مخاطره کرونا در نظام تعلیم و تربیت
مخاطره ای خاموش است

ممنوعیت تجمعات ،مراسمها و
دورهمیها باید با جدیت اعمال شود

وزیر آموزش و پرورش گفت :مخاطره کرونا در نظام تعلیم
و تربیت مخاطرهای خاموش است و آسیب ماندگاری
در نظام تعلیم و تربیت ایجاد می کند .محسن حاجی
میرزایی در دهمین نشست از سلسله نشستهای گفتگوی
هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت
آموزشوپرورش و دستگاههای مختلف کشور و با موضوع
گفتگو بر محور تحول که با حضور وزیر آموزش ...
صفحه ()4

ممنوعیت تجمعات ،مراسمها و دورهمیها باید با جدیت
اعمال شود .وزیر کشور با بیان اینکه ارزش جان انسانها
فراتر از پول و هزینههای مادی است ،گفت :باید با پای کار
آوردن همه ظرفیتها و توان موجود کشور ،اجازه ندهیم جان
شهروندان مان به راحتی در معرض خطر قرار گیرد .عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد
ملی مبارزه در نشست مشورتی با تعدادی ....
صفحه ()4
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طی هفت ماه امسال صورت گرفت؛

رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

دانش آموزان بهترین
سفیران سالمت هستند

سال چهاردهم * شماره  4 * 2737صفحه * 1000تومان

وزیر بهداشت در دیدار با وزیر آموزش
و پرورش و معاونان این وزارتخانه
گفت:هدف ما این است که هر خانواده
یک پایگاه سالمت باشد و دانش آموزان
می توانند سفیران سالمت باشند.
وزیر بهداشت و آموزش پزشکی در
حاشیه دهمین برنامه گفتگوی هفته
که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه
بین وزارت آموزشوپرورش و دستگاه
های مختلف کشور و با موضوع گفتگو
بر محور تحول که با حضور وزیر آموزش
و پرورش ،اعضای شورای معاونان،
مدیران کل آموزش و پرورش استان و
روسای  ۷۶۰منطقه آموزش و پرورش
کشور صبح امروز برگزار شد ،در جمع
خبرنگاران در فضای مجازی گفت:
آموزش و پرورش نقش پر رنگی به
عنوان دستگاه های موثر در سالمت
جامعه دارد و خوشحال شدم مواردی را
در این جلسه تبادل کردیم.
وی ادامه داد :ما پیش از این در کشور
با پوشش باالی واکسیناسیون و مراقبت
از زنان باردار و توصیه های همگانی
توانستیم از مرگ و میر کودکان و گروه
های آسیب پذیر جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد :امروز با پرفشاری خون
که نتیجه تغذیه غلط و شیوه زندگی
نامطلوب است ،مشکالت زیادی در
کشور داریم و ساالنه  ۹۷هزار مرگ به
دلیل پرفشاری خون و عوارض ناشی از
آن را داریم که یک فاجعه است.
وی با اشاره به آمار باالی مرگ و میر
در کشور بر اثر بیماریهای غیر واگیر،
افزود :آمار مرگ بر اثر پرفشاری خون
به عنوان قاتل خاموش در کشور بسیار
نگران کننده است .نمکی بر ضرورت
اصالح سبک زندگی در جامعه تاکید
کرد و گفت :بهترین مکان برای آموزش
اصالح شیوههای زندگی ،مدرسه است.
نمکی گفت :قب ً
ال هم ما همکاری های
مشترکی با آموزش و پرورش ...
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مختومه شدن بیش از
 25هزار پرونده در استان

طغیان کرونا
در استان

روزگار سیاه کرونایی
گچساران با چاشنی دورهمی
خانوادگی در طبیعت
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یاسوج از لحاظ
معماری و شهرسازی
شهری بی هویت است
2

حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت اظهار داشت  :اینک فرصتی برای دولت آینده امریکا پیش آمده
است که اشتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی ،به مسیر
پایبندی به تعهدات بین المللی ،بازگردد.
رییس جمهوری افزود :جمهوری اسالمی ایران ،همواره به تعهدات خود در صورت
رعایت مسئوالنه از سوی همه اطراف تعهد ،پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان
را راهبرد خود میداند.
روحانی با تاکید بر پیروزی مقاومت ملت ایران در جنگ اقتصادی تحمیل شده
توسط دولت آمریکا ،اظهار داشت :مردم ایران با مقاومت قهرمانانه خود در برابر
جنگ تحمیلی اقتصادی ،اثبات کردند که سیاست فشار حداکثری امریکا محکوم
به شکست است.
رییس جمهوری تصریح کرد :اینک زمان آن است که در سایه همکاری و همافزایی
ایران و همسایگان ،شاهد ارتقاء امنیت و توسعه در منطقه باشیم و مسیر ثبات و
رشد اقتصادی کشور ،با قوت و سرعت هرچه بیشتر  ،پیموده شود.
روحانی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت تاکید کرد :در شرایط رو به بهبود
اقتصادی دولت با اتخاذ سیاستهای متناسب مالی و کنترل و هدایت نقدینگی به
سمت تولید و توسعه سرمایه گذاری  ،تقویت ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی
و رشد اقتصادی کشور را با قوت دنبال می کند.
رییس جمهور همچنین در این جلسه وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای ارتقای
انضباط مالی و بودجه ای ،فروش سهام و دارایی های مازاد دولتی و انتشار اوراق
بدهی دولت را طبق برنامه مصوب ادامه دهد.

کاهش  ۲۰تا  ۲۵درصدی
قیمت خودروهای داخلی

بررسی بازار خودروی پایتخت حاکی از سرعت گرفتن سقوط قیمتها در چند
روز گذشته است .رییس انجمن نمایشگاه داران خودروی پایتخت میگوید :قیمت
خودروهای داخلی و مونتاژی در روز جاری (یکشنبه ۱۸ ،آبانماه) کاهش  ۲۰تا ۲۵
درصدی را نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ثبت کرده است.
همانطور که کارشناسان پیش از این پیشبینی کرده بودند قیمت خودروها که در
ماههای گذشته بیضابطه و حبابی باال رفته بود ،با کاهش نرخ ارز ،این روزها به
سرعت در حال ریزش است.
رکودی که در بازار خودرو در ماههای گذشته به دلیل افزایش بیدلیل قیمتها
شاهد بودیم و فروشندگان افزایش قیمت ارز را شاخص افزایش قیمتها قرار
داده بودند ،این روزها شدیدتر شده ،اما این بار دلیل رکود ،افت قیمتها و انتظار
مشتریان برای کاهشهای بیشتر است.
کارشناسان میگویند :در حالی که متقاضی برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد،
فروشندگان طی روزهای گذشته به صف شده و خودروهای خود را در معرض
فروش قرار دادهاند.
این در حالی است که روز(یکشنبه) با کاهش محسوس نسبت به روز پنجشنبه
هفته گذشته ،هر دستگاه پژو  ۲۰۶با کاهش حدود  ۵۰میلیون تومانی به ۲۱۰
میلیون تومان ،پراید  ۱۳۱به  ۱۰۲میلیون تومان ،تیبا  ۲به  ۱۴۷میلیون تومان،
تیبا صندوقدار  ۱۳۰میلیون تومان ،ساینا  ۱۴۳میلیون تومان ،پژو پارس معمولی
 ۲۲۰میلیون تومان ،پژو  ۴۰۵جی .ال .ایکس  ۲۰۷میلیون تومان و سمند ال.
ایکس  ۱۹۳میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
البته قیمتهای اعالم شده به معنی تایید نرخها نیست ،بلکه ارقامی است که در
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قریب بر 9ماه از حضور مهمان ناخوانده در کشور و به تبع در
استان و شهرستان و گچساران میگذرد .مهمانی که همچنان
برای خود جوالن میدهند و روز به روز بر افزایش شمار
مبتالیان و فوتیها تاثیر میگذارد .صحبت از بیماری و یا
همان ویروس کرونا است ،ویروسی که همه جهان را تحت
تاثیر خود قرار داده و تا به این لحظه توانسته بر اقتصاد،
معیشت و سالمت مردم اثر بگذارد .این ویروس ناشناخته از
بیتوجهی برخی از مردم به هشدارهای مسووالن و رعایت
نکردن پروتکل های بهداشتی استفاده کرده و همچنان برای
خود میتازد و گویی که اتفاقی رخ نداده است .آری صحبت
از بیتوجهی برخی از شهروندان است ،شهروندانی که در این
روزها با اعمال سختگیرانه محدودیتهایی کرونایی در برون از
شهر و در طبیعت با برپایی دورهمی خانوادگی ...

رئیس جمهور عنوان کرد:
دولت آینده آمریکا اشتباهات گذشته را جبران کند

رییس جمهوری از دولت آینده آمریکا از فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات
گذشته استفاده کند و تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران ،همواره به تعهدات خود
در صورت رعایت مسئوالنه از سوی همه اطراف تعهد ،پایبند بوده و تعامل سازنده
با جهان را راهبرد خود میداند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین

معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل
اختالف کهگیلویه و بویراحمد گفت :طی  ۷ماهه
امسال  ۲۵هزار و  ۵۴۰پرونده در شورای حل اختالف
استان مختومه شده است .حجت االسالم و المسلمین
سید محمد ابراهیم ساجدی روز یکشنبه  ۱۸آبان ماه
در نشست خبری به مناسبت  ۱۸آبان سالروز بنیان
گذاری شورای حل اختالف افزود :در این مدت پرونده
های وارده  ۲۶هزار  ۳۸۴فقره بوده که از این تعداد
 ۲۵هزار  ۵۴۵فقره مختومه شدند...

فضای مجازی و سایتهای خودرویی از سوی فروشندگان آگهی میشود و بسیاری
از آنان از ترس ضرر و زیان ،در مقابل ریزش قیمتها مقاومت میکنند.
«سعید موتمنی» رییس انجمن نمایشگاهداران خودروی پایتخت در این زمینه به
ایرنا گفت :هرچند قیمتها در یک ماه گذشته روند صعودی گرفته بود ،اما همه
آنها روی کاغذ بود و خرید و فروشی انجام نمیشد.
وی بیانداشت :این روزها متاثر از افت نرخ ارز ،قیمتها در بازار خودرو رو به
کاهش گذاشته و به سوی منطقی شدن در حرکت است.
ثبات نرخ ارز ،کلید رونق بازار
موتمنی تاکیدکرد :قیمتها ارتباط مستقیم و نزدیکی با نرخ دالر دارد و هر کجا
نرخ ارز تثبیت شود ،قفل معامالت باز خواهد شد.
وی یادآور شد :بیستم شهریورماه امسال در حالی که نرخ دالر  ۲۲هزار و ۵۰۰
تومان بود ،پراید  ۷۸میلیون تومان قیمت داشت ،بنابراین با نرخ  ۲۲هزار تومانی
امروز دالر ،قیمت پراید هنوز جا برای کاهش بیشتر دارد.
این مقام صنفی تاکیدکرد :فروشندگان نمیتوانند در برابر روند کاهشی قیمتها
مقاومت کنند و هرگونه تاخیر در فروش خودرو ،به ضررشان تمام میشود.
در این زمینه برخی فعاالن بازار خودرو معتقدند که این روزها با تشکیل صف
فروش ،خریداران هستند که تعیینکننده قیمتند.
به گفته آنان ،افت قیمت در بازار خودروهای مونتاژی و خارجی به مراتب شدیدتر
است .پیشتر نایب رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت در گفت و گو
با ایرنا گفت :اگر دالر تا مرز  ۱۸تا  ۲۰هزار تومان ریزش کند ،قیمت کاذب
خودروهای خارجی دستکم تا  ۴۰درصد فرو خواهد ریخت.

دبیر شورای هماهنگی
بانکهای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

بانکهای استان
تعطیل شدند
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عوامل اجتماعی پر خطر
عامل گرایش فرد
به اعتیاد است
3
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اصالحیهآگیه مناقصهعمویم یک مرحله ای
تمدید مهلت زمان دریافت و ارسال اسنادمناقصه

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 /12
 - 7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :روز چهارشنبه  1399 /8 /21ساعت 14
 - 8مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  :روز شنبه  1399 /09 /01ساعت 14
 - 9زمان بازگشایی پاکت ها  :روز یکشنبه  1399 /09 /02ساعت  8صبح
 - 10زمان اعتبار پیشنهاد ها 1399 /12 /01 :ساعت 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

رکورد مرگ روزانه کرونا
در ایران به  ۴۵۹نفر رسید

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۴۵۹بیمار
دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان
قطعی بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۳۸هزار و  ۲۹۱نفر رسید و  ۲۷استان
همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند .سیما سادات الری روز یکشنبه درباره
آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این
ویروس افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۱۸آبان  )۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۹ ،هزار و  ۲۳۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۷۱۲نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶۸۲هزار و  ۴۸۶نفر رسید.سخنگوی وزارت
بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۵۲۰هزار و  ۳۲۹نفر از بیماران ،بهبود

یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۵۵۲۳نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون
پنج میلیون و  ۲۲۴هزار و  ۲۵۲آزمایش 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 .استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان
و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :امروز بیشترین میزان مرگ روزانه کرونا در
ابتدای شیوع این بیماری در کشور ثبت کردیم .علت این وضعیت افزایش موارد
بستری این بیماری در بیمارستانها و مراکز درمانی در هفته های اخیر است.
وی افزود :کنترل و مهار اپیدمی کرونا در کشور نیازمند همکاری و همدلی
همه دستگاههای مسئول بیش از هر زمان است .ما در یک جنگ تمام عیار
قرار داریم و همه مردم و مسئوالن در همه دستگاههای اجرایی باید خودشان
را سربازان این نبرد سهمگین بدانند.
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سیری در استان

فقر فرهنگی مهمترین
عامل شیوع انتشار
ویروس کرونا
در کهگیلویه
امام جمعه دهدشت از فقر فرهنگی به عنوان مهمترین
عامل شیوع انتشار ویروس کرونا در کهگیلویه نام برد و
گفت :متاسفانه برخی مسئوالن با انتشار مراسمات چندین
هزار نفری ،مروج فقر فرهنگی هستند.

رویداد
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان خبر داد

بانکهای کهگیلویه و بویراحمد

حجتاالسالم علی وحدانی فر در نشست اضطراری شورای
سالمت در دهدشت یکی از مصادیق تقوا در اسالم را نهی از
ضرر عنوان و اظهارکرد :ویروس کرونا یکی از مصادیق بارز
این حدیث است و همه باید نسبت به جلوگیری این ویروس
اهتمام بورزیم.
وی از فقر فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل انتشار
ویروس کرونا در شهرستان نام برد و تصریح کرد :وقتی
در یک مراسم تشییع چندین هزار نفر شرکت میکنند و
نماز میتی که تنها پنج تکبیر واجب دارد ،میآیند چندین
سخنران و” تشمال” اجرا می کنند ،و این چیزی نیست جز
فقر فرهنگی.
حجتاالسالم وحدانی فر بیان کرد :متاسفانه برخی
مسئولین ما خودشان با استوری کردن برخی مراسمات
ترویج فقر فرهنگی را در جامعه رایج میکنند.
وی با توجه به انتشار برخی کلیپها در خصوص مردم
دیشموک گفت :برخی این تصاویر و کلیپها واقعیت ندارند

یاسوج از لحاظ معماری و شهرسازی
شهری بی هویت است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
گفت :یاسوج از لحاظ معماری و شهرسازی فاقد هویت
است و تخلفات موجود در ساخت و سازها نشان از
بی هویتی در معماری این شهر است .احد جمالی در
نشست شورای برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد در
یاسوج اظهار داشت :ساخت و ساز غیر مجاز در یاسوج و
حاشیه آن ،هویت معماری شهری را به خطر انداختهو
قانون گریزی به راحتی قابل مشاهده است.
وی افزود :باید هر چه سریع تر طرح جامع شهری
یاسوج و در پی آن طرح تفصیلی تدوین شود تا این
قانون گریزی ها کاهش یابند .معاون سیاسی و امنیتی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت :شهر یاسوج
تنها شهری است که شیب رشد جمعیت آن در همه
دوران مثبت بودهو بسیار مهاجر پذیر است.
جمالی بیان کرد :این شهر دارای مواهب خدادادی فراوان
و جاذبه های گردشگری است که می طلبد در طرح
جامع شهری به این موارد توجه ویژه شود.
وی تاکید کرد :اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی این
شهر بسیار ضروری است و هر چه سریع تر باید عملیاتی
شود .معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و
بویراحمد با اشاره به طرح جامع شهر دهدشت نیز عنوان
کرد :با توجه به  ۲پروژه بزرگ نیروگاه سیکل ترکیبی
و پتروشیمی دهدشت و همچنین جاده پاتاوه دهدشت
بدون شک جمعیت این شهر بیشتر خواهد شد.
وی گفت :باید تمامی جوانب برای اجرای طرح جامع شهر
دهدشت نیز مورد نظر قرار گیرد و به طور کارشناسانه در
این باره تصمیم نهایی گرفته شود.
جمالی تاکید کرد :همچنین این شهر در کنار  ۲سد
مارون و کوثر قرار دارد و دارای موقعیت ویژه ای است.

