پروتکل های
بهداشتی عمل کنند.
رئیس اورژانس کشور گفت :وزارت
بهداشت در این دوران سخت ،کم پروتکل
تصویب نکرده است ،مراعات مردم اصلی
ترین روش کنترل اپیدمی کووید۱۹
است ،بله درست است ،بیمارستانها شلوغ
شده ،اما بحران کمبود تخت هنوز وجود
ندارد .بیمارستانها شلوغ است ،اما تاکنون
هیچ موردی نبوده که آمبوالنس های
 ۱۱۵برای پذیرش بیماران کووید۱۹
در بیمارستانها در سطح شهر سرگردان
شوند ،همه آنها حداقل در اورژانس
بیمارستان پذیرش می شوند و در اولین
فرصت به بخش منتقل می شوند.
وی ادامه داد :مشکل جدی فعلی ،این
است که شاهد ابتالی خانوادگی...
4

همت اهلل دانش

سال چهاردهم * شماره  4 * 2732صفحه * 1000تومان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار شد؛

بیشترمراقب باشید ؛

مراسم آنچنانی برگزار
نکنید تا مردم نمیرند

روزهای سیاه کرونا
در پیش است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :در این وضعیت
کرونا مراسم آن چنانی برگزار نکنید تا مردم نمیرند.
حسین کالنتری در نشست ستاد کرونای استان ،با بیان
اینکه بروز بیماری کرونا در استان از میانگین کشوری
باالتر است ،افزود :میانگین مرگ و میر در استان به
نسبت کشور پایینتر بوده و میانگین نمونه گیری نیز
نسبت به کشور بهتر است و باید بیمار یابی هدفمند
داشته باشیم .وی اظهار کرد :در حال حاضر تعداد
تختهای بیمارستانی پوشش کرونا در استان...

2

ملخ های صحرایی مزارع و

مراتع استان را تهدید می کنند
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه
و بویراحمد گفت :با توجه به شناسایی دسته جات
ملخ صحرایی در استان هرمزگان  ،این آفت مزارع و
مراتع استان را تهدید می کند .حسین الیقی مطلق
تاکید کرد ۶ :اکیپ متشکل از  ۲۰۰نفر برای ردیابی
و شناسایی آفت ملخ در مراتع کهگیلویه و بویراحمد
ساماندهی شده اند .وی از کشاورزان استان نیز
خواست در صورت مشاهده ملخ های صحرایی مراتب
را به جهاد کشاورزی گزارش کنند .مدیر حفظ نباتات
سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح
کرد ۶ :شهرستان گرمسیری گچساران،باشت،کهگیلوی
ه،بهمئی،چرام و لنده با توجه به تجربیات پارسال و
نزدیکی به استان های جنوبی در معرض....

بیش از یک میلیون دالر
صادرات غیرنفتی
از کهگیلویه و بویراحمد
2

website: omidkb.ir

2

2

2

استان کهگیلویه و بویراحمد
قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن هنرمندان
استان کهگیلویه و بویراحمد

سالمت

از آنجایی که این تعاونی در سال  1382تعداد زمین جهت هنرمندان استان خریداری نموده و تا سال 1383
آنها را تحویل داده است  ،متاسفانه با توجه به اینکه برخی از اعضای محترم نسبت به محصور نمودن زمین
خود اقدام ننموده و یا در پیاده کردن ابعاد زمین خود به حریم زمین های همجوار وارد شده اند،
خواهشمند است؛

بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی

و همچنین کنترل ابعاد دقیق زمین به دفتر تعاونی واقع در

یاسوج  -سی متری شهدای سادات ( ابوذر هشت) بین ابوذر  9و  10مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه امور اداری و مهندسی و کارشناسی و همچنین پیگیری اداری جهت تغییر کاربری

به ازای هر عضو مبلغ  3 /000/000تومان می باشد که می بایست به حساب تعاونی واریز گردد.

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  9905674099تماس حاصل نمایید.

تعاونی مسکن هنرمندان استان کهگیلویه و بویراحمد

صنف عمده فروشان

سریع تر مقدمات کار برای نقل مکان آن ها انجام گیرد تا شهر خلوت تر شود.
صنف عمده فروشان یاسوج هم اینک در حوالی مرکز شهر یاسوج فعالیت می
کنند و این شهر را با معضالت بسیاری همچون محدودیت مکان و مشکالت
ترافیکی مواجه کرده است.جا به جایی صنف عمده فروشان به مجتمع عمده
فروشان مواد غذایی در یاسوج تا حدود زیادی سبب کاهش معضالت ترافیکی
در این شهر خواهد شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد پیش
از این در این باره گفته بود که با جابه جایی صنف عمده فروشان به محل جدید
بار ترافیکی سنگین تا حدودی از روی شهر برداشته می شود.
براتعلی صالحی افزود :با جابه جایی صنف عمده فروشان به منطقه جدید می
توان صنف دیگری (به عنوان نمونه موبایل فروشان) را در آن منطقه جا داد تا
از ترافیک سنگین شهر کاسته شود.
سال  ۸۵بود که زمزمه هایی از جابه جایی صنف عمده فروشان یاسوج وجود
داشت اما نتیجه ای در پی نداشت تا این که حدود خرداد ماه  ۹۲بود که مصوب
شد این صنف به بلوار نجف آباد منتقل شوند اما هم اینک با وجود آماده شدن
مکان جدید در ورودی شهر باز هم صنف عمده فروشان به مکان جدید نقل
مکان نکرده اند.

