عقالنی نیست که برنامه خود را
در گرو آمد و رفت افراد خارج از کشور بگذاریم

روند نزولی نرخ ارز
تداوم دارد

رئیس قوه قضاییه گفت :برخالف عقالنیت در حکمرانی است
که برنامه ملی خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج
از کشور بگذاریم .سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح روز
گذشته شورای عالی قوه قضاییه ،اظهار داشت :بر اساس
تأکید رهبر معظم انقالب ،راهبرد و سیاست جمهوری
اسالمی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد ،امنیت و
فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این حوزه ها...
صفحه ()4

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند نزولی نرخ ارز تداوم دارد،
اعالم کرد :برخی با انتشار اخبار و شایعات سعی در بر هم
زدن چشمانداز کاهش ریسکهای غیراقتصادی دارند تا به
هر شکل ممکن از کاهش نرخ بازار جلوگیری کنند .بانک
مرکزی به شایعات ارزی واکنش نشان داد و اعالم کرد :با
وجود روند نزولی اخیر در بازار که البته مانند هر روندی در
مقطعی از زمان با اصالح روبرو میشود ،برخی به ...
صفحه ()4
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سوداگران شایعه
نسازند؛ دولت درپی
گرانی ارز نیست

رئیس دفتر رئیسجمهوری در واکنش
به برخی ادعاها درباره تمایل دولت به
افزایش نرخ ارز گفت :سوداگران شایعه
نسازند ،دولت به دنبال گرانی ارز نیست.
در پی شایعهسازی برخی محافل و
رسانهها مبنی بر مانعتراشی دولت در
مسیر کاهش نرخ ارز ،محمود واعظی
این ادعا را کامال غلط خواند و گفت :این
ادعایی است که هر چند وقت یک بار از
سوی برخی محافل علیه دولت مطرح
میشود در حالی که هم طراحان و
هم منتشرکنندگان آن میدانند چنین
حرفی چقدر غلط ،متناقض و بیاساس
است.
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان
اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام،
دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است،
خاطرنشان کرد :دولت از یک طرف با
تحریمهای بیسابقه آمریکا مقابله کرده
تا جنگ اقتصادی تمامعیاری که علیه
ایران آغاز کردند ،خنثی شود ،و از طرف
دیگر در تمام این مدت با سوداگران و
کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق
میکنند ،در نبرد بوده است.
واعظی افزود :این سوداگران تحت هر
شرایطی به دنبال مطامع خود هستند
و برای این کار ابایی از بیثباتسازی
اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در
بازاراهای مختلف ندارند .به همین
منظور همیشه در راستای موفق نشدن
سیاستهای ثباتساز و کنترلی دولت
حرکت میکنند.
رییس دفتر رئیسجمهوری ،تامین
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین
مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست
مبنایی دولت در سالهای تحریم دانست
و خاطرنشان کرد :دولت همواره تالش
کرده کاالهای اساسی مورد نیاز مردم
اوال به وفور و ثانیا با قیمت منطقی به
دست آنها برسد ،از سوی دیگر به دنبال
این بوده که با تامین ...
4
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فرمانده انتظامی کهگیلویه تاکید کرد؛

سرایت پذیری و کشندگی کرونا بیشتر شده است؛

کسی حق توهین
به قومیت ها را ندارد

تجمعات خانوادگی را
تعطیل کنید

2
پروژه چهارخطه کردن جاده « یاسوج-شیراز » ؛

مردم منتظر
وعده مسوولین هستند

سالها از زخمی شدن جاده  ۳۷کیلومتری یاسوج-شیراز
با هدف چهارخطه کردن میگذرد ولی همچنان خبری از
بهره برداری نیست و مردم منتظر آخرین وعده دولتیها
هستند.سالها از آغاز عملیات اجرایی پروژه چهارخطه
کردن جاده «یاسوج-شیراز » میگذرد و پیمانکاران
مختلفی در این مسیر بساط تجهیز کارگاه خود را پهن
کرده و بعد از مدتی به دلیل محدودیتهای اعتباری
ترجیح دادند بساط را جمع کنند.در اینکه فصل حمل و
نقل اعم از زمینی ،ریلی و هوایی نقش بسزایی در توسعه
جوامع دارد ،شکی نیست زیرا بدون شبکه راه ارتباطی
امکان سرمایه گذاری نیست و بازار تولید و صادرات امکان
رونق ندارد.استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل بی مهری
رژیم سابق از یک محرومیت تاریخی رنج میبرد ...

2

محکومیت  950میلیونی
یک شرکت تولیدی بتن
به دلیل گرانفروشی

طرح پائیزه کتاب ۹۹
همزمان با هفته کتاب
در استان اجرا میشود

2

اضطراب کودکان را
در ایام کرونایی
چگونه کنترل کنیم؟
3
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تماسی با تیم بایدن نداشتیم
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه ارکان کالن نظام درباره سیاست
خارجی تصمیم گیری می کنند گفت :خطرناکترین اتفاق این است که نگاه
داخلی و جناحی به سیاست خارجی داشته باشیم .بگذاریم مسیر طبیعی و
منطقی تصمیم گیری جلو برود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا« ،سعید خطیبزاده» صبح روز دوشنبه در
نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه که به شکل مجازی برگزار شد ،از سفر
محمد جواد ظریف به پاکستان خبر داد و گفت :وزیر امور خارجه فردا به دعوت
همتای پاکستانی خود در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی برای سفری دو
روزه به اسالم آباد میروند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :وزیر امور خارجه در این سفر با مقامات
این کشور از جمله همتای خود ،نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان دیدار
و رایزنی میکند .وی با اشاره به سفر روزهای اخیر ظریف به آمریکای التین
گفت :وزیر امور خارجه در سفر بهآمریکای التین به سه کشور این منطقه سفر
کردند که االن در حال برگشت از این سفر هستند.
به گفته خطیب زاده ،وزیر امور خارجه  ۱۸آبان در مراسم تحلیف رئیسجمهور
بولیوی حضور داشتند و با وزیر خارجه شیلی دیدار حضوری و با وزیر خارجه
نیکاراگوئه به صورت تلفنی رایزنی کردند .عالوه بر این وزیر امور خارجه به کوبا
و ونزوئال هم سفر کرده و با مقامات این کشور نیز دیدار کرد.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه ادامه داد :طی
روزهای گذشته نشست سه جانبه ایران ،روسیه و هند در موضوع افغانستان در
مسکو برگزار شد .ضمن اینکه سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد
افغانستان در تهران داشتیم .سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات یکی
از مشاوران بایدن و شرط گذاری برای ایران خاطرنشان کرد :در مورد انتخابات
آمریکا در این چند روز صحبت شده است .اینکه کدام مشاور ایشان چه گفته
برای ما مالک نیست .ما اینها را شرط نمیدانیم .مباحث انتخاباتی هم مبنای
قضاوت نیست .وی ادامه داد :آنچه ایران اعالم کرده این است که برجام
ماحصل گفتوگوهای طوالنی مدت میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت
و آلمان بوده است .یک برنامه جامع اقدام مشترک است که توسط قطعنامه
سازمان ملل متحد الزامآور شده است .خطیبزاده با بیان اینکه این حرفها
نشان از سادهاندیشی است که میتوان این توافق امضا شده را باز کرد ،ابراز
داشت :ایران بارها اعالم کرده برجام مربوط به گذشته است و قابل باز شدن
نیست .آمریکا ناقض قطعنامه  ۲۲۳۱بوده و از برجام خارج شده و خسارتهای
زیادی به ملت ایران زده است .بنابراین ایران در جایگاه خواهان است و آمریکا
باید پاسخ دهد.
وی درباره پیام انتخابات آمریکا هم بیان کرد :پیام در واشنگتن صادر شده و
دنیا واکنش نشان داده است .دولتی در آمریکا نرمهای بینالمللی را از بین برده
و گردنکشی کرد که در گردنکشی خود بسیار بی پرده بود.
به گفته این دیپلمات ارشد ،انتخابات آمریکا پیام بزرگی برای منطقه دارد و
همانطور که وزیر خارجه گفته قمار برای خرید امنیت از روانپریشانی که جز
پول و سالح نمیاندیشند ،نتیجهای جز گذاشتن تخم مرغ در سبد غیرقابل
اطمینان نیست .برخی از کشورهای همسایه همچنان به فکر خرید امنیت و
وفاداری هستند و به البیگری در کشورهای دیگر توجه میکنند.
خطیب زاده افزود :ایران دست دوستی به کشورهای همسایه دراز کرده و
کشورهایی که خود را منزوی کردهاند برگشته و آرامش خود را در ترتیبات
امنیتی منطقهای پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در سیاست خارجی ایران روابط تهران و واشنگتن فصل قابل
توجهی است ،عنوان کرد :دولت ترامپ در چند سال گذشته مسیر غلطی رفته
است و فشار حداکثری به شکست حداکثری رسیده و مقاومت حداکثری کف
مقاومت ایران بوده و ایران بعد از ترور سردار سلیمانی به عکس العملهای
ضروری روی آورد و به این سیاست پاسخ داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه زبان احترام و عزتمداری هنوز جواب

فرمانده انتظامی کهگیلویه از دستگیری عامالن پخش
کلیپهای توهینآمیز به دو ایل بزرگ در استان خبر
داد و گفت :کسی حق توهین به قومیتها را ندارد .به
استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استانهایی بوده که
از ظرفیت مهم زندگی قومیتها به صورت مسالمت آمیز
و در آرامش برخوردار است و شاید بتوان این استان را
از شاخص ترین استانها در وجود تنوع طایفهای و قومی
دانست.استانی که در دامنههای رشتهکوههای زاگرس
مناطق خود مردمانی سخت کوش و متعهد و ...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره  ( 99 /15نوبت اول)

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج ،بلوار مطهری ،خیابان راهداران ،پایین تر از اداره راه و شهرسازی-
ساختمان شماره  2شرکت گاز واحد امور پیمان ها
موضوع مناقصه :احداث ( تامین تجهیزات  ،مصالح و اجرای کار)  900فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح روستاهای شهرستان کهگیلویه به روش pc
میزان و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  780/500/000 :ریال ( هفتصد و هشتاد میلیون و پانصد هزار ریال ) می باشد که می بایست
مطابق مصوبه شماره  /123402ت 50659ه مورخ  1394/09/27هیأت محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدی به حساب شماره
 2174634034005بانک ملی واریز گردد.
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه  13 99/08/24 :لغایت 1399/08/28
محل دریافت اسناد :از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
مبلغ خرید اسناد :واریز مبلغ  ( 500/000پانصد هزار) ريال به حساب 2174634031000نزد بانک ملی
زمان ،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت در مناقصه :ساعت  16مورخ  1399/09/10از طریق سامانه ستاد
محل و زمان گشایش پیشنهادها :ساختمان شماره  2شرکت گاز استان ،دفتر امور پیمانها ،رأس ساعت  10صبح مورخ 1399/09/11
مبلغ برآورد شده معامله ( 15 /609/458/223 :پانزده میلیارد و ششصد و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار و دویست و بیست و سه ) ريال
میدهد ،یادآور شد :هنوز هم وقت هست دولت آمریکا از سیاست شکست
خورده خود و از این میراث که علیه ملت ایران و منطقه به جای میگذارد،
فاصله بگیرد .وی در عین حال گفت :سه تغییر است که تا روی ندهد ،اتفاقی
نمیافتد؛ تغییر در اندیشه و نظر؛ تغییر در کالم و گفتار و نوع صحبت با ملت
ایران و جهان و جبران رفتارهای غلط گذشته.
خطیبزاده با تاکید بر اینکه االن زود است که بگوییم در آینده چه رخ خواهد
داد ،بیان کرد :همانطور که تحوالت این چند هفته و دو سال گذشته نشان داده
است ،تنها باید به داخل متکی باشیم ،راهحلها در داخل کشور است و بگذاریم
مسیر طبیعی و منطقی تصمیمگیری جلو برود .خطرناکترین چیز آن است که
نگاه داخلی و جناحی به سیاست خارجی داشته باشیم .ارکان کالن نظام درباره
سیاست خارجی تصمیمگیری میکنند.
تماسی با تیم بایدن نداشتیم
وی در پاسخ به این سوال آیا تماسی قبل یا بعد از پیروزی بایدن در انتخابات
از سوی تیم آمریکایی داشته است ،گفت :خیر؛ اساسا ما با کسی خارج از
مسائل کامال مرتبط با برجام در ارتباط نخواهیم بود به ویژه آنکه هنوز دولتی
بر سرکار نیامده است .باید در واشنگتن بر سرکار بیاید و بعد از تشکیل دولت
تصمیمگیری خواهیم کرد .باید ببینیم اقدامات آمریکا به چه سمتی میرود.
این اقدامات مهم هستند و نه حرفها ،تحلیلها و گمانهزنیها.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات یکی از وزرای اسرائیلی درباره
احتمال جنگ ایران و اسرائیل با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا اظهار داشت :مقامات اسرائیلی خیلی جنگ دوستهستند ولی
میخواهند این کار با خون سربازان آمریکایی انجام شود .اگر میتوانستند در
مرزهای خود در لبنان و سوریه انجام میدادند.
خطیبزاده با تاکید بر اینکه ایران در مورد امنیت خود شوخی ندارد ،تصریح
کرد :اسرائیل تمام حیات و حیثیت خود را از ابتدای جعل این رژیم ،با
بحرانآفرینی است و طبیعی است که به دنبال بحرانآفرینی باشد .ستون دیگر
این رژیم ،ایرانهراسی است .این حرفها را جدی نگیرید زیرا هر وقت الزم
بوده پاسخ الزم را گرفته و به النههای خود پناه گرفتهاند.
وی درباره سفر ظریف به پاکستان خاطرنشان کرد :وزیر امور خارجه برخالف
سفر به آمریکای التین که با یک هیات کوچک انجام داد ،در راس یک هیات
سیاسی و اقتصادی به پاکستان میرود که ابعاد سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
دارد .ایران و پاکستان روابط ممتازی دارند و همواره رایزنیها در سطوح عالی
انجام شده است .در این سفر هم موضوعات بسیار مهمی در دستور کار دو
کشور قرار دارد.

 -سایر موارد الزم:

 مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر برابر با اصل ( اساسنامه ،آگهی آخرین تغییرات شرکت ،آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و )... ارایه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط دارا بودن تجهیزات  ،امکانات  ،تخصص الزم ( حسب مورد) و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت( شرکت ملی گاز ایران) داشتن حداقل رتبه  5تاسیسات و تجهیزات یا رتبه  5نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل می آید. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . -ضمن ًا آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد  nigc-kb.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 iets.mporg.irقابل مشاهده می باشد.
 -تلفکس واحد امور پیمانها074-33336277 :

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
شماره مجوز1399 04492 :

کرونا جان  ۴۵۸نفر دیگر را
در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۶۹۲هزار و
 ۹۴۹نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۴۵۸نفر از
بیماران مبتال به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور
به  ۳۸هزار و  ۷۴۹نفر رسیده است.
سیما سادات الری روز دوشنبه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی ویروس کرونا در
کشور و موارد فوت ناشی از ابتال به کووید  ۱۹بیان کرد :از دیروز تا امروز  ۱۹آبان
 ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۰ ،هزار و  ۴۶۳بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که سه هزار و  ۵۷۴نفر از آنها بستری شدند.
با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶۹۲هزار و  ۹۴۹نفر رسید.

وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۴۵۸ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۳۸هزار و  ۷۴۹نفر رسید.
الری گفت :خوشبختانه تاکنون  ۵۲۵هزار و  ۶۴۱نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۵۵۶۱نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری افزود :تاکنون پنج میلیون و  ۲۶۳هزار و  ۱۷۳آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه
و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال
و بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد
و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین استانهای هرمزگان ،فارس،
گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
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سیری در استان

طرح پائیزه کتاب ۹۹
همزمان با هفته کتاب
در استان اجرا میشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و
بویراحمد از اجرای طرح پائیزه کتاب  ۹۹همزمان با
هفته کتاب در این استان خبر داد.
محمدعلی پیرسبزی در جمع خبرنگاران گفت :همزمان
با هفته کتاب سال  ۹۹طراح پائیزه کتاب در کتاب
فروشی های معین استان اجرا می شود.

رویداد
پروژه چهارخطه کردن جاده « یاسوج-شیراز » ؛

مردم منتظر
وعده مسوولین هستند

سالها از زخمی شدن جاده  ۳۷کیلومتری یاسوج-
شیراز با هدف چهارخطه کردن میگذرد ولی همچنان
خبری از بهره برداری نیست و مردم منتظر آخرین
وعده دولتیها هستند.
سالها از آغاز عملیات اجرایی پروژه چهارخطه کردن
جاده «یاسوج-شیراز » میگذرد و پیمانکاران مختلفی
در این مسیر بساط تجهیز کارگاه خود را پهن کرده و
بعد از مدتی به دلیل محدودیتهای اعتباری ترجیح
دادند بساط را جمع کنند.
در اینکه فصل حمل و نقل اعم از زمینی ،ریلی و هوایی
نقش بسزایی در توسعه جوامع دارد ،شکی نیست زیرا
بدون شبکه راه ارتباطی امکان سرمایه گذاری نیست
و بازار تولید و صادرات امکان رونق ندارد.
استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل بی مهری رژیم
سابق از یک محرومیت تاریخی رنج میبرد و همه
داشتههای آن در بخشهای مختلف در شرایط فعلی،
مدیون و مرهون نظام مقدس جمهوری اسالمی و
کارگزاران صدیق آن بوده است.
دولت برای سرعت دادن به قطار توسعه در استان
مظلوم و اما ثروتمند کهگیلویه و بویراحمد راهی جز
توجه ویژه به حوزه حمل و نقل دارد ،باید محورهای
مواصالتی این استان به عنوان کریدور جنوب به
شمال و بالعکس بهبود یابد ،فرودگاه یاسوج با افزایش
پروازها به تهران و بلعکس و دیگر شهرهای ایران از
جمله مشهد مقدس و عسلویه رونق بگیرد و اتصال
یاسوج به خط آهن تعیین تکلیف شود.
این استان با داشتن  20درصد نفت و گاز و  10درصد
آبهای سطحی کشور 20 ،درصد جنگلهای زاگرس
،بیش از  250جاذبه طبیعی بکر و دست نخورده و
ظرفیت بی نظیر در حوزه گیاهان دارویی میتواند
همچون بهشتی برای سرمایه گذاری باشد که در
صورت بهبود حوزه حمل و نقل میتوان شاهد افزایش
سرعت قطار توسعه در این دیار باشیم.
در دولتهای نهم و دهم توجه خاصی به جادههای
اصلی ،فرعی و حتی روستایی این استان شد تا جایی
که جاده یاسوج-بابامیدن بعد از سالها افتتاح و مورد
بهره برداری قرار گرفت و پروژههای چهارخطه کردن
جادههای در شهرستانهای مختلف در دستور کار قرار
گرفت و تا حدودی کار نیز پیش رفت.
یکی از جادههای که چهارخطه کردن آن در دستور
کار مسئوالن و متولیان امر قرار گرفته ،جاده یاسوج-
شیراز بوده که  37کیلومتر این مسیر در حوزه
استحفاظی این استان است و بعد از سالها هنوز
تکمیل و به بهره برداری نرسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد
میگوید 37 :کیلومتر از محور ارتباطی یاسوج  -شیراز
در حوزه راههای ارتباطی این استان واقع شده که
تاکنون بیش از  20کیلومتر آن چهارخطه شده است.
پژمان نیک اقبالی افزود :در صورت تامین اعتبار
 100میلیارد تومانی تا پایان دولت دوازدهم پروژه
چهارخطه کردن جاده یاسوج-شیراز تکمیل و به بهره
برداری میرسد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد این را نیز گفته که با
برنامه ریزی های انجام شده و همکاری وزارت راه
و شهرسازی در تامین نقدینگی محور چهار خطه
یاسوج  -شیراز تا پایان دولت تدبیر و امید زیر بار
ترافیک میرود.
حسین کالنتری این جاده را یکی از پروژههای اولویت
دار استانداری برای بهره برداری تا پایان دولت
دوازدهم عنوان کرده و گفته که محورهای یاسوج_
سمیرم ،دهدشت_پاتاوه ،یاسوج_شیراز و یاسوج_
سی سخت باید تا پایان دولت به بهره برداری برسند.

محکومیت  950میلیونی یک شرکت
تولیدی بتن به دلیل گرانفروشی
در یاسوج

مدیر کل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از
محکومیت  950میلیونی یک شرکت تولیدی بتن به
دلیل گرانفروشی در مرکز کهگیلویه و بویراحمد خبر
داد.
به گزارش امید مردم به نقل از فارس ،براتعلی صالحی
گفت :پس از تهیه حسب گزارش واصله در مورد
گرانفروشی و عدم عرضه قیمت نرخ مصوب یک
شرکت تولیدی بتن  ،پرونده ای تشکیل و هم در
شعبه بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد
افزود :شعبه مذکور پس از مداقه در کلیه اوراق و
محتویات پرونده و سایر امارات و قرائن نهایتا پس از
احراز تخلف ،شرکت تولیدی مصالح ساختمانی را به
جزای نقدی به مبلغ نهصدو پنجاه میلیون ریال در
حق صندوق دولت محکوم کرد ،رای صادره قطعی
است.

وی اظهارکرد :سقف خرید برای هر خریدار در طرح
پائیزه کتاب  ،۹۹با ارائه کد ملی  ۲۰۰هزار تومان رسیده
می باشد و خریداران میتوانند از  ۲۰درصد یارانه خرید
کتاب تا سقف  ۲۰۰هزار تومان در این طرح بهرهمند
شوند.
پیرسبزی با اعالم کتاب فروشی های معین استان در
این طرح گفت :در شهر یاسوج  ۵کتابفروشی خانه کتاب
نوبش خیابان فردوسی ،شهر کتاب خیابان شهداء یک،
پاتوق کتاب خیابان پزشک ،کتاب فروشی معلم سردار
جنگل جنوبی و کتاب فروشی زبان های خارجه سردار
جنگل شمالی(هجرت  )۳برای اجرای طرح مشخص شده
اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه بویراحمد با
بیان اینکه این طرح در شهرستان بزرگ استان هم اجرا
می شود بیان کرد :در گچساران کتاب فروشی اسدپور در
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خبـر

موافقت با طرح تفصیلی شهر یاسوج و
بررسی بیشتر طرح جامع دهدشت

خیابان بالدیان و کتاب فروشی لرکی در خیابان بشارت
و همچنین در کهگیلویه(دهدشت) کتاب فروشی تقوی
جنب بانک ملی و کتاب فروشی یزدانی میدان شهر
دهدشت مجری این طرح می باشند.

گفتنی است که طرح پاییزه کتاب ۹۹همزمان با هفته
کتاب از  ۲۴تا  ۳۰آبانماه در سراسر کشور برگزار
میشود.

سرایت پذیری و کشندگی کرونا بیشتر شده است؛

تجمعات خانوادگی را تعطیل کنید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن
اعالم احتمال جهش های ژنتیکی ویروس
کرونا و افزایش سرایت پذیری و کشندگی
ویروس ،از افزايش شمار قربانیان کووید19

استان به  236نفر خبر داد و گفت :متاسفانه
طی  24ساعت گذشته  4هم استانی بر اثر
ابتال به کووید  19جان خود را از دست داده
اند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج؛ دکتر پرویز يزدانپناه افزود :هم اکنون
 407بیمار مشکوک و قطعی كرونايي در
بیمارستان های استان بستری هستند که
از این تعداد  178بيمار كرونايي قطعي بوده
و  25بیمار در بخش هاي ويژه تحت درمان
هستند.
وی ادامه داد :از مجموع مبتالیان به کووید
 19در کهگیلویه و بویراحمد  12هزار و 172
نفر بهبود یافته گزارش شده است.
وي اذعان داشت :امروز  467نمونه از
آزمايشگاه سلولي و مولكولي ياسوج دريافت
شد كه حدود  49درصد موارد مثبت بودند
و بیشترین موارد مثبت در شهرستان های
کهگیلویه( 40درصد)،بویراحمد( 33درصد
) ،گچساران(12درصد) ،لنده (6درصد) و
دنا (5درصد) بودند و بقيه موارد در ساير
شهرستان هاي استان مي باشند.
دکتر یزدان پناه گفت :در موج جدید
افزایش تعداد بیماران بدحال ديده مي شود

عامالن پخش کلیپهای توهینآمیز به  2ایل بزرگ در استان دستگیر شدند؛

کسی حق توهین به قومیت ها را ندارد

فرمانده انتظامی کهگیلویه از دستگیری
عامالن پخش کلیپهای توهینآمیز به دو ایل
بزرگ در استان خبر داد و گفت :کسی حق
توهین به قومیتها را ندارد.
به گزارش امید مردم به نقل از تسنیم؛ استان
کهگیلویه و بویراحمد یکی از استانهایی
بوده که از ظرفیت مهم زندگی قومیتها به
صورت مسالمت آمیز و در آرامش برخوردار
است و شاید بتوان این استان را از شاخص
ترین استانها در وجود تنوع طایفهای و قومی

دانست.
استانی که در دامنههای رشتهکوههای زاگرس
مناطق خود مردمانی سخت کوش و متعهد و
وفادار به نظام و انقالب را جا داده ،و شاهد این
ادعا تقدیم کردن بیش از هزار و  880شهید
در راه دفاع از این مرز و بوم است.
مردمانی که تاریخ به رشادت و حماسه سازی
و صداقتشان گواهی میدهد ،و بر قلوب
پاک صد در صدشان مهر تایید شیعه علوی
حک شده ،اگر چه وجود قومیتها و زندگی
عشیرهای را میتوان از ظرفیتهای مهم به
شمار آورد ،اما بیتردید نمیتوان از خطراتی
که برخی مواقع نا آگاهانه و یا عمدی این
سبک زندگی زندگی را تهدید میکند ،غافل
شد.
از مهمترین ایالت در استان کهگیلویه
و بویراحمد میتوان به ایالت اصیل و
غیور بهمئی و طیبی اشاره کرد ،که محل
زندگیشان بیشتر در حوزههای گرمسیری
کهگیلویه بزرگ و برخی از مناطق استان
خوزستان است.
چند روزی بوده که کلیپهای تحریک

کنندهای در فضای مجازی با توهین به این
دو ایل اصیل دست به دست میشود ،و
حساسیتهای خاصی را برانگیخته است و
همانطور که انتظار میرفت ،نهادهای امنیتی
و انتظامی با ورود به موقع خود به این موضوع
از بسط و گسترش آن جلوگیری کردهاند.
سرهنگ جهان دیماز ،فرمانده انتظامی
شهرستان کهگیلویه از شناسایی و دستگیری
عامالن تهیه و انتشار کلیپهای توهین به
اقوام و ایالت بزرگ بهمئی و طیبی در فضای
مجازی خبر داد.
وی در ادامه با اشاره به مزایا و معایب فضای
مجازی افزود :شبکههای اجتماعی یک فضای
کامال تعاملی هستند و افراد با استفاده از
این بستر میتوانند با افراد متعددی ارتباط
برقرار کنند و از ظرفیتهای مثبت موجود
بهره ببرند ،ولی در این میان افرادی هستند
که با هدف آسیب رسانی ،و شیطنت پا به
شبکههای اجتماعی میگذارند.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه افزود:
متأسفانه در چند روز گذشته در فضای
مجازی(به خصوص در شبکههای اجتماعی

پیشگیری از قاچاق دام در کهگیلویه و بویراحمد
نیازمند طرح پالک کوبی
پیشگیری از پدیده قاچاق دام در مناطق
عشایری کهگیلویه و بویراحمد نیازمند همت
دامداران برای تحقق طرح پالک کوبی دام
است.
اجرای طرح پالک کوبی دام افزون بر کنترل
قیمت گوشت پیامدهای بسیار خوبی برای
جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی دامدار
نیز در پی خواهد داشت زیرا براساس بند سه
ماده  ۳۳قانون برنامه ششم توسعه ،دامها بیمه
اجباری میشوند و در حوادث غیرمترقبه به
کمک دامدار خواهد آمد.
در کنار بحث قاچاق ،موضوع سالمت
شهروندان نیز بسیار اهمیت دارد چرا که با
اجرای طرح پالکگذاری ،سالمت دام نیز
مورد تایید قرار می گیرد و از این طریق جلوی
بسیاری از بیماریهای مشترک بین انسان و
دام گرفته میشود.
از آنجا که برخی دالالن شبانه به سراغ
دامداران رفته ،دام زنده را با نرخ باالتر از
قیمت منطقه یا مصوب بازار خریداری و با
قیمتی به مراتب باالتر از نرخ داخلی اقدام به
انتقال آنها به استانهای دیگر و سپس خارج
از کشور میکنند پالک کوبی دام ها به ویژه
در مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد نیاز
ضروری محسوب می شود.
در سالیان گذشته حتی دام مولد زیادی
توسط قاچاقچیان از مرزهای کشور خارج شد
که نتیجه آن گرانی بیسابقه انواع گوشت در
کشور بود و مسووالن برای تامین نیاز مردم
مجبور به واردات گوشت قرمز شدند.
برای جلوگیری از قاچاق دام موضوع

پالکگذاری اجباری دامها دی ماه  ۹۷سال
در هیأت دولت تصویب و اواخر سال گذشته
به منظور شناسنامهدار شدن دامها ابالغ
شد تا از این طریق با این رویه غیراخالقی
و غیرقانونی مقابله و از تکرار قاچاق جلوگیری
شود.
از  ۱۵بهمن ماه سال  ۹۸تاکید شد هرگونه
خرید و فروش ،حمل و نگهداری دام سبک و
سنگین بدون پالک و هویتگذاری ،ممنوع و
کاالی قاچاق محسوبشود.
دامداران به دلیل اینکه باید هزینه
پالکگذاری را پرداخت کنند رغبت چندانی
به این کار ندارند به همین دلیل اجرای طرح
با تاخیر مواجه شد.
پالک کوبی دام های صنعتی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه

و بویراحمد گفت۹۵:درصد از دام های
دامپروری های صنعتی استان با هدف
پیشگیری از قاچاق دام زنده پالک کوبی شده
است.
الیاس تاج الدینی اظهار داشت:مشکل اصلی
قاچاق دام در مناطق عشایری کهگیلویه و
بویراحمد است که به صورت سنتی مشغول
دامپروری هستند.
ضرورت پالک کوبی دام
وی بیان کرد :پالک کوبی دام عشایر استان
به دلیل جابه جایی در استان های چهارمحال
بختیاری،اصفهان،بوشهر وخوزستان به هنگام
کوچ ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه
و بویراحمد تصریح کرد :براساس مصوبه
ستاد مبارزه با کاالی قاچاق در استان
دامپزشکی،امور عشایر و معاونت امور دام

كه احتماال به دليل جهش هاي ژنتيكي در
ويروس سرايت پذيري و كشندگي آن بيشتر
شده است به عبارت دیگر تعداد بیماران
نیازمند خدمات ویژه متاسفانه در این موج
بیشتر شده است و مردم باید با رعایت
بهداشت به خصوص استفاده از ماسک،
رعایت فاصله گذاری ،عدم حضور در تجمعات
بخصوص تجمعات خانوادگي به فكر سالمت
خود ،خانواده و جامعه باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با
بیان اینکه افراد مبتال به کرونا مقررات
قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند ،گفت:
گزارشهایی از بعضي كساني که باید در منزل
قرنطینه باشند دریافت میشود که مقررات
الزم را رعایت نمیکنند و در اماکن عمومی
حضور مییابند که با ايجاد رديابي هاي
هوشمند تحت نظارت قرار مي گيرند و با افراد
متخلف برخورد قانوني الزم انجام خواهد شد.