روزگار سیاه کرونایی گچساران با

چاشنی دورهمی خانوادگی در طبیعت

قریب بر 9ماه از حضور مهمان ناخوانده در کشور و به
تبع در استان و شهرستان و گچساران میگذرد.
مهمانی که همچنان برای خود جوالن میدهند و روز به
روز بر افزایش شمار مبتالیان و فوتیها تاثیر میگذارد.
صحبت از بیماری و یا همان ویروس کرونا است ،ویروسی
که همه جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و تا به این
لحظه توانسته بر اقتصاد ،معیشت و سالمت مردم اثر
بگذارد .این ویروس ناشناخته از بیتوجهی برخی از
مردم به هشدارهای مسووالن و رعایت نکردن پروتکل
های بهداشتی استفاده کرده و همچنان برای خود
میتازد و گویی که اتفاقی رخ نداده است .آری صحبت
از بیتوجهی برخی از شهروندان است ،شهروندانی
که در این روزها با اعمال سختگیرانه محدودیتهایی
کرونایی در برون از شهر و در طبیعت با برپایی دورهمی
خانوادگی به زنجیره کرونا کمک میکنند و هر کدام
بدون آن که خود بداند ناقل این بیماری میشود.
با توجه به اینکه شهرستان گچساران جزء46شهرستان
بحرانی کشور در زمینه کرونا را سپری میکنند و این
روزها آمار خوبی از شهرستان در زمینه کنترل این
بیماری و کاهش افراد مبتال و فوتی گزارش نمیشود
اما باز هم برخیها در ایام تعطیالت و به خصوص در
بعد از ظهرها دورهمی خانوادگی در مناطق تفریحی و
گردشگری گچساران مشاهده میشود.
اکنون شهرستان گچساران که در وضعیت فوق قرمز
قرار گرفته است اما مشاهده میشود برخی از خانوادهها
بدون رعایت دستورالعملهای بهداشتی از جمله زدن
ماسک و یا فاصله گذاری اجتماعی با به راه انداختن
دورهمی در مناطق گردشگری و تفریحی از جمله
روستای دیل ،آرو ،سرابننیز ،و  ....مشغول به تفریح و
گفتوگو هستند .این خانوادهها که برای چیدن بنک و
کلخنگ یا همان پسته کوهی و یا برای به راه انداختن
کباب به این مناطق میروند نمیدانند با تشکیل چنین
دورهمیهایی چه کمکی به زنجیره کرونا میکنند .عالوه
بر هشدارهای مسووالن و وزرات بهداشت از عدم حضور
در تجمع برای قطع این زنجیره منحوس اما برخیها
انگار گوش شنوایی ندارند و همچنان از این تعطیالت و
دورکارهایی که این روزها دولت برای کاهش شمار افراد
مبتال به کرونا اعمال میکند از این فرصت استفاده کرده
و مشغول به راهانداختن دورهمی خانوادگی در طبیعت
هستند.

و شان نظام جمهوری اسالمی را زیر سوال میبرد ،نهادهای
امنیتی اجازه ندهند هر دوربین به دستی از دیشموک فیلم
تهیه و در فضای مجازی نشر دهد.
امام جمعه دهدشت افزود :برخی افراد دوست دارند فقیر
زندگی کنند در حالی که چندین خانه و سرمایه در سایر
شهرستانها دارند ،و ما اینگونه دچار فقر فرهنگی هستیم،
بعد می گویند چرا مسئوالن کاری نمیکنند.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داد کار فرهنگی در مسئله
کرونا پاسخ نمیدهد بیان کرد :وضعیت خیلی نگران کننده
است و باید از قوه قهریه استفاده کرد.
وحدانیفر دوگانگی ستاد ملی مقابله با کرونا را از دیگر
معضالت عنوان تصریح کرد :بازگشایی آموزش و پرورش
چه ضرورتی دارد؟ اگر یکسال آموزش و پرورش تعطیل
شود هیچ اتفاق نمیافتد ،آب نیست که مایه حیات باشد ،تا
کی باید خودمان را گول بزنیم؟

خبـر

واحدهای صنفی استان ملزم به رعایت
پروتکلهای بهداشتی هستند

وی با بیان اینکه حرفها فقط جلسه ای شده و صورت
اجرایی پیدا نمیکنند گفت :میگویند جریمه  ۵۰۰هزار
تومانی ،اما جریمهای نیست و ترددها همچنان ادامه دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

طغیان کرونا در استان

تعطیل شدند

دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کهگیلویه
و بویراحمد از تعطیلی بانکهای این استان جهت
پیشگیری از کرونا خبر داد« .منصور دانش آموز» افزود:
بنا به تصمیم ستاد مدیریت پیشگیری و مقابله با کرونای
استان بانکهای استان کهگیلویه و بویراحمد تعطیل
شدند .وی اظهارکرد :مردم استان می توانند از درگاه
اینترنتی ،نرم افزارهای بانکی ،همراه بانک و سایر امکانات
فراهم شده کارهای بانکی خود را انجام دهند .دبیر شورای
هماهنگی بانکهای استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان
اینکه وضعیت کرونایی استان قرمز اعالم شده است،
خاطرنشان کرد :بانکها یکی از مکانهای شیوع کروناست
که طبق تصمم ستادکورنای استان جهت حفظ سالمتی
مردم و جلوگیری از شیوع این بیماری ویروسی بانکهای
استان تا پایان هفته جاری تعطیل شدند .دانش آموز
تصریح کرد :کلیه کارکنان شعب بصورت آماده باش در
منزل خود باشند و از تردد غیرضرور در سطح شهر و
استان خودداری کنند به نحوی که در صورت نیاز در
کمترین زمان ممکن برسر کار حضور پیدا کنند.

w w w . o m i d k b . i r

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:
امکان دارد هر لحظه با طغیان کرونا در
استان کهگیلویه و بویراحمد مواجه شویم.
پرویز یزدانپناه از افزایش شمار قربانیان

کروناویروس استان به  232نفر خبر داد و
گفت :متاسفانه طی  24ساعت گذشته 2
هم استانی بر اثر ابتال به کرونا جان خود را
از دست داده اند.

وی اظهارکرد :هم اکنون  416بیمار
مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستان
های استان بستری هستند که از این تعداد
 156بیمار کرونایی قطعی بوده و  ٢٤بیمار
در بخش های ویژه تحت درمان هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
ادامه داد :از مجموع مبتالیان به کرونا در
کهگیلویه و بویراحمد  11هزار و  988نفر
بهبود یافته گزارش شده است.
یزدانپناه خاطرنشان کرد :امروز  404نمونه
از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج
دریافت شد که بیشترین موارد در شهرستان
های بویراحمد( ٦٢درصد) و گچساران (١٨
درصد ) و بقیه موارد در سایر شهرستانهای
استان می باشند .
وی بیان کرد :وضعیت استان کهگیلویه و
بویراحمد هم اکنون بحرانی است اما هر
لحظه ممکن است با طغیان این ویروس که

طی ۷ماهه امسال صورت گرفت،

مختومه شدن بیش از  ۲۵هزار پرونده
در کهگیلویه و بویراحمد

معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای
حل اختالف کهگیلویه و بویراحمد گفت:
طی  ۷ماهه امسال  ۲۵هزار و  ۵۴۰پرونده
در شورای حل اختالف استان مختومه شده
است.
حجت االسالم و المسلمین سید محمد

ابراهیم ساجدی روز یکشنبه  ۱۸آبان ماه در
نشست خبری به مناسبت  ۱۸آبان سالروز
بنیان گذاری شورای حل اختالف افزود :در
این مدت پرونده های وارده  ۲۶هزار ۳۸۴
فقره بوده که از این تعداد  ۲۵هزار ۵۴۵
فقره مختومه شدند.

وی با بیان اینکه مردم استان از قدیم معتقد
بودند که خون را نباید با خون شست،
اظهارکرد :از مجموعه پرونده های مختومه،
۴۸۶۰فقره منجر به مصالحه شده و  ۷فقره
قتل که حکم قصاص برای آن صادر و در
مرحله اجرا بودند با تالش شبانه روزی
شوراهای حل اختالف و ریش سفیدان و
سفیران صلح منجر به بخشش و سازش شد.
معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای
حل اختالف کهگیلویه و بویراحمد با اشاره
به وضعیت مراجعات به شوراهای حل
اختالف در ایام کرونا خاطرنشان کرد :در
شرایط کرونایی نه تنها کاهش مراجعات
مردم به شعب شورای حل اختالف استان
را شاهد نبوده ایم بلکه با افزایش مراجعات
مواجه شده ایم و این شرایط تاثیر در کاهش
ورودی پرونده ها نداشت.
حجت االسالم ساجدی تصریح کرد:
شوراهای حل اختالف در سطح استان با
 ۸۶ذشعبه روستایی و  ۴۹شعبه شهری

کرونا و ضعف زیرساختهای ارتباطی تحصیل
دانشآموزان در مناطق روستایی را به خطر میاندازد
دانشآموزان در مدارس روستایی استان
کهگیلویه و بویراحمد برای ادامه تحصیل
در شرایط سخت کرونایی ،از نبود اینترنت
پرسرعت رنج میبرند.
شیوع ویروس کرونا در استان کهگیلویه و
بویراحمد از اسفند ماه سال گذشته آغاز
شد ،و با گذشت قریب به نه ماه از شیوع
این ویروس ،هر روز بر تعداد مبتالیان
افزوده میشود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان با
اشاره به شیوع ویروس کرونا در استان،
میزان شیوع و مبتالیان را دوبرابر میانگین
کشوری عنوان و علت بروز چنین شرایطی
را نتیجه ساده انگاری ،عدم خود مراقبتی

و بیتوجهی به دستورالعملهای بهداشتی
میداند.
پس از تصمیم ستاد ملی کرونا برای آغاز
سال تحصیلی جاری از اواسط شهریورماه،
موجی از نگرانی در بین خانوادهها ،برای
حفظ سالمتی فرزندان دانشآموز خود به
راه افتاد ،و همین امر سبب شد تا حضور
دانشآموزان در مدارس به دو صورت
حضوری و غیرحضوری پیشبینی شود.
روز پنجشنبه هفته گذشته پس از اعالم
ستاد استانی مبارزه با کرونا مقرر شد
مدارس در مقاطع تحصیلی در سه
شهرستان بویراحمد ،گچساران و کهگیلویه
به دلیل عبور از وضعیت قرمز تعطیل شوند.

انتقاد از نحوه اجرای دورکاری
در ادارات کهگیلویه و بویراحمد
دورکاری ادارات یکی از برنامهها برای حفظ
سالمت کارمندان و ارباب رجوعها در این
شرایط سخت کرونا است اما نحوه اجرای
آن مورد انتقاد است.
به گزارش امید مردم به نقل از فارس ،این
روزها کرونا اوضاع شهر و کشورمان را سیاه
کرده و هر چه جلوتر میرویم این ویروس
منحوس که هنوز دارو و واکسنی برایش
پیدا نشده بیرحمتر میشود.

در این اوضاع و شرایط سخت کرونا تدابیری
اندیشیده شده بلکه از بیرحم این ویروس
کاسته شود یکی از اقدامات صورت گرفته
دورکاری کارمندان(حضور دو سوم کارکنان
در محل کار و خدمترسانی یک سوم
کارکنان در خانه) در ادارات است.
دور کاری ادارات چند وقتی است با توجه
به وضعیت قرمز و سیاه برخی شهرستانهای
کهگیلویه و بویراحمد اجرا میشود و دیروز

مرداد و شهریور با آن مواجه بودیم باز هم
مواجه شویم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان
کرد :کرونا یک بیماری ویروسی است که
هر چه جلوتر میرویم ،عالئم جدیدی از
آن شناسایی میشود و اگر مداخله جدی
صورت نگیرد ،مشکالت عدیده ای را پدید
خواهد آورد.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،
یزدانپناه بیان کرد :تا زمانی که واکسن
قطعی و اثربخشی برای بیماری تولید
نشود ،راههای موجود شامل رعایت نکات
بهداشتی و پروتکل های بهداشتی ،استفاده
از ماسک ،رعایت فاصله گذاری ،عدم حضور
در تجمعات و عدم خروج از خانه بجز در
موارد ضروری می باشد.
فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه برنامه های شوراهای
حل اختالف برگرفته از آموزه های دینی
است ،ادامه داد :در راستای فرهنگ اخوت و
کاهش مراجعات مردمی گام ها و موفقیت
هایی در خصوص سازش برداشته شد.
معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای
حل اختالف کهگیلویه و بویراحمد عنوان
کرد :در مجموع طی  ۷ماهه امسال ۴۹۵
فقره پرونده در شوراهای حل اختالف استان
منجر به سازش شده که ارزش حقوقی این
پرونده ها بیش از یک میلیارد ریال بوده
و ارزش جمع پرونده ها  ۷۷میلیارد ۵۲۹
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان توسط سفیران
صلح بوده است.
حجت االسالم ساجدی تاکید کرد۴۱ :
فقره پرونده ،با عنوان تهدید به قتل منجر
به سازش شد ۶۸ ،فقره درگیری محلی و
نزاعهای خانوادگی ۴۵ ،فقره خیانت در
امانت ۳۲ ،فقره سرقت ،توهین و افترا و
تهدید  ۸۱فقره و  ۷۲پرونده خانواده شامل
نفقه ،طالق ،الزام به تمکین ،حضانت و ترک
انفاق ۲۹ ،فقره مزاحمت ملکی و دعاوی
خودرویی ،تخریب عمدی ،تیراندازی و
اعسار  ۵۹فقره منجر به سازش شد.
وی بیان کرد :مهمترین مشکل شورای حل
اختالف استان کهگیلویه و بویراحمد کمبود
ساختمان و فضای فیزیکی در برخی مناطق
بخصوص در شهر یاسوج ،مرکز استان است.

اما شاهرخ کناری فرماندار شهرستان
بویراحمد ،روز شنبه در نشست ستاد
استانی مقابله با کرونا ،اظهار داشت :مدارس
روستایی در برخی از نقاط این شهرستان
همچنان دایر هستند و این موضوع باعث به
خطر افتادن سالمت دانشآموزان میشود.
هادی زارع پور مدیر کل آموزش و پرورش
استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست
در توضیح دایر بودن کالسهای درس در
برخی مناطق روستایی گفت :در  43درصد
از مدارس روستایی تعداد دانشآموزان زیر
ده نفر میباشد ،به طوریکه در برخی از
مدارس دو یا سه دانشآموز حضور دارند.
وی دلیل لزوم دایر بودن کالسهای درس

در مدارس روستایی را نبود زیرساختهای
الزم برای استفاده دانشآموزان از سامانه
آموزشی شاد عنوان کرد و افزود :متاسفانه
در برخی از مناطق روستایی به دلیل ضعف
زیرساختهای ارتباطی و کیفیت پایین در
دریافت سامانه شاد ،دانشآموزان با مشکل
مواجه هستند.
زارع پور در ادامه خاطرنشان کرد :به دلیل
عدم آسیب به تحصیل دانشآموزان در
مناطق روستایی که با مشکالت ارتباطی
مواجه هستند ،تصمیم بر آن شد که حضور
دانشآموزان با رعایت فاصلهگذاری مناسب
صورت بگیرد.
حسین کالنتری استاندار کهگیلویه و
بویراحمد نیز با بیان اینکه سالمتی مردم از
اولویتهای مهم و اساسی به شمار میرود،
بر اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا از
طرف همه ادارات و نهادها تاکید کرد و
افزود :چنانچه نهاد یا سازمانی در اجرای
این مصوبات سهلانگاری کند ،گزارش
سهلانگاری برای وزارت متبوع ارسال
خواهدشد.

