افزایش ۱۰۰درصدی ابتال به کرونا
در استان طی یک ماه اخیر

جمع های خانوادگی،
مهمترین عامل ابتال به کرونا

معاون درمان وزارت بهداشت رفت و آمدهای و دورهمی
های خانوادگی را از جمله علل خطر ابتال به کرونا خواند.
دکتر قاسم جان بابایی  -معاون درمان وزارت بهداشت به
همراه دکتر واعظی رییس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت
بهداشت و جمعی از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی یزد ،ابتدا
از بخش های بستری بیمارستان شهید صدوقی یزد بازدید و
به ارزیابی شیوه مدیریت و درمان بیماری کرونا ...
صفحه ()4

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :ابتال ،مراجعه و بستری به کرونا
در سطح استان افزایش یافته که این وضعیت میزان مرگ و میر را
طی یک و دوهفته آینده بیش از پیش افزایش خواهد داد« .حسین
کالنتری» روز چهارشنبه  ۱۴آبان ماه در نشست ستاد کرونای
استان افزود :هم اکنون حفظ سالمت مردم اولویت همه ما است که
باید با انسجام و اتحاد به فکر سالمتی مردم باشیم... .

صفحه ()2
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تشخیص تعطیلی ها به عهده
کمیته سالمت ملی کرونا است

سخنگوی دولت با بیان اینکه شورای
عالی امنیت ملی هیچ مصوبه ای در زمینه
تعطیل شدن یا نشدن نداشته است ،گفت:
تشخیص همه تعطیلیها به عهده کمیته
سالمت ستاد ملی کرونا است که ریاست
آن به عهده وزیر بهداشت است.
«علی ربیعی» روز چهارشنبه در حاشیه
جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران
در پاسخ به سوالی درباره اجرای تعطیالت
گسترده و قرنطینه و مخالفت شورای عالی
امنیت ملی با آن گفت :اساسا شورای
عالی امنیت ملی هیچ مصوبه ای در زمینه
تعطیل شدن یا نشدن نداشته است ،و این
خبر شایعه ،نگاه تقلیل گرایانه و جهتدار
نسبت به تصمیمات است؛ تنها مصوبه و
تایید شورای امنیت ملی ،تشکیل ستاد
ملی مقابله با کرونا بوده است که اعالم
کرده مصوبات آن مانند مصوبات شورای
عالی امنیت ملی است که این مصوبه به
امضای رهبر معظم انقالب رسیده است.
سخنگوی دولت به جلسه ستاد ملی کرونا
در حضور رهبر معظم انقالب اشاره کرد و
افزود :تشخیص همه تعطیلیها به عهده
کمیته سالمت ستاد ملی کرونا است که
ریاست آن به عهده وزیر بهداشت است.
معموال در کشور ما همه نظر میدهند
که این هم یکی از مواهب کشور ما است
که در هر رده تصمیم گیری هر کسی هر
نظری دارد اعالم میکند
وی تاکید کرد :آنچه که مالک عمل است
تصمیم کمیته بهداشت و سالمت ستاد
کرونا به ریاست وزیر بهداشت است و
هر تصمیمی که آنها در مورد تعطیلیها
بگیرند ،قطعا اجرا می شود ،اساسا دنیا
یک شیوه خاص برای مقابله کرونا نداشته
است و صرفا از یک کشور حرف نمیزنیم و
کشورهای مختلف سیاستها و شیوههای
مختلف داشتهاند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس
جمهوری ادامه داد :ناچاریم تعطیالت را
هر جا که الزم است اجرا کنیم و در عین
حال عمل به پروتکل های ...
4
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رییس شبکه بهداشت کهگیلویه عنوان کرد؛

از نظر شیوع کرونا؛

بحرانی فراتر از تصور
در انتظار کهگیلویه

کهگیلویه ،گچساران
و بویراحمد
سیاه شدند

اعمال محدودیتهای جدید
کرونایی به مدت ۱۴روز
در شهرستان بویراحمد

فرماندار شهرستان بویراحمد گفت :با توجه به اینکه
وضعیت این شهرستان از قرمز هم باالتر رفته در ستاد
کرونای استان و شهرستان مصوب شد تمامی صنوف
به جز قصابان ،خبازان ،خواروبارها و میوه فروشیها از
پنجشنبه  ۱۵آبان به مدت  ۱۴روز تعطیل شوند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت
شهید دامیده شهرستان بویراحمد ،سی و سومین جلسه
ستاد کرونای شهرستان بویراحمد با حضور شاهرخ
کناری ،فرماندار این شهرستان و سایر اعضاء در سالن
فرمانداری برگزار شد .شاهرخ کناری ضمن تشریح
وضعیت کنونی شهرستان بویراحمد از نظر روند افزایشی
تعداد مبتالیان ،بستری و فوتی های ناشی از کرونا و
اینکه وضعیت شهرستان از قرمز هم باالتر ...
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یک بام و دو هوای
گران شدن شن و ماسه؛

2

رئیسجمهور ادامه داد :ما فضاهای خوبی برای صادرات داریم .ما بحثهایی
که در ستاد اقتصادی دولت داشتیم ،یک مبنایش افزایش صادرات بود ،اینکه
چه کنیم صادرات افزایش یابد .این یکی از مبانی ما بود .اینکه چه کار بکنیم
کاالی اساسی راحت تر به دست ما برسد ،اینکه چه کار بکنیم که به جای اینکه
گرفتار گردشهای بانکی و مالی بشویم کار با تهاتر صورت بگیرد .چه کار بکنیم
که جنس به جای اینکه وارد گمرک میشود و بعد تصمیم بگیریم ،از همان
لحظهای که جنس خریداری میشود و قبل از اینکه روی کشتی برود راجع به
آن تصمیم بگیریم.
روحانی گفت :تمام تصمیماتی که برای سامانه جامع تجارت اتخاذ کردیم و باید
اجرایی و عملیاتی شود برای این است که همه چیز به روز و روشن باشد و ما
بتوانیم کار را پیش ببریم.
وی ادامه داد :آنچه در این یکی دو ماه اخیر مردم با مشکالت مواجه شدند،
بخشی از آن مربوط به ماههای اولیه امسال میشود که به خاطر کرونا صادرات
ما دچار وقفه و مشکالت شد اما امروز این مشکالت رفع شده و روال عادی
پیدا کرده است .ما در صادرات و واردات رشد خواهیم داشت و مشکالت مردم
کمتر میشود.
رئیسجمهور تاکید کرد :البته وزارتخانههای مربوطه باید همه توان خود را
به کار بگیرند .من خوشحالم که دیروز وزارت صمت ،وزارت کشاورزی و بقیه
دستگاهها و گمرک به سخنان مقام معظم رهبری توجه جدی کردند و امروز
هم در دولت مطرح شد .همانطور که ایشان این نکته به حق را تاکید کردند،
گرانی و قیمت برخی از کاالها ناموجه ،نادرست و ناصحیح است و باید راه حل
برای آن پیدا شود.
روحانی با بیان اینکه دالیل گرانی اجناس باید بررسی و حل شود ،افزود :ما دو
هدف را دنبال می کنیم .نخست وفور کاال در جامعه و دیگری قیمت منصفانه
که نسبت به اولی موفق بوده ایم .از سال  ۹۷که جنگ اقتصادی شروع شد ما
در تامین کاال موفق بودیم اما آن کاری که باید روی آن سرمایه گذاری کنیم و
برای مردم مهم است متعادل بودن قیمت هاست.
وی همچنین با اشاره به درگیری ها در منطقه قره باغ ،گفت :دو همسایه ما از
مهر ماه دچار یک درگیری نظامی هستند که وزارت خارجه در این زمینه فعال
بوده است همچنین نیروهای مسلح با حواس جمع بر امنیت مرزها نظارت دارند
و برنامه ریزی خوبی را در این خصوص داشته اند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد :امنیت مرزها برای ما بسیار اهمیت
دارد ولی می خواهیم به هیچ عنوان تروریست ها در نزدیکی مرزهای ما حضور
نداشته باشند و مرزهای جغرافیایی تغییر نکند.
روحانی افزود :حفظ تمامیت ارضی حق آذربایجان و ملت های منطقه است اما
ما می خواهیم این خواست از طریق غیرنظامی دنبال شود .نظرات ایران به دو
طرف گفته شده و وزارت خارجه طرح بسیار مناسبی را برای پایان درگیری و
صلح در منطقه قره باغ تهیه کرده است که امیدواریم این طرح ها به موفقیت
برسد.
وی با اشاره به مراسم افتتاح طرح های حوزه آب در روز پنجشنبه ،گفت :فردا
طرح های افتتاحی ما با هفته های گذشته متفاوت است ،با افتتاح های فردا
کشور وارد استفاده از فناوری های جدیدی می شود و از این طریق به تامین
آب شیرین برای مناطقی که خشکسالی ها در آنجا تاثیر بیشتری دارد دست
می یابیم.
رئیسجمهور اظهار داشت :در واقع ما می خواهیم فناوری نمک زدایی از آب را
به صورت گسترده در کشور استفاده کنیم و آنجاهایی که نیازمند آب هستند با
استفاده از این فناوری به تامین آب بپردازند.
روحانی ادامه داد :وزارت نیرو مطالعات الزم را برای  ۱۷استان در فالت مرکزی
ایران و مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان انجام داده است .برخی از
این استان ها نیازمند تامین آب حتی آب شور برای پرورش آبزیان و مصارفی
اینگونه هستند و برخی دیگر از استان ها نیازمند آب نمک زدایی شده هستند
تا آب مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی با اعالم اینکه فردا اولین مرحله این طرح آغاز می شود و آن رساندن آب
به استان کرمان است ،تاکید کرد :با اجرای این طرح از فردا خلیج فارس به
کرمان متصل می شود و ان شا اهلل در مراحل بعد به استان یزد و استان های
دیگر متصل می شود.

از مردم اصرار
از مسئوالن انکار

نفت به کمک توسعه گردشگری
کهگیلویه و بویراحمد
می آید
2

کرونا و افسردگی
در دانشآموزان
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آگیه مناقصهعمویم یک مرحله ای

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

ـنوـب

رئیسجمهور گفت :برای ما مهم نیست که چهکسی در آمریکا انتخاب میشود
بلکه مهم است که آمریکا به قانون و تمامی تعهدات بینالمللی و چندجانبه
بازگردد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز (چهارشنبه) در جلسه
هیئت دولت اظهار کرد :اساس حکومت پیامبر طبق آنچه قرآن بیان میکند بر
مبنای اخالق ،نرم خویی ،مهربانی با مردم ،تواضع و حتی دعا برای افراد امتش
که دچار اشکال و خطا و گناه بودند و همچنین مشورت با مردم است.
وی افزود :این اصول پیامبر در زمینه حکومت است .خداوند اساس جاذبه
پیامبر اسالم را اخالق نیکوی او میداند .آنهایی که نسبت به پیامبر (ص)
جمالت ناصحیح به کار میبرند ،با اخالق ،شیوه و سیره رسول گرامی اسالم
آشنا نیستند .امروز حوادث عجیب و غریبی میبینیم؛ حمله به عبادتگاه ،حمله
به یک مدرسه و حمله به یک دانشگاه .این حوادث با ادعای این است که اینها
میخواهند حامی اسالم و پیامبر باشند ،همه اینها دروغ میگویند چراکه شیوه
پیامبر این چنین نیست .آنهایی که اهانت کردند هم کار نادرستی کردند و کار
غلطی را انجام دادند.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به برنامه ریزی دولت برای تأمین کاالهای اساسی
مردم ،تاکید کرد :مردم مطمئن باشند که کاالهای ضروری و دارو در اختیار
مردم خواهند بود .در همین هفتهای که گذشت ،واردات ما نسبت به هفته قبل
 ۳۸درصد افزایش پیدا کرد ،این نشان میدهد که روند در این ماههای اخیر هم
در واردات کاال و هم در صادرات افزایش داشته است.
روحانی گفت :ما در هفته گذشته  ۱۴درصد افزایش صادرات داشتهایم ،بنابراین
روند ،روند رو به رشد است .ما در طول هفتههای گذشته بحثهایی که در رابطه
با اقتصاد کشور کردیم تصمیمات مهمی را برای  ۹ماهه پایانی دولت دوازدهم
گرفتیم .این دولت  ۹ماه دیگر بار مسئولیت را بر دوش دارد و بر مبنای این ۹
ماهه هم ما برنامهریزی کردیم ،البته برخی از برنامهها بلندمدت است و مربوط
به سال بعد میشود و برخی از اقدامات نیز محدودتر است.
وی تاکید کرد :هماهنگیهای الزم بین بانک مرکزی ،وزارت صمت ،وزارت
کشاورزی وزارت و اقتصاد در این جلسات به وجود آمد و مصوبه آن دیروز
ابالغ شد ،هم نسبت به شیوه و استفاده ارز .اینکه برای صادرات از چه ارزهایی
استفاده کنیم .از چه ارزهایی میتوانیم استفاده کنیم .برای ترخیص کاال از
گمرک تصمیماتی اتخاذ شد و اجرای آن از دیروز شروع شده است و باید
دنبال کنیم.
رئیسجمهور افزود :تصمیمات اقتصادی ما از چند هفته گذشته بدون توجه به
اینکه در آمریکا چه میگذرد و چه کسی انتخاب میشود اتخاذ شده است۴ ،۳ .
هفته پیش و به خصوص هفته قبل ،مبنای ما بر مبنای تولید داخلی و صادرات
کشور بوده است .برای ما مهم نیست که در آمریکا چه میگذرد و چه کسی
انتخاب میشود .آنها به هر حال انتخاباتشان از جهات مختلف عبرت آمیز بود.
روحانی گفت :برای ما فرد و حزب مهم نیست بلکه برای ما شیوهای که در
دولت بعد اتخاذ میشود اهمیت دارد .آنچه ما میخواهیم این است که آمریکا
به قانون برگردد ،برگردد به تمام معاهدات بین المللی و چند جانبه .آنچه برای
ما مهم است اینکه آمریکا برای احترام به ملت ایران برگردد .ما میخواهیم به
جای تحریم ،احترام باشد .اگر جای تحریم ،احترام آمد شرایط ما فرق میکند.
اگر آمد به جای تهدید ،تکریم و احترام ملت را پیشه کرد ،دیگر شرایط فرق
میکند.
وی افزود :اگر به جای عهدشکنی ،پیمان شکنی و قانون شکنی اجرای قانون و
تعهدات بود آن زمان شرایط فرق میکند .برای ما اصول ،شیوه و سیاست مهم
است و فرد و حزب اهمیتی ندارد .ما بر فرض اینکه آمریکا به یک شیوه درست
برنگردد ،برنامه ریزی کردیم .اگر تنبیه شدند و عبرت گرفتند و فهمیدند در
طول این سه سال و اندی که فشار آوردند تأثیری نداشته است و باید راه دیگری
را انتخابات کنند که چه بهتر ،اما اگر به این تصمیم نرسند ،تصمیمات ما بر
مبنای این بود که اگر شرایط سخت بود کشور چگونه اداره شود و جلو برود.
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ت دوم

شخص و حزب در آمریکا
برای ما مهم نیست

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه
گفت :در صورت رعایت نکردن و حضور مردم در
اجتماعات ،شاهد بحران کرونایی فوق تصور در شهرستان
خواهیم بود .محمدطاهر طیب زادگان در نشست کمیته
اپیدمیولوژی بیماری کرونا در دهدشت ضمن تشریح
روند اپیدمی بیماری کرونا اظهار کرد :هم اکنون بخش
درمان شهرستان با محوریت بیمارستان امام خمینی (ره
) دهدشت از نظر تجهیزاتی و نیروی انسانی الزم با توجه
به آمار باال و فزاینده بستری های مربوط به ...

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

کرونا جان  ۴۱۹نفر دیگر
را در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۴۱۹بیمار
دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان قطعی
بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۳۶هزار و  ۵۷۹نفر رسید و  ۲۷استان همچنان
در وضعیت قرمز کرونا هستند .سیما سادات الری روز چهارشنبه درباره آخرین
آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این
ویروس افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۱۴آبان  )۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ،هشت هزار و  ۴۵۲بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۸۵۲نفر بستری شدند .با این حساب،
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶۴۶هزار و  ۱۶۴نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۵۰۰هزار و  ۴۰۰نفر از

بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۵۴۲۶نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند و تاکنون پنج میلیون و  ۷۳هزار و  ۳۴آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است .الری 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 و استانهای هرمزگان،
فارس ،گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
وی گفت :با توجه به همه گیری بیماری کووید ۱۹در دنیا و عدم کشف واکسن
و داروی قطعی برای این بیماری ،همزیستی هوشمندانه با این ویروس اجتناب
ناپذیر است .در این شرایط از همه مردم می خواهیم برای خرید کاال تا جای
ممکن به صورت مجازی خرید کنند .سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد:
توصیه اکید این است که تا جای ممکن بیماران مزمن از جمله افراد دچار
دیابت و فشارخون و سالمندان برای خرید به بیرون از خانه نروند و از خرید
کردن خودداری کنند.
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یک بام و دو هوای
گران شدن شن و ماسه؛

سیری در استان

از مردم اصرار از
مسئوالن انکار

مردم کهگیلویه و بویراحمد در روزهای اخیر از گران شدن
شن و ماسه ناالن هستند اما مسئوالن و متولیان امر هرگونه
افزایش قیمت را انکار میکنند.
در روزهای اخیر نرخ نامهای با داشتن تاریخ و شماره از

اتحادیه تولیدکنندگان شن ،ماسه و آسفالت در فضای
مجازی دست به دست میشود که محتوای آن از افزایش
نزدیک به  100درصدی قیمت شن و ماسه خبر میدهد تا
جایی که قیمت هر تن  45هزار و  780تومان تعیین شده
در حالی قبل از این قیمت هر تن  24هزار تومان بوده
است.جالب اینجاست که بررسیها نشان از افزایش قیمت
شن و ماسه و نارضایتی مردم دارد ولی مسئوالن هرگونه
افزایش قیمت را انکار میکنند و این افزایش را شایعهای
بیش نمیدانند در حالی برای هر سرویس ماسه  900هزار
تومان هزینه میشود.
جالب اینجاست در آشفته بازار شن و ماسه معاونت
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و تعزیرات حکومتی با
انجام مصاحبه سعی در آرام کردن فضا دارند ولی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت به عنوان متولی روزه سکوت در
پیش گرفته تا همچون وضعیت بازار که گرانی در آن سر به
فلک کشیده ،نیز نمره خوب انضباط را کسب کند.

