جانباختگان کرونا در استان
به  261نفر رسید

پایبند نبودن به تعهد زمانی در اجرای
طرح ها مسأله ساز شده است

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و
بویراحمد گفت :پایبند نبودن پیمانکاران به تعهد زمانی
در اجرای برخی طرح های عمرانی این استان مسأله
ساز شده و مشکالت متعددی را ایجاد کرده است .احد
جمالی روز سه شنبه در نشست شورای فنی کهگیلویه
و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت :برخی از مسائل ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت :در  ۲۴ساعت گذشته دو هم
استانی بر اثر ابتال به کرونا جان باختند.پرویز یزدانپناه افزود ۴۳۱ :بیمار
مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستانهای استان بستری هستند که از
این تعداد  ۱۴۰بیمار کرونایی قطعی بوده و  ٢٢بیمار نیز در بخشهای
ویژه تحت درمان هستند.وی بیان داشت :تاکنون  ۲۶۱نفر در اثر ابتالء
به ویروس کرونا در استان جان باختهاند .یزدانپناه اظهار داشت :تاکنون ...
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گام بلند ایران
در ساخت واکسن کرونا

پس از شیوع ویروس مهیب کرونا که بیماری
مهلک کووید  ۱۹را حدود یکسال است به جان
بشر انداخته ،مطالعه و کار برای ساخت واکسن
به عنوان راه حلی پایدار ،در بسیاری از کشورها از
جمله ایران آغاز شد؛ تالش برای ساخت واکسن
برای بیماری ای که به گواه پزشکان حتی ممکن
است پس از دستیابی به این پیشرفت هم
ریشهکن نشود و مانند انفلوانزا به یک بیماری
فصلی بدل شود.
در بین اخبار ضد و نقیض زیادی که در مورد
ساخت واکسن قطعی یا دست کم با درجه باالیی
از ایمنی زایی علیه این بیماری در نقاط مختلف
دنیا مانند روسیه ،انگلیس ،چین  ،امریکا و ...
منتشر شد ،حاصل کارگروه داروسازی “ فایزر”
که محصول تالش دو شرکت آلمانی و آمریکایی
است ،بیش از دیگران به چشم آمد؛ این شرکت
مدعی است واکسن تولیدی اش تا  ۹۰درصد
موفق عمل می کند و شیوه تازه ای را نیز در
ساخت واکسن ابداع کرده است.
در ایران نیز کار ساخت واکسن از روزهای اول
شیوع بیماری آغاز شد و بنابر گفته وزیر بهداشت:
«انستیتو پاستور و رازی  ۲مجموعه واکسن ساز
قدیمی و همگام با آنها ،چند شرکت دانش بنیان
و مجموعه برکت ،کمیته ملی واکسن را تشکیل
دادند و از بین  ۱۲گروه تولید ،سه گروه اقدامات
خوبی داشتند و دو گروه مدلهای حیوانی را نیز
پاس کردند و به سمت مدل انسانی می روند.
پس از آزمایش موفق واکسن کرونای ایرانی بر
نمونههای حیوانی از جمله میمون کار مطالعه
بالینی آن بر انسان نیز آغاز میشود».
خبرهای خوشحال کننده از توان کشور برای
ساخت واکسن ایرانی کرونا اما به همینجا ختم
نشد و چندی پیش سخنگوی سازمان غذا و دارو
اعالم کرد که« سرانجام واکسن های ایرانی کرونا
در جمع فهرست کاندیداهای واکسن سازمان
بهداشت جهانی قرار گرفتند و تاکنون هشت
واکسن ایرانی در این فهرست قرار گرفته اند،
همچنین تقریبا تمام استراتژیهای احتمالی
دستیابی به واکسن کووید ۱۹در ایران از مرحله
تولید آزمایشگاهی عبور کرده است».
حجت نیکیملکی  -رئیس مرکز اطالعرسانی
ستاد اجرایی فرمان امام نیز در صفحه مجازی
خود نوشت«:براساس اعالم رسمی سازمان
بهداشت جهانی ۳ ،پلتفرم از پلتفرمهای تولید
واکسن کرونای ستاد اجرایی فرمان امام در
لیست جهانی واکسنهای نامزد کرونا در
 WHOثبت و اعالم شد».
وی همچنین تاکید کرد که« این واکسن پس از
طی مرحله تست انسانی و دریافت ...
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فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد؛

محدودیتهای جدید کرونا از زبان وزیر بهداشت:

تشکیل قرارگاه مبارزه
با گرانفروشی

“شنبه” حیاتی
برای کرونا

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :با
تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بسیج مقاومت سپاه
با استفاده از ظرفیتهای اطالعاتی برای قطع دست
واسطهها و سود جویان در فرایند نظارت بر عرضه کاال
مشارکت میکنند .سردار سرتیپ دوم پاسدار “حمید خرم
دل” در نخستین جلسه قرارگاه استانی  ۱۷ربیع که به
منظور مشارکت در نظارت بر توزیع کاال و خدمات در بازار
و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان برگزار شد،
افزود :به تازگی عالوه بر توزیع چند نرخی بودن...