هم دورکاری کارمندان برای تا پایان هفته
جاری تمدید شد.
اما برخی نیروهای شرکتی و قراردادی و
حتی نیروهای رسمی ادارات کهگیلویه و
بویراحمد از نحوه اجرای دور کاری در این
شرایط سخت گالیه دارند.
کارکنان شرکتی دانشگاهها از اینکه در این
دورکاری آنها دیده نمیشوند گالیه دارند
و خواستند رسانهها صدای آنها را به گوش
استاندار کهگیلویه و بویراحمد که با همه
توان در میدان مبارزه با بیماری کرونا است
برسانند.
نیروهای شرکتی دانشگاهها در گفتوگو با
فارس به این مورد اشاره کردند که برخی
از همکارانشان به کرونا مبتال شدند اما با
این شرایط بازهم دورکاری برای آنها اجرا
نمیشود.

از سوی دیگر کارمندان شرکت پست هم از
اینکه دورکاری در مورد آنها اجرا نمیشود
گالیه دارند آنها هم میگویند همکارانشان
کرونا گرفتند اما مسئوالن نسبت به اجرای
دو سوم حضور کارکنان بیتوجه هستند.
توجیحشان هم این است که وزیر نامه
فرستاده که دورکاری شامل کارمندان پست
نمیشود اما نامهای به ما نشان نمیدهند.
به هر حال هدف از اجرای دورکاری حفظ
و تامین سالمت کارکنان ادارات و مراجعه
کنندگان در این شرایط سیاه و بحرانی
کرونا است اما اینکه میان کارمند رسمی
و شرکتی و قراردادی تفاوت قائل میشود
نگران کننده بوده و امیدواریم حسین
کالنتری استاندار به این موضوع رسیدگی
کند چرا که کرونا کارمند شرکتی و
قراردادی نمیشناسد!

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کهگیلویه و
بویراحمد گفت :همه واحدهای صنفی ملزم به رعایت موازین و
پروتکل های بهداشتی هستند و این محدودیت ها و مصوبات تا
اطالع ثانونی الزم االجرا بوده که اگر تصمیمات جدیدی اتخاذ
شود ،مجدد به اطالع صاحبان این واحدها خواهد رسید.
“ساالر حسین پور” افزود :براساس مصوبه ستاد استانی مبارزه با
کرونا و در اولویت قرار دادن سالمت مردم استان با همکاری اتاق
اصناف مرکز استان ،تعزیرات حکومتی ،مرکز بهداشت اتحادیه
صنفی و سایر دستگاه های نظارتی همراه ،فعالیت کلیه صنوف
به جز اتحادیه میوه وتره بار ،خواربار فروشان ،قصابان و نانوایان
ممنوع اعالم شده است.
وی اظهار کرد :فعالیت مجموع آرایشگران زنانه و مردانه ،کافی
شاپ ها ،پاساژها و جمعه بازار یاسوج با توجه به اینکه جزو
مشاغل پر خطر هستند ،تا پایان محدودیت ممنوع خواهد بود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کهگیلویه و
بویراحمد ضمن قدردانی از حمایت اصناف و بازاریانی که
بصورت داوطلبانه واحدهای صنفی خود را تعطیل کرده اند،
تصریح کرد :همه واحدهای صنفی ملزم به رعایت موازین و
پروتکل های بهداشتی هستند و این محدودیت ها و مصوبات تا
اطالع ثانونی الزم االجرا بوده که اگر تصمیمات جدیدی اتخاذ
شود ،مجدد به اطالع صاحبان این واحدها خواهد رسید.
حسین پور عنوان کرد :همه فروشگاه های زنجیره ای ،خبازان
و سایر صنوفی که مجوز فعالیت دارند ملزم به رعایت موارد
بهداشتی هستند ،که در صورت عدم رعایت این شیوه نامه ها با
استفاده از ابزارهای قانونی ،پلمب صنفی خواهند شد.
وی بیان کرد :کار نظارت براعمال محدودیت های جدید کرونایی
به دلیل قرار گرفتن در شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس
کرونا از سوی دستگاههای نظارتی از جمله فرمانداری ،بازرسان
صنعت ،معدن و تجارت ،بسیج ،سپاه ،مرکز بهداشت ،اداره اماکن
و اتاق اصناف به صورت مستمر انجام می شود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کهگیلویه و
بویراحمد خاطرنشان کرد :کسبه میتوانند با تذکر نسبت به
رعایت فاصله اجتماعی ،ضدعفونی مستمر محیط و همچنین
عدم پذیرش و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان فاقد ماسک
در واحدهای صنفی گام های موثری را در رعایت فاصله گذاری
اجتماعی بردارند.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت
معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد ،حسین پور تاکید
کرد :با توجه به وجود بیش از ۳۰هزار واحد صنفی در استان
اصنافی که دستورالعمل های مذکور را رعایت نکنند در مرحله
نخست تذکر دریافت کرده در مرحله دوم  ۳۰۰هزار تومان و
در مرحله سوم یک میلیون تومان جریمه می شود و در صورت
تکرار مجدد ،واحد صنفی آنها پلمب خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد

اشد مجازات محتکران و اخاللگران
اقتصادی /روغن موجود است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
روغن موجود است ،دستگاه های متولی نظارت ها رو بیشتر
کنند و احتکار کنندگان و اخاللگران اقتصادی به اشد مجازات
محکوم می شوند.
“براتعلی صالحی” در بازدید از کارخانه روغن خوراکی گچساران
افزود :پیرو فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر هماهنگی بین
دستگاهی بنا بر این دستور همکاران ما به صورت جامع و کامل
بیش از پیش با سازمان صمت ،بسیج ،بازار را رصد می کنند.
وی تصریح کرد :با توجه به اهمیت مصرف روغن در زندگی
مردم و عدم رضایت جامعه به اتفاق مسئولین دستگاههای
متولی و نظارتی از جمله معاونت بازرگانی سازمان صمت استان
از کارخانه خوراکی گچساران بازدید به عمل آمد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد:
بازار استان فاقد هر گونه کمبود روغن خواهد بود و کسانی که
بخواهند این کاالی اساسی و محصول استراتژیک را احتکار و یا
صادر کنند برخورد قانونی و به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
صالحی تاکید کرد :انتظار می رود دستگاه های متولی امر نظارت
ها رو بیشتر کنند.
وی بیان کرد :از تمامی دستگاه های امنیتی ،انتظامی ،نظامی،
تمام دوستداران نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف
استان می خواهیم که اگر در جایی بحث احتکار صورت می
گیرد و مایحتاج عمومی مردم را به تاراج می برند و خدای ناکرده
مورد سوء استفاده قرار می دهند حتما اطالع دهند و در نزدیک
ترین زمان با هماهنگی دادستان مرکز استان و کلیه شهرستان
های استان برخورد می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی
کهگیلویه و بویراحمد ،روح اهلل باقری فرد ،معاون بازرگانی
سازمان صمت خاطرنشان کرد :الحمداهلل به وفور و فراوانی کاال
هست و ذخیره داریم و هیچ کمبود در بحث روغن نداریم.

صدور موافقت اصولی برای  ۷اقامتگاه
بومگردی در کهگیلویه و بویراحمد

ث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
مدیرکل میرا 
کهگیلویه و بویراحمد از صدور موافقت اصولی برای راهاندازی ۷
اقامتگاه بومگردی در شهرستان های استان خبر داد.
“مجید صفایی” با اعالم این خبر افزود :از این تعداد  ۳اقامتگاه در
شهرستان بویراحمد ۲ ،اقامتگاه در شهرستان دنا ،یک اقامتگاه
در شهرستان چرام و یک اقامتگاه در شهرستان کهگیلویه ایجاد
می شود.
وی تصریح کرد :با افتتاح این اقامتگاه ها در شهرستان های
کهگیلویه و بویراحمد به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای
حدود به  ۴۰نفر اشتغال ایجاد میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد :استان کهگیلویه و بویراحمد با
توجه ب ه قرارگیری در دامنه کوههای بلند و وجود رودخانههای
فصلی و دائمی ،طبیعت بکر و خدادادی و همچنین چشمه های
دائمی و خنک پذیرای گردشگران و مسافران زیادی در طول
سال است.
صفایی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاری در بخش بومگردی،
عنوان کرد :هر سرمایه گذاری که خانه های قدیمی روستایی
را احیا و بومگردی را ترویج دهد از حمایت دولت برخوردار
می شود.گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد ،بر
اساس آخرین آمار هشت اقامت گاه بوم گردی فعال در استان
کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و تعدادی اقامتگاه بومگردی در
استان در حال ساخت است.
گفتنی است ،استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن ۲۵۰
تفرجگاه طبیعی ۳۰۰ ،بقعه متبرکه و مواهب طبیعی چشم نواز
مکانی مناسب برای مسافران و گردشگران در ایام مختلف سال
است.
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 -12حرفه و فن -کمک -خوراک چهل قلندر -غذای س��نتی  -13در خانه و گ��رد جهان میگردیم -درخت
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کوچکسهدرسهفقطيکبار
بهکارروند.
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از باال به پايين