شرایط مناقصه :

روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد

مرکز رشد شهرستان

فعالیت خود را به طور جدی شروع کرده است.
وی بیان کرد :در این مرکز ،افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و طرح های
نوآور و فناور می توانند مستقر شده و عالوه بر استفاده از امکانات و زیرساخت
های موجود از دیگر حمایت های مختلف مرکز از جمله ارائه تسهیالت مالیاتی،
نظام وظیفه ،گمرکی ،بیمه ای و تسهیالت مالی نیز برخوردار شوند.
هاشمی اظهارکرد :تاکنون  ۱۵گروه فناور جهت استقرار در مرکز رشد کهگیلویه
درخواست خود را ثبت کردند.
وی افزود :مرکز رشد واحدهای فناور کهگیلویه با مالکین ایده ها ،کسب و کار
های نوآورانه و همه افراد و گروه های حقیقی و حقوقی که برای پیاده سازی
و اجرای ایده های خود همکاری ویژه خواهد داشت.
هاشمی گفت :کارآفرینان در این مرکز می توانند با دریافت حمایت های ویژه،
دستاوردهای تحقیقاتی ،ایده های نوین و یافته های علمی خود را به کسب و
کار تجاری تبدیل کنند.
وی اضافه کرد :هدف این مرکز ارائه خدمات پشتیبانی جهت ایجاد و توسعه
حرفه های جدید توسط کارآفرینان و مالکین ایده های نو در زمینه های کسب
و کار نیز است.

یاسوج به مکان
عالئم راه
جدیدیکی از شایع ترین کهگیلویه
اندازیبه کروناست که
ابتال
خستگی
منتقل می شود
میشود

معموال به دلیل شباهت آن با دیگر حاالت خستگی ،نادیده
گرفته می شود و افراد تنها با مشاهده خستگی ،زیر بار
قرنطینه کردن خود نمی روند .اما خستگی ناشی از ابتال
به کرونا چه ویژگی هایی دارد.
اگر بیش از حد خسته اید ،بدانید که تنها نیستید اما باید
بدانید که از استرس گرفته تا ورزش و حتی افسردگی می
تواند باعث خستگی شدید شما شود .در این میان اما نباید
کووید 19 -را به عنوان عامل اصلی و یکی از عالئم شایع
این روزها نادیدده بگیرید .به نوعی می توان در  75درصد
بیماران مبتال به کرونا عالمت خستگی را مشاهده کرد.
اما به خاطر داشته باشید که هر خستگی ای نمی تواند
عالمت کرونا باشد.
به گزارش  ،bestlifeonlineالبته این الزاما بدان معنا
نیست که شما حتما به دلیل خستگی غیر عادی مبتال
به کرونا شده اید .همان طور که ذکر شد ،عوامل متعددی
ممکن است در تحلیل رفتن انرژی بدن نقش داشته باشند
که باید آن را تشخیص دهید.
بدن درد دارید
یکی از راه هایی که می توانید اطمینان حاصل کنید که
خستگی شما ناشی از کروناست ،توجه به عالئم همراه آن
مانند بدن درد است .اگر عالمت های بیشتری داشتید و
تنها خستگی نبود ،و در کنار آن بدن درد و حتی سرفه یا
تب هم وجود داشت ،می تواند نگران کننده باشد و دالیل
بروز کرونا را تشدید می کند.
ذهنتان تمرکز و هوشیاری الزم را ندارد
عالوه بر احساس خستگی ،ممکن است احساس عدم
تمرکز و حواس پرتی کنید که باید به آن توجه داشته
باشید .این حالت ممکن است در موارد خفیفی از کرونا
در افراد مشاهده شود .این حالت حتی قدرت تفکر شما
را هم تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است احساس
گیجی کنید.
اشتها ندارید
در موارد شدید کووید ،19 -اغلب بیماران همراه خستگی
شدید ،دچار هذیان های جدی می شوند .این ممکن است
به دلیل کم اشتهایی باشد که از دیگر عالئم کروناست و
می تواند به خستگی های شما با کرونا ارتباط داشته باشد.
وضعیت تغذیه ای شما در چنین شرایطی ممکن است
مناسب نباشد .شما ممکن است خیلی کم یا خیلی زیاد
بخوابید که در تغییر حالت مغز مؤثر است.
عالئم شما بیشتر از یک خستگی معمولی است
اگر احساس می کنید خستگی ،شما را کامال ناتوان کرده
و از پا انداخته است ،می تواند عالمت کرونا باشد .این نوع
خستگی شدیدتر از وقتی است که به آنفلوآنزا مبتال می
شوید .دقیقا حجم خستگی در بیماری کرونا به حدی است
که مبتالیانی که آن را تجربه کرده اند ،دردهای ناشی از
آن را به کوفتگی ناشی از عبور کامیون از روی استخوان
هایشان تشبیه می کنند.