رویداد
نفت به کمک توسعه گردشگری
کهگیلویه و بویراحمد می آید

مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب گفت :از
ظرفیت های نفت برای توسعه گردشگری و اشتغال
در استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده می شود.
احمد محمدی در حاشیه نشست با مدیرکل صنایع
میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه
و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
براساس تفاهم نامه ای که با اداره کل میراث فرهنگی
کهگیلویه و بویراحمد منعقد شده یک مجتمع
گردشگری در این استان برای پذیرایی از کارکنان
مناطق نفتخیز جنوب احداث می شود.
وی بیان کرد :کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب برای امکان سنجی یک نقطه خوش آب و هوا
به شهر یاسوج اعزام خواهند شد.
مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد:
با بهره برداری از این طرح کارکنان شرکت مناطق
نفتخیز جنوب بدون نیاز به طی کردن مسافت های
طوالنی از طبیعت زیبا استفاده و استراحت خواهند
کرد.
محمدی ابراز داشت :کاهش خطرات جاده ای و هزینه
های سفر از مزایای ایجاد این مجتمع گردشگری برای
کارکنان صنعت نفت جنوب کشور است.
وی تاکید کرد:رونق گردشگری ،ایجاد تعداد قابل
توجهی اشتغال پایدار و رونق فروش تولید محصوالت
محلی از مزایای اجرای این طرح برای مردم کهگیلویه
و بویراحمد است.
محمدی اظهار داشت :استان چهار فصل کهگیلویه و
بویراحمد با داشتن طبیعت زیبا عروس زاگرس است
که بهره وری از این ثروت خدادادی منجر به اشتغال
برای اهالی خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
کهگیلویه و بویراحمد نیز در حاشیه این دیدار به
خبرنگار ایرنا گفت :این استان با وجود داشتن اقلیم
چهارفصل ،طبیعت زیبا نزدیکی به استان های جنوبی
کشور ظرفیت های خوبی برای پذیرایی از کارکنان
صنعت نفت دارد.
مجید صفایی افزود :ایجاد زیرساخت های گردشگری
برای پذیرایی از کارکنان مناطق نفتخیز فرصتی
طالیی برای ایجد اشتغال و توسعه اقتصادی است.
وی با اشاره به در دست اجرا بودن پارک آبی و تله
کابین یاسوج و برنامه ریزی برای احداث دهکده
گردشگری در سد چمشیر گچساران گفت :تکمیل
این طرح ها بر جذابیت های گردشگری کهگیلویه و
بویراحمد خواهد افزود.
کهگیلویه و بویراحمد با داشتن  ۲۵۰تفرجگاه طبیعی،
 ۳۰۰بقعه متبرکه و مواهب طبیعی چشم نواز مکانی
مناسب برای مسافران و گردشگران در ایام مختلف
سال است.

 ۲.۲میلیارد ریال برای امور تحصیلی

دانش آموزان نیازمنداستان هزینه شد

مدیر واحد مشارکت های مردمی اداره کل آموزش
و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت ۲ :میلیارد و
 ۲۰۰میلیون ریال برای امور تحصیلی و شهریه
دانش آموزان نیازمند زیر پوشش کمیته امداد امام
خمینی (ره) این استان هزینه شد .داریوش کرمی
روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار
داشت :این اقدام در کهگیلویه و بویراحمد در راستای
اجرای فرمان رهبر معظم انقالب مبنی بر کمک های
مؤمنانه انجام شده است .وی افزود :بر همین اساس
مرحله نخست طرح ملی «ایران همدل» در مدارس
غیردولتی و هیأت امنایی کهگیلویه و بویراحمد
اجرا شد .مدیر واحد مشارکت های مردمی اداره کل
آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد:
این طرح ملی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی
(ره) و شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی
و هیأت امنایی استان انجام شده است .کرمی عنوان
کرد :هدف از اجرای این طرح ملی در کهگیلویه و
بویراحمد دسترسی دانش آموزان نیازمند زیر پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به تحصیل
رایگان در مدارس غیردولتی و هیأت امنایی بوده
است .وی ابراز داشت ۸۵ :دانش آموز پسر و دختر
نیازمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
کهگیلویه و بویراحمد از شهرستان های بویراحمد،
گچساران ،باشت و کهگیلویه در مرحله نخست این
طرح ملی زیر پوشش قرار گرفتند.

دستگیری سارق حرفهای سیم برق
در یاسوج

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری یک نفر سارق
حرفه ای سیم برق با اعتراف به  ۳۰فقره سرقت در
شهرستان بویراحمد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ ً سعید بالش
زر ً اظهار داشت :در پی وقوع چندین فقره سرقت
سیم برق در سطح شهرستان بویراحمد موضوع ضمن
هماهنگی با مرجع قضائی در دستور کار مأموران
پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود :مأموران پلیس آگاهی استان با تعامل
مأموران انتظامی شهرستان بویراحمد ،با انجام
تحقیقات پلیسی گسترده و گشت زنی های هدفمند
 ۱نفر سارق سیم برق را حین سرقت شناسایی
و دستگیر کردند.بالش زر تصریح کرد :سارق در
بازجوییهای اولیه به  ۳۰فقره سرقت سیم برق در
سطح شهرستان بویراحمد اعتراف کرد.

w w w . o m i d k b . i r
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و وبویراحمد هرگونه
افزایش قیمت شن و ماسه را کذب میداند و میگوید :مردم
تخلف را گزارش کنند زیرا در زمینه افزایش قیمت شن و
ماسه تاکنون هیچ مرجع رسمی یا دولت تصویب نکرده و
انتشار چنین اخباری کذب محض است.
براتعلی صالحی افزود :تولیدکنندگان شن و ماسه ملزم به
رعایت نرخهای مصوب و تمکین از قانون بوده و در استانی
که خود سرشار از منابع شن و ماسه بوده ،افزایش این
مصالح ساختمانی قابل توجیه نیست.
وی خاطرنشان کرد :متاسفانه در روزهای اخیر شاهد انتشار
خبری مبنی بر افزایش قیمت شن و ماسه در استان بودهایم،
که این موضوع توسط سودجویان در فضای مجازی منتشر
شده و درصدد هستیم عامل انتشار این خبر را شناسایی و
با وی برخورد قاطع قانونی صورت بگیرد.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز در
مورد انتشار شایعهای در رسانهها مبنی بر افزایش قیمت

شن و ماسه گفت :در روزهای اخیر که زمزمه افزایش
قیمت شن و ماسه از ناحیه برخی افراد موثر این صنف
در فضای رسانهای منتشر و پخش شده ،کذب است .سید
عیسی حسنی یاداور شد :هرگونه افزایش در قیمت مصالح
ساختمانی و شن و ماسه باید از مسیر سازمان صمت و اتاق
اصناف و مجموعههای تنظیم بازار در استانداری و البته
نظارت قانونی دستگاه قضایی و تعزیرات صورت گیرد.
وی بیان کرد :اگرچه درخواستهایی از ناحیه برخی اعضای
صنف برای افزایش مطرح شده بوده اما در جلسات برگزار
شده به صراحت با این موضوع مخالفت شده است.
حسنی گفت :هر گونه ایجاد جو روانی توسط افراد در
رسانهها توسط دستگاه قضایی رصد و البته در صورتی که
هرگونه افزایش قیمت بر خالف ضوابط و نظارت مراجع
نظارتی اقتصادی صورت گیرد که اخالل در نظم اقتصادی و
بازار ایجاد کند سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای مسببین
میشود.

از نظر شیوع کرونا؛

کهگیلویه ،گچساران و بویراحمد سیاه شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:
وضعیت کرونایی ۳شهرستان کهگیلویه،
بویراحمد و گچساران در استان کهگیلویه و
بویراحمد مشکی شد.
دکتر پرویز یزدانپناه روز چهارشنبه ۱۴
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :ابتال،
مراجعه و بستری به کرونا در سطح استان
افزایش یافته که این وضعیت میزان مرگ و
میر را طی یک و دوهفته آینده بیش از پیش
افزایش خواهد داد.
«حسین کالنتری» روز چهارشنبه  ۱۴آبان
ماه در نشست ستاد کرونای استان افزود:
هم اکنون حفظ سالمت مردم اولویت همه ما
است که باید با انسجام و اتحاد به فکر سالمتی
مردم باشیم.
وی تصریح کرد :برای رسیدگی به بیمارستان
های استان سه اکیپ به شهرستان های
کهگیلویه ،گچساران و بویراحمد اعزام شده
است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :سه
بیمارستان در شهرستان گچساران با ۳۰۴
تخت بستری آماده است که از این تعداد تخت
 ۱۵۲تخت هم اکنون اشغال است.
کالنتری تاکید کرد :بیمارستان نرگسی
گچساران  ۹۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد و
 ۸۰درصد تجهیزات این بیمارستان خریداری
شده که باید به سرعت نصب و تکمیل شوند

آبان ماه در ستاد کرونای استان کهگیلویه و
بویراحمد ،افزود :طبق آخرین آمار وضعیت
کرونا در استان ،تعداد  ۴۰۹بیمار در بخش
کرونایی بیمارستان های استان بستری
هستند که از این تعداد  ۱۱۶نفر کرونای

قطعی و  ۱۸نفر نیز در بخش مراقبت های
ویژه هستند.
وی تصریح کرد :برای اولین بار در استان
کهگیلویه و بویراحمد تعداد بیماران کرونایی
بستری در ییمارستان ها از سقف  ۴۰۰نفر
گذشته است و روزانه به طور متوسط بین ۳۰
تا  ۴۰نفر به تعداد بیماران کرونایی استان
افزوده می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان
اینکه روز گذشته  ۳نفر فوتی داشتیم عنوان
کرد :تعداد کل بهبودیافتگان کرونایی استان
۱۱هزار و  ۴۰۰نفر است.
یزدان پناه اظهار کرد :روز گذشته  ۴۵۳نمونه
از آزمایشگاه سلولی-مولکولی یاسوج دریافت
کردیم که حدود  ۶۳درصد موارد یعنی ۲۸۰
مورد مثبت گزارش شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین موارد مثبت گزارش
شده مربوط به شهرستان بویراحمد با ۱۲۹
مورد گزارش شده است ،خاطرنشان کرد:

استاندار هشدار داد
افزایش ۱۰۰درصدی ابتال به کرونا
در کهگیلویه و بویراحمد طی یک ماه اخیر
همچنین بیمارستان لیکک در حال پیگیری
است که باید در راه اندازی آن سرعت داده
شود.
وی ادامه داد :ابتال ،مراجعه و بستری به کرونا
در سطح کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافته
که این وضعیت میزان مرگ و میر را طی یک
و دوهفته آینده بیش از پیش افزایش خواهد
داد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :طی
یک ماه اخیر نسبت به یک ماه گذشته ۱۰۰
درصد افزایش ابتال به کروناویروس در سطح
استان داشته ایم که باید محدودیت هایی
اعمال شود و باید جلسات کمتر و با تعداد
حاضرین کم برگزار شود تا زمانی که همه

پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را
رعایت نکنیم مشکالتمان بیشتر خواهد شد.
کالنتری تصریح کرد :با این وضع طی دو هفته
آینده مرگ و میر کرونایی در سطح کهگیلویه
و بویراحمد بیشتر از میزانی خواهد بود که
تاکنون بوده است.
وی اظهار کرد :باید محدودیت های کرونایی
را در سطح استان حداقل طی دو هفته
افزایش دهیم و مردم نیز مشارکت و همکاری
کنند و در صورتی که کسی همراهی نکند و
دستورالعمل ها را رعایت نکند طبق قانون با
متخلفان کرونایی برخورد می شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد :باید
امکانات و تجهیزات استان را افزایش دهیم

انحصار در فروش سیمان مارگون؛
افزایش قیمت مردم را عصبانی کرده است

انحصار در فروش سیمان مارگون واقع در
 ۷۵کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه
و بویرامد و افزایش قیمت بدون توجیه آن
مردم را عصبانی کرده است.
به گزارش امید مردم به نقل از تسنیم ؛
احداث کارخانه سیمان مارگون در سال
 1389شروع شد و در هفت سال بعد  96به
بهرهبرداری رسید ،کارخانهای در دل طبیعت
بکر و زیبای منطقه سردسیری مارگون ،رخ
نمایان کرد تا مردم منطقه دلخوش به
وجود صنعتی چنین ،چشم بر دیگر معایب
و مشکالت آن بپوشند.
کارخانه سیمان مارگون در  75کیلومتری
مرکز استان کهکیلویه و بویراحمد و در دو
کیلومتری شهر مارگون واقع شدهاست و
روزانه قابلیت تولید سه هزار و سیصد تن
سیمان و ساالنه توان تولید یک میلیون تن
سیمان را دارد و این میزان تولید ،ساالنه
میلیاردها تومان درآمد از ق َِبل فروش و
صادرات نصیب اقتصاد کشور میکند.
کارخانه سیمان مارگون زمینه اشتغال 450
نفر را بصورت مستقیم و اشتغال دوهزار نفر

را به صورت مستقیم فراهم کرده است ،و به
گفته مسؤالن  95درصد از افراد شاغل در این
کارخانه بومی هستند.
سیمان مارگون به عنوان یکی از محصوالت
مهم صادراتی استان شناخته میشود ،و
روزانه هزاران تن سیمان از درب أین کارخانه
برای فروش در بازارهای داخلی و خارجی
بارگیری میشود.
کیفیت و مرغوبیت سیمان تولیدی در
کارخانه سیمان مارگون باعث شد ،این
محصول ظرف مدت زمان کوتاهی بتواند
راه خود را در بازارهای داخلی و خارجی
پیداکند ،لیکن آنچه که امروز در خود استان
کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد ،مشکل
دسترسی مردم و مصرف کنندگان به سیمان
مارگون است.
معموالً در فروش محصوالتی نظیر سیمان
عاملیت فروش در مناطق مختلف میتواند
نقش موثری داشته باشد ،و این امر عالوه
بر فروش بیشتر ،به سهولت دسترسی مصرف
کنندگان به محصوالت و در نتیجه بهبود
وضعیت خدمات رسانی نیز کمک شایانی

میکند .اما در بازار فروش سیمان مارگون
در استان کهگیلویه و بویراحمد انگار داستان
متفاوت است ،و ُمهر انحصارگری عاملیت
فروش سبب شده که وجود این محصول در
استان محل تولید و مناطقی با فاصله چند
کیلومتری تحت تاثیر نفوذ سلیقه شخصی
فرد عامل واقع شود و همین امر سبب بروز
اعتراضات متعدد مصرفکنندگان سیمان
مارگون شدهاست.
یکی از افراد مطلع در این باره میگوید :چند
سالیست که عاملیت فروش سیمان مارگون
در دست فرد خاصی است ،و افراد متقاضی
در مناطق مختلف برای دریافت عاملیت
فروش سیمان با مراجعه به کارخانه با این
جواب روبرو شده اند که فروش سیمان در
استان طی قراردادی به فالن شخص واگذار
شدهاست و برای گرفتن عاملیت باید با
شخص مذکور هماهنگی شود.
افراد متقاضی عاملیت فروش سیمان مارگون
معتقدند که این نوع انحصارگری و واگذاری
فروش محصولی که متقاضی فراوانی دارد،
ظلم در حق بقیه مردم و عین بیعدالتی