2

بازی دو سر باخت
پتروشیمی برای دهدشت

2

دریافت هرگونه وجه برای
تعویض کنتورهای قدیمی
آب ممنوع است

اقشار آسیبپذیر در نظر میگیریم

در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۴۸۲بیمار
دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان قطعی
بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۴۲هزار و  ۴۶۱نفر رسید و  ۲۷استان همچنان
در وضعیت قرمز کرونا هستند .به گزارش خبرنگار ایرنا ،سیما سادات الری روز
سه شنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران افزود :در
 ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۲۷آبان  )۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۳،هزار و  ۳۵۲بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد
و سه هزار و ۷۹نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۷۸۸هزار و  ۴۷۳نفر رسید .سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه
تاکنون  ۵۷۰هزار و  ۷۷۴نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .همچنین  ۵۶۹۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون پنج میلیون و  ۵۸۶هزار و  ۱۴۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

کهگیلویه و بویراحمد

2

چگونه به کودکان و
نوجوانان خودمراقبتی
را آموزش دهیم؟
3

2

4

اقدامات حمایتی برای

کرونا جان  ۴۸۲نفر دیگر را

سی و دومین جشنواره تئاتر

 ۱۳سال از کلنگ زنی پتروشیمی دهدشت در ۱۰۲
هکتار از مستعدترین اراضی کشاورزی میگذرد ،اما
چیزی جز یک فنسکشی نیست .کلنگ پتروشیمی
دهدشت در سال  86در زمینی به مساحت  102هکتار
در منطقه «کالچو» در مستعدترین زمینهای کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد و در شرق دهدشت به زمین زده
شد .این کلنگزنی شروعی شد برای یک بازی دو سر
باخت که ظرفیتهای کشاورزی کهگیلویه ضایع شوند
و هم پروژهای نیمه تمام بر جای بماند و البته قرار بود
این پتروشیمی کورسو امیدی باشد در دل مردمان
دهدشت مردمانی که رنگ توسعه را به خود ندیدند و در
نهایت مهاجرت را بر ماندن در کهگیلویه محروم ترجیح
میدهند .این واحد پتروشیمی با هدف تولید ساالنه....

4

رییس جمهوری با بیان اینکه با توجه به اهداف الیحه بودجه  ۱۴۰۰و برنامهریزی
انجام شده ،وضعیت اقتصادی رو به بهبود و رونق قرار خواهد گرفت ،گفت :برای
اقشار آسیبپذیر که تعطیلی ،کسب و کار آنان را دچار آسیب خواهد کرد ،اقدامات
حمایتی در نظر خواهیم گرفت .به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،یکصد و هشتاد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و در ادامه
مباحث جلسه گذشته ،رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند آمادهسازی
و نهایی شدن الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰ارائه کرد .رییس جمهوری با تاکید بر
اولویت تدوین الیحه بودجه براساس واقعیتهای اقتصادی و در عین حال تداوم
برنامههای توسعه کشور ،رشد و رونق تولید و ایجاد گشایش در معیشت مردم
و اقشار کمبرخوردار گفت :مقاومت ملت ایران در بیش از دو سال و نیم جنگ
اقتصادی بیسابقه با دشمنان قسم خورده به ثمر نشسته است و زمینههای بهبود
در شرایط اقتصادی مردم فراهم شده است و با وجود لطمات و صدمات سختی
که به اقتصاد کشور وارد شد ،دولت با حمایت و همکاری مردم اجازه نداد تحریم
کنندگان به اهداف شوم خود برسند.
روحانی ادامه داد :از این نظر با عنایت به اهداف الیحه بودجه سال آینده و
با برنامهریزیهایی که انجام شده ،با امیدواری میتوانیم اعالم کنیم وضعیت
اقتصادی کشور رو به بهبودی و رونق قرار خواهد گرفت.
رییس جمهوری پس از گزارش کارگروه اقتصادی کرونا درخصوص وضعیت
اقتصادی و مشکالتی که در اثر تعطیلیها برای برخی از مشاغل و کسب و کارها
در دور جدید اعمال محدودیتهای شدید ایجاد خواهد شد ،با اشاره به ضرورت
اعمال این محدودیتها با هدف حفظ جان و سالمت مردم اظهارداشت :بیتردید
در مسیر اجرای این محدودیتها افراد کمبرخوردار با مشکالتی روبرو خواهند شد
از این رو با وجود همه مشکالت و مضایقی که همه مردم شریف از آنها آگاهند،
دولت تصمیم گرفته است برای گروههای هدف و اقشار آسیبپذیر که در اثر
تعطیلی کسب و کار آنان دچار آسیب خواهند شد ،اقدامات حمایتی را در نظر
بگیرد.
روحانی به سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد با هماهنگی با وزارت تعاون و بانک
مرکزی درخصوص تامین اعتبارات مورد نیاز این خانوارها اقدام کند.
در پایان این جلسه محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت

معرفی  7اثر راهیافته به

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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شرکت مخابرات ایران
منطقه کهگیلویه و بویراحمد

شرکت مخابرات ایران
منطقه کهگیلویه و بویراحمد

 - 1نام و نشانی شرکت مناقصه گذار :

شرکت مخابرات ایران  -منطقه كهگيلويه و بويراحمد به نشانی ياسوج – خيابان گلستان - 13
مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد – اداره تداركات تلفن 074 - 33227100و074 - 33230980

- 2موضوع مناقصه:

تامین نیروی خدمات انتظامات در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد

- 3دستگاه نظارت  :مدیریت مالی و پشتیبانی تلفن 074 - 33230980 - 33227100
 - 4نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