فرماندار بویراحمد گفت :صنف عمده فروشان یاسوج اواسط هفته جاری به بلوار
نجف آباد این شهر منتقل می شود.شاهرخ کناری اظهار داشت :محل مورد نظر
صنف عمده فروشان یاسوج در مکانی روبروی بلوار نجف آباد این شهر آماده و
به طور  ۱۰۰درصد تکمیل شده است.وی افزود :تمامی امکانات برای این مکان
از قبیل آب ،برق ،گاز و آسفالت فراهم شده است.فرماندار بویراحمد تصریح کرد:
با توجه به شرایط کرونایی و ازدحام جمعیت در بازار استان می طلبد هر چه

رئیس اورژانس کشور:

لذا از واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

 - 1دستگاه مناقصه گذار  :استانداری کهگیلویه و بویراحمد
 - 2موضوع مناقصه  :بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی
 - 3برآورد مالی  ( ۶ /۲4۰ /۰۰۰/۰۰۰ :شش میلیارد و دویست و چهل میلیون ) ریال
 - 4نوع تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانت نامه بانکی
 - 5مبلغ تضمین  ( ۳۱۲ /۰۰۰/۰۰۰ :سیصد و دوازده میلیون ) ریال
 - 6زمان اولین انتشار اگهی در سایت :روز دوشنبه  ۱۳۹۹ /۸ /۱۲ساعت  ۸صبح
 - 7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :روز چهارشنبه  ۱۳۹۹ /۸ /۱4ساعت ۱4
 - 8مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  :روز شنبه  ۱۳۹۹ /۸ /۲4ساعت ۱4
 - 9زمان بازگشایی پاکت ها  :روز یکشنبه  ۱۳۹۹ /۸ /۲۵ساعت  ۸صبح
 - 10زمان اعتبار پیشنهاد ها :روز شنبه  ۱۳۹۹ /۱۱ /۲۵ساعت ۱4
 - ۱۱هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 - ۱۲متقاضیان جهت دریافت اسناد ماقصه می توانند به سایت  https://setadiran.ir/setad/cmsمراجعه و
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09173412355تماس حاصل نمایند.

خستگی هایی که
خبر از کرونا می دهد

الزم به ذکر است که تعاونی بعد از این این تاریخ هیچ گونه تعهدی نسبت به موارد حقوقی زمین ها

3

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد
بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی خود را
از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تحقیقات نشان داد:

حداکثر ظرف  15روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت تعیین تکلیف وضعیت عضویت

Email: kbomid92@gmail.com

ت اول
ـنوـب

آگیه مناقصهعمویم یک مرحله ای

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

مدت قرنطینه خانگی
با این عالمتها بدانید
فرزندتان در فضای مجازی در مبتالیان کرونا
چند روز است؟
دچار مشکل شده است

اطالعیه تعاونی مسکن هنرمندان

و یا جاگذاری آنها ندارد.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

رئیس پارک علم و فن آوری کهگیلویه و بویراحمد گفت :به منظور حمایت
از افراد حقیقی و حقوقی ،موسسات کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی،
مرکز رشد شهرستان کهگیلویه وابسته به پارک علم و فناوری استان راه اندازی
می شود.سید شمس الدین هاشمی اظهار داشت :مرکز رشد واحدهای فن آور
کهگیلویه مرکزی است چند منظوره که تحت نظارت پارک علم و فناوری
استان و با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت طی ماه های گذشته

امام علی علیه السالم
(پیامبر اکرم (ص)) ...در حق ،كوتاهى نمىكرد و از آن ،تجاوز هم نمىكرد .اطرافيان
مسلمانان نيكوكار بودند ،و برتر و باالتر از همه نزد وى ،آن كسى
ايشان ،از بهترين
ِ
بود كه خيرش به همه مىرسيد ،و هركس نسبت به ديگران بهتر همدردى و كمك
مىكرد ،نزد وى ،مقام و منزلتى بزرگ تر داشت».