تعداد موارد مثبت در شهرستان کهگیلویه ۵۰
مورد ،چرام  ۴۰مورد ،گچساران  ۲۸مورد ،دنا
 ۲۵مورد ،باشت  ۱۰مورد و لنده  ۴مورد
گزارش شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه
داد :شهرستان های بویراحمد ،کهگیلویه
و گچساران در وضعیت مشکی ،شهرستان
های چرام ،لنده و باشت در وضعیت قرمز و
شهرستان های بهمئی و دنا در وضعیت زرد
قرار دارند.
یزدان پناه تاکید کرد :میزان مراجعات به
بیمارستان های استان به  ۱۱۵۰مورد در
روز رسیده است که نسبت به  ۳ماه گذشته
 ۲.۵برابر شده است که وضعیتی نگران کننده
است و درصورت عدم رعایت پروتکل ها و عدم
اعمال محدودیت ها امکان پر شدن ظرفیت
بیمارستان ها طی روزهای آینده در استان
شود.
و با این وضع در صورتی که رعایت نکنیم
جوابگوی این موج از کرونا در سطح استان
نخواهد بود و باید همه مراکز و مشاغل
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند و
جلسات را کاهش دهیم.
کالنتری تاکید کرد :باید با داروخانه هایی که
ماسک بیشتر از قیمت هزار و  ۳۰۰تومان می
فروشند طبق قانون از طریق مراجع قضایی
برخورد شود و داروخانه هایی که به قیمت
یک هزار و  ۳۰۰تومان یا پایین تر می فروشند
نیز مورد تجلیل قرار گیرند.
به گزارش ایسنا ،وی در خصوص وضعیت
اکسیژن بیمارستان های استان بیان کرد :دو
خط تولید اکسیژن در استان داریم که یک
خط در حال فعالیت است که به طور ۱۰۰
درصد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
است و با تامین اعتبار به زودی خط دوم تولید
اکسیژن نیز در سطح استان راه اندازی خواهد
شد که تامین نیاز  ۱۰۰درصدی استان در
اولویت این واحد است پس از تامین ۱۰۰
درصدی نیاز این استان اگر تولید مازادی
داشت می تواند به سایر نقاط کشور بفروشد.
است.
مسوالن کارخانه سیمان مارگون با چنین
ظرفیت تولیدی ،میتوانند با خارج کردن
عاملیت فروش سیمان از حالت انحصاری
به فراهم شدن زمینه اشتغال افراد بیشتری
کمک کنند ،اشتغالی که امروزه یکی از
دغدغههای مهم در کشور ما به شمار میآید،
و همچنین استان کهگیلویه و بویراحمد در
نرخ بیکاری از استانهای مطرح و صاحب نام
کشور است.
در گفتگو با مسول فروش کارخانه سیمان
مارگون به بررسی موضوع پرداختیم ،وی در
این رابطه اظهار داشت :ما به عنوان کارخانه
موظف هستیم که تمام توان خود را برای
آرامش بازار به کار ببندیم ،و با تولید محصول
و عرضه آن به بازار نیازهای مردم را برآورده
کنیم.
خاکسار در ادامه افزود :با توجه به نزدیک
شدن به فصل سرما ،میزان تقاضای سیمان
برای اتمام کارهای ساختمانی باال رفته
و همین باعث برخی کمبودها در بازار
شدهاست.
مسؤل واحد فروش کارخانه سیمان مارگون
در رابطه با موضوع انحصارگری عاملیت
فروش سیمان این کارخانه در استان گفت:
برای عاملیت فروش سیمان مارگون در هر
استانی با یک عامل فروش قرار داد منعقد
شدهاست ،و این عوامل موظف هستند که
سیمان را از درب کارخانه بارگیری کرده و
در بازارهای مورد نظر عرضه نمایند.
خاکسار در ادامه با اشاره به تقاضای افراد
برای اخذ مجوز عاملیت فروش سیمان
خاطرنشان کرد :افرادی که متقاضی عاملیت
فروش جز در مناطق هستند ،میتوانند در
تعامل با عامل اصلی در هر استان به این امر
بپردازند.
وی همچنین در پاسخ سوالی مبنی بر فروش
سیمان با مبالغ بیشتر یا فروش سیمان
توسط عامالن فروش در سایر مناطق که
تحت پوشش آنها نیست ،بیان کرد :طی
جلسات متعدد که با عامالن فروش سیمان
برگزار کردهایم ،چنین مواردی به آنها گوشزد
شده و حتی در چند مورد تخلف از تحویل بار
به افراد مختلف خودداری شدهاست.
این مسول کارخانه سیمان مارگون در ادامه
درباره مسائل مربوط به افزایش نرخ توسط
عامالن فروش گفت :بحث نظارت بر قیمتها
و گرانفروشی یا کمفروشی در حیطه وظایف
کارخانه نمیباشد و دستگاههای دیگر مسول
رسیدگی به این موارد هستند.

خبـر

اعمال محدودیتهای جدید کرونایی
به مدت ۱۴روز در شهرستان بویراحمد

فرماندار شهرستان بویراحمد گفت :با توجه به اینکه وضعیت
این شهرستان از قرمز هم باالتر رفته در ستاد کرونای استان
و شهرستان مصوب شد تمامی صنوف به جز قصابان ،خبازان،
خواروبارها و میوه فروشیها از پنجشنبه  ۱۵آبان به مدت ۱۴
روز تعطیل شوند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت شهید
دامیده شهرستان بویراحمد ،سی و سومین جلسه ستاد کرونای
شهرستان بویراحمد با حضور شاهرخ کناری ،فرماندار این
شهرستان و سایر اعضاء در سالن فرمانداری برگزار شد.
شاهرخ کناری ضمن تشریح وضعیت کنونی شهرستان بویراحمد
از نظر روند افزایشی تعداد مبتالیان ،بستری و فوتی های ناشی
از کرونا و اینکه وضعیت شهرستان از قرمز هم باالتر رفته
است اظهارکرد :از امروز و فردا به مدت  ۱۴روز در شهرستان
بویراحمد محدودیتهایی اعمال خواهد شد و تمامی ارگانها،
صنوف و مردم ملزم به اجرای مصوبات این جلسه هستند.
_ تمامی صنوف به جز قصابان ،خواروبارها ،خبازان ،میوه
فروشیها ،داروخانهها ،مراکز امدادی و درمانی از فردا به مدت
 ۱۴روز تعطیل میشوند.
_ اعمال محدودیتهای ترافیکی درون شهری(خیابان فردوسی،
طالقانی ،هفت تیر تا فلکه جانبازان و فلکه شهدا) از امروز عصر
به مدت دو هفته
_ تعطیلی جمعه بازار یاسوج به مدت دو هفته
_ نازلداران جایگاه سوخت موظف به سوختگیری هستند و
رانندگان خودرو حق پیاده شدن و سوختگیری ندارند
_ تجمع بیش از  ۵نفر در مکانها و اماکن عمومی ممنوع است
_ تمامی ورودیهای منطقه گردشگری “سرنجلکل” مسدود
میشوند و هیچگونه مراسمی در آن مکان برگزار نخواهد شد.
_ ماسک  ۱۲۰۰تومانی از فردا در اختیار مردم قرار خواهد گرفت
_ اعمال جریمه های  ۵۱۰هزار تومانی برای خودروهای مسافر
_ کلیه مدارس ،دانشگاهها ،آموزشگاههای خصوصی ( ،زبان،
مهدکودک ).... ،تعطیل می باشند
_ خیابان عمده فروشان از شنبه دو سر بسته خواهد شد و عمده
فروشها موظفند طی دو روز آینده به نجف آباد منتقل شوند.

بحرانی فراتر از تصور در انتظار
کهگیلویه

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه گفت :در
صورت رعایت نکردن و حضور مردم در اجتماعات ،شاهد بحران
کرونایی فوق تصور در شهرستان خواهیم بود.
محمدطاهر طیب زادگان در نشست کمیته اپیدمیولوژی بیماری
کرونا در دهدشت ضمن تشریح روند اپیدمی بیماری کرونا اظهار
کرد :هم اکنون بخش درمان شهرستان با محوریت بیمارستان
امام خمینی (ره ) دهدشت از نظر تجهیزاتی و نیروی انسانی
الزم با توجه به آمار باال و فزاینده بستری های مربوط به بیماری
کرونا ،با مشکل جدی مواجه شده است.
وی بیان کرد :تنها راه مقابله با این بیماری عزم راسخ مردم
برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی و کاهش بار مراجعه به
بیمارستان می باشد.
طیبزادگان افزود :مردم می بایست با اجتناب از حضور در
اجتماعات اعم از اجتماعات شادی و عزا و سایر اجتماعات
مرسوم و خانوادگی ،استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی
ضمن حفظ سالمتی خود یاریگر مدافعان سالمت شهرستان
باشند چرا که در غیر اینصورت شاهد بروز بحرانی فراتر از آنچه
تصور می شود خواهیم بود.
به گزارش ایسنا ،وی با اشاره به تشدید نظارت های ویژه بر
اماکن عمومی و صنوف مختلف توسط کارشناسان بهداشتی
شهرستان گفت :با هماهنگی های صورت گرفته با مراجع
قضایی و انتظامی در صورت مشاهده کوچکترین مورد از نقض
شیوه نامه بهداشتی در چنین اماکنی ،مکان مورد نظر در اسرع
وقت تعطیل و با متصدیان آن مکان ها برخورد قانونی الزم به
عمل می آید.

نمایش «دست هایت کومم حسن»
جایزه اول جشنواره فانوس را کسب کرد

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری کهگیلویه و بویر
احمد گفت :نمایش «دست هایت کو مم حسن» تولید حوزه
هنری کهگیلویه وبویراحمد جایزه چهارمین جشنواره ملی
فانوس را به دست آورد.
اکبر آئین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود :این نمایش
در چهارمین جشنواره ملی آثار هنری و نمایشی دفاع مقدس
موفق به کسب جایزه اول و دیپلم افتخار شد.
وی بیان داشت :این نمایش همچنین به دعوت انجمن تئاتر
انقالب و دفاع مقدس بنیاد روایت فتح با هدف تجلیل از فعاالن
عرصه تئاتر مقاومت به مدت یک ماه در تماشا خانه سرو به
اجرای عمومی درآمد.
آئین تصریح کرد :نمایش «دست هایت کو مم حسن» همچنین
کاندیدای دریافت پنج جایزه از جشنواره سرو شده بود.
وی افزود :آئین اختتامیه چهارمین دوره جشنواره ملی فانوس،
ویژه تولیدات هنری و سینمایی دفاع مقدس ،به دلیل شیوع
ویروس کرونا به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس
برگزار و در این مراسم این نمایش به نویسندگی رضا گشتاسب
و کارگردانی رضا کرمی زاده موفق شد در بخش نمایشهای
صحنهای جایزه اول و دیپلم افتخار این دوره از جشنواره را
کسب کند.

۵.۵میلیارد ریال به حوزه سالمت
مددجویان باشت کمک شد

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) باشت گفت:از ابتدای سال
 ۱۳۹۸تاکنون پنج میلیارد و ۴۵۰میلیون ریال به حوزه سالمت
و درمان مددجویان این شهرستان کمک شده است.
سید عبدالحمید ولی پور اظهار داشت :سه میلیارد و ۷۳۰
میلیون ریال اعتبار در سال گذشته و یک میلیارد و ۷۲۰
میلیون ریال امسال برای کمک به درمان مددجویان کمیته
امداد امام خمینی (ره) در باشت پرداخت شده است.وی بیان
کرد ۲ :میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال از این اعتبار برای تامین
هزینه های فرانشیز و خدمات درمانی ویژه به  ۷۳۶مددجوی
نیازمند پرداخت شده است.رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
باشت عنوان کرد :یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال از این اعتبار
نیز برای کمک به هزینه های تغذیه کودکان نیازمند به ۳۸۴
خانوار کمک شده است.
ولی پور ابراز داشت:یک میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال نیز
به۱۲۸خانوار مددجوی باشتی برای تامین هزینه های بیمه
تامین اجتماعی کمک شده است.رئیس کمیته امداد امام
خمینی (ره) باشت تصریح کرد :امسال همچنین  ۳۲طرح
اشتغالزا در این شهرستان اجرا شده است.ولی پور ابراز داشت:
این تعداد طرح با  ۱۲میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال اعتبار سرمایه
گذاری اجرا شده است.یکهزار و  ۵۳۷خانوار نیازمند زیر پوشش
امداد امام خمینی (ره) شهرستان  ۲۲هزار نفری باشت قرار دارد.
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هشدار به خانواده ها؛
کشف شکالت های حاوی
روانگردان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به تشریح
راهبردهای این پلیس در مبارزه با مواد مخدر پرداخت
و گفت :تقویت ،توسعه ،تجهیز و استفاده فراگیر از
امکانات اطالعاتی  -انتظامی برای شناسایی ،تعقیب و
انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین
المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازها
جدی ترین راهبرد این پلیس است.
سردار کریمی ادامه داد :تقویت ،تجهیز و توسعه یگان
ها ،همچنین مکانیزه کردن سامانه های کنترلی و
تمرکز اطالعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی
کشور و نیز مبارزه انقالبی ،هوشمند ،قاطع ،دانش محور
و فراگیر علیه کلیه فعالیت ها و اقدام های غیرقانونی
مرتبط با مواد مخدر ،روانگردان ها و پیش سازهای آنها
مبتنی بر اشراف اطالعاتی و حرفه ای گرایی و همچنین
کنترل به روز ،شیوع و آسیب های ناشی از اعتیاد از
دیگر اولویت های جدی ما است.

به تشریح دستاوردهای این پلیس در مقابله با مواد
مخدر در فضای مجازی پرداخت و گفت :از تاریخ ۹
مرداد ماه سال جاری تا  ۹مهرماه سال  ( ۹۹طی دو ماه
) به تشدید برخورد با سوداگران مرگ در فضای مجازی
پرداختیم که طی این مدت  ۱۸۱صفحه اینستاگرامی
و تلگرامی شناسایی و مسدود شد و گردانندگان این
صفحات توسط پلیس احضار و دستگیر شدند.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد :بیشترین پرونده ها در
این حوزه مربوط به استان های تهران ،البرز ،خوزستان
و فارس بوده و کمترین پرونده ها مربوط به استان
های بوشهر ،چهار محال و بختیاری ،خراسان جنوبی،
خراسان شمالی و کرمان است .این مقام ارشد انتظامی
یادآورشد :طی دو ماه انجام این طرح ،موفق شدیم ۳۶
متهم را دستگیر ۲۳ ،نفر از متهمان را احضار و توجیح
و تعداد  ۵۴صفحه از دسترس کاربران خارج و محتوای
مجرمانه آنان را حذف کنیم.

وی اضافه کرد :از همین جا به مردم و خانواده های
عزیز هشدار می دهم که مراقب فرزندان عزیز خود
باشند؛ چرا که برخی افراد با چنین اقداماتی در تالشند
به عرضه مواد مخدر یا روانگردان در فضای مجازی،
با بهره گیری از شگردهای پوششی چون شکالت یا
سایر اقالم بپردازند .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
ناجا عنوان کرد :پرونده اشاره شده در دست بررسی و
تکمیل نهایی است و جزئیات کامل آن به زودی تشریح
می شود؛ اما باید بگویم متاسفانه برخی از افراد به دلیل
عدم آگاهی یا از سر کنجکاوی از این شکالت های
حاوی روانگردان خریداری و استفاده کرده اند؛ در حالی
که آثار تخریبی این روانگردان ها بسیار باالست و سبب
بروز و ظهور رفتارهای غیرعادی و خشونت آمیز در فرد
مصرف کننده شده است.
سردار کریمی با اشاره به عزم جدی و راسخ این پلیس
برای مبارزه با مواد مخدر در فضای حقیقی و مجازی،
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کرونا و افسردگی در دانشآموزان