واتساپ و اینستاگرام) کلیپهایی با مضمون
توهین به ایالت بزرگ بهمئی و طیبی در
این استان و استان همجوار تهیه و انتشار
یافته است که متأسفانه افرادی با انگیزههای
مختلف اقدام به بیان صحبتهایی علیه
طوایف همدیگر در فضای مجازی نموده و
در این هنگام نسبت به ضبط صدا و تصویر
آنها اقدام و کلیپهای تهیه شده را در فضای
مجازی منتشر کردند.
دیماز ادامه داد :با عنایت به اینکه انتشار
این نوع کلیپها موجب جریحه دار شدن
احساسات و عواطف مردم شده است ،ضمن
هماهنگی با مراجع محترم قضایی تعداد
زیادی از این افراد شناسایی و تعداد دیگری
هم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره
به اینکه تهیه و پخش کلیپهای تحریک
کننده و موهن در فضای مجازی جرم تلقی
میشود ،از خانواده ها خواست در موضوع
استفاده فرزندان از فضای مجازی دقت و
نظارت بیشتری داشته باشند.
وی از شهروندان خواست ضمن بردباری و
سعه صدر ،این اطمینان خاطر را داشته باشند
که پلیس فتا به صورت شبانه روزی فضای
مجازی را مورد رصد و پایش قرار میدهند و
هر فرد یا گروهی که قصد اهانت به اقوام یا
طوایف را در فضای مجازی و حقیقی داشته
باشد ،با قاطعیت با آنها برخورد میشود.

جهاد کشاورزی موظف به تعامل برای سرعت
بخشی به طرح پالک کوبی دام هستند.
میزان تولید گوشت قرمز
تاج الدینی افزود:سالیانه  ۱۵هزار و ۶۰۰
تن گوشت قرمز در دامپروری های سنتی و
صنعتی استان تولید و روانه بازارهای مصرف
می شود.
وی عنوان کرد :حدود هفت هزار تن از تولید
سالیانه گوشت قرمز در استان به دیگر استان
های کشور صادر می شود.
نقش عشایر در تولید گوشت به روایت
آمار
سرپرست امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد
با اشاره به اینکه قاچاق دام یکی از دالیل
مهم افزایش قیمت گوشت است گفت :کارت
تردد و پالک کوبی از برنامه های پیشگیری
از قاچاق دام در مناطق عشایری کهگیلویه و
بویراحمد است اما دراستان عشایر از این طرح
ها استقبال چشمگیری نداشته اند.
مهران کدخداپور افزود:عشایر کهگیلویه و
بویراحمد با نگهداری یک میلیون راس دام
نقش مهمی در تولید گوشت و محصوالت
دامی دارند.
وی بیان کرد:عشایراستان سالیانه
حدود۴۳هزار تن محصول دامی تولید می
کنند که هشت هزار تن آن گوشت است.
سالیانه  ۳۵هزار تن شیر ،هفت هزار و
 ۹۰۰تن گوشت قرمز ۶۰۰،تن پشم و۱۵۰
تن کشک و روغن از سوی جامعه عشایر
کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود.
عشایر استان سالیانه  ۱۰هزار متر مربع
صنایع دستی تولید می کنند.
 ۱۲درصد از جمعیت استان کهگیلویه و
بویراحمد در قالب  ۱۱هزار خانوار با جمعیتی
معادل  ۷۰هزار نفر عشایر هستند.
هشت ایل بومی و سه ایل غیربومی با ۱۳
زیستبوم در کهگیلویه و بویراحمد وجود
دارد.

در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با طرح تفصیلی شهر
یاسوج موافقت شد و طرح جامع شهر دهدشت برای تکمیل و
بررسی بیشتر به کارگروه امور زیربنایی ارجاع داده شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره
به اینکه یاسوج شهر مهاجر پذیری است گفت :طرح جامع و
تفضیلی شهرها باعث مدیریت و برنامه ریزی و ساختار اصولی و
بهتر آنها خواهد شد و در تدوین آنها باید با آینده نگری و چشم
انداز نو ،مسائل دقیق و فنی دیده شوند.
احد جمالی در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه
استان به باال بودن نرخ رشد جمعیت در شهر یاسوج و ضرورت
توسعه و عمران آن اشاره و تاکید کرد :باید ساختار ،معیارها،
هویت معماری و شهرسازی آن برای افق دراز مدت ،میان مدت
و کوتاه مدت به خوبی مشخص شده باشد.
احد جمالی افزود :شهرهایی که برخوردار از طرح تفصیلی،
جامع ،هویت و معماری شهری می باشند ،تخلفات کمتری در
آنها رخ می دهد چون اهداف توسعه ای و رشد آنها و همچنین
ضوابط و ساختار کلی شهری در آنها پیش بینی و مشخص
شده است.
وی اظهار کرد :باید ظرفیت های گردشگری و مواهب طبیعی
که شهر یاسوج دارد در طرح جامع و بافت شهری آن به خوبی
پیش بینی و مد نظر قرار گرفته شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و
بویراحمد در خصوص طرح تفصیلی شهر دهدشت هم گفت:
با توجه به اجرای طرح ساخت جاده پاتاوه -دهدشت توسعه
شهرنشینی باید در این شهر مد نظر قرار گیرد.
جمالی ،دو طرح بزرگ پتروشیمی و نیروگاه سیکل ترکیبی در
حال اجرا در دهدشت را موثر در رشد و توسعه آن دانست و
تصریح کرد :با بهره برداری از این طرح ها برای چندین هزار
نفر شغل ایجاد می شود که این امر موجب افزایش جمعیت
شهرنشینی در دهدشت خواهد شد.
در این جلسه بعد از بررسی دو طرح؛ طرح جامع شهر یاسوج
با رای گیری الکترونیکی با اکثریت آرا یعنی با  ۷۲درصد به
تصویب رسید و طرح تفصیلی شهر دهدشت برای بررسی و کار
بیشتر به کارگروه امور زیربنایی استان ارجاع شد.
پژمان نیک اقبال ،مدیرکل راه شهرسازی استان کهگیلویه و
بویراحمد نیز با اشاره به اینکه جمعیت شهری یاسوج تا سال
 ۱۴۱۰به بیش از  ۳۳۸هزار نفر می رسد گفت :در این طرح
مناطقی شامل سروک ،نجف آباد ،اکبرآباد ،تل خسرو ،شهرک
والیت ،سرآبتاوه ،مادوان ،بلهزار و مهریان به شهر یاسوج الحاق
ی شوند.
م
وی افزود :در طرح جامع شهری به کلیات چگونگی توسعه
شهری پرداخته میشود و جزئیات الزم در دستور کار قرار می
گیرد.
علی سلحشوری ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت :یکی از دغدغه های مهم ما در
استان ،پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان استان در سال
 ۱۳۹۸بود که مبلغ  ۵میلیارد و  ۸۶۳میلیون تومان بابت  ۶۴نفر
بازنشسته ،مربوط به  ۱۱دستگاه اجرایی از طریق سازمان برنامه
و بودجه کشور به استان با تخصیص  ۱۰۰درصد ابالغ و نقدینگی
آن به خزانه استان واریز شده است.
وی در خصوص تخصیص اعتبار به پروژه های سفر رئیس
جمهور اظهار کرد :طرح های سفر در استان هفت مورد است که
مبلغ  ۴۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان به آنها ابالغ شد.
سلحشور افزود :از مهمترین این طرح ها ،پروژه ملی جاده پاتاوه
 دهدشت است که مبلغ  ۱۵میلیارد تومان به آن تخصیصیافت.
وی ،احداث باند دوم جاده بابامیدان -گچساران -بهبهان به طول
 ۳۳کیلومتر با اعتبار  ۱۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان تخصیص
را از دیگر پروژه ها برشمرد.
گفتنی است که طرح تفصیلی و جامع شهری یاسوج و دهدشت
برای افق  ۱۰ساله تا سال  ۱۴۱۰پیش بینی شده است.
مدیر برق شهرستان بویراحمد خبر داد:

اصالح  ۱۵۰کیلومتر از شبکه های برق
فشار ضعیف شهرستان بویراحمد

مدیر برق شهرستان بویراحمد از اصالح و بهینه سازی ۱۵۰
کیلومتر از شبکه های برق فشار ضعیف در این شهرستان خبرداد.
غالم حسن پردال پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران،
افزود ۲۵۰ :کیلومتر از شبکههای برق فشار متوسط و ضعیف
در شهرستان بویراحمد در هشت ماه گذشته اصالح و بهینه
سازی شده است .پردال تصریح کرد :برای اصالح شبکههای برق
از شش اکیپ عملیاتی و اتفاقاتی بطور مستمر بهره برده شده
است .وی هدف از اجرای این پروژه مهم و حیاتی را جلوگیری
از نوسانات و ناپایداریهای برق در فصل سرد دانست و گفت:
از شبکههای برق اصالح شده ،حدود  ۱۵۰کیلومتر شبکه فشار
ضعیف و مابقی شبکههای برق متوسط بوده است.
مدیر برق شهرستان بویراحمد تغییر شبکههای برق از سیمی
به کابلی را در این شهرستان ضروری دانست و یادآورشد:
تمامی شبکههای برق در این شهرستان هوایی بوده که در زمان
بارشها و وزش بادهای شدید بدون شک شاهد مشکالتی از
قبیل قطعی ،نوسانات و ناپایداری شبکه هستیم.
پردال با اشاره به پراکندگی این شبکهها به دلیل کوهستانی
و جنگلی بودن آن ،تصریح کرد :برخی از مناطق شهرستان
بویراحمد در زمستان از مناطق برف گیر بوده که کار اصالح و
بهینه سازی شبکههای برق آنان در دستور کار است.
وی افزود :در سطح شهر یاسوج متأسفانه به دلیل اصالح نشدن
شاخههای درختان شرایط بدی را شاهد هستیم و ما تالش
خواهیم کرد تا قبل از شروع بارشهای سخت احتمالی اقدام به
اصالح این درختان با همکاری شهرداری کنیم.

پرداخت پاداش پایان خدمت پرسنل

بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج از پرداخت پاداش پایان خدمت و مرخصی های
پرسنل بازنشسته این دانشگاه خبر داد.
جالل پوران فرد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران،
افزود :با حمایتها و پیگیریهای رئیس دانشگاه و مساعد وزارت
بهداشت بالغ بر  ۸۴میلیارد ریال جهت پاداش تا پایان تیر ۹۹
و مرخصی تا پایان  ۹۷به بازنشستگان در حوزههای بهداشت
و درمان و آموزش در دانشگاه اختصاص یافت و روز گذشته
پرداخت شد.
وی با تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،تصریح کرد:
از ابتدای شروع به کار تیم مدیریتی جدید ،رئیس دانشگاه بر
پرداخت مطالبات و پاداشهای پرسنل بازنشسته دانشگاه که
سالها زیادی از عمر خود را در به ثمر نشستن اهداف نظام
سالمت صرف نمودند ،تاکید داشتند.
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کشف انبار قطعات خودروهای خارجی

شهيده کبري تلخابي

قاچاق در هرمزگان

تولد -1317 :روستاي ضياء آباد اراك
شهادت -1366/5/6 :مكه
محل دفن :گلزار شهداي علي بن جعفر قم
قطعه  15رديف  15شماره 753

علي تلخابي

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و کشف یک انبار
قطعات خودروهای خارجی قاچاق به ارزش100میلیارد ریال
در شهرستان بندرعباس خبرداد .سردار «غالمرضا جعفری» در
شهيد ابوالقاسم تلخابي
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس در تشریح این خبر،
تولد -1347:اراك
شهادت -1363/12/21 :عمليات خيبر بدر
اظهارداشت :مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در
محل دفن :گلزار شهداي علي بن جعفر قم
ادامه طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز با انجام اقدامات اطالعاتی
قطعه  7رديف  3شماره 17
یک انبار نگهداری قطعات خودروهای خارجی لوکس را در یکی
شهيد احمد تلخابي
از محالت بندرعباس شناسایی کردند.وی افزود :ماموران ضمن
ابوالقاسم تلخابي
تولد  -1344اراك
هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل اکیپی به محل اعزام و در
احمد تلخابي
شهادت -1361/10/20 -عمليات والفجر مقدماتي
بازرسی از انبار مود نظر  487قلم اجزا و قطعات خودورهای
محل دفن:گلزار شهداي علي بن جعفر قم
لوکس خارجی از قبیل گیربکس ،سرسیلندر ،میلنگ ،دیفرانسیل
قطعه  2رديف  14شماره 280
تواند  ۲۰دقیقه کنید که زمانی برای فعالیت و فراغت و
وقت می
و داشبورد کشف کردند.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد :اقالم کودکان بیش از بزرگساالن در همه بگذارید ،این
كشتكار | جوان
طرح :حسین
استراحت داشته باشد ،ورزش را در برنامه
مکشوفه با  1دستگاه خودرو برای سیر مراحل قانونی به سازمان گیری کرونا دچار سردرگمی شده و خانه یا بیشتر باشد.
روايت فاطمه تلخابي از شهادت پدر ،مادر و دو
برادرشفعالیتهای بیرون احمدی ادامه داد :خواندن کتاب ،داستان هر روز وی بگنجانید .این کار می تواند به
جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل شد.فرمانده نشینی و محدودیت
انتظامی استان هرمزگان ،ارزش محموله مکشوفه را برابر نظر از منزل اضطراب آنان را چندین برابر گفتن ،نقاشی کردن ،انجام کارهای هنری کودک کمک کند احساس امنیت کرده
و مهارتی ،انجام کارهای روزانه با کمک و رفتار بهتری داشته باشد و به کاهش
کارشناسان مربوطه  100میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد :در افزایش داده است.
این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله برای سیر مهدی احمدی روانپزشک افزود :زمانی یکدیگر ،تفکر و صحبت های معنوی ،استرس او کمک می کند.
که کودکان دچار استرس می شوند ،دعا کردن ،باغبانی کردن ،یادگیری های به گفته احمدی ،به کودک در مورد حفظ
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
کبري تلخابي