 -1رمانی از انوره دوبالزاک ،نویسنده فرانسوی -صلیب  -2مذهب حاکم در عربستان -نوبت کاری -لباس شنا
 -3کفش چرمی ساده  -گشوده -خط انگلیسی زبان -بس��تن و دوختن  -4شامل همه -هر نوع فلز -منسوب
به قند -به دنیا آوردن  -5آنچه در زمین ایجاد ش��ده ش��امل س��اختمان و اموال غیر منقول -تیم ورزشی ارامنه
 -6ض��رورت ورزش تیراندازی -وق��ت و زمان -همراه ت��ب میآید  -7س��عی -آدرس پس��تی -متضاد جزء
 -8نوعی گره -درخت همیشه لرزان -نرم و ش��کننده -قصر  -9باالی انگلیس��ی -یار فرهاد -آبزی خوشمزه
 -10هواپیمای جنگ��ی روس -س��گ پاچهگیر -به س��رعت  -11کنگره س��ر دیوار -روغنی ک��ه به مصرف
داروسازی میرسد  -12نفوذ به یک سیستم رایانهای -قاضی ورزشی -تنگه راهبردی جنوب ایران -حرف فقدان
 -13بد بو -زن یا شوهر -ماه سرد -خزنده خطرناک  -14تخته شیرجه -پیش��گاه خانه -نوعی برادر و خواهر
 -15پهلوان یونان -گر وا نمی کنی گره ای خود گره مشو .../باش چو دستت گشاده نیست
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ماه فروردین
ارتباط شما با يك نفر به اوج مي رسد .همه چيز به
خوبي پيش مي رود و نتيجه خوبي خواهد داشت .در
نگاه
مورد يك طرح و پروژه فعاليت بسياري انجام مي دهيد
و شرايط را به خوبي بررسي مي كنيد.
انگيزههاي حضور در جبهه مقاومت اسالمي با نگاهي به وصيتنامه دو شهيد
ماه اردیبهشت
چشمان شما تیزبین است و هم نقاط ضعف و هم نقاط
قوت آن ها را می دانید.این موضوع سبب می شود تا
ایم،به
اطرافیان
دیدگاهی واقع بینانه تر
عليرضا محمدي
باشید.اگرگذاشته
داشتهپشت س��ر
مقدس را
ندهند
یکاهمیت
حضورشما
ش��رایطتذکر
وظایف خود عمل نکنند و به
متون زیر بخش��ي از وصیتنامه و
رزمن��ده در
پیام دو ش��هید به فرزندانش��ان
تحمیلي با حضور
هاي جنگ
خارج شوند.
جبهه تان
باید برای همیشه از زندگی
است که در فاصله زماني  22سال
در جبهه مقاومت اسالمي تفاوت
ماه خرداد
نگاشته شدهاند .به شباهت این دو
بايداعتقاد و
غی��رامااز هر
دارد .آن
حقيقت
زمانبداند
مادي
شايد يك نفر شما را بسيار
متن توجه کنید:
بود
مطرح
وطن
بح��ث
اي،
عقیده
را بپذيريم شما بايد بتوانيد قبضهاي تان را پرداخت
«ميدانم که دوس��ت داشتي من
و حاال بُعد عقیدتي جبهه مقاومت
كنيد ،هم چنين زماني كه مجبور شويد مي توانيد
در کنارت باش��م اما اگ��ر قرار بود
اس��المي بر بُع��د وطن دوس��تانه
خوشبختانه الزم نيست
مصمم و كاردان تر هم باشيد.
همه باباها در کنار فرزندانش��ان
ارجحیت یافته است .بنابراین هر
شانس
در چند روز آينده خيلي كار كنيد زيرا ستارگان
بمانند ،چه کسي به داد این مردم
دو شهید به خوبي ميدانستند که
مي برند.
اولباال
مالي
شخصي و
شما را در مسائل
مظلوم برسد».
سؤاالت ذهني
باید به
درجه
در
ماه تیر
شهید رسول حیدري
فرزندانشان پاسخ دهند.
متوجه
ماندهآناست
متوفق
اگر بعضی از نقشه های تان
«با اینکه خیلي دوس��ت داش��تم
ق��در ،که در
بوس��ني
جنگ در
اجراست .
عمیقحال
آنها در
یکی از
ببینمت اما نشد .چون من صداي
بود ،ب��راي ما
کش��ور
می شوید که حداقل این
کمک خواس��تن بچه ش��یعهها را
نداش��ت .تنه��ا
ایرانيه��ا
فرصتی
عم��قکنید زیرا
بررسی
شاید بخواهید موقعیت را
ميش��نیدم و نميتوانس��تم ب��ه
کنید.ایراني در
ش��ماري
انگشت
دارید تا در حال حاضرتعداد
ایجاد
تغییراتی
جواب
صداي کمک خواستن آنها
آنجا به ش��هادت رسیدند که یکي
ماه مرداد
ندهم».
در
اما
بود.
حیدري
رس��ول
آنها
از
ممكن است تمام كارهايي كه در طول چند روز اخير
شهید سجاد طاهرنیا
خصوص جنگ در عراق و سوریه
انجام داده ايد ،شما را خسته و كوفته كرده ولي امروز
نیست .ممکن است افرادی تماس بگیرند
قضیه ف��رق دارد .تاکن��ون صدها
مي خواهيد كه دنيا را ساده بگيريد .هم چنين از اين
راستا بپرسند و
بخش��ي ازدرنامهاین
سئواالتی را
و
ش��هید
متن اول
نف��ر از هموطنانم��ان در این دو
كنيد،
دوري
خصوصاًگيرند،
سخت مي
كه از افرادي كه كارها را
رزمندگان
رسول حیدري
شهادت
سوریه به
کشور و
دفاع هم از سوی
پاسخی
ممکن ازاست
حتی
ملی نسل
خطدر پي
است که
مقدس
بسيار لذت خواهيد برد.رسیدهاند .همین باال رفتن تعداد
کشيداده شود اما
اعتیاد
مشاوران
ماه شهریور
کشور
این
به
بوسني
در
مسلمانان
شهدا باعث شده تا ابهام پیرامون
«اعتیاد به فضای مجازی» باید ساز و
جدا
گس��تردهازاماحقیقت
پردازی ندارید
حضوررویا
عالقهاینای به
خاموش و
در س��طح
ميرود و  19خرداد  1372در نزدیکي ش��هر کاکاني امروزچرایي
کارهای خود را داشته باشد.
مسائلطرح
شوید.درجامعه
به شهادت ميرس��د .آن موقع فرزندش محمدمهدي نمیبيصدا در
شود.خالق هستید و ایده های
کاری
ارتباط
در
اعتیاد
وی یادآور شد :خط ملی
چطورحضور
پیرامون این
کهکهباسؤال
باشیم
داشته
باید در نظر
رفتار
همکارتان
دانید
دارید.می
پنج سال بیشتر نداشت و ش��هید حیدري این نامه را جالبی
از
پیشگیری
برای
به مردم
راهنماییو در
ازباسر دلتنگي
پاس��خ به سؤالي که قاعدتاً در ذهن کنید.اول از هر ک��س براي خود رزمن��دگان جبهه مقاومت
درچهرابطه با
دورانیهایی
راهنمای
مواد،
مصرف
طفولیت و
چه در
محمدمهدي
اس��المي مطرح ميش��ود و در مرحله بعدي خانواده
بزرگس��الي ماه مهر
به است.
نگاشته
گرفت،
مي
شکل
آنهاست که با چنین س��ؤاالتي روبهرو ميشوند .اینکه
اعتیاد
درمانی
مراکز
ارجاع
مثال
درمان
امروز در هر زمینه ای بسیار جذاب به نظر می رسید و
طاهرنیا
کاهشسجاد
وصیتنامه شهید
بخشي از
دوم نیز
متن
یک پدر چرا باید کودک خردسالش را رها کند و چند
آسیب
برای
موارد
برخی
در
یا
این امر را کام ً
ال نشان می دهید.هر چه بیشتر با مردم
س��اعت قبل از
ارائهشش
است که
حرم
مدافع
ش��هداي
از
هزار کیلومتر دورتر از خاک کش��ورش در قلب اروپاي
دهد.
تواند
ی
م
پرخطر
مصارف
این از
وقبل
تولد فرزندش محمدحس��ین به س��وریه ميرود و  15قاطی شوید،بیشتر مورد نظر قرار خواهید گرفت
مسیحي به ش��هادت برسد ،چیزي نیس��ت که به
قازاریان گفت :تعداد تماسها در رابطه
خواهند
حیدريشما
شهیدجذب
بسیاری
هضمشود
روزهاتمام
نوزادش را این که
روز بعد اول آبان م��اه  94در حالي که هنوز
حل شده
افرادبراي
شود اما
راحتي
اندک
مجازی»
فضای
«اعتیادبه به
با
نوشته تا
اینها را
ميرسد .او
شهادت
ندیده بود
استبعدها شد .بود و با جمالت مختصري آن را براي فرزندش توضیح
به
باید
نیازهای
این
رفع
برای
مردم
و
آبان «اگر همه باباها کنار فرزندانشان باشند چه کسي
محمدحسین بداند چرا پدر به این زودي او را ترک کرد ماه داد:
مشکالت
تا
کنند
مراجعه
دیگری
جاهای
برسد».توجه کنید و همه چیز
جزئیات
ریز و
امروزبه به
و به شهادت رسید.
مظلوم
نکاتمردم
داد این
حتماً
جالب در
س��وریه
اعزامش به
تالقي زمان
بررسیدلیل
دیگري به
این دو متن ش��باهت حاالت دو شهید را بهیا پدر
شود.
نکته رفع
آنها
بندید
قرادادی می
کنید.اگر
خوبی
خود را به
نکاتبه واصرار
فرزندش
است که یکي براي کمک به مسلمانان بوسني و دیگري سعیبا تولد
حرم و
مدافعانشوید
جمعبا خبر
همدیگر
نظرات
کنید از
مشکلحتم
چه بابود؟» به
دقتبراي
اگراصرار
عجله و
رساند« .این
براي حفظ حریم اهل بیت و کمک به مسلمانان سوري همهمي
روبرو
نکنید
بدانید.زیرا
چیز را
خوشحال
دیگر
شدهمن
ندارم،
شوید.از پرس��شهاي اساس��ي زندگي محمدحس��ین
نخواهماي در می یکي
شباهتها ،نکته
هرگزاز این
صرف نظر
اند .اما
عازم
باشند.
داشته
ها
ن
ای
همانند
شد و
کوچول��و در آین��ده خواهد ب��ود .بنابراین س��جاد در
دو وصیتنامه جلب توجه ميکند؛ پاسخ به چرایي
این
ماه آذر
جنگیدندرمان
دیگر وراههای
اشاره به
وصیتنامهاش مينویسد که چشمانش دوست داشتند
ایندورتر
کیلومترها
درخشانیکبا کشور
حضور در
گرچه ديگران از شما انتظارات و خواسته هايي دارند،
کرد :ناا ُ
صورت فرزند را ببینند اما گوشها دیگر تاب و تحمل
سرزمینشان
از خاک
است.میدی را میتوان با
معضل ،عنوان
واقعيت
ميدوكنيد.
آنها را
خوش
در واقع این پرس��ش خیلي از ما ایرانيها است که باید شما به
اينکلماتي
شهید با
قبول این
نداشتند.
روئيها را
بچه شیعه
شیون
انگیزه بازدارنده ،عدم عالقه ،افکار منفی
شخص
نسبت به
حساسيت
پاسخ داده ش��ود .قاعدتاً براي ما که هشت سال دفاع كه امروز
يكکمک به
کردهاند.
بيشتري تعریف
همه ماجرا را
بس��یار س��اده
در مورد آینده یا دید منفی نسبت به خود
بيشتر
احساس
محمدي وبه شما
حسنابمي كنيد
همدردي و چه
چه در بوسني
مستضعفان
خاصاسالم
متمایز کرد ،این احساسات ممکن است
عزيز،کهاين
آذري
در به او
نسبت
پرسشي
عادي.مقابل
مواقعرس��د
دهدبهتانظر مي
ميمنتها
س��وریه.
بسته به روحیه فرد بدتر شوند.
طوالني دراز جبهه
رزمندگان ایراني
شماچرایي
طبيعتگاه از
در جامعه
چيزي
حضوربه مدت
نيست كه
درمانی
شناخت
این روانشناس ادامه داد:
مقاومت اس��المي ميپرسد ،جاي پاس��خ این دو پدر
رنج بكشيد.
کرده
ثابت
یافته،
که توسط بک توسعه
خالي است .پدرهایي که آن چه برایش احترام و ارزش
ماه دی
داش��تند را در
فكراعتقاد
به آن
که یک درمان مؤثر برای افرادی است
عمل بهواقعاً
اثباتمي
شخصي را
مي كنيد
بودند وكه
قائلزماني
درست
رساندند .آنها از اهل و عیال گذشتند و رفتند چون جاي
که نااُمیدی را تجربه میکنند ،این نوع
شناسيد ،آن ها شما را شگفت زده مي كنند .چزهايي را
خالي خیلي از نرفتنها در زندگي و درد و رنج محرومان
درمان ،افکار و مفروضات منفی فرد را
كه امروز مي شنويد ،تعجب آور هستند اما سعي كنيد
احساس ميشود .شاید در ایران هم محرومیت وجود
هدف قرار میدهد.
صورت،
بر بروابط خوب دوستانه تان اثر نگذاريد .در هر
داش��ته باش��د که دارد .اما این پدرها آن ط��ور که بلد
وی افزود :از آنجا که شناخت درمانی
روند.داريم.
خودمان
کمک براي
هستند بهما رازي
هر كدام زا
مثالش شهید رسول
محروم مي
مستلزم آن است که افراد تحت درمان
بهمن
ماه
حیدري که هشت س��ال تمام عمرش را براي دفاع از
اعتبار فرضیات خود را با دقت مورد
واضح
بسیار
مواقع
بیشتر
که
هستید
شخصی
شما
ایران و ایراني صرف کرد و حاال که جنگیدن را خوب بلد
منتهامی
تشویق
ستارگانراشما
است،می
صحبت
انجامرادهد.
اکنونهمین کار
کنیددروبوسني
رفت تا
تجزیه و تحلیل قرار دهند ،افرادی که
ً
اروپا.
قلب
در
مسلماناني
از
دفاع
براي
بار
این
کنند تا افکارتان را کامال واضح بیان کنید .اما مهم است
با احساس ناامیدی روبرو هستند ممکن
صحبت س��ن
دس��ت هرچند
رزمندگاني
که این
نکنید.
بیشازازاینحد الزم
پدر ونکرده و
زیادهدوروی
است در ابتدا در برابر این روش مقاومت
سالي نداش��تند ،اما به نوعي پدر معنوي کشورمان
ماه واسفند
کنند ،با این حال متخصصان درمانی
شرف ،به
دین ،به نام
آنها به نام
اوقاتش��وند.
محسوب مي
اخیرا ً
داشته اند
جوانک ها
سختی با
اولیایی که
اغلب میتوانند با اولین کار با شخص
نام انس��انیت و ایثار و البته به نام یک پ��در رفتند تا
پی می برند که آنها بطور ناگهانی خیلی بیشتر دارای
تحت درمان برای رفع این احساسات،
هیچ کودکي در هی��چ جاي دنیا احس��اس یتیمي و
حس همکاری شده اند آنها مشاهده خواهند کرد که
طاهرنيانفس بر این
سجادعزت
تقویت
غالباً با تمرکز بر
محرومیت نکند.
متن وصيتنامه شهيد
سرانجام حس را خواهند دید .مشروط بر اینکه با
مانع غلبه کنند.
حوصله و سازگار باقی بمانید.
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جدول