سرداريكه رفتارش تازهمسلمان انگليسي را متحولكرد

جامعه

با هوشیاری و تالش شبانه روزی پلیس هرمزگان یک محموله
 500میلیارد ریالی انواع قطعات خودروهاي لوکس خارجي
قاچاق در بندرعباس شناسایی و کشف شد .فرمانده انتظامی
استان هرمزگان در مصاحبه با خبرنگارپایگاه خبری پلیس در
تشریح این خبر گفت :ماموران پلیس امنیت عمومی استان
در ادامه طرح مبارزه با قاچاق سازمان یافته کاال و ارز با انجام
کار وسیع اطالعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی یک باند
سازمان يافته که اقدام به قاچاق انواع قطعات خودروهاي لوکس
نظیر سانتافه ،هيوندا ،تويوتا و غيره می کردند را شناسایی و
| 1437قرار دادند .وی گفت :با
دستور کار
موضوع را به صورت ویژه در
| روزنامه جوان | شماره 4732
يكش��نبه  4بهم��ن  13 | 1394ربیعالثان��ي
بررسی های پلیسی انجام شده ،مشخص شد اعضای این باند از
پايداري 88498481
فال امروز
کشورهاي حاشيه خليج فارساز طریق دريا قطعات خودروهای
خارجی را از مسير شهرستان هاي «بندرخميرو سيريک» به
ماه فروردین
«بندرعباس» انتقال و ضمن دپو آن با هماهنگي قبلي به استان
نگاه
کتاب دفاع مقدس
اتفاي كه امروز مي افتد بر پايه يك رابطه مهم تاثير مي
هاي شمالي کشور قاچاق مي کنند .سردار « غالمرضا جعفری»
خاطراتي ماندگار از سردار شهيد سيد حسن موسوي در گفتوگوي «جوان» با دو تن از همرزمانش
گذارد .كه البته نتيجه اي مثبت و مفيد دارد ،خودتان را
اظهار داشت :ماموران پلیس امنیت عمومی استان با پیگیری
نكنيد.حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
انتشارات بنياد
نگاهي به تازههاي
و تالش های بی وقفه و با بهره گیری از شیوه های پلیسی این روزها دیگر صدای بازی و هیاهوی دانش
اذيت
نهایتا محل دپو آنها را دریکی از محالت حاشیه ای «بندرعباس» آموزان از پشت دیوارهای مدرسه به گوش
ماه اردیبهشت
شناسایی کردند .این مقام انتظامی استان تصریح کرد :ماموران با نمی رسد.کرونا ،شیطنت های کودکان را به
شاید با یک نفر آشنا شوید که اخالق او را خوب نشناخته
تشکیل اکیپی ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام و در انزوا کشیده و همه از پشت شیشه های سرد
احمد محمدتبريزي اید .این موضوع شما را ناراحت می کند .خوشبختانه این
دو استان مرکزي يزد و اصفهان در دوران دفاع مقدس هم به لحاظ کمي و هم به لحاظ
محمدي
یخی تبلت ها و موبایل ها همدیگر را به
عليرضا و
قدرت را دارید تا احساس درونی تان را بیان کنید و این
یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه  2متهم دستگیر و در بازرسی
کيفي نقش بس�زايي در پيش�برد جبهههاي جنگ تحميلي ايفا کردند .هر دو استان
زماني
موسوي
حسن
سيد
شهيد
با
زندگي نظاره نشسته اند .دور از انتظار نیست که
کار باعث می شود رابطه قوی با دیگران برقرار کنید.
از انبار مورد نظر 974قطعه ،انواع قطعات خودرو هاي لوکس به
فرماندهان بزرگ و نيروه�اي دالوري را روانه جبههها کردن�د و در طول عملياتهاي
آش�نا ش�ديم که خاطره برخورد او با يک
ارزش  500ميليارد ريال کشف کردند .فرمانده انتظامی استان در این شرایط برخی از دانش آموزان دچار
ماه خرداد
مختلف به موفقيتهاي زيادي دست يافتند .شهيدان محمد منتظرقائم ،حسين خرازي
تازهمسلمانانگليسيرابهنقلازهمرزمش
هرمزگان با بیان اینکه در این رابطه یک دستگاه خودرو سواری احساس افسردگی ،تنهایی و یا ناامیدی
شطرنج
كنيدرومانند
هاي جالبي
سرگرمي
شايد امروز
شنيديم .با يک س�رنخ که او متولد اراك
انتشارات
پيداهمين
هس�تند .از
استان
آشناي اين دو
و احمد کاظمي از فرماندهان نام
متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف شد ،خاطر نشان کرد :تالش شوند .برابر اتفاق نظر پژوهشگران علوم
كتاب.سهاحتما ً
كهسهشما
شخصي را
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشو يا
است با ستاد کنگره شهداي استان مرکزي
زندگي
کتابالبا مضمون
كردنبا انتشار
جمعمقدس
هاي دفاع
رفتاری ،افسردگی شایع
روانی -
بهداشت
اندازيم.اين
مانندميشما به
ايننيز
كنيد
نگاهي مي
ادامهتحسين
العادهدراورا
رزمنده يزدي و اصفهاني فوق
تماساین
ماموران برای شناسایی ودستگیری دیگر اعضای احتمالی
همرزمانش
دو ت�ن از
گرفتي�م و به
کتابها
گذرا به
پرداخته که
بيماری روانی در دو
ترین
اساسی
و
ترین
سرگرمي ها عالقه دارد و سعي مي كنيد هر كاري را انجام
باند ادامه دارد.
وصل شديم .متن زير گفت و گو با دو همرزم
بيماري توانايي فرد را در
اين
اخيراست.
دهه
دهيد تا آنها را خوشحال كنيد.
شهيدي است که  12ارديبهشت سال 39
 1366تحت تاثير قرار مي
احساس،
تفكر و
محموله 8
توقیف
دي ماه
عملكرد،و اول
ميلياردي در اراك ب�ه دنيا آم�د
آس��ماني»تیر
ماه
موسوي
سيد حسن
سردار شهيد
کت��اب «چش��مهاي
خاطرات ناخودآگاه در حال و ه��وا و فضاي آن روزها
با
كه
است
خاص
خلقي
مشكل
يك
و
دهد
اما
رسيد.
شهادت
به
شلمچه
منطقه
در
نيز
حرفهای
مثالکه
عنواناین
گیرد.بهبهخاطر
همکاران
جواد کمالي اردکان��ي از یکی
از زبان همسرش
نیروهايازرزمنده
شمااردکاني
کمالي
دوستان یاقرار مي
خيلي از
اندوه،مثل
زندگي سيد حسن
شهدايفراگير ،مشخص مي
نااميدي
ياس و
قاچاق
پارچ و
«درهر
میکنند.
خواهی
رابط��هازبا شما
گرفته اید
اس��تان یزد اس��ت و خاطراتشان
وي رارادر 18
ميگوید:
عذرمح��رم
عملیات
جدی در
لیوان من
مربي قرآن
سيد حسن
دارد
ماندگاري
خاط�رات
و
ها
درس
ديگر
زندگي
از
بردن
لذت
اغلب
افسرده
فرد
شود.
کاریبر خالف
فصل مرور ميکن��د .این کت��اب
عذروقتي مي
همیشه
دلدفاع
دوران
گفتیم را
خواهی آنها
مقدسآورند.
تان در
میکنند تا از
فرمانده انتظامي استان کرمانشاه از کشف  545کارتن پارچ و
متوالي حرف
مشكلهاي
که براي نس�لراها و قرن
و فرزندم بود
احساس تنهايي شديدي
مي يابد،
بسیاري از کتابهاي این حوزه که به
صورت که ما اس��لحهمان را از کج��ا تأمین کنیم،
بپذیرید.
داد.
خبر
ريال
لیوان قاچاق به ارزش  8ميليارد
ماند.
خواهند
جاودان�ه
و
دارد
گفتن
براي
مي كند و براي درگير شدن در فعاليت هاي
اساس
کارش ميگفتند« :بروید از دش��من بگیرید ».آن
ع .م
مرداد
خاطرهنگاري منتشر ميشود،ماه
سردار «علی اکبر جاویدان» در مصاحبه
مستقیمازراوي
كهبودند که
كسيکرده
برنامهریزي
صميمشب
در بابعدخبرنگار پايگاه خبري روزمره زندگي از نيروي كمی برخوردار
زندگي سردار شهید سید حسن موسوي
را بر پایه گفتوگو و نقل قول عميقاً
دوستش
جوريدانيد،
هم مي
قلب،
ارزشمنديمبارزه با قاچاق کاال،
نکاتسراسري
طرح
پليس گفت :در اجراي
همرزم ازشهيد
قرار داده اس��ت .کتاب نمونهاي از
کرد ،همه
است وسقوط
دش��من
خاطرات شماوقتي
شخصي و خانوادگي نیز حاوي
مردم در دوره هايي از
ميرزايي،بسياري
كريم است.
خواهد
تنها مي
سنگرهايمند
بسيار عالقه
داريد،قلباً به
بيش�تر دوس�ت داريم در اين گفت
اقدامات
انجام
با
فرماندهی
این
اقتصادی
امنیت
پلیس
مأموران
به
معیني
محمد
و
اس��ت
جنگ
ش��فاهي
هاي
سالح
با
نداشتند
اسلحه
که
هایي
بچه
گویي کوتاه با فاطمه موسوي
گفت و
که در
است
زندگي خود ،نسبت به
شما را خوشحال كند .ولي متاسفانه نمي توانيد جلوي
بپردازيم.رويدادهاي زندگي ،مختلف و کسب آگاهیهای نسبی درباره تشویق آنها از طریق اعطای پاداشهای
توصیه هایی
مطلعبه خاط�رات ش�هيد
فني و اطالعاتي از انتقال کاالي قاچاق توسط يک کامیون و گو
عنوان مصاحبهکننده س��عي ک��رده تمام نو ِ آکبن��د که ب��ه غنیمت گرفت��ه بودند،
زیر
متن
ایم.
پرداخته
آن
از
زوایایي
به
همسرش،
افسردگي
ولي
كنند،
مي
دلسردي
احساس
اين فكر را بگيريد كه او در حال حاضر ،راهي خنده دار
عالیم و نشانههای افسردگی و سایر مثبت و مناسب به آنها کمک میکند،
درسهايي که براي نس�لهاي ديگر
افسردگی
برای پیشگیری از
دستور کار خود قرار دادند.
س��ید ويژه
شهیدصورت
همسر را به
هايموضوع
پيگيري
جزئی��ات و
اطالع��ات الزم را از مصاحب��ه مس��لح ش��ده بودند . . .موقعي که رسیدیم
حسندرموسوي
وواگویه
كل
و
است
تر
طوالني
چه تر
عميق
اوقاتی را به فرزندان خود اختصاص دهید .براي نشان دادن عالقه اش پيش گرفته است و به جاي
نفس
به
اعتماد
و
ارزشمندی
کفایت،
احساس
نكتهو بارزي
واقعي،شما
مذکورمانند .به نظر
وي گفت :مأموران با کنترل محورهاي مواصالتي کامیون مي
اختالالت ،به شناسایی و ارجاع به موقع این
شونده بپرسد و نکتهاي را جا نگذارد .همین به سنگرهاي دش��من ،دیدیم خوشبختانه
است که پیش رو دارید.
مي دهد.
تحت
شخص را
وجود
ضعیفو بنز
برجسته ش��دهاي
گروهبرازنظرداناهل
شس��ت و به طریقي
تاثير قرارپا را
سؤال شد
ش��هید
آشنایي او با
سوارافزایشکه از
آنان باشید و به آنها و حرف هایشان اين كه اعتماد به نفس شما را باال برد تا بتوانيد احساس
وجود
موس�وي
ش�هيد
زندگ�ي
را که قصد عبور و تردد به سمت استان هاي مرکزي را در
انگیزهی
بدهند و
خود را
هاينادیده
شخصیتو از
تس��نن کمک نموده
شآموزان
الزمموسويمراقب
موضوع شاید کمي حجم کتاب را زیاد کرده جیره لباس و تجهیزات بهشان داده بودند.
داشته
دي
در
موسوي
حسن
سید
همسرم سردار شهید
دارد؟ با توجه به شرایط پیش آمده،
جواب به
موسوي در
های .شهید
گروهشوي. .
محیط مي
یافت تادراینکه
دریافتاین بحث
صحه گذاشت.
نیزهاي صنعتي ساوه
دروسیکي از
گفت« :مدیر
هايمي
لباسنظر
طور به
هر داشته
خود
خوبي
خود را
تالشبچهدرها آموختن
برای
کالس و
ادامهآنها
گرفتن
صمیمانه
كنید و با آنان ارتباط
شرکت توجه
نکتهاي را
صفحه -ول��ي
گرمبهو 400
–نزدیک
اينرفت��ي
باشيد،مي
س��نگري ک��ه
نسبت به تو
عمليات
يک
در
و
شناسايي
خرم
زال-
درماهآزاد
آباد»«شلمچه»
عملیاتي
منطقه
«پلدر
س��الراه1366
باشند.بعد
نميشوم.
گفت :دیگر س��وار این ماشین
ماندن دانش
دور و
صبرازدوراه
آموزش
عصباني شد و با پرخاش
یکي از بچه
هستم .یکي دو جلس��ه با این شهید بزرگوار
است که
نکتهاي
به نظر من قناعت و
حقايق
اورک��ت،ممكن
پوتین،مي كند.
عراقي،كار را
برعكس اين
از قلم نميان��دازد و تمام رسد
داشته
گفت:نمایند .نحوه مشارکت
پیشگیری
آموزانهادر جامعه،
كه را در
جوان��ب امر
استنوي نو
لباسهاي
برقرار كنید.
زندگي
هم
با
کوتاهي
مدت
ما
رسید.
شهادت
به
ضربتي با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان آن را
هم گفت :ميترسم از مس��یر اصلي و هدف
فقه شیعه این را ميگوید و فلسفه خودش را
داشتم و ایشان مرا دعوت کرده و خواست تا در
احتمال
شهیدو یا
این بروز
خانه،
درک کرد.
ميتوان از زندگي
نونواركه
دیگر اين
قبل از
كنند ،ولي
عنوان
همانرا در
زيادي
همانافزایش افسردگی در کودکان و نوجوانان افسرده در فعالیتهای مطالعات نشان میدهد ،هنگام ورزش و
ش��ونده از
مصاحبه
فرصت هایی را برایبرمي
نداشتند
که پوتین
هايشهایي
فصل گفتهبود .بچه
مورد
گیرد .های
فعالیت
کردند.همین مدت کوتاه نیز درسهایي از
کردیم .اما در
متوقف
واقعي خودم دور ش��وم و مظاهر مادي برایم
هم دارد .تو اگر ش��یعهاي باید این طور مسح
امر ابتکار و اختراع و در امر سازندگي همکاري
خصوصیاتتراخالقي
بیانمحتمل
براي را
طور که گفتید آنان
هايشان
لباسرا از
نكاتازمنفي
آن برسيد
بتوانيد به
کردن
خ��ودش و بازگو
معرفي
صحبتاستفاده
هاي عراقي
بايدبودند و
ش��ده
ساخته است .افسردگی درسی مانند سرعت درارائه پاسخ ،نوع فعالیتهای بدنی ،مقادیر بسیاری از ترکیبات
سید حسن
است.
ناشدني
فراموش
آموختم که
او
فعالیت
نخس��ت بارا از
آنان اختصاص دهید .آنان
توجه
با
شده
انجام
بررسي
در
داشت:
عنوان
انتظامي
مقام
اين
عالقهکام ً
دردس��ر ایجاد کند .ش��هید موسوي همین
مسلمان
تازه
انگلیسي
آن
حرفش
با
بکش��ي.
ال
دیدار
دو
یکي
همان
با
من
باشم.
داشته
سال  63یا
مي وکنم.
درتعریف
ایشان خاطرهاي
دانش
کودکان
بريزيد.
انقالبياش ،به دور
روزهاي
محرومهاي
آموزان از موضوعات مهم مکالمه ،نحوه بیان مطالب و حتی انرژی و شیمیایی در بدن آزاد میشود که بعضی از های مثبت و بدنی موثر فعالیت
جنگ ميکردند».
خودش
وقت
هیچ
بود،
ساوه
سپاه
فرمانده
که
آن
با
نكنید.
شوخي بچهها را هشداري غیر مستقیم براي
افسردگیشهید موسوي که آدم نرمخو
ناراحت شد .اما
مبهوت رفتارهاي ش��هید موس��وي شدم و
علمو با همکاري
گسترهسپاه
طریق تعاون
به ارائه نشدن هیچ گونه مدارک مثبته گمرگی توسط 64بود
روانشناختی است.
راننده،که از در
هاي بعد ازماه
حضورش
فصل
در
و
رسد
مي
شهریوردر کتاب بعدي با نام «اهالي بهشت» به معرفي
سرباز
یک
با
من
گفت
مي
و
دانست
نمي
فرمانده
را
تشویق
دارند.
بخش
شادی
ت
خاصی
ها
ن
آ
یک
در
شرکت
درسی،
های
گروه
در
صدا
ُن
ت
کردم ».غذایی مغذی برای فرزندان خود
دلبستگي شدیدي نسبت به او پیدا رژیم
خودش تلقي کرده ب��ود و چنین ّ
545
تصمیمي
و خوشاخالقي بود با روش همیش��گياش
ساختماني در
تعدادي زمین
مأموران با هماهنگي مقام قضائي در بازرسي از آن،زمین
آموزان با
ش��هري،دانش
بخاطراس��تان
ش��هداي گمنام
حرمه��اي
آوردن
مطهرهستید.از
حساس
مشكالتی همچون ضعف مسابقه در منزل و یا گروه های درسی ،تنها کودکان و نوجوانان افسرده به ورزش به داشته باشید .اگر رژیم غذایی مناسب باشد کمی احساساتی و
معمولي فرقي ندارم مهم این اس��ت تا چه اندازه
گرفت .او به تمام معناي کلمه وارسته و متقي
وارد بحث ش��د و خیلي متین و با آرامش به
این هم یکي از صدها مورد از نتایج رفتار نیک
در
کشف و يک متهم را
کارتن  4عددی پارچ و لیوان قاچاق
شهید
گرفت که نام
مهارتقرار
اختیار بچههاي سپاه
و
اجتماعی
اضطراب
اجتماعی،
های
فصل به
کت��اب در
پردازد.
خاطرات گذشته اصفه��ان
حال
سعیهرکنید
شوید اما
خوشحالميمی
بتوانیم به انقالب و اس��الم یاري برسانیم و پیرو
کند.
ی
م
کمک
شان
ی
افسردگ
کاهش
عواطف
ندارد.نحوه
کردن و
آمدن با بیماری و تامین منبع انرژی
و اخالق حسنه شهید سید حسندر
برقراری از تمامي تعلقات بریده
انسانيوبود که دل
همان بیان بود.
بازیاشکالي
آن تازهمس��لمان گفت:
كناربود
موسوي
کرمانشاه
استان
انتظامي
اين زمينه دستگير کردند .فرمانده
بود.
کنندگان
دریافت
لیست
در
هم
موسوي
را فراموش نکنید.یکي از شهرستانهاي استان سفر ميکند
اضطراب شدیدی که با دیگر منابع تنشزا
امام باشیم .همسرم همیشه اولین نفر بود که به
برقراری
مناسب برای
بودرو
آموزش
نفس قرار
باید موردبود.توجه
ميکنيارتباط
گیرد.این باور رس��یده
پاک او به
دیگران،کن.
درست بااست عمل
طور که فکر
كمكو این
بروز ميیافت
ش��هادتش هم
کهشهایکه بعد از
قابل توجهی می كند.
مس��ئولیتي
وجود
با
ایش��ان
که
دارم
یاد
به
ريال
ميليارد
8
را
شده
کشف
گفت:کارشناسان ارزش محموله
و اطالعاتي از ش��هیدان گمنام تازه تدفین
مرتبط است ،استفاده از مواد اعتیادآور و
محل کارش در سپاه ميرفت و آخرین نفر هم بود
سعی کنید فرزندانتان الگوی خواب ماه مهر
صورت
حتیرا به
ارتباط
داد.
نشان مي
اجتماعیخودش
طور
ادامه اس��ت و
س��عادت حقیقي در جايودیگري
از حرفش تعجب کردیم چون این طور مسائل
که داش��ت ،حتي براي پرداخت پول زمین
همراه
60
س�ال
در
اردکاني
کمال�ي
کردند.
فکرمثال
عن��وان
منطقه مي
ش��ده
خارج ميش��د .احساس ت ّعهد عجیبي
برآوردآنجا
که از
های
فعاليت
الكل ،عدم مشارکت
کردن
دهد .بهبرای
کنید که
شماآن فکر
يزد اکنون
استاناست
پاسدارانممکن
البتهو باید
پذیر نیست
تسامح
کافی در دیني
کرد عیب کارش
افسرده،فکر مي
نوجوانانهمیش��ه
توصیه
مجازی و
اغلب به
طبق و
کودکان
دچار مشکل ش��ده بود .البته من از موضوع
زدناز آنان
يکچرت
کجا یابودهتلفنی با همساالن ،و فراهم مناسبی داشته باشند و از
گروهان
تفحص
تازه
شهید
پنج
«دهق»
منطقه
در
و
فراوان
تقواي
از
امر
این
داشت.
کارش
به
نسبت
آسیب
ایجاد
آور،
شادی
و
کننده
خشنود
گیری راجع به هدایا و کارت های عید خیلی
تصمیم
و
شهيد
های الزم بشير
ش��هید
فقهي برخورد کرد .منتها
سید
کردنچراکه
یکنشده است.
شهید
به حال
روشني،کردن
برای پیدا
زمینه
پولياش اطالعي نداش��تم .بنابراین یک
بي
وجود
موس��ويدارند کهکهتا از
هایی تعلّق
خانواده
شهرهايكسل
كنید تا مانع
همرزم در
کالهبرداری
زندگيباند
گرفت .دریک
اعضای
دستگیری
طی روز جلوگیری که از
اردکان ،ميبد ،مهريز ،شده که همگي جوان بودهاند در سال 1384
کوتاه
نشئت مي
ایمان واالي او
مشكالت
افكاراتخودکشی،
پرس��یدم یا
هایجاعمدی و
اشکالي
چندچه
داد« :اما
ادامه
لبخندي زد و
بيشتر
جدید،ميرزايي
تحصیلیبا آقاي
مقطعگفت و گو
دیگر در در
هاییو تا
دوست رسید
روانی66وبه ش��هادت
اواخر سال
داردجمله حسن
ولی سیاره مرکوری عقیده دیگری دارد.مرکوری
است
زود
خانه
چرا
همه
از
خبر
بي
روز
مشکالت
از
مشکل
یا
شوید.
آنان
بودن
بافق و تفت جمع شده بودند ،راهي تشییع و به خاک سپرده ميشوند.
خوب
همسري
تنها
نه
حس��ن
مشترکمان ،سید
زای
تنش
وقایع
با
شدن
مواجه
عصبی،
و
کني
عمل
تقلیدت
مرجع
فتواي
به
شما
که
بود.
گذش��ته
جنگ
از
زیادي
مدت
زمان
آن
موس�وي
ش�هيد
جبهه
پش�ت
ب�ه
وارددربخشی از چارت شما می شود که حاکم بر
ش�ود .بهکماليامروز
را نميس��ازي؟ گفت :نه پول دارم و نه بلدم
توجه به آنها کمک میکند تا ازحالت انزوا و
«ماهشهر»
براي من و پدري مهرباندر
ميكنید و
جبههرفتار
با احترام با فرزندان خود
اختالفات خانوادگی ،رنج میبرند .با ّ
اردکاني
کتاب دیگري که از سوي انتشارات بنیاد حفظ
بلکه
براي فرزندمان بود،
بکشي و بعد به نیت پاکیزه شدن
مسح پا را
فردی ،اول
رفتاری
اختالل
پیگیرن
مشكالت بي
متعدد و
بیش��تر
هرچه
اما به نظر م��ن او مانده بود تا
خارج شوند.پرداختيم ،شما هم براي حسن ختام
امور
حاضر ش��دم
بنایي بکنم .من
فرمانده انتظامی «ماهشهر» از دستگیری اعضای باندی که
آماده
متوجه
زودتر
ماه
یک
را
شما
ذهن
و
شماست
روابط
گیری
ه
گوش
به این که خانواده ،کانون اصلی درمان
خبر داد
آنان شخصیت بدهید .ادامه از حض�ورش در عملياتهاي آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس منتشر شده
من
براي
قرآن
ي
ب
مر
یک استاد اخالق نمونه و یک ّ
تمام پایت را هم شستوشو بدهي؟» حرکت
اثرات خیري از خودش برج��اي بگذارد .این
اين گفتوگو خاطرهاي از حضور اين
های
سیداختال
هنجاری و
حسنلدر
بنایي خانهاش باشم؛ اما
کند.
مقدماتيعید می
شدن برای
ارتباطات و تعامالت درون خانواده
تقویت
خرجخوردن در نوجوان مشکالت کودکان و نوجوانان افسرده است،
تشکیل صندوق وام خانگی بیش از 600
شمار با
شهرستان
که در این
فرزندان خود
با نگاهی محبت آمیز
خاطره» نام دارد و از خاطرات شهیدان
«ترنم
محرم ،والفجر
فتحبهالمبين،
ميرفت.
فرزندش هم به
و
شایسته شهید و حرف منطقي که زده بود تازه
را هم بگویم که شهید موسوي خودش بهتر
شهيد در جبهههاي جنگ بگوييد.
قناعتمی
مرتبط
باشد.عاقبت یک
ميکرد.
ساختماني بسیار
س�ال آبان
محبتبه ماه
مراجعه والدین به مراکز مشاوره و کمک به با رعایت اصل احترام ،گوش دادن فعال،
 1367و یکي از روستاهاي شهر یزد ميگوید .روستاي
بودند.
کرده
کالهبرداری
مردم
از
ریال
میلیارد
نگاهميشما
بنگرید،
را
گوي�د تا
برخي به نحوی که ودربدر
حاوي
هم
حس��ن
س��ید
وصیتنامه
من
نظ��ر
به
انگلیسي را به فکر فرو برد و بعد بدون
افسردگی درمسلمان
از دیگران ميدانس��ت که عاقبت به شهادت
در سال  1359با تعدادي از برادران که
ساده و مختصر.
گرچهاین قدر
روز گله کردم که چرا
کودکان و
تشخیص
چارت
مقدسقسمت
شود.این
کماندار می
رس�دوارد برج
ميعطارد
امروز
قید و شرط و  ...منجر به افزایش
توجه بدون
ش��هیدان
ط��ول دفاع
«فهرج» در
فرزندانشان از
خود
قطعنام�ه 598
بخشيسرهنگ «رضا پاپی»
پلیس،
هاي خبرنگار
گزارش
پذي�رش  ،پذیرش
موسوي درك كنند؛ زیرا عشق
حسنعشق را
سید و
خبریاو در
پایگاهماس��ت.
بس��یاري براي
بهدرس
مشکالتچهره
حلحالي که از
بزن��د و در
حرفي
اینکه
اهمیتانسان به اطمینان برسد
رسید .اینکه
اشو خواهد
از آنها مثل کاوه نبیري و
کني.
بنا
زیبات��ر
را
ات
خانه
ميتواني کم��ينوجوانان کار دشواری است و این امر به عهده
احساس ارزشمندی و در نهایت ایجاد تعادل ومورد محبت قرارگرفتن یکی از نیازهای شما به مادیات مربوط می شود.می توانید تجارت های
عزیزم
همس��ر
«به
نویس��د:
مي
اش
وصیتنامه
از
باشد.
ی
م
برخوردار
ای
ه
ویژ
شهرستان
آگاهی
پلیس
به
ای
پرونده
ارجاع
از
پس
داشت:
اظهار
ناراحتياش برطرف شده ،همان
که شهید خواهد شد ،مقامي است که فهم و
به شهادت رسیدهاند به مریوان رفته بودیم.
قرار باشد
گفت:
شهید موسوي در جواب
بود اما
مشخصبود،
درمانی خواهد
دراگرمراکز
متخصصان
در وضعیت روانشناختی نوجوانان می گردد .اساسی است که تامین آن محرک تقویت بزرگی را انجام دهید.همین طور مشکالت مالی را حل
خویش
زندگي
و
ازدواج
اوایل
در
ماه
هش��ت
که
زن
3
از
متشکل
ای
نفره
4
باند
اعضای
اینکه
بر
مبنی
«ماهشهر»
کاري را کرد که شهید موسوي گفته بود .سید
ادراک آن مشکل اس��ت .با این وجود شهید
حدود چهار ماه همان جا ماندیم و به مرخصي
اعضای باید
بیشتر از این خرج کنم
بروم .و حتی معلمان از
قرضمنزل
زیربار در
خانواده
روحیه در زندگی بوده واحساس امنیت کنید.هدف تان را مشخص کنید و آن چه را که می
نمود و
تحم
زینب وار
مشترکبایددرون
انجام
ش��وهر را ّ
راهکارهای
هموارهاقدام به دریافت
خانگی
صندوقل وام
دوريتشکیل
مرد با
و یک
کننده ای
حسن با رفتارهایش این انگلیسي تازه
راز شهادت
افسردگیاثبات کرده بود که از
مسلمانکاهشموسوي بارها
خانواده،من توان و
اعتراف کنم که
فعالیت هاینیامدیم.
سازم
مي
کم
همین
با
و
کنم
مبلغقناعت مي
بنابراین
طریق نظارت و ارتباطی که در گروه کالسی
دیگر راوبهداشت روان را در کودکان خواهید به خوبی و وضوح بیان کنید.
نمود
کوشش
خردسالش
فرزند
تنها
تربیت
راه
در
مدیریت
سپردن
حتی
و
اعضا
مشارکت
با
و
استعدادها
ها،
ی
توانمند
شناساییشده را مجذوب خود کرده بود.
خودش خبر دارد.
،سالمت
افرادي مثل شهید موسوي و دوستان
رسیدگیاینکه به نفسم اجازه دهم براي برآورده
زیادی وجه نقد از مردم کرده و سپس متواری شده اند ،به جاي
ه