وگویی با اشاره به اینکه الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰با توجه به حکم قانونی مبنی بر
تحویل آن تا  ۱۵آذر ماه به مجلس ،آماده شده است ،گفت ۲۱ :تبصرهای که باید
همراه با جداول بودجه تهیه شود ،در اختیار وزرا قرار گرفت تا نظرات خودشان را
حداکثر تا پایان هفته به سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود :مواردی که الزم است برای آنها تامین نظر
شود یا جلسات مشترکی با دستگاهها برگزار شود ،نیز تا پایان هفته انجام خواهد
شد تا هفته آینده تبصرههای الحاقی به ماده واحده نیز در دولت مورد بررسی قرار
گیرد و به گونهای برنامهریزی شده که بتوانیم قبل از  ۱۵آذر الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۰را به مجلس تقدیم کنیم.
نوبخت با بیان اینکه این الیحه هم از سیاستهای کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی
و هم از برنامه اصالح ساختار بودجهریزی تبعیت میکند ،گفت :سازمان برنامه
و بودجه حسب نظر مقام معظم رهبری ،برنامه اصالح ساختار را در سال ۱۳۹۷
آماده و تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی کرد ،اما از آنجا که این برنامه
در شورا تصویب نشد ،نهایتا مجلس شورای اسالمی باید این برنامه را بررسی و
تصویب کند.
الری افزود :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی،
سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری،
البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان
در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند
وی گفت :در هفته ملی مبارزه با دیابت هستیم ،امسال این هفته در حالی برگزار
می شود که شاهد مرگ بیماران دیابتی به علت کرونا هستیم ،به طوری کلی
بیماران مزمن مانند افراد مبتال به دیابت بیش از دیگران در معرض خطرات
بیماری کووید ۱۹هستند به طوری که در ایران حدود  ۱۷.۸درصد فوتی های
کووید ۱۹از بین بیماران مزمن است ،بنابراین لزوم رعایت اصول بهداشتی به
خصوص استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و و پرهیز از حضور در اماکن
شلوغ و پرازدحام و نیز استرس و فشارهای روانی برای افراد مبتال به بیماران مزمن
ضروری است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :بیماران مزمن و افراد مبتال به دیابت می توانند
با نصب اپلیکیشن رایگان  IEAبرای دریافت خدمات پزشکی از وزارت بهداشت
اقدام کنند.

مبلغ  100 /000/000ریال ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی در وجه شرکت مخابرات ایران – منطقه
کهگیلویه و بویراحمد با فرمت جدید ( شرکت در فرایند ارجاع کار) تهیه و اصل آنرا در پاکت الف قرار
دهند(چکهایی از قبیل عادی  ،مسافرتی  ،بین بانکی  ،در گردش ،چک پول و  ...قابل قبول نمی باشد)
- 5قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب  :مبلغ 200 /000ريال به حساب شماره  0102574000005بانك صادرات
شعبه ياسوج كد  1534بنام شركت مخابرات ایران – منطقه کهگیلویه وبویراحمد واريز نمايند و تصویر فیش را به
فاکس شماره  074 - 33249224ارسال و اصل فیش را در پاکت الف قرار دهند (.قابل ذکر است که مبلغ خرید اسناد
مسترد نخواهد شد)
 - 6محل  ،زمان و مهلت فروش اسناد :از تاریخ  99 /8 /29لغایت  99 /9 /8ازطریق سایت های www.Tckb.ir
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پایبند نبودن به تعهد

زمانی در اجرای طرح ها
سیری در استان

مسأله ساز شده است

سرپرست معاونت عمرانی استانداری
کهگیلویه و بویراحمد گفت :پایبند نبودن
پیمانکاران به تعهد زمانی در اجرای برخی
طرح های عمرانی این استان مسأله ساز
شده و مشکالت متعددی را ایجاد کرده

است.
احد جمالی روز سه شنبه در نشست شورای
فنی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار
داشت :برخی از مسائل و مشکالت ایجاد
شده شامل فرسایشی شدن طرح های
عمرانی این استان ،افزایش هزینه های
اجرا و تأخیر در بهره مندی مردم استان از
مزایای آنهاست.
وی افزود :نظارت همه جانبه و مستمر بر
تمامی مراحل اجرای طرح های عمرانی
کهگیلویه و بویراحمد ،کیفیت بخشی به
آنها ،استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب
و استاندارد ،رعایت اصول فنی و آزمایش

رویداد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

جانباختگان کرونا در استان
به  261نفر رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت :در ۲۴
ساعت گذشته دو هم استانی بر اثر ابتال به کرونا
جان باختند.
پرویز یزدانپناه افزود ۴۳۱ :بیمار مشکوک و قطعی
کرونایی در بیمارستانهای استان بستری هستند
که از این تعداد  ۱۴۰بیمار کرونایی قطعی بوده
و  ٢٢بیمار نیز در بخشهای ویژه تحت درمان
هستند.
وی بیان داشت :تاکنون  ۲۶۱نفر در اثر ابتالء به
ویروس کرونا در استان جان باختهاند.
یزدانپناه اظهار داشت :تاکنون در کهگیلویه و
بویراحمد  ۱۳هزارو  ۴۱۳نفر از این بیماری بهبود
یافتهاند.
وی با بیان اینکه متأسفانه آمار ابتالء در استان
همچنان زیاد و شرایط بحرانی است ،گفت :از ۳۶۶
نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی
یاسوج ۶۰ ،درصد موارد مثبت بودند.
یزدانپناه افزود :بیشترین موارد با  ۵۰درصد ابتالء
در شهرستان بویراحمد٢١( ،درصد) در شهرستان
کهگیلویه ۷ ،درصد در شهرستان بهمئی ۵ ،درصد
در شهرستان و  ۵درصد نیز در شهرستان گچساران
بودند.
وی تاکید کرد :مردم توجه داشته باشند که اکنون،
سرایت پذیری و کشندگی ویروس افزایش یافته و
باید حتی المقدور مردم از خانه خارج نشوند.