جامعه

عوامل اجتماعی پر خطر
عامل گرایش فرد به اعتیاد است

شهادت درخانواده ما نوبتي بود
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رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور گفت :عوامل اجتماعی
پرخطر به طور مثال زندگی در محلهای
پايداري 88498481
که در اطراف آن خرید و فروش مواد
انبار روغن احتکار در «مرودشت»
صورت میگیرد ،میتواند فرد را به سمت
اعتیاد سوق دهد.
پلمب شد
ماریت قازاریان افزود :محلههایی که در
جامد
و
مایع
روغن
انبار
فرمانده انتظامی «مرودشت» از پلمب
اطراف آن خرید و فروش مواد صورت
خبر داد.
میگیرد ،میزان مصرف مواد در آنها زیاد
شهيد علي تلخابي
خبری
پایگاه
خبرنگار
با
وگو
ت
گف
در
زینلی»
«فرشید
سرهنگ
تولد -1309 :اراك
هست و این مساله به عنوان یک عرف
با
مقابله
های
ح
طر
اجرای
در
گفت:
خبر،
این
اعالم
با
پلیس
شهادت -1364 :عمليات والفجر  -8فاو
اجتماعی برای فرد ظاهر میشود بنابراین
محل دفن :گلزار شهداي علي بن جعفر قم
محتکران کاالهای اساسی و با توجه به كمبود شديد روغن
میتواند یکی از عوامل متعددی باشد
قطعه  9رديف يک شماره 327
خوراكي در مغازههاي سطح شهر ،ماموران یگان امداد مرودشت
که افراد از جمله زنان را در دام اعتیاد
موفق شدند یک انبار نگهداری روغن را شناسایی کنند.
شهيده کبري تلخابي
بیندازد.
وی ادامه داد :ماموران با انجام تحقیقات الزم و حصول اطمینان
تولد -1317 :روستاي ضياء آباد اراك
وی به عوامل فردی و اجتماعی اعتیاد
شهادت -1366/5/6 :مكه
از احتکار کاال در انبار مذکور با هماهنگی مقام قضائی به همراه
علي تلخابي
تلخابيگفت :هنگامی که
کرد و
تیمی از بازرسان اداره تعزیرات و اداره صمت این شهرستان به در زنان اشاره
محل دفن :گلزار شهداي علي بن جعفر قم
کبري
قطعه  15رديف  15شماره 753
محل اعزام شدند .رئیس پلیس شهرستان مرودشت با بیان اینکه زنی با همسر معتاد زندگی میکند ،شیوه
در بازرسی از این انبار 4 ،هزار و  878عدد روغن مایع و جامد زندگی او نیز متفاوت است زیرا فرد
شهيد ابوالقاسم تلخابي
احتكار کشف و مالك آن نيز دستگير شد ،خاطر نشان کرد :معتاد انتظارات متفاوتی از همسر خود
تولد -1347:اراك
شهادت -1363/12/21 :عمليات خيبر بدر
ارزش کاالهای کشف شده توسط کارشناسان مربوطه 900 ،دارد و میخواهد فردی را در کنارش
محل دفن :گلزار شهداي علي بن جعفر قم
مثل خودش داشته باشد که بیشتر از
میلیون ریال برآورد شده است.
قطعه  7رديف  3شماره 17
سرهنگ زینلی با اشاره به تحویل اقالم احتکار شده به مراجع استعمال آن مواد لذت ببرد زیرا زنان
شهيد احمد تلخابي
ذیصالح ،تصریح کرد :احتکار از جمله مواردی است که آسیب انتقاد و سرزنش میکنند و مزاحم مصرف
ابوالقاسم تلخابي
تولد  -1344اراك
احمد تلخابي
آن فرد میشوند.
های فراوانی به اقتصاد کشور وارد میکند.
شهادت -1361/10/20 -عمليات والفجر مقدماتي
فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با اشاره به اینکه پلیس با رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان
محل دفن:گلزار شهداي علي بن جعفر قم
قطعه  2رديف  14شماره 280
هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه وارد کند به شدت بهزیستی کشور افزود :هنگامیکه فرد
طرح :حسین كشتكار | جوان
برخورد میکند ،از شهروندان خواست هرگونه اخبار مربوط به معتاد ،مصاحبی مانند خودش در کنارش
برادرشلذت بیشتری از زن را به سمت اعتیاد سوق دهد .به طور زوجین جوان را به سمت اعتیاد سوق
شهادتگزارش
هایازپلیسی 110
فاطمهمرکز فوریت
روايتکاال را به
فاچاق و احتکار
باشد میتواند
داشتهو دو
پدر ،مادر
تلخابي
مصرف مواد داشته باشد و دیگر کسی مثال ایجاد اعتماد به نفس کاذب در اثر بدهد که همه اینها در کوتاهمدت است و
کنند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت انجام شود.
او را سرزنش نمیکند و حتی در مواردی مصرف مواد یا شبزندهداری یا داشتن لذت آن کاذب است و به تدریج میتواند
هم میتواند از همسرش بهعنوان ابزاری یک همسر یا پدر معتاد میتواند زن را به منجر به اختالالت روانی و عاطفی از
کشف روغن خوراکی احتکارشده
جمله اختالالت جنسی برای فرد شود.
برای تامین مایحتاج زندگی استفاده کند سمت مصرف مواد سوق دهد.
درایالم
به طور مثال او را به کارهای نامشروع رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان
روغن
احتکار
انبار
کشف
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی از
ملی اعتیاد پاسخگوی اعتیاد
خط
یک
مثبت
نگرش
گفت:
کشور
بهزیستی
شهيد کبري تلخابي
و ناشایست مانند فروش مواد ،وامیدارد.
در
کیانی»
«مهدی
سرهنگ
فرهنگ داد.
ایالم خبر
خوراکی در
خميني
امام
فرموده
اين
تنها
شهدا
خانواده
زبان
از
خاطرات
برخي
شنيدن
و
ها
روايت
شهرخيل
صغري
شهادت در خانه خدابه فضای مجازی نیست
قازاریان افزود :بنابراین زن هم میتواند خانواده به مواد اعتیادآور نیز میتواند
تلخابي
کبري
شهيد
رود.
مي
معراج
به
مرد
زن
دامن
از
که
کند
مي
تداعي
مان
براي
را
پی
در
داشت:
اظهار
پلیس،
خبری
پایگاه
خبرنگار
با
گو
شهيد
مقدماتي
والفجر
و
رفت
عزيزم.
برو
گفت:
جبهه؟
برم
جون
مادر
گفت:
اول
گفت وپسر
آباد
ضیاء
در
،1317
سال
در
تلخابي
کبري
مادرم
ناخودآگاه درگیر مصرف مواد شود و اصال زنان را در دام اعتیاد بیندازد .به طور رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان
مردمعزيزم .رفت و يكيازهمانامالبنينهاينهضتعاشوراييخمينياستکهفرزندانوهمسرش
گفت :برو
برم؟
اساسیمنوهم
کاالیکه رفت،
احتکارداداش
گفت :مادر،
دوم
پس�ر
کسب شد!
نیاز
مورد
بر
مبنی
خبری
براي
نداشت
مدرسه
شان
روستاي
شد.
متولد
اراک
الگوی زندگی خیلی متفاوت میشود و مثال ممکن است خانواده مواد اعتیادآور بهزیستی کشور در پاسخ به سئوال
صورتهمبريمتفنگ را راهي کرد و در نهايت جهاد و ايستادگي به مزد الهي دست يافت .زني شهيدپرور
موضوعهابهرفتند،ما
بالفاصلهخانمبچه
ایالمگفت:حاج
همسرش
شد!
انبارهایشهيد
عملياتخيبر
همین از تحصیل محروم ش��د .مدتي بعد با پدرم
شهر
سطح
در یکی از
آنچه تصور کند خبرنگار ایرنا در ارتباط با اعتیاد به فضای
رسيد.فرد
بداند و
تسکیننيز بهدرد
همسرش ،در را
عادی خود
زندگی
تواند به
کهی
دیگرروفرد نم
شهادت
نهايت خود
فرزند و
شهادت دو
پس از
گفت:همهدنيام
امنیتبهخدا
پلیسشد!مادر
سرپرستشهيد
رفتووالفجر8
نمونه،
زمين
روي
ویژه دربچهها
علي تلخابي ازدواج کرد و حاصل این ازدواج هفت
اقتصادی
گرفت.
قرار
کار
دستور
مجازی گفت :اکنون خط ملی اعتیاد
چیز
نهکهتنها
مصرف
داريد.
پيش رو
مواداست
خانواده
اينگونهدهد.در پي ميآيد روايتي فاطمه تلخابي از بازماندگان
شد!مرورادامه
شهيد
کارآگاهانخونين
مجربکن.ازرفت و در حج
تیمیهم قبول
خودم رو
ایالمکردي،
استان قبول
نیستدو دختر شد.
منفی پسر و
امنیت
پلیس
گفت:
ادارهبخواهد به
مستقیم
طور
به
که
خدماتی
باشد.
هم
درد
تسکین
تواند
ی
م
بلکه
علي تلخابي لحافدوز بود و گهگاهي هم براي
اقتصادی استان در راستای بررسی موضوع به آدرس اعالمی وی ادامه داد :حتی ممکن است گاهی
مجازی» بپردازد،
فضای
مي به
«اعتیاد
امورنیززندگيمساله
زوجین جوان
البتهکهدر
قازاریان
شروع جنگ،
کرد .با
کش��اورزي
شهيد احمدافراد از
پدر5خانواده
تلخابي
اعزام و شهيد
جوانيمان
افزود:ماست
حاال نوبت
درمانیقرباني داد.
تلخابيجمله زنان برای کارهای  72تن
کیلویی کشف کردند .وی ادامه
جامد
عليروغن
600حلب
کرد حال هر
تشویقبهميهر
قازاریانکشورافزود:
ندارد.به دفاع از
جنسیپسرانش را
مواد،ماهتوان مادرم
مصرف
کنیم ».اینکه
اس��الم تصور
مواد با
باشيد
شدهدر کاروداشته
اخالص
نشينم
نمي
آرام
ننشيند
ثمر
به
امام
نهضت
داد :تا
 21اسفند
ابوالقاسم در
درد ،تشویق به مصرفرا فداي
کاهش
برابر اعالم کارشناسان مربوطه ارزش این محموله کشف
داشتیم،
استراتژیدروخانه
جبهه ،از هر چه
دهد ،کمک به
افزایش و براي
خود را دارد
اهداف
مرکزی
زناشویی را
ش��بها تا
احمد از آنجایي که
پدرم شهید علي تلخابي در تاریخ  1309در تلخاب
ترکش به
رابطهاثر اصابت
کیفیتخیبر بر
متعدددر روندو عملیات
پایگاهعوامل 1363
دیروق��ت درکلی
گرچه به طور
شوند.
بالغ بر  400میلیون ریال برآورد شده است .این مقام انتظامی
رزمندگان را
م��واد
اجتماعیام
گف��ت« :خانواده
فردی،آمد .مي
ميماند به خان��ه نمي
اراک به دنیا آمد .از همان س��نین کودکي با کار و
رسید.
منطقهملی اعتیاد
اهدافبهخط
الزم جزو
مساله
کرد.این
تواند یکی از عواملی باشددریغکهنمي و
شهادتمی
صورتش به نیز
یک
تواند
ی
م
و
خانوادگی
بیان داشت :پس از هماهنگی با مرجع قضائی و همکاری سازمان
ميفرستاد و مدتي بعد خبر شهادت بچهها بود که
خوابیدهان��د مزاح��م آنها نش��وم ».هر وق��ت نامه
زحمت فراوان در کشاورزي و چوپاني مخارج و امرار
ابوالقاسم در وصیتنامهاش نوش��ت« :ميخواهم
مصوب درمياختیار
جهترا بهتوزیع
به او ميرسید و دل او را آسماني ميکرد.
نوش��ت س��فارش ميکرد وقت را بیهوده تلف
قیمتو جاي
عهده باميگیرد
مکشوفهمادرش
کاالیسه برادر و
صمت معاش
بگویم خدایا اگر من در این برهه از زمان در بس��تر
مادرم نااُمیدی
برادرم،اینکه
اشارهدو به
با
درخشان
است.
گرفت.
مردم قرار
ُ
س��ال  66بعد از ش��هادت پدر و
تواند بر
چگونه می
استادمیدی
خالي پدر را براي آنان پر ميکند .پدرم انسان مؤمن نکنید .کتابهاي ناا
دستغیب
مطهري و شهید
بمیرم ،ننگ است .زیرا برادر شهیدم ،احمد ،در راه
نشانهحج مي
عنوان و باید به
ش��ده بود
بسیار مشکالت
رفت .از
بسیاری
مستطیع به
مطالعات بیشمار
کرد:
تأکید
درخشان
انسانبگذارد؟
تأثیر
رواننفس
سالمتو تزکیه
را مطالعه کنید که در تهذیب
و متقي و کشاورزي پرتالش و زحمتکش بود.
دین اسالم جانش را فدا کرد .من از خداوند متعال
به زی��ارت
خوش��حال بود که
روغن
 35تن
انباری با
پلمب
مش��رف ازجمله
بقیع روانی
ائمه و
رفتاری
بهداشت
میدی با ضعف
است که نا
حاکی از
خوراکیاست .سعي کنید در کاري که ميکنید اخالص
مؤثر
یکي از
حالل بود .در
آوردن لقمه
هدفش به دست
مفقوداالثرا ُ شوم.
شهیدآنشدم،
ميخواهم که وقتي
یک روانشناس گفت :بسیاری از افرادی
زهرا(س)
حض��رت
به
او
عجیب
عالقه
ش��ود.
مي
داشته باشید چراکه کار موقعي ارزش دارد که في
س��الهاي قبل از انقالب ،تولید محصول گندم کم
باران از بین
روانی،زیر آب
در توفان و
ميخواهم جنازهام
جسمی ارتباط افسردگی ،اضطراب ،اختالل دو قطبی،
روحی و
سالمت
ُ
در زندگياش تأثیر فراوان گذاشته بود.
سبیلاهلل باشد...
آباد»ميکرد.
«نجفآن را جدا
در هم خمس
شد ،با این کمبود باز
پیش برادرم احم��د و امام
ممکن با رویي
که ناامیدی را تجربه میکنند برود ت��ا
گفت:از سانحه،
مي پس
استرس
اختالالت خوردن،
س��فیددارد.
نزدیکی
مانند
والفجر روانی
مشکالت
تأثیر
م��اهتحت
است
باید آن حضرت را در زندگي سرمش��ق خود قرار
عملی��ات
در
1361
دي
20
در
احمد
کم
سال
آخر
در
وضع
شما با این
فرمانده گفت:
وقتي مادرم
با
و
رختخواب
در
نکند
جوانان
اي
بروم.
(ع)
حسین
و
تن
35
کشف
از
اصفهان،
استان
انتظامی
جانشین
وقتيخودکشی
های
ه
اید
و
مواد
به
وابستگی
ممکن
ناامیدی
کرد:
بیان
رواننشاس
این
دهیم .هنگام عزیم��ت به بیتاهلل الح��رام
است
افسردگی
بگیرندسن
قرارپشتش در
ترکش به
بسته بر اثر اصابت
مقدماتي
خمسش
که
گندم
این
از
«اگر
گفت:
پدر
آورید،
مي
بمیرید که حس��ین (ع) در میدان نبرد شهید
که17ممکنذلت
 450کیلو انواع روغن خوراکی  9 ،تن شکر 7 ،هزار و 24
خیلي از افرادی
بسیاری
است،ازافزود:
گوین��د شده
روانیمي بیان
است نشانهای از انواع بیمار
مش��رکان
هنگام برائت
یهای به او
به شهادت
ش��وندمایع سالگي
حبوبات،بزرگ
بخورند وقتي که
بچهه��ا
ندادیم،
را
رسید.به فکر خودکشی سوق دهد.ش��د .مبادا در غفلت بمیری��د در حالي که حضرت
فرد را
ظرفشویی
 600لیتر
 100کیلو
هزار و
ماکارونی3 ،
گفته ناا ُ
کنند ممکن
تجربه م
میدی
بیفتد کهجلوفردنرو ،که
شرایطی
محراب یا در
علي(ع) در بوده
ی جلو
ایستم و
صفرااول مي
بود :من
ابوالقاسم تلخابي
یا
بخوانید
نماز
بگوییم
آنها
به
اگر
شوند.
مي
منحرف
اتفاق نکند
شهادت رسید.
عبادت به
درخشان با اشاره به اینکه ناامیدی
شهيد الهام
و یک تن و  131کیلو پودر ماشین لباسشویی احتکار شده در
روانی مانند
منفی
در ًهوا و هوسازخودوقایع
مشکالتاز خدا
تأثیر ميگیرم و
تحتبه دست
استرا خودم
روم و پرچم
نابسامان و مي
یکاسالم
جوانيمان فداي
روزه بگیرید گوش نميدهند».
ناخوشایند،علياکبر در
بمیرید در حالي که
احساس قدرتمند است که غالبا در
«محمدرضا هاشمی فر» در گفت
«نجف آباد» خبر داد.سرهنگ
چنین هم
قرار شوم .این
افسردگیشهید
ميخواهم که من هم
ممکن است
بگیرند که
شود.
دلسرد
زندگی
ابوالقاس��م متولد  1347بود .به حض��رت زهرا (س)
پدرم به علت عالقهاي که به اهل بیت (ع) داشتند،
رسید».
شهادت
راه حسین (ع) به
دارد
نقش
غمگین
یا
تاریک
روحیه
ایجاد
پلیس
ماموران
داشت:
اظهار
پلیس
و گو با خبرنگار پایگاه خبری
صف��وف
که در
کهدر حالي
ش��د،
خیلي عالقهمند بود .فرقي براي اه��ل بیت (ع) قائل
در سال  57به ش��هر قم هجرت ميکنند .همگام با
جمعهدهد.
راهپیمایانسوق
خودکشی
به فکر
فرد را
وی با اشاره به اینکه یک نظرسنجی
اقدامات
سری
یک
انجام
با
آباد»
«نجف
امنیت عمومی شهرستان
از
شخص
ادراک
نحوه
بر
است
ممکن
و
خونین مکه با در دست داشتن پرچم انزجار خود
نبود ولي ميگفت« :فاطم��ه زهرا (س) از یک غریبي
همه مردم در تمام مراس��م علیه ش��اه و رژیم وارد
که نااُمیدی
بین  ۱۰۰۰نفر که مبتال به یک بیماری این روانشناس با اشاره به این
و
خوراکی
روغن
احتکار
به
اقدام
فردی
اطالعاتی
حتی
و
شخصی
شرایط
افراد،
سایر
خود،
را نس��بت به امریکا و عمال دستنشاندهاش ابراز
خاصي برخوردار اس��ت ».برایش مهم نبود که حتماً
شدند،به ط��وري که وقتي بس��تگانش
مطلعش��وند
عرصه مي
روانی بودند انجام شده نشان داد برخی از ممکن است همیشه همراه با یک مشکل
در
موضوع
بررسی
که
کرده
خوراکی
اقالم
دیگر
زیادی
ميکرد ،به وس��یله آب جوش توسط سعوديها
دنیا اظهار کرد:
بگذارد،
منفی
چنانتأثیر
جهان
گفت« :در آن
باشد .مي
باید لباسش چنین و
مقدار به او ميگوین��د :چرا کمتر رف��ت و آمد ميکنید؟
ُ
مهم نیست
سیستم
کرد:و در
بیانميشود
ندهد ،واقع
رخ و ش��تم
خاصضرب
سوزد و مورد
اعمال بسزایی در پیامهای ناامیدی ممکن است از مي
تحقيقات
ننش��یند با
ثمر ماموران
گفت:
گرفت.وي
گوید:قرار
دستورميکار
زندگيیکرد
غالباًچه لباسي
نميکند که با
انجام فرقي
ما هم
نهضت به
«ت��ا وقتي
توانداین تأثیر
ناامیدی م
احساس نااُمیدی
چیست،
م��اهآن
مردادعلت
گرفته در 6که
مکه معظمه به
 1366در
منعکس کننده مراقبتهای بهداشت روان منشاء نهایت
مذکور،
اطمينان
نامحسوس
زیراهدف
ميکند
انسانجهنمي
رفتاربهشتي یا
است که او را
در انبار انسان
کاالزیاد
احتکارکارها
وقتازبراي این
حصولنشست،
پايونخواهیم
از
بگذارد،
ابوالقاس�م در وصيتنام�هاش نوش�ت:
تواند ویران کننده باشد ،این حس
شهادت ميمی
باشند ،عنوان کرد :از کسانیکه این
رسد.
بود».
فرد دیانت
منفیحالل و
آوردن لقمه
اداره زندگي،
پدرمان از
همراه پیروز
انقالببهانشاءاهلل
آمد و
اس��ت.باوقتي امام
شد ،بازرسان
تيمي از
قضائي
هماهنگي
روز گذشته
است.خواهم بگويم خدايا اگ�ر من در اين
به آینده «مي
نسبت
دیدگاه
ب��رايو مادر
خانواده را
ش��هادت پ��در
نظرسنجی را تمام کردند  ۴۱وقتي
ثبات فرد را
بهزیستی
احساس
درصدخبر نهتنها
شدند.ما همیشه صداي قرآن به گوش ميرسید.
ميوآییم».
تعزيرات
میدیاز زمان در بس�تر بميرم ،ننگ است.
احساس ناا ُبرهه
اداره «صمت» اين شهرستان به محل اعزامدر منزل وی با اشاره به اینکه
بلکهگوید:
همیش��ه مي
مصمم
بود
روستایي
زن
یک
مادرم
اینکه
با
آمدیم
که
قم
به
در
ابوالقاس��م
و
احمد
ب��رادرم
دو
ش��هادت
بعد از
اینهااست فرد را
ممکن
ت��ر مازیاندازد
خطر
آوردند او به
متخصص بهداشت
یک
که
کردند
گزارش
در
پرونده
کننده
رسيدگي
تيم
کرد:
تصريح
فر
هاشمی
سرهنگ
اسالم
دين
راه
در
احمد،
شهيدم،
برادر
زيرا
عالقه خود را
اغلب باعث میشود فرد
برای نگه دارد.
نیازسرمان
مورد را بر
سایه امام
نیست خدا
نظر سیاسي بسیار روشنفکر بود .نماز جمعه
که مي
عدهاي
استفاده از منابع
انگیزه
چیزي از
بهبودی آنها
خداوندکه
گفتهاز است
درمان
جانش را و
اما ازتن و
نروند،نباتی9 ،
جبههروغن
ایشان بهکیلو
خواهند 625
 25تن و
انبار،
جواباين
بازرسي از
متعال
م�ن
ک�رد.
فدا
رویدادها
ها،
ت
فعالی
مهم،
موضوعات
راهپیمایي اوبه
هنگامي که با ترحم به او ميگفتند :دو پسرت را
شد.
نمي
ترک
هرگز
ها
مناسبت
در
و
دهد.
مي
انجام
را
خودش
وظیفه
«هرکس
گویند:
مي
مفقوداالثر رغم اینکه موجود یا درخواست کمک محروم کند.
شدم ،است ،به
غیرممکن
بعید و
3
ماکارونی،
بسته
24
و
هزار
7
شکر،
تن
مایع9،
روغن
 825لیتر
شهيد
وقتي
که
خواهم
مي
از دست داده بودي بس نبود که همسرت را نیز به
افزود :کسیکه
بدهد،
دست
حسناز
برادرمافراد
یادم ميآید یا
آمد.
دنیا
به
قدس
روز
در
است».
من
عهده
بر
رفتن
جبهه
وظیفه
االن
(ع)اُمیدی را
که نا
گفت :افرادی
مي داد:
ادامه
دچار وی
افراددرازجمله
بسیاری از
هزار و  100کیلو حبوبات 600 ،لیتر مایع ظرفشویی و یک
توفان و زير
جنازهام
ش�وم .ميخواهم
«حضرت علي
فرس��تادي؟!
افرادی که جبهه
نم ازیتواند ارزش
ش��رکت دیگر
شده باشد
دراُمید
تن ومادرم نا
کردیم بعد
راهپیمایي
صبح با
در عملیات والفجر  8وقتي فهمیده بودند ایشان پدر
پيش
سفيد
رويي
با
تا
برود
بين
از
باران
آب
اظهاراتی از
است
ممکن
کنند
ی
م
تجربه
بودند،
عاطفی
و
روانی
شدید
اضطراب
کردند.
لباسشویی
براي چه شهید شد؟ همسر من هم در این راه به
حسن به دنیا آمد.
شدهامارابهکشف ظهر
احتکاربردند،
مقدم نمي
ماشینرا به خط
پودراس��ت او
کیلوشهید
 131دو
ش��هادت قب ً
وقتي بودند درک
برادرانممهم
ال
در را که
چیزهایی
بروم .اي
حس�ين (ع)
برادرم احمد و
کرد:
نشان
خاطر
مذکور
انبار
پلمب
به
اشاره
با
انتظامی
مقام
این
شهید نمیشود،
هرگزهم بهتر
وضعیت من
طریق درمان
سالمتی از
امام ثبات
قادر به
خواهم من
قبیل از خدا مي
شهادت رس��ید،
را
بهش��ت
«ما
گفت:
مي
مادرم
کردیم،
مي
تابي
بي
در
رود.
مي
جلو
به
و
کرده
متقاعد
را
فرماندهان
اجبار
کند ،احساسات غالباً با عدم الهام و
رختخواب و با
جوانان نكند در
شدم
شهید
«وقتي
شوم ً».این چه
خریده 5
کارشناسان مربوطه
کشف
روندهاي
ريالي درکاال
تواند به من
نمی
کس
است؟!....هیچ
حرفي ندارم،
آیندهای
بميريد افراد بعدا
ذلتاز این
درصد
هستند۶۹ ،
ایم آنان در راه خدا رفتهاند!» مادرم ميگفت:
توسطبر اثر اصابت
شده در فاو
والفجر 8
عملیات
ارزش نهایت
که دل
همچنین احساس ناتوانی ،درماندگی،
شهيدکهشد»
ميدان
حسين (ع) در
برایتان
الشهادتم را
خبر ً
رسد.اعالم شده است.
میلیونميریال
میلیارد و
«امام حسین (ع) در دش��ت کربال براي دین اسالم
 655شهادت
ترکش به
آورند».تسلیم میشوم ،اکنون
مي من
کند،
کمک
تقریباً یا کام
نبرددادند
گزارش
خودشان
کندن ،اسارت ،افسردگی و انزوا همراه
خیلی دیر شده است ،من هیچ امیدی
بهبود یافتهاند.