توصیه های مهم کرونایی
برای رفتن به آرایشگاه

در صورتی که بیماری زمینه ای (مانند بیماری قلبی-
عروقی ،فشارخون ،دیابت ،بیماری های تنفسی و  )...و یا
نقص ایمنی (شیمی درمانی ،پیوند اعضا و  )...داریم حتی
المقدور از رفتن به آرایشگاه خودداری کنیم.
فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت در آرایشگاه ها (مردانه
و زنانه) را با توجه به دستورالعمل های زیر رعایت کنید:
 از لحظه خروج از منزل تا بازگشت به منزل حتما ماسکبزنیم.
 در سالن انتظار آرایشگاه ها ،با فاصله حداقل یک متربا دیگران بنشینیم.
 به صورت تلفنی و یا اینترنتی نوبت آرایشگاه را بگیریم. از آرایشگر خود بخواهیم از شیلد و عینک حفاظتی،ماسک و روپوش استفاده کند.
 درهنگام صحبت کردن با کارکنان آرایشگاه و یا دیگران،فاصله حداقل یک متر را رعایت کنیم.
 در هنگام شستشوی سر و صورت ،رنگ کردن مو و یاآرایش کردن از آرایشگر خود بخواهیم دستکش خود را
تعویض و از شیلد صورت استفاده کند.
 در هنگام داشتن عالیم سرماخوردگی مانند تب ،سرفه،گلودرد و یا تنگی نفس از رفتن به آرایشگر خودداری
کنیم.
 در هنگام مواجه با فردی در آرایشگر (مشتریان و یاکارکنان آرایشگاه) که عالیم سرماخوردگی مانند سرفه
و یا سایر عالیم تنفسی دارد ،به مدیریت آرایشگاه اطالع
دهیم.
 در صورتی که بیماری زمینه ای (مانند بیماری قلبی-عروقی ،فشارخون ،دیابت ،بیماری های تنفسی و  )...و یا
نقص ایمنی (شیمی درمانی ،پیوند اعضا و  )...داریم حتی
المقدور از رفتن به آرایشگاه خودداری کنیم.
 از خوردن غذا در محیط آرایشگاه خودداری کنیم. از آبخوری و یا آب سرد کن در محیط آرایشگاه استفادهنکنیم.
 استعمال دخانیات در محیط آرایشگاه ممنوع است. از انجام هر گونه تزریق برای امور آرایشی خودداریکنیم.
 از انجام اموری مانند خدمات میکروپیگمنتشن،اپیالسیون ،مانیکور ،پدیکور و کاشت ناخن و مژه
خودداری کنیم.
 از مدیریت آرایشگاه بخواهیم در سرویس های بهداشتیصابون و دستمال کاغذی فراهم شود.
 توجه کنیم فضاهای عمومی آرایشگاه ،تهویه مناسبداشته باشد و هوای تازه در جریان داشته باشد (به عنوان
مثال استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجره ها
و تعویض مرتب هوا)
 از وسایل شخصی مانند حوله و یا شانه خود در آرایشگاهاستفاده کنیم.
 اگر نیاز به استفاده از تجهیزات به طور مشترک با دیگرمشتریان آرایشگاه وجود دارد مانند قیچی و یا موچین،
توجه کنیم که قبل از استفاده تمیز و ضدعفونی شوند.
 در هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی خود را بپوشانیمو دستمال استفاده شده را بالفاصله در سطل زباله در دار
بیاندازیم .در صورتی که دستمال وجود نداشت ،از قسمت
داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنیم .شستشوی
سریع دست ها با آب و صابون در هر دو مورد الزامی است.
 از دست دادن و روبوسی اجتناب کنیم. از لمس چشم ،بینی یا دهان خود با دست های آلوده ویا دستکش باید خودداری کنیم.

 از پرداخت وجه نقد خودداری کنیم و پرداختترجیحا”به صورت آنالین و یا استفاده از اپ ها ویا
کارتخوان باشد و صرفا خودمان انجام دهیم.
 برای اعالم و گزارش عدم رعایت نکات بهداشتی درآرایشگاه ها با شماره تلفن « 190سامانه پاسخگویی
شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی»
تماس بگیریم.

کاریکاتور

هیچ بیمار اورژانسی کرونا پشت در بیمارستان نمی ماند

می شوند تا در شرایط بحران بتوانیم از
این امکان استفاده بیشتری ببریم.
وی ادامه داد :مسائل سایبری و فناوری
های نوین نیز که می توانند در واقع
بحرانی تهدید کننده باشند ،مورد توجه
هستند و در این زمینه پیشرفت های
خوبی در وزارت بهداشت داشته ایم
و با توجه به اینکه بسیاری از خدمات
بیمارستانی ،درمانگاهی و بهداشتی در
شرایط امروز به زیرساختهای سایبری
وابسته است ،تالش می کنیم امکانات به
نحوی ارتقا پیدا کند تا در مواقع بحرانی
هیچ فردی در خطر قرار نگیرد.
کولیوند گفت :در زمینه دیپلماسی سالمت
و همکاری با کشورهای همسایه و جهان
نیز برنامه ها و اقدامات متعددی در حال
انجام است تا چالش ها را مرتفع کنیم ،در
زمینه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهها
نیز افزایش تعداد آزمایش ها در دستور
کار است.