 ۹۰درصد عشایر کهگیلویه و
بویراحمد به قشالق کوچ کردند

سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و

بویراحمد گفت ۹۰ :درصد جمعیت عشایر کوچروی
این استان از زمان کوچ پاییزه تاکنون وارد مناطق
قشالقی شده اند.
مهرداد کدخداپور تعداد عشایر کوچروی کهگیلویه
و بویراحمد را بیش از  ۱۱هزار و  ۱۲۰خانوار اعالم
کرد و افزود :از زمان کوچ عشایر تاکنون بیش از
 ۱۰هزارو  ۸۰۰خانوار عشایری با  ۹۰۰هزار راس
دام سبک و سنگین وارد مناطق قشالقی این استان
شده اند.
وی بیان کرد ۱۰ :درصد از عشایر این استان معادل
 ۳۲۰خانوار به دلیل فقر مراتع مناطق گرمسیری
تاکنون کوج نکرده اند.
کدخداپور تصریح کرد :با توجه به اولویت امور
عشایر برای تامین آب بهداشتی هم اکنون روزانه
 ۴۰۰متر مکعب آب آشامیدنی با استفاده از ۱۰
تانکر آبرسان بین عشایر توزیع می شود.
کدخدا پور گفت :تاکنون بیش از  ۲هزار منبع
ذخیره آب برای استفاده عشایر در این استان
احداث شده است.
وی اظهار داشت :پنج هزار کیلومتر جاده عشایری
در این استان وجود دارد که بر اثر بارندگی ها و
سیالب های ساالنه مسدود می شود.
کدخداپور ادامه داد :هم اکنون تمام راههای
عشایری این استان بازگشایی شده و چهار دستگاه
ماشین آالت در مناطق عشایری این استان در حال
آماده باش برای مقابله با سیل است.
وی گفت :سالیانه  ۲۸هزار تن شیر ،هفت هزار و
 ۹۰۰تن گوشت قرمز ۶۰۰ ،تن پشم و ۱۵۰تن
کشک و روغن توسط جامعه عشایری کهگیلویه و
بویراحمد تولید می شود.
کدخداپو میزان تولید سالیانه صنایع دستی عشایر
استان را نیز  ۱۰هزار متر مربع اعالم کرد.
سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد
به وضعیت عشایر در روزگار کرونایی اشاره کرد و
گفت :هنوز موردی از بیماری کرونا در جامعه
عشایری استان گزارش نشده است.

دریافت هرگونه وجه برای تعویض
کنتورهای قدیمی آب ممنوع است
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کردن مصالح ساختمانی در آزمایشگاه های
معتبر ضروری است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :الزم است
که اجرای طرح های عمرانی استان به
پیمانکاران خوش سابقه ،توانمند و دارای
اهلیت واگذار و در این زمینه نیز با توجه
به بزرگی و حجم کار یک سطح بندی انجام
شود.
جمالی عنوان کرد :در این صورت اجرای
طرح های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد
با مشکل خاصی مواجه نشده و با کیفیت
مطلوب در مدت زمان تعهد شده نیز تکمیل

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد؛

تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانفروشی
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :با تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی
بسیج مقاومت سپاه با استفاده از ظرفیتهای
اطالعاتی برای قطع دست واسطهها و سود
جویان در فرایند نظارت بر عرضه کاال مشارکت
میکنند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار “حمید خرم دل”
در نخستین جلسه قرارگاه استانی  ۱۷ربیع که
به منظور مشارکت در نظارت بر توزیع کاال و
خدمات در بازار و جلوگیری از تضییع حقوق
مصرف کنندگان برگزار شد ،افزود :به تازگی
عالوه بر توزیع چند نرخی بودن برخی کاالها
که باعث نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان
در بازار شده بود شاهد سوء استفاده در عرضه
نهادههای کشاورزی از جمله کود شیمایی
هستیم که این امر باعث نگرانی کشاورزان شده
است.
وی ادامه داد :تعلل در رسیدگی به این مهم
برای کشاورزان استان زیان بار است و باید با
استفاده از همه ظرفیتهای قانونی فرصت سود
جویی از واسطهها گرفته شود.
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد
از آمادگی نیروهای ویژه بسیج برای همراهی با
ناظران در کار نظارت بر انبارها ،ورود ،خروج
کاال و همینطور فروشگاههای بزرگ زنجیرهای
خبر داد.
سردار خرم دل موضوع کمبود دارو در استان
به ویژه در بیمارستانهای معین برای بیماران
کرونایی را یادآور شد و از متولیان خواست با
نظارت بیشتری روند توزیع دارو را رصد کنند.
وی با اشاره به موضوع قاچاق دام تصریح کرد:
خروج دامهای مولد عالوه بر دامهای گوشتی
خطر جدی است که با نظارت بسیج این مهم
کنترل خواهد شد.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد
نیز زیان ناشی از تعطیالت و محدودیتهای
کرونایی برای صنوف مختلف در بازار را یاد آور
و خواستار اعطای برخی تسهیالت برای جبران
خسارت به آنها شد.
“سید علی ملک حسینی” با اشاره به مسائل و
مشکالت موجود در سطح بازار استان کهگیلویه
و بویراحمد اشاره و خاطرنشان کرد :حال بازار و
بازاریان در این استان خوب نیست و حدود یک
سالی است که کسبه خرد ما با مشکالتی مواجه
شده اند و با این شرایط کرونایی که شاهد