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی:

امروز
فال
| روزنامه جوان | شماره 4734

5
8
2
6
7
4
9
3
1

رئیس پلیس راهور ناجا گفت :با توجه به
محدودیتهای کرونایی سفرها در استانهای هدف
در مجموع  ۳۶.۸درصد کاهش تردد داشتیم و در
تردد خودروهای شخصی  ۳۸.۳درصد کاهش تردد
داشتیم.
سردار سیدکمال هادیان فر در گفت و گو با خبرنگار

4
3
7
1
2
9
5
8
6

در اندیمشک

فرمانده انتظامی اندیمشک با اعالم توقیف یک دستگاه تریلی
کفی از کشف « سر پلوس «خودرو قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «امیرعباس
شهبازی»در تشریح جزئیات این خبر گفت :در ادامه مبارزه
بیامان با قاچاقچیان کاال و ارز ،ماموران پاسگاه انتظامی ایست و
بازرسی «پل زال» اندیمشک با کار اطالعاتی یک دستگاه خودرو
تریلی کشنده حامل بار قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.
وی با اشاره به اینکه در بازرسی از تریلی توقیفی  ۱۱هزار و
 ۷۵۰عدد سرپلوس خودروهای سبک قاچاق کشف شد ،افزود:
کارشناسان ارزش بار مکشوفه را بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال برآورد
کردهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک خاطرنشان کرد :در همین
سهش��نبه  6بهم��ن  15 | 1394ربیعالثان��ي
| 1437پرونده به مرجع
تشکیل
رابطه یک قاچاقچی دستگیر و پس از
قضائی تحویل داده شد.

6
1
9
5
3
8
4
2
7

کشف محموله میلیاردی قاچاق

کاهش  ۳۸.۸درصدی تردد خودروهای
شخصی
وی با اشاره به تأثیر این محدودیتها روی ترددها
و ترافیک در استانهای هدف گفت :در مجموع در
استانهای هدف  ۳۶.۸درصد کاهش تردد داشتیم
و در تردد خودروهای شخصی  ۳۸.۳درصد کاهش
تردد داشتیم.
سردار هادیان فر در پایان گفت :در مجموع باید
بگویم در کل کشور در این بازه زمانی  ۴روزه ۳۲
درصد کاهش تردد داشتیم.

2
9
5
8
1
6
3
7
4

خبر

خود بازگشتند.
سردار هادیان فر گفت :همچنین مجبور شدیم
بیش از  ۱۷هزار خودرو را جریمه  ۵۰۰هزار تومانی
کنیم .رانندگان این وسیله نقلیه اصرار به تردد
داشتند و به تذکرات پلیس اهمیتی نمیدادند.
 ۱۷۰خودرو توقیف و به پارکینگها انتقال
داده شدند
وی گفت :برخی دیگر از رانندگان که از
محدودیتهایی که ایجاد شده بود سرپیچی کردند
و برخالف تذکرات پلیس و جریمه  ۵۰۰هزار
تومانی باز هم اصرار به سفر داشتند به پارکینگها
منتقل شدند که تعداد این خودروها  ۱۷۰عدد
است.
وی یادآور شد :هدف پلیس راهنمایی و رانندگی
بیشتر ارشاد و تذکر بود چرا که کل کشور با این

1
6
3
4
5
7
2
9
8

جریمه  ۵۰۰هزار تومانی
برای  ۱۷هزار خودرو/
کاهش  ۳۶.۸درصدی
ترددها

مهر ،با اشاره به تشریح طرح محدودیتهای تردد
در راستای کاهش شیوع کرونا که در کشور اجرا
شد ،گفت :این طرح از روز  ۱۲آبان تا  ۱۶آبان
اعمال و اجرا شد در این مرحله  ۲۵مرکز استان
مورد هدف بود و در این استانها به خودروهای
بومی اجازه خروج و به خودروهای غیربومی اجازه
ورود نمیدادیم.
وی افزود :مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی به
همراه عوامل هالل احمر و اورژانس در  ۳۲۶نقطه
حضور داشتند و ورودی و خروجی این  ۲۵استان
را کنترل میکردند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت:
اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد و بیش
از  ۳۹۶هزار وسیله نقلیه با تذکرات پلیس و
راهنماییها از سفر انصراف دادند و به شهر مبدا

بیماری درگیر است و همه باید با هم برای بهتر
شدن وضعیت بیماری در کشور تالش کنیم.

8
7
4
2
9
3
6
1
5

w w w . o m i d k b . i r

7

3

مخاطره کرونا در نظام تعلیم و تربیت
مخاطره ای خاموش است

ممنوعیت تجمعات ،مراسمها و
دورهمیها باید با جدیت اعمال شود

وزیر آموزش و پرورش گفت :مخاطره کرونا در نظام تعلیم
و تربیت مخاطرهای خاموش است و آسیب ماندگاری
در نظام تعلیم و تربیت ایجاد می کند .محسن حاجی
میرزایی در دهمین نشست از سلسله نشستهای گفتگوی
هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت
آموزشوپرورش و دستگاههای مختلف کشور و با موضوع
گفتگو بر محور تحول که با حضور وزیر آموزش ...
صفحه ()4

ممنوعیت تجمعات ،مراسمها و دورهمیها باید با جدیت
اعمال شود .وزیر کشور با بیان اینکه ارزش جان انسانها
فراتر از پول و هزینههای مادی است ،گفت :باید با پای کار
آوردن همه ظرفیتها و توان موجود کشور ،اجازه ندهیم جان
شهروندان مان به راحتی در معرض خطر قرار گیرد .عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد
ملی مبارزه در نشست مشورتی با تعدادی ....
صفحه ()4

دوشنبه  19آبان  9 * 1399نوامبر  23 * 2020ربیع االول 1442
وزیر بهداشت مطرح کرد؛

دانش آموزان بهترین
سفیران سالمت هستند

همت اهلل دانش

سال چهاردهم * شماره  4 * 2737صفحه * 1000تومان

طی هفت ماه امسال صورت گرفت؛

رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

وزیر بهداشت در دیدار با وزیر آموزش
و پرورش و معاونان این وزارتخانه
گفت:هدف ما این است که هر خانواده
یک پایگاه سالمت باشد و دانش آموزان
می توانند سفیران سالمت باشند.
وزیر بهداشت و آموزش پزشکی در
حاشیه دهمین برنامه گفتگوی هفته
که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه
بین وزارت آموزشوپرورش و دستگاه
های مختلف کشور و با موضوع گفتگو
بر محور تحول که با حضور وزیر آموزش
و پرورش ،اعضای شورای معاونان،
مدیران کل آموزش و پرورش استان و
روسای  ۷۶۰منطقه آموزش و پرورش
کشور صبح امروز برگزار شد ،در جمع
خبرنگاران در فضای مجازی گفت:
آموزش و پرورش نقش پر رنگی به
عنوان دستگاه های موثر در سالمت
جامعه دارد و خوشحال شدم مواردی را
در این جلسه تبادل کردیم.
وی ادامه داد :ما پیش از این در کشور
با پوشش باالی واکسیناسیون و مراقبت
از زنان باردار و توصیه های همگانی
توانستیم از مرگ و میر کودکان و گروه
های آسیب پذیر جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد :امروز با پرفشاری خون
که نتیجه تغذیه غلط و شیوه زندگی
نامطلوب است ،مشکالت زیادی در
کشور داریم و ساالنه  ۹۷هزار مرگ به
دلیل پرفشاری خون و عوارض ناشی از
آن را داریم که یک فاجعه است.
وی با اشاره به آمار باالی مرگ و میر
در کشور بر اثر بیماریهای غیر واگیر،
افزود :آمار مرگ بر اثر پرفشاری خون
به عنوان قاتل خاموش در کشور بسیار
نگران کننده است .نمکی بر ضرورت
اصالح سبک زندگی در جامعه تاکید
کرد و گفت :بهترین مکان برای آموزش
اصالح شیوههای زندگی ،مدرسه است.
نمکی گفت :قب ً
ال هم ما همکاری های
مشترکی با آموزش و پرورش ...
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

مختومه شدن بیش از
 25هزار پرونده در استان

طغیان کرونا
در استان

معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل
اختالف کهگیلویه و بویراحمد گفت :طی  ۷ماهه
امسال  ۲۵هزار و  ۵۴۰پرونده در شورای حل اختالف
استان مختومه شده است .حجت االسالم و المسلمین
سید محمد ابراهیم ساجدی روز یکشنبه  ۱۸آبان ماه
در نشست خبری به مناسبت  ۱۸آبان سالروز بنیان
گذاری شورای حل اختالف افزود :در این مدت پرونده
های وارده  ۲۶هزار  ۳۸۴فقره بوده که از این تعداد
 ۲۵هزار  ۵۴۵فقره مختومه شدند...
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روزگار سیاه کرونایی
گچساران با چاشنی دورهمی
خانوادگی در طبیعت

قریب بر ۹ماه از حضور مهمان ناخوانده در کشور و به تبع در
استان و شهرستان و گچساران میگذرد .مهمانی که همچنان
برای خود جوالن میدهند و روز به روز بر افزایش شمار
مبتالیان و فوتیها تاثیر میگذارد .صحبت از بیماری و یا
همان ویروس کرونا است ،ویروسی که همه جهان را تحت
تاثیر خود قرار داده و تا به این لحظه توانسته بر اقتصاد،
معیشت و سالمت مردم اثر بگذارد .این ویروس ناشناخته از
بیتوجهی برخی از مردم به هشدارهای مسووالن و رعایت
نکردن پروتکل های بهداشتی استفاده کرده و همچنان برای
خود میتازد و گویی که اتفاقی رخ نداده است .آری صحبت
از بیتوجهی برخی از شهروندان است ،شهروندانی که در این
روزها با اعمال سختگیرانه محدودیتهایی کرونایی در برون از
شهر و در طبیعت با برپایی دورهمی خانوادگی ...
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یاسوج از لحاظ
معماری و شهرسازی
شهری بی هویت است
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رئیس جمهور عنوان کرد:
دولت آینده آمریکا اشتباهات گذشته را جبران کند

حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت اظهار داشت  :اینک فرصتی برای دولت آینده امریکا پیش آمده
است که اشتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی ،به مسیر
پایبندی به تعهدات بین المللی ،بازگردد.
رییس جمهوری افزود :جمهوری اسالمی ایران ،همواره به تعهدات خود در صورت
رعایت مسئوالنه از سوی همه اطراف تعهد ،پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان
را راهبرد خود میداند.
روحانی با تاکید بر پیروزی مقاومت ملت ایران در جنگ اقتصادی تحمیل شده
توسط دولت آمریکا ،اظهار داشت :مردم ایران با مقاومت قهرمانانه خود در برابر
جنگ تحمیلی اقتصادی ،اثبات کردند که سیاست فشار حداکثری امریکا محکوم
به شکست است.
رییس جمهوری تصریح کرد :اینک زمان آن است که در سایه همکاری و همافزایی
ایران و همسایگان ،شاهد ارتقاء امنیت و توسعه در منطقه باشیم و مسیر ثبات و
رشد اقتصادی کشور ،با قوت و سرعت هرچه بیشتر  ،پیموده شود.
روحانی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت تاکید کرد :در شرایط رو به بهبود
اقتصادی دولت با اتخاذ سیاستهای متناسب مالی و کنترل و هدایت نقدینگی به
سمت تولید و توسعه سرمایه گذاری  ،تقویت ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی
و رشد اقتصادی کشور را با قوت دنبال می کند.
رییس جمهور همچنین در این جلسه وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای ارتقای
انضباط مالی و بودجه ای ،فروش سهام و دارایی های مازاد دولتی و انتشار اوراق
بدهی دولت را طبق برنامه مصوب ادامه دهد.

دبیر شورای هماهنگی
بانکهای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

بانکهای استان
تعطیل شدند
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omidemardomdaily
عوامل اجتماعی پر خطر
عامل گرایش فرد
به اعتیاد است
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تمدید مهلت زمان دریافت و ارسال اسنادمناقصه

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  ( ۶ /۲۴۰ /۰۰۰/۰۰۰ :شش میلیارد و دویست و چهل میلیون ) ریال
 - 4نوع تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانت نامه بانکی
 - 5مبلغ تضمین  ( ۳۱۲ /۰۰۰/۰۰۰ :سیصد و دوازده میلیون ) ریال
 - 6زمان اولین انتشار اگهی در سایت :روز دوشنبه ۱۳۹۹ /۸ /۱۲
 - 7مهلت دریافت اسناد مناقصه  :روز چهارشنبه  ۱۳۹۹ /۸ /۲۱ساعت ۱۴
 - 8مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  :روز شنبه  ۱۳۹۹ /۰۹ /۰۱ساعت ۱۴
 - 9زمان بازگشایی پاکت ها  :روز یکشنبه  ۱۳۹۹ /۰۹ /۰۲ساعت  ۸صبح
 - 1۰زمان اعتبار پیشنهاد ها ۱۳۹۹ /۱۲ /۰۱ :ساعت ۱۴
 - ۱۱هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 - ۱۲متقاضیان جهت دریافت اسناد ماقصه می توانند به سایت  https://setadiran.ir/setad/cmsمراجعه و
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09173412355تماس حاصل نمایند.