مشاهد
با
توانند
ی
م
دارند،
مجازی
فضای
در
همچون
نیز
بعد
به
این
از
امیدوارم
کنم.
مي
افتخار
ماه آذر
نوجوانان
به
اقدامات
هم
هايي
سمت
موسوي
شهيد
گويا
پاياني.
سخن
افزایشآمد
نداشتم .به همین خاطر خیلي پیش مي
پیشرفت کودکان و نوجوانان افسرده در
به موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
می دهد.
کردن خواهشش زیر بار قرض برود .هرکه در
دقیق رفتارهای دانشآموزان در فرصت
دیگر خانواده شهدا حرمت خون مرا گرامي بداري
امروز مركوري به خانه آذر شما مي رود راه فكري
هایمسئول
کس�وتهيک
داشت ،در
ش��هادت س��ردار شهید
مراس��م یادبود
که سراغ حاج احمد متوسلیان فرمانده وقت
درسی و
مختلفچهدرسیدرو غیر
های زمین
مالک این خانه ش��د ،خودش درست
وی ادامه داد :کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام آینده
کارهای
با حجاب خود ،ب��ا عفت خود و ب��ا تربیت
و ارتباطي شما را روشن مي سازد .شايد به اين دليل
رفتارهايي از ايشان بروز مييافت؟
سیدحسن موسوي یک نفر با لباس آراسته
پاوه ،مری��وان و اورامانات ميرفت��م و اظهار
کارگیریحرفش مرا یاد روایتي از امام علي(ع)
فرزندمتهمان با به ميکند.
اطالعاتی و تحقیقات گسترده دریافتند که
شما
نده،
خود .کوچکترین ناراحتي به خود راه
میلیارد و  600میلیون ریال در شهرستان
آنچه 6
روستا
یکی از
در یک انبار در
زیادی پیاز
احتکار شده
صفر
دستگاهبود .اتفاقاً
سواریاوایل
فرمانده سپاه پاوه شده
ایشان
كه شما شخص عادي هستيد ديگران به شما براي حل
دس��ته گل
خاص��ي آمده بود.
س��ر و وضع
پراید و
خس��تگي را از
کردم .اما
خس��تگي مي
گوشت
گفته بود
ایشان
انداختراکه قصابي به
شگردهای متقلبانه به این نحو که اعضای صندوق یکدیگر
احتکار
پراید
دستگاه
50
کشف
هم
حمید
اگر شوهر نداري خدا داري .انشاءاهلل
«بهارستان» خبر داد.
دستور
های
آمد.فرمانده
شد.جانشین
کشفسپاه به اراک
انتصابش هم با ماشین بنز
شهرلباس
این طور
استانگرفت بود.
انتظامیدستش
شیکي هم
ش��د روحیه و توانم را
در مي
موضوعباعث
بررسیميبرد و
زنجان تنم
مشكالتشان تكيه مي كنند .و امروز هم از اين قاعده
برایم مانده و ش��ما ببری��د .مولي هم
خوبي
شده
سنگینبه آنها اعالم می
غیرحضوری
صورت
نوبت وام
ندیده
«شهرضا»
در
شده
بار
در آینده
به آید تا
سالم بار
فرزند وصالح و
«کیوان ظهیری» در گفت و گو با
سردار
استان
میاننفر
رابطهدر یک
داشت :در این
اصفهان
اظهارهر کسي
گرفتند و
بچهها با دیدنش دورش را
کارها چندان
بچه رزمنده
پوشیدن
شهید
دلداريهاي
اقتصادیبیاورم،
امنیتبه دس��ت
مأمورانبابپلیس دوباره
مستثني نيست.
فرمودهراهبود پول ندارد .قصاب گفته بود نسیه
ابتدای
در
و
کرده
خانگی
وام
صندوق
اندازی
راه
به
اقدام
ش��وخي از
انتظامي استانبه اصفهان
جانشین فرمانده
خون شهدا را به دوش کشد و به سر منزل
کالمشان
حرفي ميزد.
میان آن
قراراو در
خاطر حض��ور
اقدامات نبود .به
کرد.پایگاه خبری پلیس ،گفت :در پی
خبرنگار
اقدام
بالفاصله
گرفت.
همینمراجع
قانونی به
فحواي برای
دستگیر و
صبر دعوت مي
یکرا به
در من
بود که
وی گفت:موسوي
متواریامیرالمؤمنین هم فرموده بود به جاي
مقصوداعطا و سپس بردارید.
ماه دی
وام
نفر
چند
به
اعتماد
جلب
برای
اندازی
رساند .فاطمه جان ،این راهي است که همه باید
بردارم ،بهسواری
نسیهدستگاه
کشفو50
عملیاتی،بود .بعدا ً
جزو
حس��ن ت��و
احتکاربود که
نفسم پرایدهم این
مایه تعجب شده
شد.سرهنگعزادار
جمع
اقتصادیبای��د تحمل
که ميگفت:
پلیساس��ت
مأموران یادم
کني؛اخبار و اطالعاتی مبنی بر احتکار
دریافت
امنیت
تقریباًفر
هاشمی
دیگرداده
تحویل
شده س��یدقضائی
اینکه عزتم را بشکنم
دعوا
مخالفت يا
میهندهيد
تقدیمانجام
زیادي رااست
كاري كه الزم
ميگوید.آخرين
شدند.
کتاب با
کرده و در این
عملیاتهایي
عملیاتهاي مختلف
به
بروند .دیر و زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد.
«محمدرضا
داد.سرهنگ
خبر
«شهرضا»
در
جنگ ،معلوم
وضعیت
بماني ت��ا
ميگویم قناعت پیش��ه کند .واقع��اً اقتداي
ش��ود .داخل انبار فروشگاهی در «سه
شکر در
معدن
صنعت و
با هماهنگی بازرسانبایداداره
در پايان از شهروندان خواست که در صورت
بهانه
شهیدان،انتقاد
كهاینشروع به
گردآورياز اين
هاي است ،قبل
همسرتان
با
بخش وهایي
خاطرات
صندوق
اندازی
راه
با
آنها
کرد:
بیان
«ماهشهر»
انتظامی
فرمانده
نیس��تند و سال
که تعدادشان هم کم
الهي
الطاف
مورد
چنانچه
اگر
دهم
مي
قول
شما
پايگاه
خبرنگار
با
گو
و
گفت
در
فر»
هاشمی
راه مریوان
دارد ...در همان
اس��الم به ما
شهدایي چون س��ردار موسوي به ائمه اطهار
آدران» شهرستان «بهارستان» بررسی
احتیاج پور با
سرهنگ خانی
در محل حاضر شدند.
مشاهده و اطالع از هرگونه فعاليت افراد
زندگيكنيد.
شروع
گيري
شان را ميخوانیم .پیش از پرداختن
گیرد.كند شما از
زیادي از دفاع مقدس را دربر مي
و
کالهبرداری
به
اقدام
شهرستان
این
در
خانگی
الحسنه
قرض
وام
به
خود
با
را
شما
تا
نشوم
بهشت
وارد
گرفتم
قرار
ارتفاعات��ي به
خبري پليس در تشريح جزئيات اين خبر
و اولیاي الهي بود.
گرفت.
کمال��يقرار
مس��تقردر دستور کار پلیس
«حس��وم»موضوع
ایننامانبار
رويبازرسي از
بیان اینکه مأموران در
فرصت طلب و سودجو در زمينه احتکار
بهمنیک به خاط��رات ،اطالعات کوت��اه و مختصري
در س��ال 60ماههم��راه
اردکاني
فراموش
را
شما
هرگز
باش.
مطمئن
ببرم،
داخل
مبالغی
صندوق،
صاحب
شناختن
بدون
و
اعتماد
با
نیز
شهروندان
حمله
ما
به
ها
گروهک
ش��ب
یک
که
بودیم
ش�هيدبه نوسانات قيمت
مورد توجه
داشت :با
اظهارش�ما در
يک خاطره از
بالفاصله ازبرای
وی ادامه
 110تن پیاز احتکار شده را کشف کردند،
و قاچاق کاال موضوع را از طریق تماس با
روابط
رود و به
آذر می
امروز عطارد
گروهی .پس از
قسمتميشود و
مخاطب داده
ش��هید به
شهرهاي به از
بررسیاستان که از
پاسداران
کمبود داد :ماموران گروهان
نميکنم».
حساب متهمان واریز کرده و در نوبت وام قرار می گرفتند.
را به
کردند .به لح��اظ نیرو و مهم��ات در
با
ارتباط
در
گويا
که
شنيديم
موسوي
مبارزه
تشديد
طرح
داخل،
بازار
در
خودرو
پس از
موضوع وارد عمل شده و
اذعان داشت :بنابر اعالم کارشناسان مربوطه
شماره تلفن  110به پلیس اطالع دهند تا
برایراآن
می شود.
مربوط
دوستان وشما
آن چارت
جمع وشدههدفهای
دوستانه
خاطراتشان
شهید
بستگان
هماهنگیبافق و تفت
میبد ،مهریز،
اردکان،
ش��هیدان
دیگر
و
او
راه
پیرو
بتوانیم
که
امیدوارم
شناسایی
و
اولیه
تحقیقات
در
داشت:
اظهار
انتظامی
مقام
این
بودیم .دشمن هم محاصرهمان کرده بود و به
احتکارشده
مسلمان
انگليسي
يک
بود ،به صورت ويژه در
خودرو
تازه با
مقابله
و
قضائی نسبت به بازرسی
ارزش این محموله  5میلیارد ریال برآورد
اقدامات الزم در اسرع وقت انجام شود.
شهیدان
معرفي
اجتماعیبراي
زندگیکنند .کتاب
بازگو مي
اردکاني
دپویشود .کمالي
محلجبهه مي
بودند ،راهي
گرفته
نادیده
خود را
کسانی که
دسته از
شهدا
زندگي
جاي
جاي
باش��یم.
راحلمان
امام
و
جایي رسیدیم که مطمئن شدیم تپه سقوط
حدود
از
تاکنون
نفره
4
باند
این
اعضای
که
شد
مشخص
شاکیان،
ماجرا چه بود؟
دستور کار ماموران انتظامی استان
محموله
شده است .جانشین فرمانده انتظامی استان
است .اطالعات
ریزیاست و
آبرومند
برایاثري
روس��تا،
بهترینیک
ه��اي
عملیات
ناباوريشکر اقدام در
برنامه
زمان
اکنون
کردند.ادام��ه از حض��ورش در اند
دارد.
ریالیاد گرفت��ن
آموختن و
ب��راي
هایي
درس
اصفهان کشف  110تن پیاز احتکار شده
ميکند .اما در همین حین و در عین
اقدام
حاصله
مبالغ
با
و
کالهبرداری
میلیارد
600
نفر،
700
مسلمان
تازه
که
بود
انگلیسي
شخص
یک
بله،
قرار گرفته است.وی افزود :ماموران پلیس
مقامبا ارشد انتظامیفتحبا اشاره
موس��وي را این
رابطه 2
س��یداین
شهید در
زنجان خاطر نشان کرد:
مقدماتي و خوبي از ش��هیدان منطقه ميدهد .در پایان
اینکه والفج��ر
المبی��ن،بهمح��رم،
مکان خاصي نیستند .به
میزمان و
منحصر به
بهشهدا
ماه اسفند
دیدیم که
حسن
یادم است که
یاد ندارم .اما
شده بود .نامش را به
کردند.
خرید طال
زنجان
در
«شهرضا» با اشرافیت
شهرستان
آگاهی
روس��تا
ش��هیدان
از
هایي
عکس
هم
کتاب
پذیرش
و
1367
س��ال
به
تا
گوی��د
مي
بدر
موفق
فروشگاه
انبار
از
بازرسی
در
ماموران
مراجع
به
پرونده
تشکیل
با
و
دستگیر
متهم
به
تأسي
با
و
هستند
تاریخ
قلب
آنها
امام
فرموده
امروز روابط نزدیک مقداری کمک های عالی سیاره ای
تعدادي نیرو از میان محاصره دش��من عبور
شهید موسوي کار ميکرد و از دوستداران
سرهنگ پاپی با اشاره به کشف  500گرم طال از نزد
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از
خود از دپو و احتکار
متهمان از و هوشمندی باالی
خصوصیات و
شماکنار
ناگهانیتا در
به طورميبینیم
راوي
میهاي
رس��د .حرف
 598مي
شدند،
قطعنامه شده
آنها  66تن شکر احتکار
کشف
سیره و منش شهداست که ميتوانیم خودمان را
شریک
آشنایي باکنید که
درک می
گیرند
قضائی معرفی شدند.کردهاند و از سینهکش کوه باال ميبهآیند.
مسلمان
تازه
چون
ش��خص
این
بود.
ایش��ان
شهروندان خواست به هیچ عنوان در این
کشف  110تن پیاز احتکار شده به ارزش 5
پایانش صندوق های بدون خودرو در یک کارگاه واقع در شهرک
ظاهرشان
و
سیما
با
شان
رفتاري
هاي
ویژگي
و
روزگار
آن
از
ناب��ي
خاط��رات
از
پر
کتاب
از کوران حوادث دنیوي و وسوسههاي بي
ارزش
کارشناسان،
نظر
طبق
کرد:
تصریح
خودشان را به ما رساندند
زندگی تان اهل کجاست و این بینش شما را قادر می
گاهي فقه ش��یعه و اهل سنت را قاطي
بود،
شجاعانه شده
اقدامياحتکار
بالفاصله وارد عمل میلیارد ریال توسط ماموران پلیس امنیت کشف  66تن باشکر
های
ه
وعد
سادگی
به
مجوز به بهانه دریافت وام شرکت نکنند و
و
مطلع
«امیرکبیر»
که خواننده با مرورش هم آشنا شویم.
هاس��ت
آن انسان
حتميکشف شده بهاز
نجات بدهیم.
600
و
میلیارد
6
محموله
و با آمدنشان تپه مورد نظر از سقوط
کرد.یایکب��ار در هنگام وض��و گرفتن این
مي
سازد که به یک سطح بسیار باالتر صمیمیت و صداقت با
صندوقدار
دروغین این افراد را نپذیرند؛ زیرا صحت عمل
«بهارستان»
شهرستان
در
اقتصادی استان خبر داد .سرهنگ « ایرج
از
پس
داشت:
بیان
انتظامی
مقام
شدند.این
میلیون ریال می رسد.
نجات پیدا کرد.
بحث را مطرح کرد که باید براي مسح پا تمام
یکدیگر می رسید.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف
خانی پور» در تشریح این خبر گفت :در
وامدهنده مشخص نیست و اعتماد آنها زمینه کالهبرداری و کسب اطالعات الزم طی هماهنگي با مقام
جدول فراهم می کند.
شیادی این افراد را
محموله  66تنی شکر احتکار شده به ارزش
پی دریافت اخباری مبنی بر احتکار مقادیر
قضائي از کارگاه مذکور بازرسی شد که 50
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به تشریح
راهبردهای این پلیس پرداخت و از کشف شکالت های
حاوی روانگردان خبر داد.
سردار مجید کریمی افزود :شکالتهایی با جاسازی
روانگردان های بسیار مخرب با «تی ،اچ سی» کشف
شد و در این رابطه سه نفر شناسایی و دستگیر شده
اند که با استفاده از بسترهای مجازی به عرضه این
روانگردان ها در پوشش شکالت می پرداختند.