تعطیلی صنوف هستیم باید چاره و راهکار ویژه
ای اندیشیده شود.
وی بیان کرد :استان کهگیلویه و بویراحمد در
بحث تولید کاالهایی اساسی نقشی ندارد و
بیشتر استانی مصرف کننده است و نظام توزیع
کاال در این استان با مشکالتی رو به رو است.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد
اظهار کرد :در حوزه سازمان صمت کاال در
سطح انبارها توزیع می شود اما تا رسیدن به
دست مشتری مشکالتی وجود دارد.
ملک حسینی عنوان کرد :در حوزه مصالح
ساختمانی از جمله شن و ماسه تولید کننده
هستیم و در بخش هایی از جمله سیمان ،سازه
های بتنی و ...وضعیت نامعلومی وجود دارد و
برخی از این واحد های تولیدی تقاضای افزایش
قیمت دارند که این موضوع باید کارشناسی شود
و بازار مسکن نیز تحت تاثیر این مسائل قرار
نگیرد.
وی به موضوع گرانی کود شیمیایی ،شکر
و همچنین موضوع نظام توزیع داروها در
بیمارستان و داروخانه ها و نارضایتی هایی که
در این زمینه وجود دارد اشاره کرد و ادامه داد:
قاچاق دام نیز از جمله توطئه های دشمنان
برای ضربه زدن به تولیدات دامی در استان و
کشور است که باید در این زمینه نیز تدابیر الزم
اندیشیده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و
بویراحمد نیز چندگانگی قیمتها را پدیدهای
غیر قابل تحمل برای مصرف کنندگان دانست
و گفت :گاهی قیمت یک کاال در بازار تا صد
درصد در نوسان است که باید در این خصوص
چاره اندیشی شود.
“براتعلی صالحی” افزود :برخی کاالهای تولید
داخل نیز به بهانه تغییر مدل افزایش قیمت
سرسام آوری دارند درحالی که هیچگونه
امکاناتی به این کاال افزوده نشده و تولید کنندها
صرفا از شرایط اقتصادی سوء استفاده میکنند.
وی افسارگسیختگی قیمت فرآوردههای دامی
در بازار استان را نگران کننده دانست و تصریح
کرد :شرایط توزیع نیز وضعیت مناسبی ندارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و
بویراحمد همچنین وجود برخی شرکتهای
موازی در مجاورت نظام توزیع نهادههای
کشاورزی را عامل مهم سوء استفاده دانست
و خواستار مشارکت سپاه فتح استان برای

پرداخت بیش از ۲۶میلیارد
تومان وام کرونایی در
کهگیلویه و بویراحمد

صیانت از اشتغال  ۳۱۹۵نفر در استان تاکنون
برای  ۴۸۸۶فقره پرونده تشکیل شده است.
وی عنوان کرد :در پی شیوع ویروس کرونا و
اثرگذاری آن بر فعالیت برخی از کسب و کارها،
دولت با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاهها و
حمایت از کارگران و فعاالن اقتصادی با انتخاب
 ۱۴رسته شغلی ،ثبت نام پرداخت تسهیالت
حمایتی را آغاز کرد و مشموالن برای گرفتن
وام به بانکها معرفی شدند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
کهگیلویه و بویراحمد از نرخ سود  ۱۲درصدی
این تسهیالت خبر داد و اظهار کرد :دوره
بازپرداخت تسهیالت ،با احتساب دوره تنفس
از اول آبان ماه ،به مدت  ۲سال و تضمینی که

برای دریافت تسهیالت از سوی بانکها دریافت
میشود.
نیک مرام با اشاره به تسهیل دولت و بانکها
در دریافت تضمین و وثیقه این تسهیالت،
خاطرنشان کرد :تسهیالت تا سقف  ۱۶میلیون
تومان ،نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک به
تشخیص بانک و تسهیالت  ۱۶تا  ۴۸میلیون
تومانی نیازمند سفته متقاضی یا چک به همراه
یک ضامن است.
وی با تاکید بر اینکه تسهیالت  ۴۸تا ۱۶۰
میلیون تومانی ،به سفته متقاضی یا چک با
 ۲ضامن نیاز دارد ،ادامه داد :برای وام ۱۶۰
تا  ۲۰۰میلیون تومانی ارائه سفته متقاضی یا
چک به همراه سه ضامن الزم است و در دریافت

تسهیالت باالتر از  ۲۰۰میلیون تومان ،ارائه
تضمین صادره از سوی صندوقهای ضمانت یا
به تشخیص بانک و نیز ارائه وثیقههای متعارف
ضروری است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :بالغ بر ۳۶
میلیارد تومان تسهیالت در حال بررسی و
تکمیل مدارک در بانکهای استان هستند.
نیک مرام از بانکهای عامل خواست با توجه
به مهلت محدود باقیمانده پرداخت تسهیالت
تا پایان آبان ماه ،در اخذ و تکمیل مدارک
متقاضیان ،نهایت همکاری الزم با متقاضیان را
داشته باشند.