شهادت درخانواده ما نوبتي بود

پاسخهای متفاوتی مانند جیغ زدن ،آنالین ،معاشرت از طریق تلفن ،نوشتن فاصله ایمن آموزش دهید ،در صورت
شهيد کبري تلخابي
خدابودن شرایط ،وی را از خانه بیرون
مساعد
خميني های داخل
انجام بازی
شعر،
داستان و
شدن،
غمگین
پنهان شدن،
فرمودهامام
تنهااين
خشمگینخانوادهشهدا
خاطراتاززبان
شنيدنبرخي
روايتهاو
صغري خيل فرهنگ
شهادت در خانه
شده
لیتر
روی در اطراف
مانند درپیاده
کبري ببرید،
لذت
فعالیت هایی
اعضای
دهند،مردبهخانه
خانوادهتلخابي
شهيدکبري
معراجباميرود.
میدامنزن
کندکهاز
تداعيمي
نشان
مان خود
براي از
شدن و راغیره
مقدماتيشهيد
احتکاروالفجر
خوراکیعزيزم.رفتو
روغنجبهه؟گفت:برو
مادرجونبرم
هزارگفت:
 8پسراول
ضیاءآباد
ورزش،1317
تلخابي در سال
مادرم
کودکانوهمسرش
برایکهفرزندان
خمينياست
البنينهاي
همانام
شد! پس�ر دوم گفت :مادر ،داداش که رفت ،من هم برم؟ گفت :برو عزيزم .رفت
خوی کودک را
خلق و
تواند
منزل
تالش
عاشورايي بخش
نهضتبا این
مقابله
آنها در
يكيازبه
برایو کمک
نداشت براي
مدرسه
میشان
روستاي
متولد شد.
هستند ،بایداراک
درشد!جنوب
برایيافت .زني
الهيرادست
ايستادگي به مزد
نهايت
کرد و در
تهرانخانمبچههارفتند،ماهمبريمتفنگ
همسرشگفت:حاج
عملياتخيبرشهيد
وی بعد با پدرم
ش��د.بهمدتي
محروم
بکنیم ،تحصیل
شهيدپرورآن ها همین از
بیاموزید دستان
کند،
تقویت
سرگرم کردن
خود
جهادواحساسات
که از
است
راهي آن
پاسخ ها،رامهم
روغن
لیتر
هزار
8
از
بیش
کشف
پلیس
رئیس
آنچه
رسيد.
شهادت
به
نيز
خود
نهايت
در
همسرش،
و
فرزند
دو
شهادت
از
پس
که
اقتصادیوازوالفجر 8شهيدشد!مادربهخداگفت:همهدنيام
امنیتنمونه،رفت
رويزمين
بچهها
ازدواج هفت
حاصل این
آنهاروآگاه باشیم و برای آنها فعالی تهای در این صورت آرام می مانند و درعلي
بشوید ،به خاطر
صابون
کردباو آب و
ازدواج را
تلخابي خود
دوران
داريد.
رو
پيش
که
است
خانواده
بازماندگان
از
تلخابي
فاطمه
روايتي
آيد
مي
پي
در
داد.
خبر
تهران
جنوب
در
ای
مغازه
انبار
در
شده
احتکار
خوراکی
اينگونه
مرور
شد!
شهيد
خونين
حج
در
و
رفت
کن.
قبول
هم
رو
خودم
کردي،
قبول
دو دختر شد.
همه گیری کرونا ،دچار پریشانیپسر و
شست وشوی مرتب دستها امتیاز داده و
نمی
مختلفی در نظر بگیریم.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ «علی ولی
علي تلخابي لحافدوز بود و گهگاهي هم براي اداره
وی را تحسین کنید.
وی اظهار داشت :با انجام روش های شوند.
امور زندگي کش��اورزي ميکرد .با شروع جنگ،
پدردر پي
داشت:
اظهار
خانواده
تلخابي
گودرزی»علي
پور شهيد
 72تن قرباني داد .حاال نوبت ماست که جوانيمان
اینکهاحمد
كسب خبري مبني برشهيد
کرد:کردهمه کودکان
کرد :اگر آن ها این روانپزشک تصریح
تلخابياما موثر می توان به مدیریت این استاد دانشگاه اضافه
مالک مغازه ای در حوالی خیابان خیام ،مقادیر فراوانی روغن ساده
مادرم پسرانش را به دفاع از کشور تشویق مي
در کار داشته باشيد
اخالص
تا نهضت امام به ثمر ننشيند آرام نمينشينم
را فداي اس��الم کنیم ».ابوالقاسم در  21اسفند ماه
این بد فتاری
دارند که
می خواهند کاری انجام
ناراحتی و
نگرانی،
ترس،
داشتیم،
هاییدر خانه
رفتاریهر چه
بد جبهه ،از
اصلکمک به
دهند که وبابراي
پایگاه
دیروق��ت در
ش��بها تا
آنجایي که
بررسی احمد
تلخاب
 1309در
تلخابي
شهیدراعلي
های پدرم
آسایشدروروند عملیات خیبر بر اثر اصابت ترکش به
ایجاد 1363
موضوعاز در
است،
تاریخ کرده
جمعدرآوری
دپو و
خوراکی
منطقه ترسیدن یا
گرسنگی،
الزمخستگی،
هنگام
دریغ از
رسید.گذاری فیزیکی منافات دارد،
فاصله
کرد،
کمک
کودکان
برای
خاطر
اطمینان
رزمندگان را به
نميکرد.هام��واد
ميماند به خان��ه نميآمد .ميگف��ت« :خانوادهام
اقتصادیکار و
امنیت کودکي با
پلیسس��نین
کارآگاهاناز همان
كاربه دنیا آمد.
اراک
صورتش به شهادت
قرار گرفت.
دستور
هایها بود که
شهادت بچه
فرستاد و مدتي بعد
خواهمآن ها مي
مستقل ،طبیعی
یادگیریخبرمهارت
استفاده
صحبت با
فرصت برای
ایجاددر این
طرفه با آنها
ارتباط دو
زمانیآنهابرای
وق��ت نامه
نش��وم ».هر
ان��د مزاح��م
دقیقو امرار
نشانیمخارج
مالکو وچوپاني
کشاورزي
فراوان در
نوش��ت« :مي
وصیتنامهاش
ابوالقاسم
خوابیدهکار
مغازه در دستور
هویت
زحمت كرد:
وي تصريح
آسماني ميکرد.
تهیهرسید و دل او
کودک او مي
به
زمانهایی که مجبورند در
هستند رابویژه
برایدرخود و
برنامه
هربیهوده
وقت را
ميکرد
نوش��ت س��فارش
نشانی مي
گیردبهو جاي
عهده مي
مادرش را به
سه برادر
قرار معاش
بس��تر
ای زمان
برهه از
کرده،در این
خدایا اگر من
بگویموقت
تلف جداگانه
کودک
برای
کنید و
اعالمی اعزام
پلیس
ماموران این
تیمیو از
گرفت و
س��ال  66بعد از ش��هادت پدر و دو برادرم ،مادرم
نکنید .کتابهاي استاد مطهري و شهید دستغیب
خالي پدر را براي آنان پر ميکند .پدرم انسان مؤمن
بمیرم ،ننگ است .زیرا برادر شهیدم ،احمد ،در راه
و مشخص شد که یکی از مغازه داران مواد غذایی مقدار فراوانی
مستطیع ش��ده بود و باید به حج ميرفت .بسیار
انسان
25تزکیه نفس
تهذیب و
را مطالعه کنید که در
و متقي و کشاورزي پرتالش و زحمتکش بود.
اسالم جانش را فدا کرد .من از خداوند متعال
دین
خودروهای
میلیاردی
کشف
روغن جامد در انبار مغازه اش دپو و جمع آوری کرده است که
خوش��حال بود که به زی��ارت ائمه بقیع مش��رف
مؤثر است .سعي کنید در کاري که ميکنید اخالص
هدفش به دست آوردن لقمه حالل بود .در یکي از
ميخواهم که وقتي شهید شدم ،مفقوداالثر شوم.
مخفیگاه باند
مسروقه از
منعکس شد.
قضائی
تولیدمرجع
انقالب ،به
انجام شده
ميش��ود .عالقه عجیب او به حض��رت زهرا(س)
داشته باشید چراکه کار موقعي ارزش دارد که في
گندم کم
محصول
تحقیقاتقبل از
نتیجهس��الهاي
ميخواهم جنازهام در توفان و زیر آب باران از بین
متهم
دستگیری
دستور
داد:
ادامه
گودرزی
پور
شد ،باولی
سرهنگ
در زندگياش تأثیر فراوان گذاشته بود .ميگفت:
سبیلاهلل باشد...
این کمبود باز هم خمس آن را جدا ميکرد.
سارقان در اصفهانبرود ت��ا با رویي س��فید پیش برادرم احم��د و امام
پلیس
کارآگاهان این
این و
شما بااخذ
گفت:مغازه
مادرمانبار
بازرسی از
باید آن حضرت را در زندگي سرمش��ق خود قرار
 20دي م��اه  1361در عملی��ات والفجر
احمد در
تیمیآخراز سال کم
وضع در
و وقتي
حسین (ع) بروم .اي جوانان نکند در رختخواب و با
سارقان خودرو های
اعضای باند  6نفره
دهیم .هنگام عزیم��ت به بیتاهلل الح��رام وقتي
اشاره به
شدند.وی با
بازرسیبر اثر اصابت ترکش به پشتش در سن 17
خمسشاینکه درمقدماتي
گندم که
اعزام«اگر از این
اعالمیگفت:
نشانیآورید ،پدر
به مي
ذلت بمیرید که حس��ین (ع) در میدان نبرد شهید
ضربتی
عملیات
در
رسید .و پژو 405
خوراکیشهادتزانتیا
به او ميگوین��د هنگام برائت از مش��رکان خیلي
هزار و
مغازه
داخل
روغن جامدسالگي به
لیتر ش��وند
848بزرگ
وقتي که
ه��ا 8بخورند
انبار بچه
ندادیم،
از را
ش��د .مبادا در غفلت بمیری��د در حالي که حضرت
جلو نرو ،گفته بود :من صف اول ميایستم و جلو
کارآگاهان
کشفابوالقاسم
های مختلفشهيد
بخوانید یا
 16آنها
الیاگر به
شوند.
بازرسیدر محراب عبادت به شهادت رسید .نکند
تلخابي پلیس دستگیر و در علي(ع)
بگوییمدرنمازمارک
کیلویی
مي 4
منحرفهای
در قوطی
ميروم و پرچم را خودم به دست ميگیرم و از خدا
هوا وبه
مسروقه
از اسالم
مان فداي
جواني
گوش نمي
شد ،روزه
هوس خود بمیرید در حالي که علياکبر در
مخفیگاه آنها خودروهای در
همان
دهند».مالک مغازه دستگیر و در
رابطه یک
بگیرید این
افزود :در
ميخواهم که من هم شهید شوم .این چنین هم
ریال (س)
حض��رت زهرا
 1347بود.
ابوالقاس��م
داشتند،
ارتکابیاهل بیت
جرماي که به
علتبهعالقه
پدرم به
حسین (ع) به شهادت رسید».
کشف راه
کردند.
25بهمیلیارد
امنیتمتولدارزش
رئیس پلیس
اعتراف(ع)کرد.
اولیه
بازجوئی
ش��د ،در حالي که در صف��وف راهپیمایان جمعه
بیت (ع)
براي اه��ل
بود .فرقي
خیلي
با
همگام
کنند.
مي
هجرت
قم
ش��هر
به
57
سال
در
قائلخبری پلیس،
پایگاه
خبرنگار
گزارش
عالقهمند به
اقتصادی تهران بزرگ در خاتمه گفت :کارشناسان ارزش ریالی
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
سرهنگ” حسین ترکیان” در تشریح
اموال احتکار شده را  3میلیارد ریال برآورد کرده اند.
را نس��بت به امریکا و عمال دستنشاندهاش ابراز
خاصي برخوردار اس��ت ».برایش مهم نبود که حتماً
عرصه ميش��وند به ط��وري که وقتي بس��تگانش
سرقت
پی
در
گفت:
خبر
این
جزئیات
ميکرد ،به وس��یله آب جوش توسط سعوديها
باید لباسش چنین و چنان باشد .ميگفت« :در آن دنیا
به او ميگوین��د :چرا کمتر رف��ت و آمد ميکنید؟
رفت
احتکار  10تن برنج لو
اعمال زانتیا و پژو
خودروی
چندین
ميسوزد و مورد ضرب و ش��تم واقع ميشود و در
دستگاهکرد این
لباسي زندگي
فرقي نميکند که با چه
ميگوید« :ت��ا وقتي نهضت به ثمر ننش��یند ما هم
نهایت در  6مرداد م��اه  1366در مکه معظمه به
شهرستان
شمال
و
شرق
مناطق
در
405
احتکار  10تن
کشفاینانبار
نشست،قم از
نخواهیماستان
فرماندهپايانتظامی
برنج که او را بهشتي یا جهنمي ميکند هدف
انسان است
کارها زیاد
وقت براي
از
ابوالقاس�م در وصيتنام�هاش نوش�ت:
شهادت ميرسد.
باختگان،
اصفهانلقمه و
حالل و دیانت
وگوزندگي ،آوردن
پدرمان از
شد،
پیروز
انشاءاهلل
انقالب
و
آمد
امام
وقتي
اس��ت.
خواهم بگويم خدايا اگ�ر من در اين
شکایتبود».مال «مي
در قم خبر داد .سردار «سیدمحمود میرفیضی» در گفت
وقتي خبر ش��هادت پ��در خانواده را ب��راي مادر
گوش مي
قرآن به
در منزل ما همیشه صداي
ميآییم».
مبارزه با
اداره
کارآگاهان
پلیسزمان در بس�تر بميرم ،ننگ است.
رسید .سرقتبرهه از
اظهارداشت:
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس با اعالم این خبر،
آوردند او مصممت��ر از همیش��ه ميگوید :اینها
بود
روستایي
زن
یک
مادرم
اینکه
با
آمدیم
که
قم
به
در
ابوالقاس��م
و
احمد
ب��رادرم
دو
ش��هادت
بعد
اصفهان
برادر شهيدم ،احمد ،در راه دين اسالم
مأموران از کالنتری  19توحید در قالب گشت مشترک با آگاهی فرماندهی انتظامی استان زيرا
چیزي نیست خدا سایه امام را بر سرمان نگه دارد.
جمعه
نماز
بود.
روشنفکر
بسیار
سیاسي
نظر
از
اما
نروند،
جبهه
به
ایشان
خواهند
مي
که
اي
عده
جواب
کارشناسان سازمان تعزيرات حکومتي استان قم ،محل احتکار موضوع شناسایی سارق یا سارقان را
مقاممتعال
خداوند
ک�رد .م�ن از
گفتند :دو پسرت
توسط به او مي
در که با ترحم
هنگامي
شناساییرا و دستگیر
کارآگاهان
قضائی ،وی را
هماهنگی
جانشدررا فداویژه با
و راهپیمایي او در مناسبتها هرگز ترک نميشد.
ميگویند« :هرکس وظیفه خودش را انجام ميدهد.
مفقوداالثر
شدم،
شهيد
وقتي
که
خواهم
یک محموله برنج را در يک انبار در درون شهر شناسایی کردند .دستور کار تخصصی خود قرار مي
دادند.
شدند.بس نبود که همسرت را نیز به
از دست داده بودي
مخفیگاهش دستگیر کردند.
یادم ميآید برادرم حسن در روز قدس به دنیا آمد.
االن وظیفه جبهه رفتن بر عهده من است».
ش�وم .ميخواهم جنازهام در توفان و
افزود:
مادرم دروی
«حضرت علي (ع)
رئیس مي
فرس��تادي؟!
زير کرد :جبهه
برنج بافاقد
بازرسی
وقتي در
ماموران
عملیاتاینکه
وی بادر بیان
ش��رکت کردیم
راهپیمایي
انبار 10تن صبح
بودند ازایشان پدر
فهمیده
والفجر 8
فرماندهی انتظامی
گفت :آگاهی
پلیس
متهم
کارآگاهانبعد ازپس از انجام این مقام انتظامی بیان
باران از بين برود تا با رويي سفيد پيش
آب
یک
بکارگیری
و
علمی
گسترده
تحقیقات
براي چه شهید شد؟ همسر من هم در این راه به
دستگیر
را
نفر
یک
رابطه
این
در
و
کشف
شده
احتکار
ظهر حسن به دنیا آمد .در ش��هادت برادرانم وقتي
پروانهدووشهید اس��ت او را به خط مقدم نميبردند ،اما به
مدارک ارائه شده استان اصفهان بیان کرد :در تحقیقات
اسناد و
هنگامی که با
بروم .اي
حس�ين (ع)
همچنیناحمد و امام
هوشمندانه و برادرم
شهادت رس��ید ،از خدا ميخواهم من هم شهید
اقدامات
سری
گفت« :ما بهش��ت را
مادرم مي
میلیاردميوکردیم،
مکشوفه را  2بيتابي
در
محمولهميرود.
کرده و به جلو
فرماندهان را
متقاعدارزش
کارشناسان
اجبارگفت:
کردند،
سارقان ،خودروها
به بزه انتسابی بیشتر مشخص شد
ذلت شد
پلیس باروبرو
جوانان نكندازدرسوی
بميريد
رختخواب و
شوم ».این چه حرفي است؟!« ....وقتي شهید شدم
گفت:
مي
مادرم
اند!»
رفته
خدا
راه
در
آنان
ایم
خریده
اصابت
اثر
بر
فاو
در
8
والفجر
عملیات
روند
500نهایت در
یک
سرانجام
تصویری
پایش
از
استفاده
گفت:
قم
استان
انتظامی
کردند..فرمانده
اعالم
ریال
میلیون
آورند ».در اختیار  3نفر دیگر
برایتانازميسرقت
شهادتم رارا پس
خبرکرد
دیگر اقرار
همدستی 2
خود
شهيدنفرشد»
در باميدان نبرد
که حسين (ع)
«امام حسین (ع) در دش��ت کربال براي دین اسالم
ترکش به شهادت ميرسد.
سرانجام متهم به همراه پرونده متشکله براي انجام مراحل قانوني نفر از سارقان سابقه دار که در این سرقت که همدستان وی نیز در عملیاتی دیگر قرار داده و این افراد هم برای اینکه کسی
استان شد.
تحويل مرجع قضائي
ها دست داشت را شناسایی و در عملیاتی
جدول
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براي حفظ حریم اهل بیت و کمک به مسلمانان سوري
عازم شدهاند .اما صرف نظر از این شباهتها ،نکتهاي در
نشود،
خودروها
جلببودن
سرقتی
متوجه
چرایي
پاسخ به
توجه ميکند؛
وصیتنامه
این دو
دورتر
کیلومترها
دیگر و
در یک
حضور
ارکان
جنگیدن را با
خودروها
کشوراین
اصلی
ارکان
خودروهایاست.
اصلیسرزمینشان
از خاک
تصادفی جابجا کرده و
رساندند.است که باید
میما ایرانيها
خیلي از
پرس��ش
در واقع
بفروش
سپساینآنها را
پاسخ داده ش��ود .قاعدتاً براي ما که هشت سال دفاع