يزد و اصفهان در جنگ تحميلي

طرح :حسین كشتكار | جوان
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شماره 4732
سجادی فر
طراح:علیرضا
2734
جدول

8

6
8

افزایش ۱۰۰درصدی ابتال به کرونا
در استان طی یک ماه اخیر

جمع های خانوادگی،
مهمترین عامل ابتال به کرونا

معاون درمان وزارت بهداشت رفت و آمدهای و دورهمی
های خانوادگی را از جمله علل خطر ابتال به کرونا خواند.
دکتر قاسم جان بابایی  -معاون درمان وزارت بهداشت به
همراه دکتر واعظی رییس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت
بهداشت و جمعی از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی یزد ،ابتدا
از بخش های بستری بیمارستان شهید صدوقی یزد بازدید و
به ارزیابی شیوه مدیریت و درمان بیماری کرونا ...
صفحه ()4

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :ابتال ،مراجعه و بستری به کرونا
در سطح استان افزایش یافته که این وضعیت میزان مرگ و میر را
طی یک و دوهفته آینده بیش از پیش افزایش خواهد داد« .حسین
کالنتری» روز چهارشنبه  ۱۴آبان ماه در نشست ستاد کرونای
استان افزود :هم اکنون حفظ سالمت مردم اولویت همه ما است که
باید با انسجام و اتحاد به فکر سالمتی مردم باشیم... .

صفحه ()2

پنجشنبه  15آبان  5 * 1399نوامبر  19 * 2020ربیع االول 1442

تشخیص تعطیلی ها به عهده
کمیته سالمت ملی کرونا است

سخنگوی دولت با بیان اینکه شورای
عالی امنیت ملی هیچ مصوبه ای در زمینه
تعطیل شدن یا نشدن نداشته است ،گفت:
تشخیص همه تعطیلیها به عهده کمیته
سالمت ستاد ملی کرونا است که ریاست
آن به عهده وزیر بهداشت است.
«علی ربیعی» روز چهارشنبه در حاشیه
جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران
در پاسخ به سوالی درباره اجرای تعطیالت
گسترده و قرنطینه و مخالفت شورای عالی
امنیت ملی با آن گفت :اساسا شورای
عالی امنیت ملی هیچ مصوبه ای در زمینه
تعطیل شدن یا نشدن نداشته است ،و این
خبر شایعه ،نگاه تقلیل گرایانه و جهتدار
نسبت به تصمیمات است؛ تنها مصوبه و
تایید شورای امنیت ملی ،تشکیل ستاد
ملی مقابله با کرونا بوده است که اعالم
کرده مصوبات آن مانند مصوبات شورای
عالی امنیت ملی است که این مصوبه به
امضای رهبر معظم انقالب رسیده است.
سخنگوی دولت به جلسه ستاد ملی کرونا
در حضور رهبر معظم انقالب اشاره کرد و
افزود :تشخیص همه تعطیلیها به عهده
کمیته سالمت ستاد ملی کرونا است که
ریاست آن به عهده وزیر بهداشت است.
معموال در کشور ما همه نظر میدهند
که این هم یکی از مواهب کشور ما است
که در هر رده تصمیم گیری هر کسی هر
نظری دارد اعالم میکند
وی تاکید کرد :آنچه که مالک عمل است
تصمیم کمیته بهداشت و سالمت ستاد
کرونا به ریاست وزیر بهداشت است و
هر تصمیمی که آنها در مورد تعطیلیها
بگیرند ،قطعا اجرا می شود ،اساسا دنیا
یک شیوه خاص برای مقابله کرونا نداشته
است و صرفا از یک کشور حرف نمیزنیم و
کشورهای مختلف سیاستها و شیوههای
مختلف داشتهاند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس
جمهوری ادامه داد :ناچاریم تعطیالت را
هر جا که الزم است اجرا کنیم و در عین
حال عمل به پروتکل های ...
4

رییس شبکه بهداشت کهگیلویه عنوان کرد؛

بحرانی فراتر از تصور
در انتظار کهگیلویه

کهگیلویه ،گچساران
و بویراحمد
سیاه شدند

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه
گفت :در صورت رعایت نکردن و حضور مردم در
اجتماعات ،شاهد بحران کرونایی فوق تصور در شهرستان
خواهیم بود .محمدطاهر طیب زادگان در نشست کمیته
اپیدمیولوژی بیماری کرونا در دهدشت ضمن تشریح
روند اپیدمی بیماری کرونا اظهار کرد :هم اکنون بخش
درمان شهرستان با محوریت بیمارستان امام خمینی (ره
) دهدشت از نظر تجهیزاتی و نیروی انسانی الزم با توجه
به آمار باال و فزاینده بستری های مربوط به ...

2

اعمال محدودیتهای جدید
کرونایی به مدت ۱۴روز
در شهرستان بویراحمد

فرماندار شهرستان بویراحمد گفت :با توجه به اینکه
وضعیت این شهرستان از قرمز هم باالتر رفته در ستاد
کرونای استان و شهرستان مصوب شد تمامی صنوف
به جز قصابان ،خبازان ،خواروبارها و میوه فروشیها از
پنجشنبه  ۱۵آبان به مدت  ۱۴روز تعطیل شوند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت
شهید دامیده شهرستان بویراحمد ،سی و سومین جلسه
ستاد کرونای شهرستان بویراحمد با حضور شاهرخ
کناری ،فرماندار این شهرستان و سایر اعضاء در سالن
فرمانداری برگزار شد .شاهرخ کناری ضمن تشریح
وضعیت کنونی شهرستان بویراحمد از نظر روند افزایشی
تعداد مبتالیان ،بستری و فوتی های ناشی از کرونا و
اینکه وضعیت شهرستان از قرمز هم باالتر ...

2

یک بام و دو هوای
گران شدن شن و ماسه؛

2

رئیسجمهور ادامه داد :ما فضاهای خوبی برای صادرات داریم .ما بحثهایی
که در ستاد اقتصادی دولت داشتیم ،یک مبنایش افزایش صادرات بود ،اینکه
چه کنیم صادرات افزایش یابد .این یکی از مبانی ما بود .اینکه چه کار بکنیم
کاالی اساسی راحت تر به دست ما برسد ،اینکه چه کار بکنیم که به جای اینکه
گرفتار گردشهای بانکی و مالی بشویم کار با تهاتر صورت بگیرد .چه کار بکنیم
که جنس به جای اینکه وارد گمرک میشود و بعد تصمیم بگیریم ،از همان
لحظهای که جنس خریداری میشود و قبل از اینکه روی کشتی برود راجع به
آن تصمیم بگیریم.
روحانی گفت :تمام تصمیماتی که برای سامانه جامع تجارت اتخاذ کردیم و باید
اجرایی و عملیاتی شود برای این است که همه چیز به روز و روشن باشد و ما
بتوانیم کار را پیش ببریم.
وی ادامه داد :آنچه در این یکی دو ماه اخیر مردم با مشکالت مواجه شدند،
بخشی از آن مربوط به ماههای اولیه امسال میشود که به خاطر کرونا صادرات
ما دچار وقفه و مشکالت شد اما امروز این مشکالت رفع شده و روال عادی
پیدا کرده است .ما در صادرات و واردات رشد خواهیم داشت و مشکالت مردم
کمتر میشود.
رئیسجمهور تاکید کرد :البته وزارتخانههای مربوطه باید همه توان خود را
به کار بگیرند .من خوشحالم که دیروز وزارت صمت ،وزارت کشاورزی و بقیه
دستگاهها و گمرک به سخنان مقام معظم رهبری توجه جدی کردند و امروز
هم در دولت مطرح شد .همانطور که ایشان این نکته به حق را تاکید کردند،
گرانی و قیمت برخی از کاالها ناموجه ،نادرست و ناصحیح است و باید راه حل
برای آن پیدا شود.
روحانی با بیان اینکه دالیل گرانی اجناس باید بررسی و حل شود ،افزود :ما دو
هدف را دنبال می کنیم .نخست وفور کاال در جامعه و دیگری قیمت منصفانه
که نسبت به اولی موفق بوده ایم .از سال  ۹۷که جنگ اقتصادی شروع شد ما
در تامین کاال موفق بودیم اما آن کاری که باید روی آن سرمایه گذاری کنیم و
برای مردم مهم است متعادل بودن قیمت هاست.
وی همچنین با اشاره به درگیری ها در منطقه قره باغ ،گفت :دو همسایه ما از
مهر ماه دچار یک درگیری نظامی هستند که وزارت خارجه در این زمینه فعال
بوده است همچنین نیروهای مسلح با حواس جمع بر امنیت مرزها نظارت دارند
و برنامه ریزی خوبی را در این خصوص داشته اند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد :امنیت مرزها برای ما بسیار اهمیت
دارد ولی می خواهیم به هیچ عنوان تروریست ها در نزدیکی مرزهای ما حضور
نداشته باشند و مرزهای جغرافیایی تغییر نکند.
روحانی افزود :حفظ تمامیت ارضی حق آذربایجان و ملت های منطقه است اما
ما می خواهیم این خواست از طریق غیرنظامی دنبال شود .نظرات ایران به دو
طرف گفته شده و وزارت خارجه طرح بسیار مناسبی را برای پایان درگیری و
صلح در منطقه قره باغ تهیه کرده است که امیدواریم این طرح ها به موفقیت
برسد.
وی با اشاره به مراسم افتتاح طرح های حوزه آب در روز پنجشنبه ،گفت :فردا
طرح های افتتاحی ما با هفته های گذشته متفاوت است ،با افتتاح های فردا
کشور وارد استفاده از فناوری های جدیدی می شود و از این طریق به تامین
آب شیرین برای مناطقی که خشکسالی ها در آنجا تاثیر بیشتری دارد دست
می یابیم.
رئیسجمهور اظهار داشت :در واقع ما می خواهیم فناوری نمک زدایی از آب را
به صورت گسترده در کشور استفاده کنیم و آنجاهایی که نیازمند آب هستند با
استفاده از این فناوری به تامین آب بپردازند.
روحانی ادامه داد :وزارت نیرو مطالعات الزم را برای  ۱۷استان در فالت مرکزی
ایران و مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان انجام داده است .برخی از
این استان ها نیازمند تامین آب حتی آب شور برای پرورش آبزیان و مصارفی
اینگونه هستند و برخی دیگر از استان ها نیازمند آب نمک زدایی شده هستند
تا آب مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی با اعالم اینکه فردا اولین مرحله این طرح آغاز می شود و آن رساندن آب
به استان کرمان است ،تاکید کرد :با اجرای این طرح از فردا خلیج فارس به
کرمان متصل می شود و ان شا اهلل در مراحل بعد به استان یزد و استان های
دیگر متصل می شود.