پتروشیمی دهدشت نماد بی اعتمادی مردم به وعدههای مسئوالن؛

نیمه تمام بر جای بماند و البته قرار بود این
پتروشیمی کورسو امیدی باشد در دل مردمان
دهدشت مردمانی که رنگ توسعه را به خود
ندیدند و در نهایت مهاجرت را بر ماندن در
کهگیلویه محروم ترجیح میدهند .این واحد
پتروشیمی با هدف تولید ساالنه سه هزار تن
مواد پلی اتیلن سنگین و اشتغال قریب به
 350نفر بهصورت مستقیم و سه هزار و 500
نفر به صورت غیر مستقیم به زمین خورد،
کلنگی که تاکنون و پس از گذشت  13سال
دهدشت و دهدشتی خیری آز آن ندیدند .با
حسابی سرانگشتی و ساده و با حجم باالیی که
پتروشیمی دهدشت از زمینهای غنی کالچو
اگر یونجه و پیاز کاشته شده بود منافع آن از
راه اندازی پتروشیمی بیشتر بود.
به هر روی این پتروشیمی از یک سو نماد
سو مدیریت و عدم برنامهریزی مناسب در
جانمایی این پروژه بود و از سویی به عنوان
نماد بیاعتمادی مردم به مسئوالن و متولیان
است.
مردمانی که هر روز باید شاهد مرگ رویاهای
خود در کهگیلویه بزرگ باشند و آرزوهای
ریز و درشتشان برای توسعه دیارشان پرپر
پیشود.
از زمان کلنگ زنی طرح تا سال  98پیشرفت
حدود  15درصدی این طرح موجب اعتراض
شدید معاونت اقتصادی استانداری کهگیلویه
و بویراحمد و حتی نماینده مجلس شهرستان
کهگیلویه قرار گرفت.

نماینده شهرستانهای کهگیلویه ،بهمئی،
لنده و چرام در مجلس شورای اسالمی در
اولین روزهای نمایندگی خود در مجلس
یازدهم جلسات متعددی برای پیگیری این
پروژه مهم با متولیان امر برگزار نمود.
محمد موحد در توضیح وضعیت پتروشیمی
دهدشت ،ضمن تشکر از تالشهای صورت
گرفته در گذشته توسط مسئوالن و نمایندگان
ادوار شهرستانهای چهارگانه کهگیلویه در
مجلس شورای اسالمی گفت :این پروژه در
 13سال پیش کلنگ زنی شد و مردم انتظار
فراتر از وضعیت امروز داشتند ،و تمام تالش
خود را برای پیگیری این موضوع طی جلسات
با وزیر و دیگر دستاندرکاران نمودهایم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :با بهرهبرداری
از پتروشیمی دهدشت بیش از  1000نفر
به صورت مستقیم و غیر مستقیم و صدها
شغل دیگر در مجموعههای وابسته آن ایجاد
میشود.
سید محمد موحد از مشخص شدن پیمانکاران
و شروع به کار خبر داد و افزود :قرار است
این پروژه ظرف مدت حداکثری  40ماهه به
بهرهبرداری برسد.
وی همچنین به موضوع استخدام در این
پروژه اشاره کرد و گفت :از ابتدا قرار بوده اگر
اشتغالی در این پروژه ایجاد شود سهم فرزندان
همان منطقه باشد ،و نباید به پیمانکاران اجازه
بدهند که از دیگر مناطق نیرو وارد این پروژه
کنند.

بازی دو سر باخت پتروشیمی دهدشت

 ۱۳سال از کلنگ زنی پتروشیمی دهدشت در
 ۱۰۲هکتار از مستعدترین اراضی کشاورزی
میگذرد ،اما چیزی جز یک فنسکشی
نیست .کلنگ پتروشیمی دهدشت در سال 86
در زمینی به مساحت  102هکتار در منطقه

«کالچو» در مستعدترین زمینهای کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد و در شرق دهدشت به
زمین زده شد .این کلنگزنی شروعی شد
برای یک بازی دو سر باخت که ظرفیتهای
کشاورزی کهگیلویه ضایع شوند و هم پروژهای

جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد

دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت 7 :اثر از نمایشهای ارسالی به دبیرخانه برای حضور در
سی و دومین جشنواره تئاتر در استان پذیرفته شدند.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد ،محمدعلی پیرسبزی دبیر
سی و دومین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
با پایان ارزیابی هئیت انتخاب از نمایش های ارسالی به دبیرخانه
سی و دومین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد که
شامگاه دیروز در سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی به کار خود پایان داد و نمایش های زیر به سی و دومین
جشنواره تئاتر استان راه پیدا کرد .وی اظهار کرد :نمایش “قرقره
آب با صدای نقاره” به نویسندگی اردوان زینی سوق و کارگردانی
محسن فتحی از شهرستان کهگیلویه ،نمایش “ ُزل زدن به چشم
گاوی که لیکه می زد” به نویسندگی حسن ذاکری و کارگردانی
داوود پارسا از شهرستان گچساران و نمایش “در اتاق باد می
وزد” به نویسندگی امیر نجفی و کارگردانی ثاراهلل آذریتون از
شهرستان کهگیلویه جزو اثرات راهیافته بودند .پیرسبزی افزود:
نمایش “ساعت به عقب بر نمی گردد” به نویسندگی و کارگردانی
فرشاد داوودیان ازشهرستان کهگیلویه ،نمایش “درد دور دست
و مصائب نزدیک” به نویسندگی رضا دانش پژوه و کارگردانی
کلثوم باباملکی ازشهرستان بویراحمد ،نمایش “ویولون زن پشت
بام” به نویسندگی و کارگردانی وحید محمدخانی ازشهرستان
دنا و نمایش “کشیده” به نویسندگی امیر نجفی و کارگردانی
فرشاد حمیدی ازشهرستان بویراحمد از دیگر اثرات راه یافته به
سی و دمین جشنواره تئاتر استان بودند .وی خاطرنشان کرد:
سی و دومین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد نیمه
نخست آذر ماه بصورت غیر متمرکز برگزار خواهد شد و هرگونه
تغییر در روند برگزاری جشنواره بر اساس مصوبات ستاد کرونا
اعالم خواهد شد.