رئیس اورژانس کشور گفت :با وجود
افزایش دو برابری موارد جدید کرونا هرگز
آمبوالنس های اورژانس برای پذیرش
بیماران در بیمارستانها در سطح شهر
سرگردان نشده اند ،همه بیماران در
اورژانس بیمارستانها پذیرش می شوند
و هیچ بیماری پشت در بیمارستان نمی
ماند.
پیرحسین کولیوند روز یکشنبه در نشست
آنالین خبری از وزارت بهداشت در پاسخ
به ایرنا درباره کمبود تخت و مشکالت
پذیرش بیماران و ایجاد نقاهتگاه افزود:
یکی از علل افزایش مبتالیان به کرونا
عدم رعایت نکات بهداشتی و مراقبت های
فردی و اجتماعی است .همه باید با هم
دست به دست هم بدهیم و با این ویروس
مبارزه کنیم .تا سالمت خود ،همسایه ها
و اجتماع را حفظ کنند.
وی افزود :اینکه در تعطیالت به سفر می
رویم ،ماسک نمی زنیم ،در اجتماعات،
مهمانی ها و دورهمی ها شرکت می
کنیم ،عامل مهم افزایش موارد کروناست،
اگر می خواهیم این وضعیت تغییر کند،
همه مردم و مسئوالن باید دست به دست
هم بدهند و به توصیه ها و پروتکل های
بهداشتی عمل کنند.
رئیس اورژانس کشور گفت :وزارت
بهداشت در این دوران سخت ،کم پروتکل
تصویب نکرده است ،مراعات مردم اصلی
ترین روش کنترل اپیدمی کووید۱۹
است ،بله درست است ،بیمارستانها شلوغ
شده ،اما بحران کمبود تخت هنوز وجود
ندارد .بیمارستانها شلوغ است ،اما تاکنون
هیچ موردی نبوده که آمبوالنس های
 ۱۱۵برای پذیرش بیماران کووید۱۹
در بیمارستانها در سطح شهر سرگردان
شوند ،همه آنها حداقل در اورژانس
بیمارستان پذیرش می شوند و در اولین
فرصت به بخش منتقل می شوند.
وی ادامه داد :مشکل جدی فعلی ،این
است که شاهد ابتالی خانوادگی مردم
به کرونا هستیم و در موارد زیادی همه
اعضای یک خانواده در بیمارستان بستری
می شوند ،باید قرنطینه ها را بهتر کنیم

تا از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری شود.
کولیوند گفت :اینکه عده ای می گویند،
وارد شرایط بحرانی شده ایم یا پرسنل
اورژانس یا بیمارستانها خسته شده اند،
خواسته و حرف دشمنان نظام است،
پرسنل اورژانس با وجودی که  ۹ماه است
به مرخصی نرفته اند و چهار شهید خدمت
داده اند ،اما همچنان به صورت جهادی و
بی منت مشغول خدمت هستند ،درست
مثل دوران دفاع مقدس که تا آخرین روز
جوانان کشور با شوق و اشتیاق به جبهه
می رفتند.
رئیس اورژانس کشور ادامه داد :پرسنل
اورژانس مشتاقانه و شبانه روزی حتی
در روزهای آف هم در محل کار حاضر
هستند ،من اعالم خستگی را نمی پسندم
این تهاجم دشمن است.
افزایش  ۲برابری عملیات کرونایی
اورژانس کشور
وی گفت :تاکنون موردی که بیمار
کرونایی در آمبوالنس جان خود را از دست
بدهد ،نداشته ایم و به هر قیمت که شده
بیماران را به بیمارستان می رسانیم .البته
تعداد عملیات های اورژانس برای انتقال
بیماران کرونا حدود دو برابر شده و تعداد
تماس های مردم برای دریافت مشاوره نیز
بسیار بیشتر شده است ،حدود  ۷۵درصد
بیماران کرونا نیز توسط اورژانس  ۱۱۵به
بیمارستانها منتقل می شود.
کولیوند در درباره کمبود اکسیژن و تخت
بیمارستانی گفت :کمبود اکسیژن در
بیمارستانها تا حد زیادی حل شده است،
معاون درمان وزیر بهداشت شهر به شهر
و بیمارستان به بیمارستان برای حل این
مشکل در تالش است ،به هر حال یکی از
اصلی ترین درمان ها برای بیماران کرونا
اکسیژن درمانی است ،خیلی جاها از این
نظر شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم
اما نسبت به گذشته با افزایش تولید
اکسیژن در کشور که با همت سازمان غذا
و دارو انجام شد ،این مشکل کمتر شده
است.
وی افزود :در مورد ایجاد نقاهتگاه ها،