از مردم اصرار
از مسئوالن انکار

نفت به کمک توسعه گردشگری
کهگیلویه و بویراحمد
می آید
2
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ت دوم
ـنوـب

شخص و حزب در آمریکا
برای ما مهم نیست

همت اهلل دانش

سال چهاردهم * شماره  4 * 2734صفحه * 1000تومان

از نظر شیوع کرونا؛

رئیسجمهور گفت :برای ما مهم نیست که چهکسی در آمریکا انتخاب میشود
بلکه مهم است که آمریکا به قانون و تمامی تعهدات بینالمللی و چندجانبه
بازگردد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز (چهارشنبه) در جلسه
هیئت دولت اظهار کرد :اساس حکومت پیامبر طبق آنچه قرآن بیان میکند بر
مبنای اخالق ،نرم خویی ،مهربانی با مردم ،تواضع و حتی دعا برای افراد امتش
که دچار اشکال و خطا و گناه بودند و همچنین مشورت با مردم است.
وی افزود :این اصول پیامبر در زمینه حکومت است .خداوند اساس جاذبه
پیامبر اسالم را اخالق نیکوی او میداند .آنهایی که نسبت به پیامبر (ص)
جمالت ناصحیح به کار میبرند ،با اخالق ،شیوه و سیره رسول گرامی اسالم
آشنا نیستند .امروز حوادث عجیب و غریبی میبینیم؛ حمله به عبادتگاه ،حمله
به یک مدرسه و حمله به یک دانشگاه .این حوادث با ادعای این است که اینها
میخواهند حامی اسالم و پیامبر باشند ،همه اینها دروغ میگویند چراکه شیوه
پیامبر این چنین نیست .آنهایی که اهانت کردند هم کار نادرستی کردند و کار
غلطی را انجام دادند.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به برنامه ریزی دولت برای تأمین کاالهای اساسی
مردم ،تاکید کرد :مردم مطمئن باشند که کاالهای ضروری و دارو در اختیار
مردم خواهند بود .در همین هفتهای که گذشت ،واردات ما نسبت به هفته قبل
 ۳۸درصد افزایش پیدا کرد ،این نشان میدهد که روند در این ماههای اخیر هم
در واردات کاال و هم در صادرات افزایش داشته است.
روحانی گفت :ما در هفته گذشته  ۱۴درصد افزایش صادرات داشتهایم ،بنابراین
روند ،روند رو به رشد است .ما در طول هفتههای گذشته بحثهایی که در رابطه
با اقتصاد کشور کردیم تصمیمات مهمی را برای  ۹ماهه پایانی دولت دوازدهم
گرفتیم .این دولت  ۹ماه دیگر بار مسئولیت را بر دوش دارد و بر مبنای این ۹
ماهه هم ما برنامهریزی کردیم ،البته برخی از برنامهها بلندمدت است و مربوط
به سال بعد میشود و برخی از اقدامات نیز محدودتر است.
وی تاکید کرد :هماهنگیهای الزم بین بانک مرکزی ،وزارت صمت ،وزارت
کشاورزی وزارت و اقتصاد در این جلسات به وجود آمد و مصوبه آن دیروز
ابالغ شد ،هم نسبت به شیوه و استفاده ارز .اینکه برای صادرات از چه ارزهایی
استفاده کنیم .از چه ارزهایی میتوانیم استفاده کنیم .برای ترخیص کاال از
گمرک تصمیماتی اتخاذ شد و اجرای آن از دیروز شروع شده است و باید
دنبال کنیم.
رئیسجمهور افزود :تصمیمات اقتصادی ما از چند هفته گذشته بدون توجه به
اینکه در آمریکا چه میگذرد و چه کسی انتخاب میشود اتخاذ شده است۴ ،۳ .
هفته پیش و به خصوص هفته قبل ،مبنای ما بر مبنای تولید داخلی و صادرات
کشور بوده است .برای ما مهم نیست که در آمریکا چه میگذرد و چه کسی
انتخاب میشود .آنها به هر حال انتخاباتشان از جهات مختلف عبرت آمیز بود.
روحانی گفت :برای ما فرد و حزب مهم نیست بلکه برای ما شیوهای که در
دولت بعد اتخاذ میشود اهمیت دارد .آنچه ما میخواهیم این است که آمریکا
به قانون برگردد ،برگردد به تمام معاهدات بین المللی و چند جانبه .آنچه برای
ما مهم است اینکه آمریکا برای احترام به ملت ایران برگردد .ما میخواهیم به
جای تحریم ،احترام باشد .اگر جای تحریم ،احترام آمد شرایط ما فرق میکند.
اگر آمد به جای تهدید ،تکریم و احترام ملت را پیشه کرد ،دیگر شرایط فرق
میکند.
وی افزود :اگر به جای عهدشکنی ،پیمان شکنی و قانون شکنی اجرای قانون و
تعهدات بود آن زمان شرایط فرق میکند .برای ما اصول ،شیوه و سیاست مهم
است و فرد و حزب اهمیتی ندارد .ما بر فرض اینکه آمریکا به یک شیوه درست
برنگردد ،برنامه ریزی کردیم .اگر تنبیه شدند و عبرت گرفتند و فهمیدند در
طول این سه سال و اندی که فشار آوردند تأثیری نداشته است و باید راه دیگری
را انتخابات کنند که چه بهتر ،اما اگر به این تصمیم نرسند ،تصمیمات ما بر
مبنای این بود که اگر شرایط سخت بود کشور چگونه اداره شود و جلو برود.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

سخنگوی دولت عنوان کرد:

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 :

 - ۱دستگاه 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 /2۴0 /000/000 :شش میلیارد و دویست و چهل میلیون ) ریال
 - ۴نوع تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانت نامه بانکی
 - 5مبلغ تضمین  ( ۳۱2 /000/000 :سیصد و دوازده میلیون ) ریال
 - 6زمان اولین انتشار اگهی در سایت :روز دوشنبه  ۱۳۹۹ /۸ /۱2ساعت  ۸صبح
 - 7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :روز چهارشنبه  ۱۳۹۹ /۸ /۱۴ساعت ۱۴
 - 8مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  :روز شنبه  ۱۳۹۹ /۸ /2۴ساعت ۱۴
 - 9زمان بازگشایی پاکت ها  :روز یکشنبه  ۱۳۹۹ /۸ /2۵ساعت  ۸صبح
 - ۱0زمان اعتبار پیشنهاد ها :روز شنبه  ۱۳۹۹ /۱۱ /2۵ساعت ۱۴
 - ۱۱هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 - ۱2متقاضیان 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.

مهمترین عوارض کرونا برای
بهبودیافتگان چیست؟
روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد

دیگر فکر میاندازد
برخیجانرا۴۱9بهنفراین
سرعت باالی انتشار کرونا
کرونا
را در ایران گرفت
مبتال شوند و پس از
که شاید بهتر است به این بیماری
مراقبت و بهبودی از شر آن خالص شوند در حالیکه این
ویروس عوارضی برای بدن دارد که مشخص نیست تا چه
زمانی پس از بهبودی بدن را تحت تأثیر قرار میدهد.
کرونا بهعنوان یک ویروس فراگیر همچنان در حال قربانی
گرفتن است و سرعت انتشار آن هم روزبهروز افزایش
مییابد.
با توجه به اینکه سرعت انتقال زنجیره کووید -۱۹بسیار
باال است و به مرور بسیاری از افراد درگیر آن میشوند،
برخی را به این فکر بیاندازد که با ابتال به این ویروس
میتوانند از شر آن خالص شده و پس از آن در برابر آن
ایمن شوند ولی این در حالی است که این بیماری در
صورت انتقال و بهبودی همچنان یکسری عالئم خطرناک
دارد که مشخص نیست تا چه زمانی بدن بیمار بهبودیافته
از این بیماری را تحت تأثیر قرار میدهد.
مهمترین عوارض کرونا پس از بهبودی عبارتست از:
آسیبهای ریوی ،مشکالت شدید تنفسی ،سرفه ،ابتال به
اختالالت روانی ،افسردگی ،بیخوابی ،خستگی و ضعف و
اختالالت فکری.
بررسیها نشان میدهد تا  ۶هفته پس از مرخص شدن
از بیمارستان  ۸۸درصد بهبودیافتگان همچنان عالئم
آسیبهای ریوی را دارند و تا هفته دوازدهم  ۳۹درصد از
این افراد همچنان دارای مشکالت تنفسی هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۴۱۹بیمار
دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در  2۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان قطعی
بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۳6هزار و  ۵۷۹نفر رسید و  2۷استان همچنان
در وضعیت قرمز کرونا هستند .سیما سادات الری روز چهارشنبه درباره آخرین
آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این
ویروس افزود :در  2۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۱۴آبان  )۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ،هشت هزار و  ۴۵2بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۸۵2نفر بستری شدند .با این حساب،
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  6۴6هزار و  ۱6۴نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۵00هزار و  ۴00نفر از

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
ك َم َع ُه َق ُ
ليل ال ْ َع َملِ َو َكثي ُر ُه َوإِ َّن ال ْ َج ْه َل اليَنْ َف ُع َ
الل ِ إِ َّن ال ْ ِعل ْ َم يَنْ َف ُع َ
ك
أَ ْف َض ُل األَْ ْعمالِ ال ْ ِعل ْ ُم ب ِ هّ 
َم َع ُه َق ُ
ليل ال ْ َع َملِ َوال َكثي ُر ُه؛
بهترين اعمال ،خداشناسى است ،زيرا با وجود علم و معرفت ،عمل ،كم يا زياد تو
را سود مىبخشد اما با وجود نادانى (نسبت به خدا) عمل ،نه اندكش تو را سود
مىبخشد نه بسيارش.

بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۵۴26نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند و تاکنون پنج میلیون و  ۷۳هزار و  ۳۴آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است .الری 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 و استانهای هرمزگان،
فارس ،گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
وی گفت :با توجه به همه گیری بیماری کووید ۱۹در دنیا و عدم کشف واکسن
و داروی قطعی برای این بیماری ،همزیستی هوشمندانه با این ویروس اجتناب
ناپذیر است .در این شرایط از همه مردم می خواهیم برای خرید کاال تا جای
ممکن به صورت مجازی خرید کنند .سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد:
توصیه اکید این است که تا جای ممکن بیماران مزمن از جمله افراد دچار
دیابت و فشارخون و سالمندان برای خرید به بیرون از خانه نروند و از خرید
کردن خودداری کنند.

تشخیص تعطیلی به عهده کمیته سالمت ستاد ملی کرونا است

تومانی موردنیاز و با یکپارچه سازی
زنجیره واردات نهاده تا کشت ،تولید و
خرید که به وزارت جهاد داده شده ،شاهد
کاهش قیمتها باشیم.
وی با اشاره به تصمیم ستاد اقتصادی
دولت برای کنترل قاچاق دام در مرزها
گفت :قیمت گوسفند در دو سوی
مرز متفاوت است و درباره قاچاق آن
تصمیماتی گرفته شد .صادرات تخم مرغ
قطع شد تا بتوانیم به تعادل قیمت در
داخل برسیم.

محققان به تازگی دریافتند؛

بزاق دهان راهی برای ورود
کروناویروس

ویروس کرونا با آلوده کردن سلول های دهان می تواند
باعث گسترش ویروس در بدن و انتقال آن به دیگران
باشد .محققان معتقدند که همین ویروس های موجود در
دهان عامل کاهش بویایی و چشایی در برخی مبتالیان
به کروناست.
پژوهشگران در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که
بافت دهان ،آسیب پذیرترین بافت بدن نسبت به ویروس
 SARS-CoV-2است .این گروه تحقیقاتی RNA ،انواع
سلول ها را در دهان آزمایش کرده و دریافتند که سلول
های غدد بزاقی ،زبان و لوزه ها در مقایسه با دیگر بافت
های دهان ،حامل بیشترین  RNAمرتبط با پروتئین
هایی هستند که کروناویروس برای آلوده کردن سلول ها
به آنها نیاز دارد.
از جمله این پروتئین ها ،گیرنده  ACE2است که ویروس
به آن اتصال می شود و نیز آنزیمی موسوم به TMPRSS
است که به ویروس امکان می دهد غشای خود را با سلول
بدن میزبان پیوند زده و به درون آن بلغزد.
به گزارش  ،livescienceمحققان نمونه بزاق بیماران
مبتال به کووید 19 -را بررسی کرده و دریافتند از آنجایی
که سلول های دهان بیش از هر چیز در آب دهان جمع
می شوند ،بنابراین ،هر چه ویروس بیشتری وجود داشته
باشد ،احتمال این که مبتالیان به کرونا بیشتر دچار
کاهش بویایی یا چشایی شوند ،بیشتر می شود .این در
حالی است که بزاق دهان برخی مبتالیان بدون عالمت هم
حاوی سلول های آلوده به ویروس بوده است.
محققان همچنین بافت دهان بیماران جان باخته کرونایی
را مورد مطالعه قرار دادند و شواهد بیشتری از وجود
عفونت در انواع سلول های در معرض آلودگی مشاهده
کردند .مطالعات نشان می دهد که دهان مسیری برای
عبور عفونت است که درست مانند دستگاهی برای ویروس
 SARS-CoV-2عمل می کند که عامل بروز کووید-
 19به شمار می رود .وجود عفونت  SARS-CoV-2در
دهان می تواند باعث بروز تغییراتی در تولید یا کیفیت
بزاق شود که نتیجه آن بروز عالئمی چون کاهش بویایی
و چشایی در برخی افراد است .تحقیقات بعدی محققان،
شناسایی چگونگی تأثیر عفونت دهان روی بیماران
کرونایی و چگونگی تأثیر سلول های عفونی در گسترش
ویروس بین افراد را بررسی می کند.

کرونا کهیر ایجاد میکند

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :بروز کهیر و ضایعات
پوستی نیز به عالیم و عوارض کرونا اضافه شده و برای
مبتالیان کورتن و داروهای ضد حساسیت با دستور پزشک
تجویز میشود.
مسعود مردانی افزود :افرادی که با ایجاد کهیر و ضایعات
پوستی دچار کرونا می شوند باید دو هفته در قرنطینه
بمانند و کسانی که از این بیماران مراقبت می کنند باید
همه اصول بهداشتی از جمله استفاده از ماسک ،دستکش،
فاصله گذاری اجتماعی و غیره را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه کرونا عالیم متفاوتی را در مبتالیان ایجاد
می کند ،اظهار داشت :نشانه کهیر آن است که به صورت
ناگهانی بر روی پوست ظاهر میشود و فرد را دچار خارش
شدید می کند ،محل ضایعات کهیر بطور مرتب دچار
تغییر می شود به نحوی که بیش از  ۲۴ساعت در محل
قبلی خود باقی می مانند و در هر بخشی از پوست می
توانند تظاهر پیدا کنند .این متخصص بیماریهای عفونی،
کهیر را از جمله مشکالت بسیار رایج پوستی دانست که
در اثر عفونت های ویروسی مانند کرونا ایجاد می شود
و روی بر پوست اثر میگذارد .مردانی تصریح کرد :کهیر
ضایعات قرمز و صورتی رنگ همراه با خارش است که می
تواند به صورت قرمزی یا توده های برجسته ظاهر شود و
بعد از گذشت دو هفته رفع می شود .بروز کهیر در همه
بیماران مبتال به ویروس کرونا در هر رده سنی وجود دارد.
به گفته وی ،برخی ضایعات پوستی کرونا به دلیل وجود
ویروس ظاهر نمی شوند ،بلکه واکنشی هستند که سیستم
ایمنی نسبت به ویروس نشان می دهد ،در بسیاری از
افراد ،درگیری بیش از حد سیستم ایمنی بدن منجر به
بروز واکنش ها و عالیم پوستی می شود و افراد درگیر
بیماری کرونا در گروه سنی سالمند با عالیم شدیدتری
روبرو می شوند.مردانی تاکید کرد :تاکنون ویروس کرونا
چهره های متفاوتی را در مبتالیان از خود نشان داده و
با عالیم ضایعات پوستی ،گوارشی ،سکته های قلبی و
مغزی ،دردهای عضالنی و غیره در افراد بروز یافته و تنها
راه مقابله پیشگیری و در صورت ابتال درمان به موقع است.
در حال حاضر شمار جانباختگان قطعی کرونا به ۳۶
هزار و  ۱۶۰نفر رسید و مجموع بیماران در کشور ۶۳۷
هزار و  ۷۱۲نفر است و  ۴۹۵هزار و  ۴۷۳نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین
 ۵۳۷۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون پنج میلیون
و  ۳۶هزار و  ۶۳۳آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است .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 و استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

کاریکاتور

سخنگوی دولت با بیان اینکه شورای
عالی امنیت ملی هیچ مصوبه ای در زمینه
تعطیل شدن یا نشدن نداشته است ،گفت:
تشخیص همه تعطیلیها به عهده کمیته
سالمت ستاد ملی کرونا است که ریاست
آن به عهده وزیر بهداشت است.
«علی ربیعی» روز چهارشنبه در حاشیه
جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران
در پاسخ به سوالی درباره اجرای تعطیالت
گسترده و قرنطینه و مخالفت شورای
عالی امنیت ملی باآن گفت :اساسا شورای
عالی امنیت ملی هیچ مصوبه ای در زمینه
تعطیل شدن یا نشدن نداشته است ،و این
خبر شایعه ،نگاه تقلیل گرایانه و جهتدار
نسبت به تصمیمات است؛ تنها مصوبه و
تایید شورای امنیت ملی ،تشکیل ستاد
ملی مقابله با کرونا بوده است که اعالم
کرده مصوبات آن مانند مصوبات شورای
عالی امنیت ملی است که این مصوبه به
امضای رهبر معظم انقالب رسیده است.
سخنگوی دولت به جلسه ستاد ملی کرونا
در حضور رهبر معظم انقالب اشاره کرد و
افزود :تشخیص همه تعطیلیها به عهده
کمیته سالمت ستاد ملی کرونا است که
ریاست آن به عهده وزیر بهداشت است.
معموال در کشور ما همه نظر میدهند
که این هم یکی از مواهب کشور ما است
که در هر رده تصمیم گیری هر کسی هر
نظری دارد اعالم میکند
وی تاکید کرد :آنچه که مالک عمل است
تصمیم کمیته بهداشت و سالمت ستاد
کرونا به ریاست وزیر بهداشت است و
هر تصمیمی که آنها در مورد تعطیلیها
بگیرند ،قطعا اجرا می شود ،اساسا دنیا
یک شیوه خاص برای مقابله کرونا
نداشته است و صرفا از یک کشور حرف
نمیزنیم و کشورهای مختلف سیاستها
و شیوههای مختلف داشتهاند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس
جمهوری ادامه داد :ناچاریم تعطیالت را
هر جا که الزم است اجرا کنیم و در عین
حال عمل به پروتکل های بهداشتی را
دستور کار قرار داده و زندگی با پروتکل را
ترویج کنیم .هیچ چشم اندازی برای پایان
بیماری مثال برای یک سال یا دو سال
وجود ندارد بیشتر باید روی این متمرکز
شویم که مردم در یک تالش همگانی،
پویشی ایجاد شود که همه از کودکی تا
بزرگسالی و سالمندی دستور العملهای
بهداشتی را رعایت کنند.
ربیعی با اشاره به اینکه شیوع ابتال و مرگ