مصالح ساختمانی به علت گرانفروشی

همراهی در جریان نظارتها شد.
همچنین ،دبیر اجرایی اتاق اصناف استان
کهگیلویه و بویراحمد در این جلسه بیان کرد:
تاکنون در سطح شهر یاسوج  ۳۱هزار و ۴۳۲
مورد بازرسی از اصناف انجام شده و تعداد دو
هزار و  ۶۷۴تذکر کتبی به صنوف متخلف داده
شده است.
“عمران کهزادی” اظهار کرد :تعداد تذکرات
شفاهی به اصناف نیز  ۳۰۰۰مورد بوده است و
 ۶۰۰مغازه را نیز پلمب کرده ایم.
وی تعداد گشت های مشترک با تعزیرات
حکومتی و سازمان صمت استان را نیز ۱۶۴
مورد برشمرد و عنوان کرد :تعداد روزهای
تعطیلی اصناف بیش از  ۵۰روز است.
دبیر اجرایی اتاق اصناف استان کهگیلویه و
بویراحمد خاطرنشان کرد ۴۴۰ :برگه جریمه
اصناف متخلف نیز به تعزیرات حکومتی استان
ارسال شد.
“ابوالفتح ابوالهادی” رئیس سازمان بازرسی
استان نیز از احتمال سوء استفاده از فرصتهای
اداری در تشنج بازار خبر داد و تاکید کرد :این

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
کهگیلویه و بویراحمد گفت۲۶ :میلیارد و
۳۰۰میلیون تومان تسهیالت با هدف حمایت
از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس
کرونا ،به  ۲۵۲۴واحد متقاضی در استان
پرداخت شده است.
“پروانه نیک مرام “در گفت و گو با خبرنگار
ایسنا ،در تشریح جزئیات پرداخت تسهیالت
کرونا به واحدهای آسیب دیده ،افزود :به منظور

معرفی  7اثر راهیافته به سی و دومین

محکومیت  ۲۵میلیون تومانی کارخانه

موضوع در دست پیگیری است و با متخلفان
اداری که باعث بی ثباتی در بازا ِر کاال و خدمات
میشوند برخورد قضایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،بهدنبال فرمان مقام معظم
رهبری درباره کنترل قیمتها و مبارزه با
گرانفروشیها و کمک بسیج در این راستا،
قرارگاه “هفدهم ربیع” با حضور دستگاههای
اجرایی و نظارتی در سطح کشور تشکیل و راه
اندازی شده است.
در همین راستا اولین جلسه این قرارگاه با
حضور فرمانده سپاه فتح و جمعی از مسئوالن
استان کهگیلویه و بویراحمد در سالن شهید
شوشتری سپاه فتح برگزار شد و مسئوالن
نظامی و انتظامی ،قضایی ،امنیتی ،اتاق اصناف،
کشاورزی ،تعزیرات حکومتی ،سازمان صمت و...
به بیان نظرها و پیشنهادات خود در خصوص
چگونگی تامین کاال و نظات بر بازار و مقابله
با گرانفروشی ،قاچاق دام و احتکار پرداختند.
در این جلسه درباره رویکردهای قرار گاه استانی
 ۱۷ربیع و چگونگی همراهی سپاه فتح در
فرایند نظارتها گفت و گو شد.

مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان بویراحمد

خبر جریمه کردن مشترکان برای تعویض
کنتورهای قدیمی را تکذیب کرد و از برخورد قاطع
با متخلفان خبرداد .علمدار آرمین اظهار داشت:
تعویض کنتورهای قدیمی مطابق با دستورالعمل
ابالغی در دستور کار شرکت آب و فاضالب است.
وی افزود :مطابق دستور کنتورهای با کارکرد
هشت سال به باال با رنگ زرد دارای خطا میباشند،
و مصرف واقعی را ثبت نمیکند ،به همین دلیل
شرکت آب و فاضالب اقدام به تعویض این کنتورها
بهصورت رایگان نمودهاست.
آرمین با اشاره به اینکه کنتور دارای خرابی و حتی
تعمیری دارای درصدی از خطا است و این کنتور
قابل پذیرش شرکت نیست ،خاطرنشان کرد :سهمیه
شهرستان بویراحمد برای تعویض کنتورهای قدیمی
 470عدد کنتور جدید است ،که صرفاً برای تعویض
کنتورهای زرد با  8سال کارکرد در نظر گرفته
میشوند.
وی در ادامه افزود :اگر شرکتهای پیمانکار
زیر مجموعه شرکت آب و فاضالب دچار تخلف
شدهباشند ،قطعاً بصورت قانونی برخورد مقتضی
صورت خواهد گرفت.