سرهنگ ترکیان با اشاره به دستگیری 3
عضو دیگر این باند در عملیات ضربتی
و موفقیت آمیز کارآگاهان پلیس ،گفت:
در بازرسی از مخفیگاه متهمان 12
دستگاه خودروی سواری زانتیا و پژو
 405مسروقه کشف شد که کارشناسان
ارزش این خودروها را  25میلیارد ریال
تخمین زدند.
رئیس پلیس اگاهی فرماندهی انتظامی
استان اصفهان به تحویل متهمان به
مراجع قضائی و استرداد خودروها به
مال باختگان اشاره و بیان کرد :بررسی
های صورت گرفته نشان می دهد،
خودروهای به سرقت رفته توسط سارقان
فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی بودند که به
شهروندان توصیه می کنیم ضریب ایمنی
خودروهای خود را با تجهیزاتی نظیر،
دزدگیر ،سوئیچ مخفی ،قفل فرمان ،قفل
طاهرنياسرقت کردن
فرصت
شهيد و
نامهبرده
وصيتباال
متنو ...
پدال
سجاد
را از سارقان بگیرند.

ميرساند« .این عجله و اصرار براي چه بود؟» به حتم
علتهای دیگر… این تفکر کامال اشتباه میباشد زیرا دیگران
یکي از پرس��شهاي اساس��ي زندگي محمدحس��ین
نه تنها از رفتار شما سوء استفاده میکنند بلکه در نهایت
کوچول��و در آین��ده خواهد ب��ود .بنابراین س��جاد در
همان مقداری که تمایل دارید شما را دوست نحواهند داشت.
وصیتنامهاش مينویسد که چشمانش دوست داشتند
خواهید
مواجه
منتظره
اتفاقات غیر
آذر :
متولد
تحمل
دیگرایتاب و
گوشها
شمارا باببینند اما
فرزند
صورت
شما باید
اما
بدهند.
شوک
یک
شما
به
است
ممکن
که
شد شیون بچه شیعهها را نداشتند .این دو شهید با کلماتي
کافیبه است
فقط
ماجرارا راافزایش
همهخود
پذیری
انعطاف
قابلیت
کمک
بدهید.اند.
تعریف کرده
س��اده
بس��یار
بتوانید با
اجرا کنید
مختلف
محمديباو مسائل
نابدر رابطه
الزم را
کاوش
بوسنيتاو چه
چه در
مستضعفان
اسالم
پیشکهآمدی
مقابلبا هر
کنید و
پیشميبینی
پرسشي
رس��د
وقایع بهرا نظر
بیشتری منتها
راحتیس��وریه.
در
شوک زده
نشوید.چرایي حضور رزمندگان ایراني در جبهه
جامعه گاه از
پدر
پاس��خ این
شماجاي
پرسد،
اس��المي مي
دهند؛
نیروییدومی
توانایی و
دیگران به
مقاومت :امروز
متولد دی
احترام و
که آن چه
پدرهایي
است.
بدونخالي
ارزشکرده
به شما
برایشکمکی
بفهمند چه
خودشان
حتی
اینکه
داش��تند را
اعتقاد
بودند و به
اند! قائل
اثباتخاصی
عملآنهابه کار
نیستدرکه
این معنی
آن به
موضوع
البته این
جاي
رفتندبهچون
گذشتند و
اهل و
فقطآنها از
رساندند.
داشتید
کمک
که نیاز
عیالکه وقتی
بدانید
این را
میکنند،
محرومان
درد و
زندگي و
نرفتنها در
خیلي
مشخص
رنجکامال
اینکه
خاطر
کنید ،به
آنهااز تکیه
خالي به
میتوانید
وجود
محرومیت
هم
ایران
در
شاید
شود.
مي
احساس
دوستان تان در موقع لزوم حتما یاری تان خواهند
است که
کرد.داش��ته باش��د که دارد .اما این پدرها آن ط��ور که بلد
هستند به کمک محروم ميروند .مثالش شهید رسول
متولد بهمن  :اگرچه برنامههای بلند مدتتان در ماه گذشته
حیدري که هشت س��ال تمام عمرش را براي دفاع از
متمرکزتر شده بودند ،شما در حالیکه به هدفتان نزدیک
ایران و ایراني صرف کرد و حاال که جنگیدن را خوب بلد
میشوید ،کم کم از دست این برنامهها خالص میشوید .شما
است ،رفت تا در بوسني همین کار را انجام دهد .منتها
مورد حوزه کاری
قلب در
در پس
اید،
دیگریازقرار گرفته
مسیر
اروپا.
مسلماناني
براي دفاع
در بار
حاالاین
س��نایجاد
تغییراتی
خود
نهایی
مقصد
در
و
کنید
بازنگری
خوداین دو پدر و رزمندگاني از این دس��ت هرچند
متفاوت بود
کامال
پدرقبلی
تصمیم
ساليتصمیم
کنید .اگر
کشورمان
معنوي
جدیدتانبهبانوعي
نداش��تند ،اما
و
نشوید.
نگران
محسوب ميش��وند .آنها به نام دین ،به نام شرف ،به
احساسات
رابطه با
نام اسفند :
متولد
رفتند تا
آمادهبهایدنامکهیکدرپ��در
امروزالبته
شماایثار و
انس��انیت و
پنهانیوانجام
بهتردنیااست این
هی��چ اما
صادر کنید
دستوری
کاریتیمي
احس��اس
جاي
کودکي در
خودهیچ
وجود اینکه شما میخواهید که همه شما را
آشکارا! با
گیرد تا
نکند.
محرومیت
درک کنند اما بهتر است اطالعات شخصی و خصوصی خود
را تنها برای دوستان نزدیک و اعضای خانواده تان فاش کنید.
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ارقام1تا 9راطوریقراردهيدکه
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اضطراب کودکان را در ایام کرونایی
چگونه کنترل کنیم؟

7

خانه بمانند و می توانند والدین را بسیار
عصبی کنند .رفتار بد کودک را سریع به
جهت مثبت تغییر دهید ،قبل از اینکه
متولد فروردین  :به نظر میرسد که شما نسبت به قبل
رفتار بد شروع شود ،آن را متوقف کنید.
نافرمانتر شدهاید ،برای اینکه شما نمیتوانید به درستی
وی افزود :این روزها استرس زا است ،از
منظور خود را بیان کنید .شما قادر هستید در مورد مسائلی
خودنگاه
مراقبت کنید تا بتوانید از فرزندان
صحبت کنید که به شما ربطی ندارند ،بنابراین ممکن است
نتوانید آنها را سانسور کنید .متأسفانه ممکن است دیگران
خود نیز حمایت کنید ،همه ما گاهی
وصيتنامه
نگاهي
اسالمي با
وقتیجبهه
حضور در
انگيزه
شهيد بنابراین باید روش
دونشوند،
متوجه
بهبهدرستی
شما را
مقاومت منظور
کودکان
نیازهايداریم،
به استراحت
خود را تغییر داده و عقیدههای متفاوت را بپذیرید.
خواب هستند کاری سر گرم کننده یا
متولد اردیبهشت  :شما می دانید که چیزی در حال تغییر
آرامش بخش برای خود انجام دهید .در
کردن است ،اما هنوز نمی توانید بگویید که آن چیز چیست.
محمدي آرام بوجود آورید ،میزان
عليرضا محیطی
خانواده
مقدس را پشت س��ر گذاشتهایم،
در این میان احساسات شما خیلی خشن شده اند؛ امروز شما
کودکان و دیگر
اضطراب در
استرس و
وصیتنامه و
بخش��ي از
متون زیر
ش��رایط حضور یک رزمن��ده در
در موقعیت حساسی هستید ،برای اینکه نمی دانید که چگونه
ش��ان
خانوادهبهرافرزندان
افراد ش��هید
پیام دو
جبهههاي جنگ تحمیلي با حضور
کنید.
مدیریت
باید احساسات خود را ابراز کنید.
 22سال
در فاصله
است که
در جبهه مقاومت اسالمي تفاوت
موسیقی آرامش
زمانيکرد:
توصیه
احمدی
اعتقاد وکردن
هر برقرار
ارتباط
زمانبرای
عملی
متولد خرداد  :یک روش
پخشبه وشباهت این دو
بخششدهاند.
نگاشته
غی��ر از
دارد .آن
راهکارهای کاهش فشار
کنید ،اما
وطنحرکت
آرام تر
شمااي،کمی
اکنون باعث شده است که
متن توجه کنید:
مطرح بود
بح��ث
عقیده
روانی را امتحان کنید ،دنبال کردن
مقاومت شما
سرگرمی است.
تفریحعدکردن و
«ميدانم که دوس��ت داشتي من
عقیدتي جبهه
واقعیت زندگی جدای واز حاال ب ُ
رسانهبودهای اجتماعی
اخبار تلویزیون و
دوس��تانهکه با
وطنمهم است
ع��دبسیار
باشید و
داشته
جدی
رفتاری
باید
امروز
در کنارت باش��م اما اگ��ر قرار
اس��المي بر ب ُ
معرض
در
گرفتن
قرار
کنید،
را
باشید.
صادق
شود
ی
م
نزدیک
شما
به
که
کسی
هر
فرزندانش��ان
محدودکنار
همه باباها در
ارجحیت یافته است .بنابراین هر
و
کودکان
اضطراب
باعث
ها،
رسانه
مکرر
بمانند ،چه کسي به داد این مردم
دانستند که
خوبي
شهید به
متولد تیر  :برای هر دو
باید یک
انجامميمیدهید
امروز
کاری که
مظلوم برسد».
سؤاالت
باید به
درجه اول
بزرگساالن می شود ،کودکان نمی دانند
ذهنينتوانید
نکرده و
یاری
ذهنتان
توجیه داشته باشید ولیدر شاید
گرچهپاسخ
فرزندانشان
دهند .پسندیده ای
انگیزه ی
خیلی منطقی برخورد کنید.
حیدريیک مورد جدید
رسولیا بروز
شهیداست
خبر تکراری
داش��تم
اینکه خیلي
بوس��ني آن
جنگ در
که درراحتی
ق��در به
دهید .شما
نشان نمی
دارید اما در عمل آن را
منبع معتبر خبری
دوس��تیک
حقایق را از
«بااست.
صداي
من
چون
نشد.
اما
ببینمت
ما
ب��راي
بود،
عمیق
کش��ور
این
ً
میتوانید با دلگرمیکامل کاری را انجام بدهید که بعدا ممکن
بگیرید.
کمک خواس��تن بچه ش��یعهها را
بشوید.عم��ق نداش��ت .تنه��ا
ایرانيه��ا
است به خاطر آن پشیمان
حضور کودکان از
وی اظهار داشت :در
ميش��نیدم و نميتوانس��تم ب��ه
تعداد انگشتش��ماري ایراني در
متولد مرداد  :شخصی امروز ممکن است که قصد و نیات
ذهن
که
موضوعاتی
کمک در
ترسیدن
موردآنها جواب
خواستن
صداي
آنجا به ش��هادت رسیدند که یکي
شما را اشتباه تعبیر کند ،در حالیکه ثابت شده است که شما
ترس،
و
دوری
است
کرده
مشغول
ندهم ».را
شما
از آنها رس��ول حیدري بود .اما در
نمیتوانید با توجه به جلد یک کتاب در مورد آن قضاوت
طاهرنیا کنترل کنید،
سجادخود را
دلهره
خشونت و
شهید
خصوص جنگ در عراق و سوریه
کنید .فعالیتهای شما با قلب شما متناقض هستند و هر کدام
قضیه ف��رق دارد .تاکن��ون صدها
هرگز ذهن کودکان را با دلواپسی های
به راهی جدا میروند .اما دیگران را به خاطر اینکه از حرفهای
هایش��هید
نگرانی نامه
بخش��ي از
متن
نف��ر از هموطنانم��ان در این دو
خود پر نکنید .به
اول و
آینده
شما دچار سوء تفاهم شدهاند سرزنش نکنید.
رسول حیدري از رزمندگان دفاع
کشور و خصوصاً سوریه به شهادت
آن ها در باره مفهوم و ضرورت تعطیلی و
تعدادسپس
بزند و
حرفی
اند .شاید
امروز
متولد شهریور  :یک نفر
مقدس است که در پي نسلکشي
رفتن
همین باال
رسیده
قرنطینه توضیح دهید.
نباشد) ،که
شهدا(حرف
کار دیگری را انجام دهد
مسلمانان در بوسني به این کشور
یکیپیرامون
عملشابهام
باعثوشده تا
رعایت
 1372درکرد:
خاطرنشان
احمدی
خاموشدرو مورد
آشفته کند.
س��طحرا قدری
روز شما
اینیتواند
موضوع م
نزدیکيباش��هر
 19خرداد
ميرود و
گس��ترده اما
حضور در
کاکاني این چرایي
بهداشت روزانه،
اجتماعی،آنحفظ
به فاصله
شود.دارد محتاط باشید ،برای اینکه
بستگی
محمدمهدي
موقع فرزندش
شهادت ميرس��د.
دیگرانطرح
به جامعه
که در
مسائلیصدا
بي
حضوربشود.
اینبزرگ
مشکلی
سؤال به
تواندکهتبدیل
داشته می
تفاهم ساده
غذایی
داشتن رژیم
محدودیت
حیدري این
سفرها،و ش��هید
بیشتر نداشت
پنج سال
پیرامون
باشیم
سوءدر نظر
نامه را یکباید
مقاومتانجام
میخواهید
کاری
هستید و چه
ک��سکسی
اینکه چه
سؤاليوکه قاعدتاً
ذهن
پاس��خ به
از سر
جبهه
رزمن��دگان
براي خود
دانستن از هر
اول
مراقبتدر از
سالمت
دلتنگيباو درحفظ
متعادل
خانوادهپایان
بعديبه نقطه
ای که
دوستی
مطرحشما
اس��المي برای
بزرگس��الي دهید اکنون
چه
و
طفولیت
دوران
در
چه
محمدمهدي
مرحله
رابطه در
مي ازش��ود و
تندرستی جسم و روان خود ،از کاهش
مهبامتر
نزدیک
گیرینگاشته
همهميگرفت،
شکل
است.س��ؤاالتي روبهرو ميشوند .اینکه
چنین
شدهکه
آنهاست
کرونااست.حمایت کنیم و
متن دوم نیز بخشي از وصیتنامه شهید سجاد
خردسالش
کودک
یک پدر
چند قوی
کند وبسیار
رها شما
امروزرا در
سفر کردن
باید به
مهر :چراعالقه
طاهرنیا متولد
مدیریت این دوران مشکل است زیرا
کش��ورش
شمادورتر از
کیلومتر
از ش��هداي مدافع حرم است که شش س��اعت قبل از شدههزار
اروپايشده و
قلب بلند
در باید
فقط
خاککنید که
احساس می
است و
نمی دانیم ما از افراد نجات یافته سالم
نیس��تراکه به
شایدبرسد،
ش��هادت
مسیحي
شما واقعاً
انجامایندهید،
چیزياین کار
خارجبهشوید.
تولد فرزندش محمدحس��ین به س��وریه ميرود و  15از خانه
خواهیم بود یا نه ،اما باید شرایط را به
دورحل
حیدري
شهید
نبایدبراي
شود اما
راحتيها هضم
شدهشاید
شوید.
خانهتان
زیاد از
جغرافیایی
روز بعد اول آبان م��اه  94در حالي که هنوز نوزادش را اما از نظر
کنیم،
مدیریت
مثبت
بود بهدیدگاه
کمک
بعدها
نوشته تا
خوداینها را
رسد .او
شهادت مي
ندیده
توضیح
فرزندش
براي
را
آن
مختصري
جمالت
با
و
بود
هنوز شما بخواهید که به جایی دور مسافرت کنید و از
کرد
ترک
را
او
زودي
این
به
پدر
چرا
بداند
حسین
محمد
کنار فرزندانشان باشند چه کسي
باباها
همه
«اگر
داد:
میزان
چه
تا
یا
کجا
از
ویروس
دانیم
نمی
مسئولیتهایتان دور باشید.
به داد این مردم مظلوم برسد».
رسید.گسترش یابد ،اما می توانیم
شهادتاست
و بهممکن
متولد آبان  :شما کامال ساده لوحانه یا بیش از حد صبورانه
شهید
دو
حاالت
ش��باهت
متن
دو
این
در
جالب
یا پدر دیگري به دلیل تالقي زمان اعزامش به س��وریه
نکته مراقبت از خود ،به کودکان آسایش و
با
در رفتارهایتان با دیگران عمل میکنید ،زیرا این تفکر را دارید
است که یکي براي کمک به مسلمانان بوسني و دیگري
با تولد فرزندش به اصرار خود را به جمع مدافعان حرم
اطمینان خاطر ارائه کنیم.
که در این صورت آنها شما را بیشتر دوست خواهند داشت یا
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رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی که فیلم
عروسی یکی از شهروندان را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده
بود ،خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ
داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر گفت :با شکایت یکی
از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در یکی از شبکه های
اجتماعی عکس ها و فیلم عروسی وی را که در حافظه جانبی
گوشی تلفن همراهش بوده است پس از مفقود شدن آن انتشار
داده است ،رسیدگی به موضوع و دستگیری مجرمان در دستور
کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.وی اضافه کرد :با انجام بررسی
های فنی و تحقیقات الزم توسط مأموران پلیس ،مجرم در فضای
مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مراجع قضایی
دستگیر| و به پلیس فتا
طی یک عملیات هوشمندانه پلیسی
سهش��نبه  6بهم��ن  15 | 1394ربیعالثان��ي 1437
منتقل شد.گودرزی گفت :متهم در ابتدا منکر انجام بزه انتسابی
بود اما در مواجه با مدارک و مستندات موجود در پرونده به
ارتکاب جرم اعتراف کرد.رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به کاربران
فضای مجازی توصیه کرد :به منظور پیشگیری از بروز برخی
جرایم سایبری مانند انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی در این
فضا از ذخیره این تصاویر بر روی سیستمهای رایانهای متصل به
اینترنت و تلفن همراه خودداری کنید و درصورت مشاهده ی
موارد مشابه حتما مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
 www.cyberpolice.irبه کارشناسان پلیس فتا اطالع دهید.