احتمال ابتالی دوباره
به ویروس کرونا کم است

کاهش  2۰تا  25درصدی
قیمت خودروهای داخلی

بررسی بازار خودروی پایتخت حاکی از سرعت گرفتن سقوط قیمتها در چند
روز گذشته است .رییس انجمن نمایشگاه داران خودروی پایتخت میگوید :قیمت
خودروهای داخلی و مونتاژی در روز جاری (یکشنبه ۱۸ ،آبانماه) کاهش  ۲۰تا ۲۵
درصدی را نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ثبت کرده است.
همانطور که کارشناسان پیش از این پیشبینی کرده بودند قیمت خودروها که در
ماههای گذشته بیضابطه و حبابی باال رفته بود ،با کاهش نرخ ارز ،این روزها به
سرعت در حال ریزش است.
رکودی که در بازار خودرو در ماههای گذشته به دلیل افزایش بیدلیل قیمتها
شاهد بودیم و فروشندگان افزایش قیمت ارز را شاخص افزایش قیمتها قرار
داده بودند ،این روزها شدیدتر شده ،اما این بار دلیل رکود ،افت قیمتها و انتظار
مشتریان برای کاهشهای بیشتر است.
کارشناسان میگویند :در حالی که متقاضی برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد،
فروشندگان طی روزهای گذشته به صف شده و خودروهای خود را در معرض
فروش قرار دادهاند.
این در حالی است که روز(یکشنبه) با کاهش محسوس نسبت به روز پنجشنبه
هفته گذشته ،هر دستگاه پژو  ۲۰۶با کاهش حدود  ۵۰میلیون تومانی به ۲۱۰
میلیون تومان ،پراید  ۱۳۱به  ۱۰۲میلیون تومان ،تیبا  ۲به  ۱۴۷میلیون تومان،
تیبا صندوقدار  ۱۳۰میلیون تومان ،ساینا  ۱۴۳میلیون تومان ،پژو پارس معمولی
 ۲۲۰میلیون تومان ،پژو  ۴۰۵جی .ال .ایکس  ۲۰۷میلیون تومان و سمند ال.
ایکس  ۱۹۳میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
البته قیمتهای اعالم شده به معنی تایید نرخها نیست ،بلکه ارقامی است که در

وزیر کشور 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.

پزشکی دانشگاه راکفلر:
متخصصان علوم
ِ
فضای مجازی و سایتهای خودرویی از سوی فروشندگان آگهی میشود و بسیاری
از آنان از ترس ضرر و زیان ،در مقابل ریزش قیمتها مقاومت میکنند.
«سعید موتمنی» رییس انجمن نمایشگاهداران خودروی پایتخت در این زمینه به
ایرنا گفت :هرچند قیمتها در یک ماه گذشته روند صعودی گرفته بود ،اما همه
آنها روی کاغذ بود و خرید و فروشی انجام نمیشد.
وی بیانداشت :این روزها متاثر از افت نرخ ارز ،قیمتها در بازار خودرو رو به
کاهش گذاشته و به سوی منطقی شدن در حرکت است.
ثبات نرخ ارز ،کلید رونق بازار
موتمنی تاکیدکرد :قیمتها ارتباط مستقیم و نزدیکی با نرخ دالر دارد و هر کجا
نرخ ارز تثبیت شود ،قفل معامالت باز خواهد شد.
وی یادآور شد :بیستم شهریورماه امسال در حالی که نرخ دالر  ۲۲هزار و ۵۰۰
تومان بود ،پراید  ۷۸میلیون تومان قیمت داشت ،بنابراین با نرخ  ۲۲هزار تومانی
امروز دالر ،قیمت پراید هنوز جا برای کاهش بیشتر دارد.
این مقام صنفی تاکیدکرد :فروشندگان نمیتوانند در برابر روند کاهشی قیمتها
مقاومت کنند و هرگونه تاخیر در فروش خودرو ،به ضررشان تمام میشود.
در این زمینه برخی فعاالن بازار خودرو معتقدند که این روزها با تشکیل صف
فروش ،خریداران هستند که تعیینکننده قیمتند.
به گفته آنان ،افت قیمت در بازار خودروهای مونتاژی و خارجی به مراتب شدیدتر
است .پیشتر نایب رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت در گفت و گو
با ایرنا گفت :اگر دالر تا مرز  ۱۸تا  ۲۰هزار تومان ریزش کند ،قیمت کاذب
خودروهای خارجی دستکم تا  ۴۰درصد فرو خواهد ریخت.

website: omidkb.ir

Email: kbomid92@gmail.com

اصالحیهآگیه مناقصهعمویم یک مرحله ای

سالمت

رییس جمهوری از دولت آینده آمریکا از فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات
گذشته استفاده کند و تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران ،همواره به تعهدات خود
در صورت رعایت مسئوالنه از سوی همه اطراف تعهد ،پایبند بوده و تعامل سازنده
با جهان را راهبرد خود میداند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین

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

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
إن َهّ
ب إذا َعم َِل أ َح ُد ُكم َع َم ً
ال أن ُيت ِقنَ ُه .
َّ
الل تَعالى ُيحِ ُّ
خداوند متعال دوست دارد كه
هرگاه فردى از شما كارى مى كند آن را درست (بى عيب) انجام دهد.

روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد

یک مطالعه جدید نشان میدهد تعداد افرادی که بیش
از یک بار به ویروس کرونا مبتال میشوند ،زیاد نیست.
محققان علوم پزشکی با دستیابی به شواهدی قویتر
در یک مطالعه تازه دریافتند افرادی که پس از ابتال به
ویروس کرونا بهبود مییابند در صورت مواجهه مجدد
با این ویروس ،دفاع سریعتر و موثرتری دارند.
روزنامه “گاردین” در گزارش جدیدی در این باره آورده
است ،متخصصان دانشگاه راکفلر در شهر نیویورک
اظهار داشتند که سیستم ایمنی بدن نه تنها ویروس را
به خاطر میآورد بلکه پس از بهبودی نیز پادتنهای با
کیفیتی تولید میکند.
بر اساس این مطالعه ،سیستم ایمنی بدن ،خود را برای
شروع یک حمله سریع و قدرتمند در پاسخ به ویروس
جدید آماده میکند.
مایکل نوسنویگ ،رئیس ایمونولوژی مولکولی و محقق
ارشد این دانشگاه معتقد است که این خبر بسیار خوبی
است.
نوسنویگ میافزاید :انتظارات نشان میدهد که در
موارد زیادی ،افراد قادر به تولید سریع پادتن و مقابله
با عفونت هستند.
مشخص نیست که حافظه سیستم ایمنی بدن تا چه
مدت ویروس کرونا را حفظ میکند اما نوسنویگ
برآورد کرده که سیستم ایمنی بدن برای سالها قدرت
محافظتی ایجاد میکند.
به گزارش ایندیپندنت ،این یافته جدید حاکی از آن
است که تعداد افرادی که بیش از یک بار به ویروس
کرونا مبتال میشوند کم است.
ویروس کرونا تا کنون بیش از  ۵۰میلیون نفر را در دنیا
مبتال کرده و بیش از یک میلیون و  ۲۴۰هزار نفر نیز
بر اثر ابتال به آن جان خود را از دست دادهاند.
رکورد مرگ روزانه کرونا
در ایران به  459نفر رسید

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۴۵۹بیمار
دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان
قطعی بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۳۸هزار و  ۲۹۱نفر رسید و  ۲۷استان
همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند .سیما سادات الری روز یکشنبه درباره
آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این
ویروس افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۱۸آبان  )۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۹ ،هزار و  ۲۳۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۷۱۲نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶۸۲هزار و  ۴۸۶نفر رسید.سخنگوی وزارت
بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۵۲۰هزار و  ۳۲۹نفر از بیماران ،بهبود

یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۵۵۲۳نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون
پنج میلیون و  ۲۲۴هزار و  ۲۵۲آزمایش 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 .استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان
و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :امروز بیشترین میزان مرگ روزانه کرونا در
ابتدای شیوع این بیماری در کشور ثبت کردیم .علت این وضعیت افزایش موارد
بستری این بیماری در بیمارستانها و مراکز درمانی در هفته های اخیر است.
وی افزود :کنترل و مهار اپیدمی کرونا در کشور نیازمند همکاری و همدلی
همه دستگاههای مسئول بیش از هر زمان است .ما در یک جنگ تمام عیار
قرار داریم و همه مردم و مسئوالن در همه دستگاههای اجرایی باید خودشان
را سربازان این نبرد سهمگین بدانند.

قرنیه چشم
در برابر کووید -۱۹ایمن است

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که ویروس کووید،-۱۹
قرنیه چشم را آلوده نمیکند.
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه «واشنگتن» در آمریکا
که این مطالعه را انجام داده اند ،اعالم کردند :اگرچه
ویروسهایی مانند «هرپس سیمپلکس» می توانند قرنیه
چشم را آلوده کنند و ویروس «زیکا» نیز در بافت قرنیه
و اشک چشم دیده شده است ،اما به نظر نمی رسد که این
موضوع در مورد ویروس کووید -۱۹صادق باشد.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس،این محققان اظهار
داشتند :به نظر می رسد قرنیه چشم نسبت به آلودگی به
ویروس جدید کرونا مقاومت می کند .با این حال این موضوع
مشخص نیست که آیا سایر بافت های داخل قرنیه و اطراف
آن مانند مجاری اشک و ملتحمه کره چشم ( غشا مخاطی
نازک و شفافی که کره کره چشم را می پوشاند) می توانند
به این ویروس آلوده شوند یا خیر.
دکتر «جاناتان مینر» استادیار پزشکی در دانشکده پزشکی
دانشگاه واشنگتن و نویسنده اول این مطالعه گفت :یافته
های ما ثابت نمی کند که همه قرنیه ها نسبت به آلودگی
به کووید -۱۹مقاوم هستند ،اما هر قرنیه اهدایی که مورد
آزمایش قرار گرفت ،نسبت به ویروس جدید کرونا مقاوم
بود .هنوز هم ممکن است زیر مجموعه ای از افراد قرنیه
هایی داشته باشند که از رشد کووید -۱۹حمایت کند ،اما
هیچ یک از قرنیه هایی که مورد مطالعه قرار گرفت به رشد
کووید -۱۹کمک نکردند.
دکتر «راجندرا آپته» از دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن
که در نوشتن این مطالعه همکاری داشت ،گفت :برخی از
بیماران مبتال به کووید ،-۱۹عالیم چشمی مانند «چشم
صورتی» یا «التهاب ملتحمه»  -عفونت یا تورم غشای
خارجی کره چشم  -دارند ،اما ممکن است این وضعیت
مربوط به التهاب ثانویه باشد و ناشی از عفونت ویروسی
نباشد.
آپته که خود استاد چشم پزشکی و علوم بینایی است ،گفت:
مشخص شده است که قرنیه و ملتحمه ،گیرنده هایی برای
ویروس جدید کرونا دارند ،اما در این مطالعه متوجه شدیم
این ویروس در قرنیه چشم تکثیر نمی شود.
با این حال محققان اعالم کردند :به دلیل ناشناخته های
زیادی که در مورد مجاری اشک و ملتحمه کره چشم وجود
دارد ،خیلی زود است که اهمیت محافظت از چشم را نادیده
بگیریم.
یافته های این مطالعه در مجله  Cell Reportsمنتشر
شده است.

عاملی که خطر مرگ ناشی
از کرونا را دو برابر میکند

محققان آمریکایی میگویند به دلیل تغییرات
فیزیولوژیکی که در دوران بارداری اتفاق میافتد،
خطر مرگ ناشی از ویروس کرونا در مبتالیان افزایش
مییابد.تعیین عاملی که خطر مرگ ناشی از کرونا را
دو برابر میکند
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به نقل از
واشنگتن پست ،متخصصان مرکز کنترل و پیشگیری
بیماریهای ایاالت متحده ( )CDCتشخیص داده اند
که بارداری در زنان خطر مرگ ناشی از ویروس کرونا
را دو برابر میکند.
محققان مشاهده کردند براساس آماری که از ۲۲
ژانویه تا  ۳اکتبر جمع آوری شده است از بیش از ۱۹
هزار زن باردار مبتال به کووید ۳۳ ،۱۹بیمار فوت کرده
اند ،میزان مرگ و میر در این گروه  ۰.۲درصد است.
عالوه بر این ،در میان زنان غیر باردار ،این عامل به
نصف بیشتر رسیده است.
طبق پژوهش  ،CDCاین ممکن است به دلیل
تغییرات فیزیولوژیکی مانند :افزایش ضربان قلب و
مصرف اکسیژن ،کاهش ظرفیت ریه و تغییر در سیستم
ایمنی بدن باشد که در دوران بارداری اتفاق میافتد.
دکتر لیوبوف یروفی یوا متخصص زنان و زایمان گفت:
بعد از ابتال به ویروس کرونا ،بارداری خطرناک است،
زیرا از داروهایی برای درمان آن استفاده میشود که
میتواند سلولهای جنینی و سیستم تولید مثل را
تحت تأثیر قرار دهد.
او گفت ،زنان باید سه ماه صبر کنند تا بهبودی
کامل پیدا کنند .این متخصص همچنین استفاده از
پیشگیری از بارداری هورمونی را در دوزهای کم در
دوران نقاهت توصیه کرد.
مبتالیان به کووید ۱۹خفیف میتوانند از همان
لحظهای که احساس بهبودی دارند مصرف داروها را
شروع کنند.

کاریکاتور

ممنوعیت تجمعات ،مراسمها و دورهمیها باید با جدیت اعمال شود

و

ممنوعیت تجمعات ،مراسمها
دورهمیها باید با جدیت اعمال شود
وزیر کشور با بیان اینکه ارزش جان
انسانها فراتر از پول و هزینههای مادی
است ،گفت :باید با پای کار آوردن همه
ظرفیتها و توان موجود کشور ،اجازه
ندهیم جان شهروندان مان به راحتی در
معرض خطر قرار گیرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی
مبارزه در نشست مشورتی با تعدادی
از مدیران و اعضای قرارگاه عملیاتی
مبارزه با کرونا با تاکید بر اینکه برای
قطع زنجیره بیماری کرونا نیازمند به
کارگیری همه ابزارها و مکانیسم های
قانونی و اخالقی نظیر غربالگری عمومی،

قرنطینه ،ماسک و رعایت فاصله گذاری
اجتماعی هستیم ،گفت :این امر در
گرو هماهنگی و یکدلی همه نهادهای
مرتبط با بیماری کروناست.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا
در ادامه با اشاره به اینکه باید اثربخشی
سیاست گذاری ها و اقدامات اتخاذی
در کنترل بیماری کرونا ،در عمل دیده
شود؛ تصریح کرد :سیاست های اتخاذی
نظیر ممنوعیت تجمعات ،مراسم ها و
دورهمی ها باید با جدیت اعمال شود
و تاثیری مثبت در مهار بیماری کرونا
داشته باشد.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با
بیماری کرونا با بیان اینکه نظارت ها
باید بیش از گذشته در مراکز خرید،

پاساژها ،مراکز خدماتی و تفریحی مثل
پارک ها و رستوران ها اعمال گردد؛
خاطرنشان کرد :همه این اقدامات در
نهایت باید به این منتهی شود که تعداد
مبتالیان به بیماری کرونا کم شود.
وزیر کشور افزود :برای تحقق این امر،
باید همه اجزای زنجیره غربالگری،
تست ،قرنطینه و درمان به درستی و به
صورت مؤثر محقق شود.
رحمانی فضلی همچنین خاطر نشان
کرد :باید جستجو و شناسائی مبتالیان
با سرعت بیشتری در کشور انجام گیرد
و با رویکردی فعال و پیشگیرانه ،تعداد
ورودی ها به بیمارستان ها را کاهش
دهیم .فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه
با کرونا در ادامه سخنان خود به اجرای

تست کرونا در چه شرایطی تحت پوشش بیمه است؟
رئیس گروه پاراکلینیک دفتر خدمات
تخصصی سازمان بیمه سالمت درباره
سهم سازمانهای بیمهگر در پرداخت
هزینه تست کرونا ،گفت :در صورتی
که بیمار از سوی مراکز  ۱۶ساعتهبرای
انجام تست به آزمایشگاه معرفی شود ،با
پرداخت هزینه  ۶۹هزارتومان میتواند
تست را انجام دهد و مابقی مبلغ نیز
توسط بیم ه پرداخت میشود.
دکتر سید سعید انوری درباره پوشش
بیمهای تستهای تشخیصی کرونا،
گفت :در افکار عمومی دو تست PCR
و سرولوژی برای تشخیص کرونا به کار
برده میشود .حال آنکه بر اساس اعالم
وزارت بهداشت تست سرولوژی دارای
کد ستاره دار است؛ این یعنی تستهای
سرولوژی فاقد پوشش بیمهای است؛
زیرا دارای ارزش تشخیصی در کووید۱۹
نیستند.
وی در ادامه تاکید کرد :در تشخیص
بیماری کرونا تستهای سرولوژی
نمیتوانند تعیین کننده باشند .این
تستها برای اینکه بفهمیم آیا در
گذشته فرد به کووید ۱۹مبتال شده
است یا خیر به کار برده میشود .آنچه
تست قطعی مشخص کننده ابتال به
کرونا است ،تست  PCRاست .بر اساس
پروتکلهای ابالغی وزارت بهداشت و
همچنین فلوچارت تعیین شده در مورد
بیماران بستری و سرپایی تست PCR
تحت پوشش بیمه است.
انوری افزود :بر اساس این پروتکلها در
وزیر بهداشت مطرح کرد؛