وزارت بهداشت پیشنهادهایی را به ستاد
ملی کرونا و قرارگاه جدید عملیاتی کرونا
ارائه کرده است ،اما تصمیم گیری در این
زمینه باید در ستاد ملی کرونا و قرارگاه
جدید انجام شود.
استخدام  ۱۱۴۵نفر در اورژانس
کشور
کولیوند درباره استخدام نیرو نیز گفت:
در مورد استخدام ها از هفت هزار پرسنل
جدیدی که قرار است در وزارت بهداشت
استخدام شود ۱۱۴۵ ،سهمیه به اورژانس
پیش یمارستانی اختصاص داده شده که
بعد از آزمون به جمع تکنسسین های
کشور اضافه می شوند.
وی افزود :جبران کمبود نیروی انسانی را
در قالب استخدام دنبال می کنیم .خیلی
از نیروها در قالب شرکتی کار می کنند
و وضعیت مناسبی ندارند .اورژانس ۱۱۵
از اساسی ترین وظایف حاکمیتی است و
تالش می کنیم وضعیت شغلی این نیروها
را بهتر کنیم.
وی ادامه داد :در  ۹ماه گذشته کمترین
پاداش و پرداختی ها به فوریت های
پزشکی پرداخت شده است .با وجود
پیگیری وزیر بهداشت برای اینکه بودجه
ای برای اورژانس و پاداش کووید به
همکاران پرداخت شود ،هنوز هیچ مبلغی
به عنوان پاداش کووید یا عنوان مشابه به
این نیروها پرداخت نشده است اما این
مساله به هیچ وجه بر کیفیت کار و روحیه
جهادی نیروهای اورژانس تاثیر نگذاشته
است و حتی با توجه به تجربیات به دست
آمده کیفیت خدمات بهتر هم شده است.
رئیس اورژانس کشور با اشاره به اقدامات
وزارت بهداشت در حوزه پدافند غیر
عامل گفت :درس آموخته های زیادی
در حوادث مختلف از جمله سیل ،زلزله
و آتش سوی ها داریم که به دانشگاههای
علوم پزشکی منتقل شده است ،اصالح
رویه های مدیریتی و کاری را در دستور
کارداریم به عنوان مثال از این پس همه
بیمارستانهای جدید بر اساس اصول
پدافند غیر عامل و چند منظوره ساخته

با این عالمتها بدانید فرزندتان در فضای مجازی
دچار مشکل شده است

یک روانشناس مطرح کرد :اختصاص
گوشی تلفن همراه مجزا برای نوجوانان
جزو حقوق اولیه آنها نیست و ضرورتی
ندارد که برای داشتن گوشی تلفن همراه
سنی را معین کنیم اما نکته قابل توجه
این است که والدین باید بتوانند نحوه
استفاده نوجوان از تلفن همراه را مدیریت
کنند و برای استفاده از آن در سنین
نوجوانی قوانینی در نظر بگیرند.
شبنم طلوعی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینکه ایجاد قوانینی در خانواده برای تمام
افراد خانواده ضروری و برای نوجوانان
ضروریتر است ،اظهار کرد :برای ایجاد
قوانین در خانه نیازمندیم که والدگری از
نوع والدگری مقتدرانه باشد تا در نهایت
قوانین مورد پذیرش و اجرا درآیند.
این روانشناس ادامه داد :فراهم کردن
تلفن همراه برای نوجوان جزو وظایف
والدین محسوب نمیشود و با توجه به
شرایط کنونی که آموزش فرزندان در
بستر اینترنت انجام میشود والدین باید
بدانند که آموزش حق فرزند است اما
گوشی تلفن همراه حق فرزند نیست.
وی با اشاره به فنون فرزند پروری افزود:
در این فنون به والدین آموزش داده
میشود که چگونه تا پیش از هفت سالگی
فرزند خود را با مفهوم خودتنظیمی آشنا
کنند .خودتنظیمی ویژگی است که اگر
نوجوان آن را آموخته باشد در شرایط

کنونی بسیار راهگشا است.
به گفت ه طلوعی هرچند خرید گوشی تلفن
همراه برای فرزندان جزو وظایف والدین
نیست اما والدین میتوانند در سنین
نوجوانی برای فرزند خود تلفن همراه
مجزا تهیه کنند .البته مسائلی مانند
میزان استفاده فرزند از تلفن همراه ،خرید
بستههای اینترنتی ،استفاده از بازیهای
تلفن همراه ،گفتگو با دوستان از طریق
تلفن همراه و ...همگی جزو امتیازات
تلفن همراه محسوب میشوند و نیازمند
آموزشهایی به فرزندان است.
این روانشناس ادامه داد :فرزندان
برای بدست آوردن این امتیازات باید