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که  در نیمه
نخست امسال  ۷۸۹۱نفر در حوادث رانندگی جان
خود را از دست دادهاند.
سازمان پزشکی قانونی در تحلیل آمار تصادفات
رانندگی درنیمه نخست امسال اعالم کرد  :در
شش ماهه اول سال امسال  ۷۸۹۱نفر در حوادث
رانندگی جان خود را از دست دادند ،این رقم در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات
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در اینستاگرام دستگیر شد
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عامل انتشار فیلم عروسی زوج جوان
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تصادفات رانندگی جان
 ۷۸۹۱نفر را درنیمه اول
امسال گرفت

 ۹۳۵۷نفر بود ۱۵.۷ ،درصد کاهش یافته است.
از کل تلفات تصادفات در شش ماهه اول امسال
 ۶۴۴۶نفر مرد و  ۱۴۴۵نفر زن بودند.
در این مدت استان های تهران با  ،۵۹۷فارس با
 ۵۸۵و خراسان رضوی با  ۵۱۷فوتی بیشترین و
استان های ایالم با  ،۵۱کهگیلویه و بویراحمد با
 ۹۳و چهار محال و بختیاری با  ۱۱۴فوتی کمترین
آمار تلفات را داشته اند.
طی این مدت همچنین از کل تلفات تصادفات
 ۵۲۴۲نفر در محورهای برون شهری ۲۰۷۵ ،نفر
در مسیرهای درون شهری ۵۳۳ ،نفر در مسیرهای
روستایی و  ۹نفر در راه های اختصاصی جان خود
را از دست داده اند ۳۲ .نفر نیز در سایر مسیرها در
پی حوادث رانندگی جان باخته اند.

تعداد مصدومین حوادث رانندگی شش ماهه
نخست امسال نیز که به مراکز پزشکی قانونی
مراجعه کرده اند ۱۴۶ ،هزار و  ۶۱۰نفر اعالم شده
است که از این تعداد  ۱۰۹هزار و  ۹۸۶نفر مرد و
 ۳۶هزار و  ۶۲۴نفر زن بودند و آمار مصدومین
حوادث رانندگی در نیمه اول امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل  ۲۵.۱درصد کمتر شده
است.
در شهریور ماه امسال نیز  ۱۵۶۰نفر در حوادث
رانندگی جان خود را از دست دادند که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل  ۱۳.۲درصد کاهش یافته
است .از کل تلفات تصادفات این ماه  ۱۲۶۱نفر
مرد و  ۲۹۹نفر زن بودند .تعداد مصدومین شهریور
امسال هم با کاهش  ۱۹.۶درصدی به  ۲۹هزار و
 ۲۳۴نفر رسیده است.

4
3
7
1
2
9
5
8
6

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

7

3

عقالنی نیست که برنامه خود را
در گرو آمد و رفت افراد خارج از کشور بگذاریم

روند نزولی نرخ ارز
تداوم دارد

رئیس قوه قضاییه گفت :برخالف عقالنیت در حکمرانی است
که برنامه ملی خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج
از کشور بگذاریم .سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح روز
گذشته شورای عالی قوه قضاییه ،اظهار داشت :بر اساس
تأکید رهبر معظم انقالب ،راهبرد و سیاست جمهوری
اسالمی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد ،امنیت و
فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این حوزه ها...
صفحه ()4

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند نزولی نرخ ارز تداوم دارد،
اعالم کرد :برخی با انتشار اخبار و شایعات سعی در بر هم
زدن چشمانداز کاهش ریسکهای غیراقتصادی دارند تا به
هر شکل ممکن از کاهش نرخ بازار جلوگیری کنند .بانک
مرکزی به شایعات ارزی واکنش نشان داد و اعالم کرد :با
وجود روند نزولی اخیر در بازار که البته مانند هر روندی در
مقطعی از زمان با اصالح روبرو میشود ،برخی به ...
صفحه ()4
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سوداگران شایعه
نسازند؛ دولت درپی
گرانی ارز نیست

رئیس دفتر رئیسجمهوری در واکنش
به برخی ادعاها درباره تمایل دولت به
افزایش نرخ ارز گفت :سوداگران شایعه
نسازند ،دولت به دنبال گرانی ارز نیست.
در پی شایعهسازی برخی محافل و
رسانهها مبنی بر مانعتراشی دولت در
مسیر کاهش نرخ ارز ،محمود واعظی
این ادعا را کامال غلط خواند و گفت :این
ادعایی است که هر چند وقت یک بار از
سوی برخی محافل علیه دولت مطرح
میشود در حالی که هم طراحان و
هم منتشرکنندگان آن میدانند چنین
حرفی چقدر غلط ،متناقض و بیاساس
است.
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان
اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام،
دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است،
خاطرنشان کرد :دولت از یک طرف با
تحریمهای بیسابقه آمریکا مقابله کرده
تا جنگ اقتصادی تمامعیاری که علیه
ایران آغاز کردند ،خنثی شود ،و از طرف
دیگر در تمام این مدت با سوداگران و
کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق
میکنند ،در نبرد بوده است.
واعظی افزود :این سوداگران تحت هر
شرایطی به دنبال مطامع خود هستند
و برای این کار ابایی از بیثباتسازی
اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در
بازاراهای مختلف ندارند .به همین
منظور همیشه در راستای موفق نشدن
سیاستهای ثباتساز و کنترلی دولت
حرکت میکنند.
رییس دفتر رئیسجمهوری ،تامین
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین
مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست
مبنایی دولت در سالهای تحریم دانست
و خاطرنشان کرد :دولت همواره تالش
کرده کاالهای اساسی مورد نیاز مردم
اوال به وفور و ثانیا با قیمت منطقی به
دست آنها برسد ،از سوی دیگر به دنبال
این بوده که با تامین ...
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فرمانده انتظامی کهگیلویه تاکید کرد؛

سرایت پذیری و کشندگی کرونا بیشتر شده است؛

کسی حق توهین
به قومیت ها را ندارد

تجمعات خانوادگی را

فرمانده انتظامی کهگیلویه از دستگیری عامالن پخش
کلیپهای توهینآمیز به دو ایل بزرگ در استان خبر
داد و گفت :کسی حق توهین به قومیتها را ندارد .به
استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استانهایی بوده که
از ظرفیت مهم زندگی قومیتها به صورت مسالمت آمیز
و در آرامش برخوردار است و شاید بتوان این استان را
از شاخص ترین استانها در وجود تنوع طایفهای و قومی
دانست.استانی که در دامنههای رشتهکوههای زاگرس
مناطق خود مردمانی سخت کوش و متعهد و ...

تعطیل کنید

2
پروژه چهارخطه کردن جاده « یاسوج-شیراز » ؛

مردم منتظر
وعده مسوولین هستند

سالها از زخمی شدن جاده  ۳۷کیلومتری یاسوج-شیراز
با هدف چهارخطه کردن میگذرد ولی همچنان خبری از
بهره برداری نیست و مردم منتظر آخرین وعده دولتیها
هستند.سالها از آغاز عملیات اجرایی پروژه چهارخطه
کردن جاده «یاسوج-شیراز » میگذرد و پیمانکاران
مختلفی در این مسیر بساط تجهیز کارگاه خود را پهن
کرده و بعد از مدتی به دلیل محدودیتهای اعتباری
ترجیح دادند بساط را جمع کنند.در اینکه فصل حمل و
نقل اعم از زمینی ،ریلی و هوایی نقش بسزایی در توسعه
جوامع دارد ،شکی نیست زیرا بدون شبکه راه ارتباطی
امکان سرمایه گذاری نیست و بازار تولید و صادرات امکان
رونق ندارد.استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل بی مهری
رژیم سابق از یک محرومیت تاریخی رنج میبرد ...

2

محکومیت  950میلیونی
یک شرکت تولیدی بتن
به دلیل گرانفروشی

تماسی با تیم بایدن نداشتیم

طرح پائیزه کتاب 99
همزمان با هفته کتاب
در استان اجرا میشود
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اضطراب کودکان را
در ایام کرونایی
چگونه کنترل کنیم؟
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سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه ارکان کالن نظام درباره سیاست
خارجی تصمیم گیری می کنند گفت :خطرناکترین اتفاق این است که نگاه
داخلی و جناحی به سیاست خارجی داشته باشیم .بگذاریم مسیر طبیعی و
منطقی تصمیم گیری جلو برود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا« ،سعید خطیبزاده» صبح روز دوشنبه در
نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه که به شکل مجازی برگزار شد ،از سفر
محمد جواد ظریف به پاکستان خبر داد و گفت :وزیر امور خارجه فردا به دعوت
همتای پاکستانی خود در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی برای سفری دو
روزه به اسالم آباد میروند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :وزیر امور خارجه در این سفر با مقامات
این کشور از جمله همتای خود ،نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان دیدار
و رایزنی میکند .وی با اشاره به سفر روزهای اخیر ظریف به آمریکای التین
گفت :وزیر امور خارجه در سفر بهآمریکای التین به سه کشور این منطقه سفر
کردند که االن در حال برگشت از این سفر هستند.
به گفته خطیب زاده ،وزیر امور خارجه  ۱۸آبان در مراسم تحلیف رئیسجمهور
بولیوی حضور داشتند و با وزیر خارجه شیلی دیدار حضوری و با وزیر خارجه
نیکاراگوئه به صورت تلفنی رایزنی کردند .عالوه بر این وزیر امور خارجه به کوبا
و ونزوئال هم سفر کرده و با مقامات این کشور نیز دیدار کرد.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه ادامه داد :طی
روزهای گذشته نشست سه جانبه ایران ،روسیه و هند در موضوع افغانستان در
مسکو برگزار شد .ضمن اینکه سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد
افغانستان در تهران داشتیم .سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات یکی
از مشاوران بایدن و شرط گذاری برای ایران خاطرنشان کرد :در مورد انتخابات
آمریکا در این چند روز صحبت شده است .اینکه کدام مشاور ایشان چه گفته
برای ما مالک نیست .ما اینها را شرط نمیدانیم .مباحث انتخاباتی هم مبنای
قضاوت نیست .وی ادامه داد :آنچه ایران اعالم کرده این است که برجام
ماحصل گفتوگوهای طوالنی مدت میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت
و آلمان بوده است .یک برنامه جامع اقدام مشترک است که توسط قطعنامه
سازمان ملل متحد الزامآور شده است .خطیبزاده با بیان اینکه این حرفها
نشان از سادهاندیشی است که میتوان این توافق امضا شده را باز کرد ،ابراز
داشت :ایران بارها اعالم کرده برجام مربوط به گذشته است و قابل باز شدن
نیست .آمریکا ناقض قطعنامه  ۲۲۳۱بوده و از برجام خارج شده و خسارتهای
زیادی به ملت ایران زده است .بنابراین ایران در جایگاه خواهان است و آمریکا
باید پاسخ دهد.
وی درباره پیام انتخابات آمریکا هم بیان کرد :پیام در واشنگتن صادر شده و
دنیا واکنش نشان داده است .دولتی در آمریکا نرمهای بینالمللی را از بین برده
و گردنکشی کرد که در گردنکشی خود بسیار بی پرده بود.
به گفته این دیپلمات ارشد ،انتخابات آمریکا پیام بزرگی برای منطقه دارد و
همانطور که وزیر خارجه گفته قمار برای خرید امنیت از روانپریشانی که جز
پول و سالح نمیاندیشند ،نتیجهای جز گذاشتن تخم مرغ در سبد غیرقابل
اطمینان نیست .برخی از کشورهای همسایه همچنان به فکر خرید امنیت و
وفاداری هستند و به البیگری در کشورهای دیگر توجه میکنند.
خطیب زاده افزود :ایران دست دوستی به کشورهای همسایه دراز کرده و
کشورهایی که خود را منزوی کردهاند برگشته و آرامش خود را در ترتیبات
امنیتی منطقهای پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در سیاست خارجی ایران روابط تهران و واشنگتن فصل قابل
توجهی است ،عنوان کرد :دولت ترامپ در چند سال گذشته مسیر غلطی رفته
است و فشار حداکثری به شکست حداکثری رسیده و مقاومت حداکثری کف
مقاومت ایران بوده و ایران بعد از ترور سردار سلیمانی به عکس العملهای
ضروری روی آورد و به این سیاست پاسخ داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه زبان احترام و عزتمداری هنوز جواب