و میر ناشی از کرونا در دید و بازدیدها
افزایش پیدا کرد ،افزود ۸۸ :درصد
مرگ و میرهای کشور در سالمندان یا
بیماران زمینه ای است .در دوره اوج اول
در اروپا ،سالمندان زیادی فوت کردند
اما ما مراقبت های خوبی از سالمندان
داشتیم که خوشبختانه درمراکز نگهداری
بهزیستی دولتی و خصوصی هستند فوتی
زیادی نداریم ولی به یک باره مراودات
خانوادگی منجر به افزایش تعداد فوتیها
شد.
وی تاکید کرد :برای جلوگیری از شیوع
کرونا و افزایش فوتی ،بیشتر از تعطیلی
مراعات دستورالعملهای بهداشتی توسط
مردم مهم است.
سیاستگذاری با ستاد ملی کرونا ،
چگونگی اجرا با قرارگاه عملیاتی
ربیعی درباره ضمانت اجرایی تصمیمات
ستاد ملی کرونا گفت :در موضوع مقابله
با کرونا سیاستگذاری به عهده ستاد ملی
مقابله با کرونا و چگونگی اجرای مصوبات
به عهده قرارگاه است ،استانها هم تقریبا
حالت قرارگاهی گرفتهاند ،بعالوه وظیفه
پیشنهاد به ستاد ملی دارند و تمام وظایف
قرارگاه توسط استانها اجرا میشود.
سخنگوی دولت گفت :در زمینه پاساژها
و فعالیتهای گروه  ۳ ،۲و  ۴کنترل به
صورت کامل انجام میشود و ضمانت اجرا
هم دارد ،گزارش اخطارها و تعطیلیها
وبرخوردهای جدی ،وجود دارد .فقط
در یک مورد با احتیاط رفتار می کنیم.
افرادی که در مراکز عمومی از ماسک
استفاده نمیکنند که آن هم در این زمینه
بحث کردیم تا تقلیل پیدا کرد و کامال هم
اجرا میشود
ربیعی افزود :در مراکز عمومی که طرح
«ماسک پوشیدن از خانه تا خانه» اجرا
می شود اگر این طرح را مراعات نمی
کنند یک پیچیدگیهایی وجود دارد که
برای آن هم تمهیداتی اندیشیده شده
است تا تنش صورت نگیرد و افراد ملزم
به اجرا شوند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس
جمهوری با بیان اینکه ضمانت اجرای
مصوبات باالست ،بیان کرد :در سفرهای
اخیر مشاهده شد که وقتی تصمیم گرفته
شد با ضمانت اجرایی باالیی هم عملیاتی
شد ،اگر دستورالعملهای بهداشتی به
همین شکل اجرا شود و همکاریهای
عمومی صورت بگیرد امیدواریم

درهفتههای آینده میزان مرگ و میرها
کاهش پیدا کند.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به
برنامه دولت برای کاهش قیمت و کنترل
قیمت گوشت و مرغ گفت :در جلسات
اخیر ستاد اقتصادی دولت این موضوع در
دستور کار بود ،بخشی از افزایش قیمتها
به دلیل عدم تامین به موقع ارز و ورود
دیرهنگام کاالها به کشور بود به طوری
که نهادهها به دلیل مشکالت ارزی دیر
خریداری و وارد شد.
سخنگوی دولت بیان کرد :با تمهیدات
اندیشیده شده توانستند از ارز مبادلهای
و تهاتر استفاده کنند ،کمبود این نهادهها
بر اقالمی مانند گوشت ،مرغ و تخم مرغ
تاثیر گذاشته بود .بخشی از کاالها هم در
گمرک مانده بود که وارد کنندگان این
کاالها مانند برنج که ارز آن آزاد اعالم
شده بود ،انتظار داشتند با ارز ۴۲۰۰
تومانی ترخیص شوند.
وی افزود :با تصمیم گرفته شده درباره
گمرک و ارزهایی غیرنیمایی برای کاالها
و تمهیدی که بانک مرکزی به کار گرفت
گشایشهایی صورت گرفت که تاثیر خود
را در بازار خواهد گذاشت.
ربیعی با اشاره به برگزاری منظم جلسات
ستاد تنظیم بازار بیان کرد :همچنین
میان وزارت جهاد کشاروزی و صمت
تقسیم کار صورت گرفته و بر اساس آن
زنجیره کنترل و توزیع برخی کاالها را به
یکجا مترکز کردیم .وظیفه تامین مرغ و
تخم مرغ از از خرید نهاده تا رسیدن به
دست توزیع کننده بر عهده وزارت صمت
قرار گرفت .مرحله توزیع هم به وزارت
جهاد کشاورزی واگذار شد و عرضه مرغ
و تخم مرغ و گوشت در بازار توسط وزارت
جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.
ترخیص  ۲۵هزار تن برنج از گمرک
ربیعی گفت :بر اساس گزارش وزیر جهاد
کشاورزی و بر مبنای اختیارات داده شده،
اقدامات و هماهنگیها صورت گرفته و
 ۲۵هزار تن برنج از گمرک ترخیص شده
است .پیش از این به دلیل برخی کمبودها
از ذخیره استفاده کردیم اما وضعیت
ذخیره سازی هم مناسب است و بخشی
از تمرکز هم بر تامین مایحتاج شب عید،
میوه و گوشت و مرغ شب عید معطوف
شده است.
سخنگوی دولت بیان کرد :امیدواریم با
تالش بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰

هزینههای درمان کرونا
تحت پوشش بیمه قرار گرفت

عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در
شورای عالی بیمه سالمت کشور گفت:
تمامی هزینههای مربوط به درمان
بیماران کرونا تحت پوشش بیمه قرار
گرفت و سقف ریالی ارایه خدمات به این
بیماران برداشته شد.
یحیی ابراهیمی روز چهارشنبه در گفت
و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :هزینه
معالجه و درمان بیماران مبتال به کرونا
بر اساس وضعیت جسمانی بیمار تغییر
میکند که در بسیاری از بیماران وخیم
به بیش از  ۴۰میلیون تومان می رسد.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس
شورای اسالمی افزود :پس از رایزنی های
صورت گرفته با وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،هزینه های سنگین
درمان توسط خانواده های متوفیان کرونا
نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته و به این
اجحاف پایان داده شد.
ابراهیمی با اشاره به برگزاری نشست
شورای عالی بیمه عنوان کرد :با تصویب

این شورا ،تمامی بیماران کرونایی تحت
پوشش بیمه قرار گرفتند و سقف ریالی
برای مراکز درمانی و داروخانه ها نیز
برداشته شد.
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در
شورای عالی بیمه سالمت کشور تاکید

کرد :بنابراین سازمانهای بیمهگر موظف
به اجرای پروتکلهای کرونا هستند و
بیماران کرونایی برای بستری ،درمان و
استفاده از دارو باید تحت پوشش کامل
بیمهای قرار بگیرند.
ابراهیمی با اشاره به حمایت نکردن

برخی گشایشها برای برگشت منابع
مالی به کشور صورت گرفته است
ربیعی درباره اقدامات دولت برای تامین
ارز و رفع مشکالت معیشتی مردم و تامین
کاالهای اساسی گفت :ما همواره تالش
کردهایم با افزایش صادرات ،ارز بیشتری
تامین کنیم ،پول ما در برخی از کشورها
است که تالش مضاعفتر و مذاکرات انجام
شده و خوشبختانه برخی گشایشها برای
برگشت پول به کشور صورت گرفته است.
وی افزود :در ارتباط با ارز باید بپذیریم که
مانند سالهای قبل نیستیم و فشار تحریم
باعث شده که نتوانیم مانند سالهای قبل
ارز زیادی در کشور داشته باشیم .ولی
تالش ما این است که ارز به اندازه زندگی
روزمره مردم و کاالها را تامین کنیم.
سخنگوی دولت همچنین درباره تفکیک
وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صنعت،
معدن و تجارت گفت :در این زمینه
زنجیره سه کاالی مهم گوشت ،مرغ و
تخممرغ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده
شد.
ربیعی یادآورشد :در مورد نهادههای
کشاورزی که در گمرک بودند و همچنین
ارز تخصیصی برای این نهادهها تصمیماتی
گرفته شد که فکر میکنم شاهد پایین
آمدن قیمتها باشیم.
وی درباره ادعای حضور چشمگیر ایران
در آزمایشات بالینی اظهار کرد :این
دارو دارویی نیست که کشوری بخواهد
به خاطر انجام آزمایش به ما داده باشد.
ما  ۹۷درصد داروها را خودمان تولید
میکنیم و حتی تولید داروهای گرانقیمت
را هم شروع کردهایم و  ۳درصد دارو را
وارد میکنیم .اینکه یک کشوری برای
آزمایش به ما دارو بدهد ،چنین چیزی
نبوده است.
سخنگوی دولت گفت :پزشکان مختلف
داروهای مختلفی تجویز میکنند که یک
بخش از این داروها در شبکه بهداشت و
درمان است و یک بخش را هم از بازار
آزاد تهیه میکنند .همکاری ما با سازمان
بهداشت جهانی این بود که اثر این داروها
بر بیمارانی که آن را مصرف میکنند،
سنجیده میشود و در گروههای آزمایشی
مشخص و نتایج آن به سازمان بهداشت
جهانی داده میشود.
ربیعی خاطرنشان کرد :تا جایی که من
اطالعدارم حداقل بیش از  ۴۰کشور در
این آزمایش جهانی مشارکت دارند.
البته شاید عدد من ،قدیمی و مربوط
به روزهای اول باشد و اکنون کشورهای
بیشتری مشارکت داشته باشند.
دستیار ارتباطات گستردگی همکاری
ما به دلیل مشارکت بیشتر پژوهشگاه ما
بوده که خوشبختانه پژوهشگران علمی و
شرکتهای دانشبنیان ما در زمینه دارو
تالش بسیار خوبی داشتند.

برخی سازمانهای بیمهای از بیماران
کرونایی اظهار داشت :در تمام دولتهایی
که پروتکل کرونا را به طور کامل اجرا
کردهاند پوشش بیمهای به صورت کامل
انجام می شود و بخشی از کار مربوط به
بیمهها است.
وی گفت :پروتکلهای مربوط به کرونا
توسط برخی شرکت های بیمه کشور اجرا
نمی شد و خانواده عالوه بر تحمل مرگ
یک عزیز ،می بایست حدود  ۴۰میلیون
تومان بابت هزینه درمان پرداخت می
کرد.
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در
شورای عالی بیمه سالمت کشور تاکید
کرد :یک میلیارد یورو از سوی رهبری به
بخش کرونا تخصیص پیدا کرده است که
این اعتبار صرفا باید در حوزه کرونا هزینه
شود و موضوع بیمه نیز از زیرشاخههای
اصلی کنترل این ویروس است.
ابراهیمی ادامه داد :سازمانهای بیمهگر
خصوصی و دولتی موظف به اجرای
پروتکلهای کرونا هستند چراکه پروتکل،
تنها استفاده از ماسک نیست بلکه اجرای
کامل پوشش بیمهای نیز از اهمیت بسیار
مهمی برخوردار است.

کاریکاتور /میلیاردرهای فقیر!!!

جامعه
معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

جمع های خانوادگی،

مهمترین عامل ابتال به کرونا

معاون درمان وزارت بهداشت رفت و آمدهای و دورهمی
های خانوادگی را از جمله علل خطر ابتال به کرونا خواند.
دکتر قاسم جان بابایی  -معاون درمان وزارت بهداشت
به همراه دکتر واعظی رییس اداره اورژانس بیمارستانی
وزارت بهداشت و جمعی از مسئوالن دانشگاه علوم
پزشکی یزد ،ابتدا از بخش های بستری بیمارستان شهید
صدوقی یزد بازدید و به ارزیابی شیوه مدیریت و درمان
بیماری کرونا پرداخت.
وی سپس با حضور در شهرستان میبد از بیمارستان
امام جعفر صادق(ع) بازدید کرد و نحوه خدمت رسانی
به بیماران و شیوه اجرای پروتکل درمانی در این مرکز را
مورد ارزیابی قرار داد.
معاون درمان در حاشیه این بازدید گفت :تمام امکانات و
زیرساخت های بیمارستان در اختیار بیماران کرونا قرار
گرفته و همکاران نیز بسیار خوب از بیماران مراقبت
میکنند.
وی ادامه داد :با تجربه  ۹ماهه اخیر شرایط مراقبت از
بیماران بسیار خوب و تمام داروهای مورد نیاز فراهم
شده است.
جان بابایی همچنین از بخش های مختلف بیمارستان
ضیایی اردکان از جمله اورژانس و بخش های بستری
بیماران حاد تنفسی و بخش های ویژه این مرکز بازدید
کرد و از نزدیک در جریان مشکالت و کمبودها قرار
گرفت.
جان بابایی در حاشیه این بازدید گفت :علیرغم آمار
باالی بیماران بستری خوشبختانه همکاران ما در حال
ارائه خدمات مطلوب به بیماران هستند.
وی با اشاره به حضور همزمان چندین پزشک متخصص
در این بیمارستان ،افزود :این حضور نشاندهنده آن
است که تمامی کادر پزشکی و درمانی شهرستان اردکان
برای ارائه خدمت به مردم بسیج شدهاند تا مردم در این
روزهای سخت نگران نباشند.
همچنین شرکت در نشست استانی پیشگیری و مقابله با
کرونا با حضور معاون درمان وزیر بهداشت ،استاندار یزد،
نماینده مردم شهرستان های یزد و اشکذر در مجلس
شورای اسالمی و جمعی از مسئولین حوزه بهداشت و
درمان از دیگر برنامه های این سفر بود.
جان بابایی در این نشست گفت :میزان فوتی ها در
اورژانس ها و بخش های بیمارستانی استان یزد نسبت به
جمعیت ،پایین تر از میانگین کشوری است.
وی ادامه داد :همچنین متوسط اقامت بیماران کرونایی
در بیمارستان های استان کمتر از متوسط کشوری بوده
و شاهد سرعت باالی بهبود بیماران هستیم که نشان از
مراقبت های خوب استان دارد.
جان بابایی افزود ۷۵ :درصد تخت های  ICUاستان
درگیر بیماران کرونایی است و شاهد مدیریت خوب
درمانگاه های سرپایی استان در کم کردن بار مراجعان به
بیمارستان ها هستیم.
وی در این نشست از مراقبت خوب بیمارستان های یزد
از مادران باردار و همچنین کنترل خوب بیماران اتباع در
استان خبر داد.
معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
خاطر نشان کرد :دستگاه های پیشرفته قلب و دیالیز،
 ۲سی تی اسکن پیشرفته و تجهیز بیمارستان های در
حال ساخت استان از جمله برخی برنامه های کوتاه مدت
معاونت درمان در استان است.
دکتر جان بابایی تاکید کرد :رفت و آمدهای خانوادگی
باالی یزدی ها به نسبت دیگر مناطق کشور موجب شیوع
باالی این بیماری در استان شده است.

به دنبال ارتقای کیفیت زندگی
زنان روستایی هستیم

معاون امور زنان رییس جمهوری گفت :حدود  ۲هزار نفر
مربی را برای آموزش زنان روستایی در نظر داریم تا آنان
بتوانند با ورزش و داشتن سواد حرکتی الزم ،سالمتی
خود را حفظ کنند.
معصومه ابتکار در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در
جمع خبرنگاران گفت :موافقتنامهای را این هفته با
وزیر ورزش و جوانان برای ارتقاء و بهبود وضعیت زنان
روستایی امضا کردیم که هدف از این کار حل مشکالت
ناشی از سختی کار زنان روستایی است.
وی افزود :براساس این توافقنامه ما حدود  ۲هزار نفر
مربی را برای آموزش زنان روستایی در نظر داریم تا آنان
بتوانند با ورزش و داشتن سواد حرکتی الزم ،سالمتی
خود را حفظ کنند و شاخصهای کیفیت زندگی آنان
را ارتقاء دهیم.
معاون امور زنان رییس جمهوری گفت :برای زنان
روستایی اقدامات مختلفی انجام دادیم و حدود  ۵۰هزار
زن روستایی برای تولید محصوالت سالم آموزش دیدند.
ابتکار ادامه داد :از طرف دیگر با نهضت سواد آموزی برای
توسعه سطح سواد و آموزش زنان روستایی طرح هایی
داریم و دستاوردهای خوبی داشتیم و در این دوره به زنان
روستایی توجه ویژه ای کردیم که استمرار خواهد داشت.