دانش آموزان بهترین
سفیران سالمت هستند

وزیر بهداشت در دیدار با وزیر آموزش
و پرورش و معاونان این وزارتخانه
گفت:هدف ما این است که هر خانواده
یک پایگاه سالمت باشد و دانش آموزان
می توانند سفیران سالمت باشند.
وزیر بهداشت و آموزش پزشکی در
حاشیه دهمین برنامه گفتگوی هفته
که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل
دوسویه بین وزارت آموزشوپرورش و
دستگاه های مختلف کشور و با موضوع
گفتگو بر محور تحول که با حضور
وزیر آموزش و پرورش ،اعضای شورای
معاونان ،مدیران کل آموزش و پرورش
استان و روسای  ۷۶۰منطقه آموزش و
پرورش کشور صبح امروز برگزار شد،
در جمع خبرنگاران در فضای مجازی
گفت :آموزش و پرورش نقش پر رنگی
به عنوان دستگاه های موثر در سالمت
جامعه دارد و خوشحال شدم مواردی را
در این جلسه تبادل کردیم.
وی ادامه داد :ما پیش از این در کشور

صورتی که بیمار به صورت سرپایی به
مراکز تابع وزارت بهداشت که عموما
مراکز  ۱۶ساعته هستند مراجعه کند
و پزشک تشخیص دهد که انجام تست
 PCRالزم است ،بیمار میتواند این
تست را تحت پوشش بیمه انجام دهد.
در مورد بیماران بستری هم محدودیتی
وجود ندارد و ممکن است در حین
بستری چندین بار تست  PCRانجام
شود که پرداختهای آن هم انجام
میشود.
وی ادامه داد :بیماران میتوانند با
برقراری تماس با سامانه  ۴۰۳۰به
مراکزی که وزارت بهداشت برای
مراجعه معرفی میکند ،بروند؛ این
مراکز هم شامل مراکز  ۱۶ساعته و

هم مراکز تخصصی میشود که برای
پذیرش مبتالیان احتمالی کووید۱۹
در نظر گرفته شده است .نمونه برداری
معموال در همین مراکز انجام میشود
و سپس به آزمایشگاههای طرف قرارداد
ارسال میشود.
رئیس گروه پاراکلینیک دفتر خدمات
تخصصی سازمان بیمه سالمت ،درباره
پرداختیها از جیب بیمار در انجام تست
 ،PCRتصریح کرد :در بخش سرپایی
سهم سازمان بیمهگر  ۷۰درصد و سهم
بیمار  ۳۰درصد است؛ بر این اساس
تعرفه دولتی هزینه انجام تست pcr
حدود  ۲۳۰هزار تومان است که از این
مبلغ  ۱۶۱هزار تومان سهم بیمه و ۶۹
هزارتومان هم سهم بیمار است .طبق

با پوشش باالی واکسیناسیون و مراقبت
از زنان باردار و توصیه های همگانی
توانستیم از مرگ و میر کودکان و گروه
های آسیب پذیر جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد :امروز با پرفشاری خون
که نتیجه تغذیه غلط و شیوه زندگی
نامطلوب است ،مشکالت زیادی در
کشور داریم و ساالنه  ۹۷هزار مرگ به
دلیل پرفشاری خون و عوارض ناشی از
آن را داریم که یک فاجعه است.
وی با اشاره به آمار باالی مرگ و میر
در کشور بر اثر بیماریهای غیر واگیر،
افزود :آمار مرگ بر اثر پرفشاری خون
به عنوان قاتل خاموش در کشور بسیار
نگران کننده است.
نمکی بر ضرورت اصالح سبک زندگی
در جامعه تاکید کرد و گفت :بهترین
مکان برای آموزش اصالح شیوههای
زندگی ،مدرسه است.
نمکی گفت :قب ً
ال هم ما همکاری های
مشترکی با آموزش و پرورش داشتیم و
قرار است کمیته مشترکی برای پیگیری
برنامه های مشترک دو وزارتخانه
تشکیل دهیم .موضوع بهداشت دهان و
دندان ،یکی دیگر از موضوعات مشترک

دو وزارتخانه است .در اجرای طرح
محله محور که از  ۲۰آبان در کشور
آغاز میشود نیز چه در بخش آموزش
همگانی توسط معلمان و چه بخش
دانش آموزی به عنوان سفیران سالمت
این حرکت بنیادین را آغاز می کنیم.
در خصوص نحوه نظارت وزارت بهداشت
بر اعمال محدودیت هایی که قرار است
از  ۲۰آبان آغاز شود ،گفت :بیان جزئیات
طرح جدید از حوصله این بحث خارج
است اما یکی از ابعادی مهم مورد توجه
در سخنان مقام معظم رهبری تاکید بر
محله محور بودن فعالیت ها بود که ما
خانواده محور بودن این فعالیت ها و
نظارت ها را هم دنبال می کنیم.
سعید نمکی بیان کرد :هدف ما این
است که هر خانواده یک پایگاه سالمت
باشد و خانواده ها نقش آفرینان مهم
نظام سالمت هستند .ما در این راستا
نقش آموزش و پرورش و دانش آموزان
را به عنوان سفیران سالمت بسیار موثر
می دانیم.
وی ادامه داد :با هماهنگی سازمان هایی
مثل هالل احمر و بسیج و دیگر سازمان
ها نظارت خود را بر اجرای پروتکل ها

تفاهم نامه مشترک سازمان بسیج و
وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت :تجربه
بیماری کرونا در  ۹ماه اخیر گویای این
واقعیت مهم است که باید یک نگاه
کالن و ملی برای مهار این بیماری در
اقصی نقاط کشور داشته باشیم.
وزیر کشور با مهم شمردن طرح
مشترک بسیج و وزارت بهداشت در مهار
بیماری کرونا گفت :محوریت اجرای این
طرح با وزارت بهداشت و درمان است
و باید با استفاده از ظرفیت های این
وزارتخانه و نهادهای تابعه اش ،کار مهار
بیماری از شناسایی تا حمایت از اقشار
نیازمند ،صورت گیرد.
رحمانی فضلی تاکید کرد :در این طرح
باید از همه ظرفیت های ممکن کشور از
خیرین تا جمعیت هالل و احمر و سایر
نهادها کمک گرفته شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا
با اشاره به اینکه ارزش جان انسان ها
فراتر از پول و هزینه های مادی است،
گفت :باید با پای کار آوردن همه
ظرفیت ها و توان موجود کشور ،اجازه
ندهیم جان شهروندان مان به راحتی در
معرض خطر قرار گیرد.
اقدامات نیروی انتظامی در کنترل جاده
های کشور از دیگر موضوعات مورد
اشاره وزیر کشور بود و در این خصوص
ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات قابل
قبول نیروی انتظامی بر تداوم این روند،
البته در چارچوب طرح های مصوب
ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی تا مهار
کامل کرونا تاکید کرد.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با
کرونا در پایان تاکید کرد :در مهار این
بیماری باید با جدیت ،با افراد متخلف
برخوردهای قانونی و الزم صورت گیرد.
مصوبه هیئت وزیران ،فرانشیز مشخص
شده از سوی بیمار در بخش سرپایی
 ۳۰درصد و در بخش بستری  ۱۰درصد
پرداخت میشود .البته ممکن است
وزارت بهداشت بودجهای برای پرداخت
سهم بیمار داشته باشد که پرداختی
از جیب بیمار به صفر برسد ،اما بیمه
سالمت تنها هزینه  ۷۰درصد در بخش
سرپایی و  ۹۰درصد در بخش بستری را
پرداخت میکند.
انوری درباره تعرفه بخش خصوص
برای انجام تست  ،PCRگفت :هزینه
این تست در بخش خصوصی ۵۸۶
هزارتومان است که اگر بیمار به شکل
مستقیم به آزمایشگاه مراجعه کند
باید این مبلغ را پرداخت کند .در
دوران کرونا بسیاری از آزمایشگاههای
خصوصی طرف قرارداد وزارت بهداشت
و مراکز  ۱۶ساعته شدند و آنها موظف
میشوند تعرفه دولتی را دریافت کنند،
بنابراین چنانچه بیمار با معرفی مراکز
 ۱۶ساعته به آزمایشگاه خصوصی
مراجعه کنند همان  ۶۹هزارتومان را
پرداخت خواهند کرد.
وی افزود :خوشبختانه در کشور در
حال تولید برخی کیتهای تشخیصی
هستیم که سبب کاهش قیمت تمام
شده تست  PCRخواهد شد .به همین
خاطر تعرفه جدیدی برای بخش دولتی
و خصوصی پیشنهاد شده است که
بسیار کمتر از تعرفه فعلی خواهد بود.
این موضوع از طریق دبیرخانه شورای
عالی بیمه سالمت به هیئت دولت
میرود و در صورت تصویب طرح ،تعرفه
انجام تست  PCRدر بخش دولتی و
خصوصی کاهش پیدا میکند.
تشدید خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش نیز بیان کرد:
همه ما می دانیم که رفتار جامعه تحت
تاثیر این یادگیری هاست و هر چه
یادگیری بهبود پیدا کند رفتار اصالح
می شود ما یک میلیون معلم و ۱۵
میلیون دانش آموز داریم و این سپاه
عظیم فرهنگی در مصونیت بخشی و
افزایش ظرفیت و توان تاب آوری جامعه
در اختیار بهداشت قرار می گیرد.
وی ادامه داد :همه ما در مبارزه سختی
هستیم و در خط مقدم وزارت بهداشت
و آموزش پزشکی است و از همه تالش
ها تشکر کردیم و اعالم آمادگی کردیم
که از طریق انتقال آگاهی کمک کنیم
به پیشبرد اهداف این وزارتخانه.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد :طی
سال های گذشته گام های خوبی
برداشته شده و امسال نیز طرح کو چ
را اجرا می کنیم که برای کاهش وزین
و چاقی دانش آموزان است که کمک
کنیم تحرک بدنی آنها بیشتر شود و
حاال که از مدرسه دور هستند با تغذیه
مناسب و تحرک از آسیب دور باشند.
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جامعه

مخاطره کرونا در نظام تعلیم و

تربیت مخاطره ای خاموش است

وزیر آموزش و پرورش گفت :مخاطره کرونا در نظام تعلیم
و تربیت مخاطرهای خاموش است و آسیب ماندگاری در
نظام تعلیم و تربیت ایجاد می کند.
محسن حاجی میرزایی در دهمین نشست از سلسله
نشستهای گفتگوی هفته که باهدف ایجاد ارتباط و
تعامل دوسویه بین وزارت آموزشوپرورش و دستگاههای
مختلف کشور و با موضوع گفتگو بر محور تحول که با
حضور وزیر آموزش و پرورش ،اعضای شورای معاونان،
مدیران کل آموزش و پرورش استان و رؤسای ۷۶۰
منطقه آموزش و پرورش کشور و یک میهمان ویژه که از
اعضای هیأت دولت ،معاونان و مشاوران رئیس جمهور و
یا نمایندگان مجلس انتخاب و به صورت ویدئو کنفرانس و
از طریق شبکه دانش آموز (شاد) برگزار شد ،با بیان اینکه
به نمایندگی از جامعه فرهنگیان کشور از خدمات جامعه
سالمت کشور شامل پزشکان ،پرستاران و همه کادر
درمان تشکر میکنم و در شرایطی که نظام و بهداشت
و درمان کشور تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه قرار
داشت اما عملکرد خوبی در مقایسه با نظامهای بهداشتی
که تحت هیچ تحریمی نبودند ،داشت.
وی با بیان اینکه کرونا همه مأموریتهای آموزش و
پرورش را تحت تأثیر قرار داده است ،گفت :مخاطره
کرونا در نظام تعلیم و تربیت مخاطرهای خاموش و
آسیب ماندگاری در نظام تعلیم و تربیت ایجاد میکند
زیرا مدرسه و آموزش حضوری گام مهمی در تکوین
شخصیت ،رشد روانی ،سالمت ،اجتماعی کردن و جامعه
پذیری کودکان است؛ بنابراین مدرسه و آموزش حضوری
فرصتی برای ساختن آینده کشور است.
وی با بیان اینکه در فاصله یک هفته از تعطیلی مدارس
برنامه آموزش تلویزیونی تشکیل شد و به ادامه فرایند
آموزش به صورت غیر حضوری پرداختیم ،اظهار کرد:
شبکه شاد در کوتاهترین زمان ممکن به یک شبکه بزرگ
تبدیل شد و در بین اپلیکیشنهای کشور از نظر تعداد
کاربر و خدمات مورد ارائه یکی از بزرگترین شبکههای
کشور است و شبکه شاد به تدریج رشد کرده است و
مشکالت خود را هم کاهش داده است.
حاجی میرزایی با تشریح اینکه آموزش و پرورش همواره
دغدغه فراهم کردن فرصتهای مناسب آموزشی و عدالت
آموزشی داشته است ،اظهار کرد :کرونا فرصتی فراهم کرد
تا برای عدالت آموزشی و فرصتهای برابر آموزشی امکان
جدیدی را ایجاد کنیم و اکنون میتوانیم با استفاده از
شبکه شاد بهترین معلم را در دورترین مناطق کشور در
اختیار دانش آموزان قرار دهیم و محدودیتهای مکان
مناسب و نیروی انسانی با کیفیت با استفاده از شبکه
شاد رفع شده است.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه آموزش حضوری
اولویت اول ما است و با وجود شیوع کرونا مدرسه باید باز
باشد ،اظهار کرد :مدرسه حلقه اتصال آموزش و پرورش با
دانش آموز و خانواده است و اطمینان بخش برای استمرار
فعالیتهای آموزشی برای نظام تعلیم و تربیت است و
زمانی میتوانیم از تعطیلی مدارس حرف بزنیم که قرار
است تعطیلی عمومی اعالم شود.
حاجی میرزایی با بیان اینکه نگران در خانه ماندن
کودکان در شرایط کرونا و افزایش وزن آنها هستیم،
اظهار کرد :برنامههای گوناگون ورزشی برای دانش
آموزان پیش بینی کرده ایم تا دانش آموزان تغذیه و
تحرک خود را اصالح کنند.

روند کرونا در  ۱۴استان
صعودی است

کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی اعالم کرد :روند موارد ابتال به کووید۱۹
در  ۱۴استان صعودی است یا شروع پیک جدید این
بیماری در آنها مشاهده میشود.
کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در جدیدترین گاهنامه اپیدمیولوژی
ایران به وضعیت اپیدمی کرونا در هفته منتهی به ۱۶
آبان پرداخت است و در این گاهنامه رسمی اعالم کرده
که موارد ابتال و مرگ ومیر کووید ۱۹در کشور باال است و
روند کلی آن با ثبات و همراه با تغییرات مختصر صعودی
بوده است.
بر اساس اعالم کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹وزارت
بهداشت ،روند این بیماری در  ۹استان شامل ایالم،
لرستان ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،البرز ،اصفهان،
گیالن و هرمزگان با ثبات همراه با تغییرات مختصر
صعودی است.
همچنین در  ۱۴استان شامل یزد ،خراسان جنوبی،
همدان ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،زنجان،
خراسان رضوی ،چهارمحال و بختیاری ،تهران ،قزوین،
خوزستان ،گلستان ،فارس و سیستان و بلوچستان ،روند
اپیدمی کووید  ۱۹صعودی است یا شروع پیک جدید در
آنها مشاهده شده است.
بر اساس این گزارش ،در سه استان کرمانشاه ،مازندران
و بوشهر ثبات با تغییرات مختصر و نامنظم کووید ۱۹
وجود داشته است .همچنین به نظر می رسد ،استان
اردبیل اخیرا یک پیک اپیدمی کرونا را پشت سر گذاشته
است.