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

Email: kbomid92@gmail.com

الش َر ُف عِن َد ِهّ
َّ
سن األقوالِ .
سن األعمال ،ال ُ
بح ِ
الل ُسبحان َ ُه ب ِ ُح ِ

شرافت و بزرگى نزد خداوند سبحان به نيكويى كردارهاست،
نه به نيكويى گفتارها.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره  ( 99 /15نوبت اول)

سالمت

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج ،بلوار مطهری ،خیابان راهداران ،پایین تر از اداره راه و شهرسازی-
ساختمان شماره  2شرکت گاز واحد امور پیمان ها
موضوع مناقصه :احداث ( تامین تجهیزات  ،مصالح و اجرای کار)  900فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح روستاهای شهرستان کهگیلویه به روش pc
میزان و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  780/500/000 :ریال ( هفتصد و هشتاد میلیون و پانصد هزار ریال ) می باشد که می بایست
مطابق مصوبه شماره  /123402ت 50659ه مورخ  1394/09/27هیأت محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدی به حساب شماره
 2174634034005بانک ملی واریز گردد.
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه  99/08/24 :لغایت 99/08/28
محل دریافت اسناد :از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
مبلغ خرید اسناد :واریز مبلغ  ( 500/000پانصد هزار) ریال به حساب 2174634031000نزد بانک ملی
زمان ،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت در مناقصه :ساعت  16مورخ  99/09/10از طریق سامانه ستاد
محل و زمان گشایش پیشنهادها :ساختمان شماره  2شرکت گاز استان ،دفتر امور پیمانها ،رأس ساعت  10صبح مورخ 99/09/11
مبلغ برآورد شده معامله ( 15 /609/458/223 :پانزده میلیارد و ششصد و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار و دویست و بیست و سه ) ریال

باورهای غلط
درمورد نمکهای دریا و ید دار
میدهد ،یادآور شد :هنوز هم وقت هست دولت آمریکا از سیاست شکست
خورده خود و از این میراث که علیه ملت ایران و منطقه به جای میگذارد،
فاصله بگیرد .وی در عین حال گفت :سه تغییر است که تا روی ندهد ،اتفاقی
نمیافتد؛ تغییر در اندیشه و نظر؛ تغییر در کالم و گفتار و نوع صحبت با ملت
ایران و جهان و جبران رفتارهای غلط گذشته.
خطیبزاده با تاکید بر اینکه االن زود است که بگوییم در آینده چه رخ خواهد
داد ،بیان کرد :همانطور که تحوالت این چند هفته و دو سال گذشته نشان داده
است ،تنها باید به داخل متکی باشیم ،راهحلها در داخل کشور است و بگذاریم
مسیر طبیعی و منطقی تصمیمگیری جلو برود .خطرناکترین چیز آن است که
نگاه داخلی و جناحی به سیاست خارجی داشته باشیم .ارکان کالن نظام درباره
سیاست خارجی تصمیمگیری میکنند.
تماسی با تیم بایدن نداشتیم
وی در پاسخ به این سوال آیا تماسی قبل یا بعد از پیروزی بایدن در انتخابات
از سوی تیم آمریکایی داشته است ،گفت :خیر؛ اساسا ما با کسی خارج از
مسائل کامال مرتبط با برجام در ارتباط نخواهیم بود به ویژه آنکه هنوز دولتی
بر سرکار نیامده است .باید در واشنگتن بر سرکار بیاید و بعد از تشکیل دولت
تصمیمگیری خواهیم کرد .باید ببینیم اقدامات آمریکا به چه سمتی میرود.
این اقدامات مهم هستند و نه حرفها ،تحلیلها و گمانهزنیها.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات یکی از وزرای اسرائیلی درباره
احتمال جنگ ایران و اسرائیل با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا اظهار داشت :مقامات اسرائیلی خیلی جنگ دوستهستند ولی
میخواهند این کار با خون سربازان آمریکایی انجام شود .اگر میتوانستند در
مرزهای خود در لبنان و سوریه انجام میدادند.
خطیبزاده با تاکید بر اینکه ایران در مورد امنیت خود شوخی ندارد ،تصریح
کرد :اسرائیل تمام حیات و حیثیت خود را از ابتدای جعل این رژیم ،با
بحرانآفرینی است و طبیعی است که به دنبال بحرانآفرینی باشد .ستون دیگر
این رژیم ،ایرانهراسی است .این حرفها را جدی نگیرید زیرا هر وقت الزم
بوده پاسخ الزم را گرفته و به النههای خود پناه گرفتهاند.
وی درباره سفر ظریف به پاکستان خاطرنشان کرد :وزیر امور خارجه برخالف
سفر به آمریکای التین که با یک هیات کوچک انجام داد ،در راس یک هیات
سیاسی و اقتصادی به پاکستان میرود که ابعاد سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
دارد .ایران و پاکستان روابط ممتازی دارند و همواره رایزنیها در سطوح عالی
انجام شده است .در این سفر هم موضوعات بسیار مهمی در دستور کار دو
کشور قرار دارد.

امام علی علیه السالم

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد:

 -سایر موارد الزم:

 مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر برابر با اصل ( اساسنامه ،آگهی آخرین تغییرات شرکت ،آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و )... ارایه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری دارا بودن تجهیزات  ،امکانات  ،تخصص الزم ( حسب مورد) و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت( شرکت ملی گاز ایران) داشتن حداقل رتبه  5تاسیسات و تجهیزات با رتبه  5نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل می آید. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . -ضمن ًا آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد  nigc-kb.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
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روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد

ایدیگر رادر مورد مصرف
کننده
 ۴5۸نفر
باورهای نادرست و گمراه کرونا جان
در ایران گرفت
که می تواند سالمت
نمکهای دریا و ید دار وجود دارد
افراد را به خطر بیاندازد.
صادق زندی متخصص تغذیه افزود :نمک یکی از مواد
مورد نیاز برای سوخت و ساز مواد غذایی در بدن،
انتقال پیامهای عصبی و کارکرد صحیح عضالت است
اما مصرف آن بین سالمتی و بیماری قرار دارد.
وی تاکید کرد :بر اساس استانداردهای سازمان جهانی
بهداشت ،حد پایین تعیین شده برای مصرف نمک دو
گرم و حد باالی آن پنج گرم در روز است ،اکنون مردم
ایران  ۲برابر استاندارد جهانی نمک مصرف می کنند و
بطور متوسط روزانه حدود  ۱۰گرم از این مواد غذایی
را در تغذیه خود دارند.
زندی اظهار داشت :با توجه به میزان مصرف نمک در
میان مردم ،باورهای نادرست نیز در مورد نمک های
دریا و ید دار وجود دارد و عده ای بر اساس آگاهی
غلط تصور می کنند ،مصرف نمک دریا به دلیل دارا
بودن کلسیم و منیزیم به جای نمک تصفیه شده
ید دار باعث کاهش ابتال به پوکی استخوان و تقویت
سیستم ایمنی می شود.
زندی ادامه داد :برخی افراد بر اساس باور غلط تصور
می کنند نمک دریا هیچ عارضه ای برای قلب ندارد
بلکه کمک به تقویت سیستم قلبی و عروقی و بهبود
فشار خون می شود و باورهای اشتباه در مصرف نمک
ید دار آن است که ید به عنوان یک ماده شیمیایی در
نمک های تصفیه شده باعث سرطان می شود و باعث
کمبود ویتامین دی ،سقط جنین می شود.
این متخصص تغذیه تصریح کرد :عده ای نیز بر اساس
عدم آگاهی کافی گمان می کنند نمک دریا مانع
پیشگیری از سکته مغزی ،باعث از بین رفتن کک و
مک صورت ،ضد ورم و پیشگیری است.
باورهای درست نمک دریا و ید دار
به گفته وی ،باورهای درست در خصوص نمک دریا
حاکی از آن است که استفاده از این نمک برای مصرف
خوراکی ممنوع است و حتی برای خیساندن برنج
توصیه نمی شود و همیشه از نمک یددار تصفیه شده
استفاده کنید.
زندی افزود :نمک دریا عالوه بر اینکه فاقد ید است،
به دلیل انواع ناخالصی ها و آلودگی ها برای مصرف
خوراکی مضر است و افراد خانواده اعم از کودک و
بزرگسال باید نمک تصفیه شده ید دار استفاده کنند
در عین حال مصرف زیاد نمک یددار هم می تواند
موجب افزایش فشار خون شود.
این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد :مصرف نمک به
مقدار کم در برنامه غذایی ما الزم و ضروری است اما
 ۱۰تا  ۲۰برابر مقدار مورد نیاز بدن ،نمک مصرف
می کنیم.
زندی اضافه کرد :سه چهارم نمکی که طی روز مصرف
می کنیم به صورت نهفته در غذاهای فرآیند شده و
آماده است و یک چهارم آن را در سر سفره یا هنگام
پخت غذا ،اضافه می کنیم ،کاهش نمک موجود در
رژیم غذایی ،نه تنها موجب باال رفتن سالمت عمومی
میشود،بلکه سادهترین راه پیشگیری از بروز بیماریها
است.

شماره مجوز1399 04492 :

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۶۹۲هزار و
 ۹۴۹نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت  ۴۵۸نفر از
بیماران مبتال به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور
به  ۳۸هزار و  ۷۴۹نفر رسیده است.
سیما سادات الری روز دوشنبه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی ویروس کرونا در
کشور و موارد فوت ناشی از ابتال به کووید  ۱۹بیان کرد :از دیروز تا امروز  ۱۹آبان
 ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۰ ،هزار و  ۴۶۳بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که سه هزار و  ۵۷۴نفر از آنها بستری شدند.
با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶۹۲هزار و  ۹۴۹نفر رسید.

وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۴۵۸ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۳۸هزار و  ۷۴۹نفر رسید.
الری گفت :خوشبختانه تاکنون  ۵۲۵هزار و  ۶۴۱نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۵۵۶۱نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری افزود :تاکنون پنج میلیون و  ۲۶۳هزار و  ۱۷۳آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه
و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال
و بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد
و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین استانهای هرمزگان ،فارس،
گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

مطالعات آزمایشگاهی محققان آلمانی
نشان می دهد؛

تاثیر چای سبز و آب انار
در پیشگیری از ابتال به کرونا

محققان در مطالعات آزمایشگاهی مشاهده کردند چای
سبز و آب انار از عفونت کروناویروس در سلول ها
پیشگیری می کند .به گفته تیم تحقیق ،ویروسهای
تنفسی ابتدا نواحی بینی ،دهان و گلو را آلوده میکنند
و در آنجا تکثیر شده و باعث بروز عالئم میشوند و
حتی ممکن است به میزبان جدید هم منتقل شوند.
به گفته محققان ،پیشگیری از عفونت اولیه یا کاهش
بار ویروسی عفونت موجب تسکین عالئم ،پیشگیری
از انتقال به مجاری تنفسی تحتانی یا انتقال به فرد
دیگر میشود .تیم تحقیق بدین منظور به بررسی تأثیر
احتمالی محصوالت گیاهی در جهت غیرفعال سازی
ویروس کرونا و آنفلوانزا برآمدند .آنها دریافتند آب انار
و چای سبز دارای تأثیر ویروس َکشی در مقابله با هر
دو ویروس است و شستشوی دهان و غرغره کردن این
مایعات در دهان باعث کاهش بار ویروسی در دهان
و در نتیجه کاهش انتقال ویروس میشود .در این
مطالعه اب شاهتوت هم مورد بررسی قرار گرفت اما
هیچ نتیجهای مشاهده نشد .این مطالعه نشان داد که
چای سبز و آب انار در زمان کشت با سلول در محیط
آزمایشگاه توانستند ویروسهای آنفلوانزا و چای سبز
را نابود کنند .محققان این خاصیت را ناشی از pH
اسیدی این عصارههای گیاهی میدانند که میتوانند
به طورمستقیم موجب غیرفعال شدن ویروسها شوند.
همچنین وجود پلی فنول های نظیر کاتچین ،تانن و
فالوونوئید هم میتوانند بر پروتئینهای ویروسی تأثیر
گذارند .محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه
تاکید دارند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران:

 ۴۰درصد افراد مبتال به کرونا
بدون عالمت باقی می مانند

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گفت:
حدود  ۴۰درصد افراد مبتال به کرونا ویروس ،دوران
آلودگی را بدون کوچک ترین عالمتی پشت سر می
گذرانند.مسعود یونسیان ،به افراد بدون عالمت کرونا
اشاره کرد و افزود :افرادی هستند که بدون داشتن
هر گونه عالمتی تصمیم می گیرند تست کرونا بدهند،
و تست آنها مثبت می شود.وی با عنوان این مطلب
که حدود  ۴۰درصد افرادی که تست آنها مثبت می
شود بدون عالمت هستند ،ادامه داد :این افراد بدون
داشتن کوچک ترین عالمتی ،دوران آلودگی را پشت
سر می گذرانند و دچار هیچ عارضه ای نمی شوند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تاکید کرد :مشکلی
که این قبیل افراد می توانند ایجاد کنند ،انتقال
ویروس است که احتمال دارد درگیری افراد مبتال با
این ویروس ،شدید و خطرناک باشد.

کاریکاتور

عقالنی نیست که برنامه خود را در گرو آمد و رفت افراد خارج از کشور بگذاریم
رئیس قوه قضاییه گفت :برخالف
عقالنیت در حکمرانی است که برنامه
ملی خود را در گرو آمد و رفت افراد در
خارج از کشور بگذاریم.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح روز
گذشته شورای عالی قوه قضاییه ،اظهار
داشت :بر اساس تأکید رهبر معظم
انقالب ،راهبرد و سیاست جمهوری
اسالمی مأیوس کردن دشمن در حوزه
اقتصاد ،امنیت و فرهنگ است که با
توانمند شدن ما در این حوزه ها تحقق
می یابد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که
امروز کام ً
ال مشخص شده صیانت از
حقوق و منافع ملت و تأمین امنیت و
دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش
توان ملی است ،تصریح کرد :این بر
خالف عقالنیت در حکمرانی است که
برنامه ملی خود را در گرو آمد و رفت
افراد در خارج از کشور بگذاریم.
رئیسی اظهار داشت :درست است
تروریستی که دستش به خون قهرمان
ملی ما آلوده بود ،از کاخ نمرودی اش
بیرون انداخته شده است اما جمهوری
اسالمی از عزم راسخ خود برای اجرای
عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم
سلیمانی و تروریست های اقتصادی که
در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب
جنایت شدند ،عقب نشینی نخواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد که
با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم
در دنیا ،نه تنها به ملت ایران که به ملت
های منطقه و همه ملت های مسلمان
جفا شد و حمله خونبار گروهک
تروریستی داعش به دانشگاه کابل را
نمونه ای از این جفا دانست.
رئیسی تصریح کرد :افراد جاهلی که
به کانون علم و اندیشه حمله کردند
و دانشجویان بی گناه و بی پناه را به
خاک و خون کشیدند ،تروریست هایی
بودند که به دست دموکرات های آمریکا
ساخته شدند و جمهوری خواهان هم از
آنها بهره برداری کردند و ما این جنایت
را از جانب داعش می دانیم.
رئیس قوه قضاییه با ابراز همدردی با
دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی

کاریکاتور /کرونای وحشی در تهران!