مجموعهای از مسئولیتهای روزانه را
انجام دهند بنابراین وظیفه والدین این
است که قبل از خرید گوشی قوانینی
را برای فرزند وضع کنند و به او تبیین
کنند تا فرزند برای استفاده از امتیازات
تلفن همراه به غیر از استفاده آموزشی از
مسیولیتهای خود غافل نشود.
وی معتقد است که اینگونه احساس
مثبتی در نوجوان ایجاد میشود که
موجب شکل گیری شخصیت و رشد بلوغ
نوجوان میشود .بنابراین قبل از خرید
گوشی والیدن باید با فرزندان خود گفتوگو
داشته باشند و در میزان استفاده از گوشی
تلفن همراه به توافق برسند ،همچنین به

انتقال مجروحان تروما از شبکه
زیرزمینی شهری
وی افزود :برای انتقال سریعتر
بیماران کرونا نیز رمپ هایی از مترو
به بیمارستانهای تروما ایجاد شده تا
مجروحان حوادث غیر مترقبه مستقیم
از طریق شبکه زیرزمینی از مترو به
بیمارستان منتقل شوند .آمادگی اورژانس
برای رسیدگی به مسمومیت های الکلی،
شیمیایی و تهدیدهای تروریستی افزایش
یافته است و اسناد علمی خوبی در این
زمینه فراهم شده است.
رئیس اورژانس کشور ادامه داد:
اورژانس ۱۱۵شلوغ تر و تعداد تماس ها
بسیار بیشتر شده اما نیروهای اورژانس به
صورت جهادی و بی منت کار می کنند.
 ۹ماه است مرخصی نرفته اند ۴۳۰۰ .نفر
مبتال شدند .و چهار نفر به شهادت رسیده
و بقیه بهبود یافته اند.
وی گفت :موج جدید کرونا در پاییز قابل
پیش بینی بود ،مدیریت این موج جدید
همکاری همه دستگاهها را می طلبد ،در
کشورهای دیگر نیز این موج مشاهده شده
است .اهمیت این موضوع به قدری است
که مقام معظم در همه سخنرانی های
متعدد خود از جهادگران سالمت قدردانی
می کنند.
کولیوند افزود :همه دستگاهها و مردم
باید دست به دست هم بدهند تا بر
این بیماری غلبه پیدا کنیم .روز به روز
اورژانس  ۱۱۵به رغم تحریم های قطعات
آمبوالنس مسیر ارتقای خدمات را طی
می کند .کار هیچ بیماری زمین نمانده و
موردی نبوده که نتوانیم آمبوالنس اعزام
کنیم و هم برای بیماران کووید ۱۹و غیر
کووید رضایتمندی مردم را داریم.
وی گفت :از کمک نیروهای جهادی
استقبال می کنیم .این نیروها هر جا وارد
شد اند در کارها موفق بوده ایم باید قدر
مقام معظم رهبری را بدانیم که مبدع این
فعالیت هستند.

او یادآوری کنند که اگر مسئولیتهایش
را انجام ندهد پیامدهایی نظیر حذف
استفاده غیر آموزشی از تلفن همراه در
انتظارش خواهد بود.
طلوعی ارتباط دوسویه میان والدین و
فرزندان را مهم دانست و گفت :داشتن
ارتباط مثبت با فرزندان موجب میشود
که اگر فرزند در فضای مجازی اتفاقی
را تجربه کند این اتفاق را با والین بازگو
کند ،در این بین عدم سرزنش والدین،
عدم نصیحت و عدم مقایسه نوجوان با
همساالن بسیار اهمیت دارد.
به گفته این روانشناس ،استفاده بیش از
اندازه از تلفن همراه ،افزایش حساسیت
نوجوان نسبت به گذشته ،تاثیرات منفی
بر اشتها و میزان خواب نوجوان ،تغییرات
خلقی مانند پرخاشگری ،جویدن ناخن،
مکیدن انگشت و مشغولیت دست با اعضا
سر و صورت نظیر کندن موهای سر از
جمله نشانههایی است که نوجوان در
فضای مجازی دچار مشکلی شده است.
وی در انتها اظهار کرد :اگر نوجوان برای
تلفن همراه خود قفل گذاشته است و در
صورت درخواست والدین برای داشتن
تلفن همراه او دچار اضطراب و مقاومت
میشود و یا تاریخچه تلفن همراه را پاک
میکند و از طرفی بیشتر زمانها تمایل
به تنها بودن و دور از جمع خانواده دارد،
میتواند از نشانههایی باشد که نوجوان در
فضای مجازی دچار مشکل شده است که
والدین در صورت نیاز میتوانند از کمک
مشاورین و روانشناسان در این زمینه بهره
ببرند.

کاریکاتور /قیمت خودرو باز هم افزایش یافت!!!