جامعه
سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد:

تولید  ۴داروی گیاهی برای بهبود
عالیم کرونا در ایران

این کشور و بازماندگان قربانیان این
حادثه ،همدلی و همنوایی ملت ایران با
ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان
پدر کجاستی؟!» شکل گرفت ،اقدامی
قابل ستایش و نشانه پیوند عمیق دو
ملت دانست.
رئیسی با بیان حکیمانه خواندن
رهنمودهای مقام معظم رهبری برای
افزایش قدرت ملی تأکید کرد :همه
مسئوالن و دست اندرکاران باید را کار
و تالش مضاعف برای ارتقاء توان ملی
تالش کنند و هر چه در ابعاد مختلف
توانمندتر شویم دشمن بیشتر مأیوس
می شود و عقب نشینی می کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از
سخنانش با اشاره به «روز شوراهای
حل اختالف» ،شوراهای حل اختالف
را ابتکار مرحوم آیت اهلل شاهرودی
رئیس اسبق قوه قضاییه دانست و گفت:
شوراهای حل اختالف مجموعه ای
اثربخش است که خدمات ارزشمندی
در حوزه صلح و سازش انجام داده است.
رئیسی با اشاره به مشکالت قانونی و
لجستیک شوراهای حل اختالف و با
بیان این که الیحه ساماندهی شوراهای
حل اختالف تقدیم دولت شده و مدت

هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار
دارد ،خواستار تسریع در ارسال این
الیحه به مجلس شد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که
دستگاه قضا بر اساس اختیارات قانونی
خود می تواند لوایح معطل مانده را پس
از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً به
مجلس بفرستد ،در عین حال متذکر
شد :اکنون که دولت برای بررسی الیحه
شوراهای حل اختالف وقت گذاشته،
بنای ما این است که با یک کار جامع
کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس
برود.
رئیسی با اشاره به اهمیت مساله صلح
و سازش در کاهش اختالفات و دعاوی
حقوقی و پرونده های قضایی گفت :در
بسیاری از پرونده های خانوادگی یا
دعاوی مالی قضات مکلف هستند قبل
از انجام هر کاری طرفین را به صلح و
سازش دعوت کنند.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد :در
نظام خانواده قرآنی که بر منبای رحمت
و مودت استوار شده ،اولین راه برای حل
مشکالت بین زوج و زوجه ،حکمیت و
داوری است و اگر یک خانواده ای به
هر دلیلی دچار آسیب شد ،رجوع به

سوداگران شایعه
نسازند؛ دولت درپی
گرانی ارز نیست

رئیس دفتر رئیسجمهوری در واکنش
به برخی ادعاها درباره تمایل دولت به
افزایش نرخ ارز گفت :سوداگران شایعه
نسازند ،دولت به دنبال گرانی ارز نیست.
در پی شایعهسازی برخی محافل و
رسانهها مبنی بر مانعتراشی دولت در
مسیر کاهش نرخ ارز ،محمود واعظی
این ادعا را کامال غلط خواند و گفت :این
ادعایی است که هر چند وقت یک بار از
سوی برخی محافل علیه دولت مطرح
میشود در حالی که هم طراحان و
هم منتشرکنندگان آن میدانند چنین
حرفی چقدر غلط ،متناقض و بیاساس
است.
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان
اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام،
دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است،
خاطرنشان کرد :دولت از یک طرف با
تحریمهای بیسابقه آمریکا مقابله کرده
تا جنگ اقتصادی تمامعیاری که علیه
ایران آغاز کردند ،خنثی شود ،و از طرف
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند
نزولی نرخ ارز تداوم دارد ،اعالم کرد:
برخی با انتشار اخبار و شایعات سعی در
بر هم زدن چشمانداز کاهش ریسکهای
غیراقتصادی دارند تا به هر شکل ممکن
از کاهش نرخ بازار جلوگیری کنند.
بانک مرکزی به شایعات ارزی واکنش
نشان داد و اعالم کرد :با وجود روند
نزولی اخیر در بازار که البته مانند هر
روندی در مقطعی از زمان با اصالح
روبرو میشود ،برخی به غلط این گونه
القا میکنند که سطوح مشخصی از نرخ
بازار ،کف قیمتی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی تاکید کرده است :نرخهای
ارز در بازار ،مطابق بنیادهای اقتصاد
نیست و ریزش حدود  ۲۵درصدی
قیمت ارز طی یک هفته در بازار،
دلیلی برای اثبات تاثیرگذاری کاهش
ریسکهای غیراقتصادی بر روی کاهش
قیمت بازار به سمت نرخ تعادلی پایینتر
است.
«برخی در صدد جبران زیان ناشی
از فروکش کردن چشمگیر انتظارات
منفی در بازار ارز کشور و متعاقبا سایر
بازارها هستند .اما میتوان تأکید کرد
که روند نزولی شکل گرفته و ثبات در
بازارهای دارایی با وجود مقاومتها،

دیگر در تمام این مدت با سوداگران و
کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق
میکنند ،در نبرد بوده است.
واعظی افزود :این سوداگران تحت هر
شرایطی به دنبال مطامع خود هستند
و برای این کار ابایی از بیثباتسازی
اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در
بازاراهای مختلف ندارند .به همین
منظور همیشه در راستای موفق نشدن
سیاستهای ثباتساز و کنترلی دولت
حرکت میکنند.

رییس دفتر رئیسجمهوری ،تامین
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین
مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست
مبنایی دولت در سالهای تحریم دانست
و خاطرنشان کرد :دولت همواره تالش
کرده کاالهای اساسی مورد نیاز مردم
اوال به وفور و ثانیا با قیمت منطقی
به دست آنها برسد ،از سوی دیگر به
دنبال این بوده که با تامین مواد اولیه
کارخانجات ،چرخ تولید در کشور
متوقف نشود.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
روند نزولی نرخ ارز تداوم دارد

تداوم خواهد داشت ».بانک مرکزی در
اطالعیه اعالم کرد که نهادهای مسئول
باید گروههایی را که سعی دارند با ایجاد
شایعات و القائات ،نگذارند کام مردم از
ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کشور
شیرین شود را شناسایی کنند .ت:
بانک مرکزی همزمان با روند کاهش
ریسکهای غیراقتصادی ،با قدرت و

توان بیشتری قیمت بازار را به سمت
نرخ های پایینتر که متکی بر عوامل
بنیادین اقتصاد است ،هدایت میکند
و بدیهی است با استمرار عرضه بانک
مرکزی ،پتروشیمیها ،فوالدیها و سایر
صادرکنندگان و گشایشهای ارزی
در جریان ،بازار ارز از ثبات بیشتری
برخوردار خواهد شد.

دستگاه قضایی و دادگاه ،باید آخرین
راهکار باشد.
رئیسی با تأکید بر این که هم در قانون
اساسی و هم در سیاست های مصوب
نظام و قوانین موضوعه ،بر تحکیم نظام
خانواده تأکید شده است ،اظهار داشت:
میانجیگری و حل اختالفات از مسیر
داوری نیازمند سازوکار است و فعال
کردن نظامات حل اختالف با همین نگاه
در اولویت برنامه های تحولی دستگاه
قضا قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از
سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی
استان هرمزگان با دولت برای ترخیص
کاالهای اساسی دپوشده در بندر شهید
رجایی تأکید کرد «تأمین کاالهای
اساسی و تسهیل دسترسی مردم
به کاالهای مورد نیازشان ،مانع از
سوداگری و اجحاف به مردم میشود»
و به همکاران دستگاه قضا در سراسر
کشور دستور داد در همکاری با دولت
هر اقدامی که الزم است برای تسریع
دسترسی مردم به کاالهای موردنیازشان
انجام دهند.

این عضو کابینه تدبیر و امید افزود:
ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون
خود دارای تناقض است .دولتی که تمام
هموغم خود را بر کنترل قیمت کاالهای
اساسی و تامین مواد اولیه کارخانهجات
قرار داده ،چطور ممکن است متمایل به
افزایش نرخ ارز باشد .دولت نه تنها از
گرانی ارز هیچ نفعی نمیبرد ،بلکه بارها
کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و
زیانبار میداند.
واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت
را کامال مغرضانه دانست و اذعان داشت:
این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان
تحریم و سوداگرانی است که به دنبال
متالطم کردن جو بازارهای مختلف و
انحراف افکار عمومی هستند.
رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان
کرد :دولت همواره به دنبال ثبات در
اقتصاد ،مبارزه با تورم ،کاهش فشارهای
معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و
از همین منظر ،همیشه تالش کرده
از نرخهای غیرواقعی ارز فاصله گرفته
و به سوی قیمت واقعی و همخوان با
واقعیتهای اقتصادی کشور حرکت
کنیم.
براساس این اطالعیه ،روز (دوشنبه)
نیز معامالت واقعی در سامانه نیما
و بازار متشکل ارزی در حال انجام
است و نرخهای معامالتی بسیار پایین
تر از نرخ هایی است که در برخی از
کانالهای غیررسمی گزارش می شود.
براساس گزارش های دریافتی ،آخرین
نرخ معامله شده درهم در سامانه نیما
حدود  ۶هزار و  ۶۶۵تومان بوده است
که معادل دالری آن حدود  ۲۴هزار و
 ۴۶۰تومان است .نرخ دالر که تا ۳۲
هزار و  ۱۰۰تومان نیز افزایش یافته بود،
در روز گذشته به  ۲۲هزار و  ۸۹۰هزار
تومان کاهش یافت ،اما از روز گذشته
روند سقوط قیمت دالر ،متوقف شده و
نرخ دالر رو به افزایش گذاشته است.
از نظر کارشناسان ،افزایش تقاضا برای
خرید ارز و مجاز شدن ترخیص کاال از
طریق ارز متقاضی از مهم ترین دالیل
رشد قیمت دالر در معامالت امروز بوده
است .البته به نظر آنها ،رشد قیمت دالر
موقتی بوده و به زودی دالر به روند
نزولی بازمی گردد .بر این اساس ،نرخ
دالر روز (دوشنبه) در صرافیهای بانکی
با یک هزار و  ۹۱۰تومان افزایش نسبت
به یکشنبه به قیمت  ۲۴هزار و ۸۰۰
تومان رسید.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت  :چهار فرآورده طبیعی
با اجزای گیاهی برای بهبود عالیم کووید ۱۹از کمیسیون
قانونی سازمان غذا و دارو مصوبه گرفتند .دو مورد آنها
توانستند مجوز تولید موقت  ۶ماهه را اخذ کنند و دو
داروی دیگر هنوز مجوز تولید نگرفته اند.
کیانوش جهانپور افزود :هیچکدام از این داروها داروی
درمان کووید ۱۹نیستند اما اثراتی برای بهبود عالیم این
بیماری داشته اند که باید مراحل بررسی بیشتر را طی
کنند.
وی گفت :اولین داروی گیاهی از این مجموعه یک اسپری
دهانی با نام  PHR ۱۶۰است که حاوی  ۶اسانس گیاهی
است و با توجه به نتایج کارآزمایی بالینی ارائه شده در
صورت مصرف به بهبود عوارض ریوی کووید ۱۹شامل
تنگی نفس ،سرفه و اکسیژن رسانی شریانی کمک می
کند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود :داروی دوم شربت
موکوزیفت حاوی عصاره آبی میوه دو گیاه است که با
توجه به مدارک کارآزمایی بالینی ارائه شده ،در صورت
مصرف به بهبود عالیم خستگی و بی اشتهایی در بیماران
مبتال به کووید  ١٩کمک می کند ،این دو دارو مجوز
تولید موقت  ۶ماهه را دریافت کرده اند و وارد بازار شده
اند.
جهانپور ادامه داد :فرآورده طبیعی دیگر یک شربت
حاوی هفت جزء گیاهی است که هنوز نام آن تایید نشده
اما بر اساس نتایج کارآزمایی بالینی ارائه شده ،اعالم شده
که در کاهش دوران بستری و بهبود هایپوکسی (کاهش
اکسیژن رسانی به بدن) موثر است که مراحل بررسی آن
در سازمان غذا و دارو ادامه دارد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :چهارمین فرآورده
طبیعی در این مجموعه یک شربت حاوی یک گیاه
دارویی است که اسناد آن با نام آنوال اس در کمیسیون
قانونی سازمان غذا و دارو در حال بررسی است و بر اساس
نتایج کارآزمایی بالینی ،اعالم شده که در بهبود برخی
عالیم بیماری کووید ۱۹موثر است.
وی گفت :هنوز هیچکدام از این داروها به عنوان داروهای
تایید شده در درمان کرونا مطرح نیستند و به طور کلی
در دنیا هنوز هیچ داروی اختصاصی برای درمان کرونا
تایید نشده است.

هنوز واکسنی در داروخانهها
توزیع نکردهایم

معاونکل وزارت بهداشت با اشاره به بلوکهشدن ۵میلیون
واکسن خریداری آنفلوآنزا در یک فرودگاه در پی
تحریمها گفت :ما هنوز در داروخانهها واکسن آنفلوآنزا
توزیع نکردهایم.
دکتر ایرج حریرچی ،معاونکل وزارت بهداشت در برنامه
تهران کلینیک رادیو تهران با اعالم مصوبات اعالمشده
ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد :از  20آبان ماه در
مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت و با تشخیص ستاد
استانی از ساعت  18مشاغل گروه دو ،سه و چهار تعطیل
خواهند شد.
وی در همین خصوص ادامه داد :محدودیتهای اعالمشده
قبلی در  43شهر همچنان برقرار است و در تهران هم
محدودیتها بهقوت خود باقی است.
حریرچی در پاسخ به این سؤال که اعمال محدودیتها
تا چهمیزان به کاهش آمار مرگومیر و موارد ابتال کمک
میکند ،توضیح داد :نمیتوان قطع به یقین اعالم کرد
که چه روشی باعث کاهش آمار کرونا میشود اما باید از
طرق مختلف برای مقابله با کرونا اقدام کرد .هر روشی
نقاط ضعف و قوتی دارد اما مسئله حائز اهمیت این است
که همه راههای ممکن از جمله اقدامات فردی ،استفاده
از ماسک ،شستوشوی دستها و رعایت فاصله اجتماعی
و مسئولیتهای مشترک از جمله کاهش ترددهای
اجتماعی بر اساس مصوبات اخیر اجرایی شود.
معاونکل وزارت بهداشت همچنین ابراز امیدواری کرد:
با ابالغ وزیر بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی و
اعمال محدودیتهای جدید در سهماهه آتی 50 ،درصد
از بستریها و  30درصد از آمار مرگومیر کاسته خواهد
شد.
معاونکل وزارت بهداشت در خصوص آخرین اخبار
واکسن آنفلوآنزا و در دسترس بودن آن در داروخانهها
نیز عنوان کرد :بهدلیل اعمال تحریمها علیه کشور ایران،
5میلیون واکسن خریداریشده آنفلوآنزا در یک فرودگاه
بلوکه شده است و نمیتوان آن را ترخیص و به کشور
وارد کرد .ما هنوز در داروخانهها واکسن آنفلوآنزا توزیع
نکردهایم و اگر واکسنی نیز در برخی جاها موجود باشد،
مورد اطمینان ما نیست.
وی اظهار داشت :مردم نباید نگران آنفلوآنزا باشند
چون با رعایت دستورالعملهای بهداشتی میزان ابتال به
آنفلوآنزا کاهش پیدا خواهد کرد ،عالوه بر آن در بسیاری
از کشورهایی که فصل زمستان در آنها تمام شده ،میزان
ابتال به آنفلوآنزا با رعایت دستورالعملهای کرونا ،بهمیزان
 95درصد کاهش پیدا کرده است.