جامعه

هرگونه ناهماهنگی در ترخیص
کاالهای ضروری قابل پذیرش نیست

رییس جمهوری گفت :تصمیمات ستاد اقتصادی دولت
برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین
کاالهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی ،باید
به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا
ناهماهنگی در این باره به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالموالمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت ،پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای
ترخیص سریعتر کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات
از گمرک ،تاکید کرد که تصمیمات اتخاذ شده در ستاد
اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی
جهت تامین کاالهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای
تولیدی ،باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه
کندی یا ناهماهنگی در این خصوص به هیچ وجه قابل
پذیرش نیست.
رییس جمهوری با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت
منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت
مناسبات خارجی همزمان با اجرای تصمیمات برای تسهیل
واردات و صادرات ،ابراز امیدواری کرد که بازارهای ارز،
سرمایه و کاال به ثبات و آرامش بازگردد.
روحانی ،وزارتخانه های صمت ،اقتصاد و دارایی و
جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص
این کاالها را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری
الزم را معمول دارد.
وی با تاکید بر اینکه تأمین معیشت جامعه دغدغه نخست
دولت و نظام است ،اظهار داشت :بخش عمدهای از مواد
غذایی مردم به اندازه کافی در داخل تولید می شود ،لذا
نباید ناهماهنگیها در زمینه کاالرسانی و توزیع این کاالها
موجب بیثباتی قیمتها و ایجاد مشکل برای مردم شود.
رییس جمهوری تصریح کرد :نوسانات اخیر برخی از اقالم
اساسی مانند گوشت قرمز ناشی از برخی ناهماهنگیها
در شبکه تامین و توزیع است و باید هرچه زودتر چنین
مشکالتی توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی
برطرف شود .سایر دستگاههای مرتبط نیز موظفند در
تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی و همکاری الزم را
داشته باشند.

مردم در مقابله با کرونا
خودمراقبتی کنند

وزیر کشور گفت :نخستین خواسته ما از مردم در مقابله با
کرونا این است که خودمراقبتی کنند .عبدالرضا رحمانی
فضلی روز یکشنبه در حاشیه برگزاری یکصد و سی و
پنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور با عنوان بررسی
مشارکت اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت مردمی برای
مدیریت کرونا افزود :اگر مردم موضوع خود مراقبتی در
مقابله با کرونا را درست رعایت کنند همه کارهای دیگر
در این حوزه درست پیش خواهد رفت .وی افزود :بعد از
خودمراقبتی در مقابله با کرونا موضوع دیگر ،دیگرمراقبتی
است چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه درمان این
امر باید شکل بگیرد .وزیر کشور گفت :پیرو فرمایشات
مقام معظم رهبری و تاکید رئیس جمهوری و در تشکیل
قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که روز گذشته اولین جلسه
را داشتیم امروز هم جلسه شورای اجتماعی کشور را با
دستور ماموریت قرارگاه کرونا برگزار کردیم .وزیر کشور
تصریح کرد :در جلسه امروز شورای اجتماعی مطرح شد
که چگونه بتوانیم در مراحل مختلف پیشگیری و درمان
از مشارکتهای اجتماعی تشکل ها و سمن ها استفاده
کنیم زیرا تجربه خوبی از مشارکت های اجتماعی در زمینه
های مختلف مانند زلزله و سیل داشتیم و از مشارکتهای
مردمی و اجتماعی در مقابله با کرونا نیز استفاده خواهد
شد .وی تاکید کرد :در این جلسه پیشنهاد شد که کمیته
فعال برای مقابله با کرونا شکل بگیرد که رویکرد اصلی آن
شکلگیری در استان ها و محالت است.
وزیر کشور ادامه داد :همانطور که در قرارگاه عملیاتی مقابله
با کرونا اولویت بر اساس غربالگری مطرح شد ،غربالگری،
رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک با رویکرد های
محالت باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه از ظرفیت
مشارکت های اجتماعی و سمن ها استفاده خواهد شد.
رحمانی فضلی گفت :امید است در این زمینه رسانه ها هم
نقش فعال تری نسبت به گذشته داشته باشند تا بتوانیم
در ساختارهای رسانهای در این زمینه برای مقابله با کرونا
استفاده کنیم و رسانه ها نیز در این خصوص فعالیت داشته
باشند .وزیر کشور تاکید کرد :تجربه خوبی از سپردن کار به
مردم و مشارکت مردمی از ابتدای انقالب تاکنون داشتهایم
و جاهایی که کار به مردم سپرده شده ،مشارکت عمومی
صورت گرفته ،و این تجربه در مقابله با کرونا نیز مورد توجه
قرار خواهد گرفت ،گرچه در مشارکت های اجتماعی بحث
کثرت است اما می توانیم به ظرفیتهای مناسبی برسیم و
از این ظرفیت های مشارکتی استفاده کنیم.
بر اساس این گزارش ،شورای اجتماعی کشور که قرار
بود گزارش اجرای برنامه کاهش آسیب های اجتماعی در
سال  ۹۹و پیشرفت اجرایی سند سالمت اجتماعی کشور
را در دستور کار جلسه این هفته خود داشته باشد ،به
لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع کرونا در کشور ،موضوع
مشارکت اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت مردمی در
مدیریت کرونا را در دستور کار این جلسه قرار داد.