و به بهره برداری می رسند.
وی ابراز داشت :پیشنهادها و راهکارهای
الزم برای رفع معایب ،نواقص و ایرادهای
طرح های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد به
طور مستند از سوی دستگاه های مجری و
نظارتی استان ارائه شود.
 ۱۸طرح عمرانی شهرستان های گچساران
و باشت در زمینه های مختلف که مشکالت
و نواقص آنها پس از بازدیدهای میدانی
اعضای کارگروه نظارت شورای فنی
کهگیلویه و بویراحمد مستندسازی شده بود
در این نشست بررسی و تصمیم های الزم
برای رفع معایب و ایرادهای آنها گرفته شد.

خبـر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد از
محکومیت جزای نقدی  ۲۵۰میلیون ریالی برای یکی دیگر
از کارخانه های مصالح ساختمانی (تولیدی بتن) به علت
گرانفروشی در شهرستان بویراحمد خبر داد.
“براتعلی صالحی” افزود :در بازرسی کارشناسان در قالب گشت
مشترک مبنی بر اینکه شرکت های تولیدی مصالح ساختمانی
مبادرت به فروش بیش از نرخ مصوب می کند یکی از این
واحدها به دلیل گرانفروشی تشکیل پرونده و به این مرجع ارسال
شد .وی اظهار کرد :پرونده مزبور پس از سیر مراحل قانونی
جهت رسیدگی به شعبه هیات بدوی تعزیرات یاسوج ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان
کرد :پس از اعتراض در رای شعبه بدوی و پس از احضار مدیر
این شرکت در شعبه تجدید نظر ،تفهیم اتهام وارده ،استماع
دفاعیات و احراز تخلف انتسابی متهم را به پرداخت جزای نقدی
به میزان  ۲۵۰میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

۱۲هزار کیلومترمربع از مساحت استان
تحت عنوان پهنه اکتشافی معادن

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تاکنون پنج پهنه
اکتشافی به مساحت  ۱۲هزار کیلومتر مربع در استان با اولویت
اکتشاف بوکسیت ،فسفات و عناصر فلزی و سایر مواد معدنی
تعریف شده است ،گفت :مطالعات چهار پهنه اکتشافی با
مساحت پنج هزار کیلومتر مربع تکمیل و تعیین تکلیف شد.
“دارا فرامرزی”  ،افزود :چهار محدوده امید بخش پهنه های
مطالعه شده در سامانه کاداستر ثبت و منتج به صدور سه پروانه
اکتشاف شده است .وی تصریح کرد :امیدواریم تا پایان امسال
سایر مناطق امیدبخش در سامانه کاداستر ثبت شوند و قطعا
صدور پروانه اکتشاف و آغاز عملیاتهای اکتشافی ،تداوم خواهد
داشت .معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هفت هزار
کیلومتر از پهنهها در اختیار شرکت تولید مواد معدنی ایران
است ،عنوان کرد :بر اساس برنامه زمانبندی ،تا پایان امسال
این پهنه نیز تعیین تکلیف میشود و امیدواریم منتج به نتایج
امید بخش و صدور پروانه و آغاز عملیات اکتشاف تکمیلی شود.
فرامرزی با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۶۷فقره پروانه بهره
برداری معدنی در استان موجود است ،ادامه داد :از این تعداد
 ۴۴فقره فعال است و عملیات استخراج در آنها انجام میگیرد.
وی بیان کرد :از ابتدای سالجاری تاکنون ،شش فقره پروانه
اکتشاف ،دو فقره گواهی کشف ،سه فقره پروانه بهره برداری
معدن و شانزده فقره مجوز برداشت موقت مواد معدنی در
کهگیلویه و بویراحمد صادر شده که همه این فعالیتها نشان
از جهشهای مناسب در بخش معدن دارد .معاون امور صنایع
و معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کهگیلویه و
بویراحمد با بیان اینکه مساحت استان کهگیلویه و بویراحمد
بیش از پانزده هزار کلیومتر مربع است ،اظهار کرد :بر اساس
پهنه های تعریف شده ،قریب به  ۷۵%از مساحت استان
تحت عملیات پی جویی و اکتشاف قرار گرفته است .فرامرزی
خاطرنشان کرد :با توجه به شرایط تحریمهای ناجوانمردانه
فعلی ،توسعه معادن و صنایع معدنی می تواند یکی از جایگزین
های مهم برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و
اصالح اقتصاد تک محصولی باشد و تحقق این مهم ،مستلزم
توجه بیشتر و جدی تر به بخش اکتشاف معادن است.

آگهی فقدان سند مالکیت واقع در بخش  26فارس
بویراحمد علیاء یاسوج
آقای علی علی پور فرزند ولی با شماره شناسنامه  179صادره
از بویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از طرف
دفترخانه اسناد رسمی شماره  22یاسوج و یک برگ تقاضای
کتبی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب واحد
مسکونی به مساحت  179متر مربع به پالک 1/6431با شماهر
دفتر الکترونیک  139920320001002100به شماره چاپی
 203138الف  98به نام آقای علی علی پور که در مورخه
 1398 /10 /29به ثبت رسیده و سند مالکیت آن صادر
گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده است.
لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آیین
نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که
هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق الذکر
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ انتشار
این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل
سند مالکیت ارائه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک
مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
حسین فرخی  -رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج
تاریخ انتشار1399 /08 /28 :
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خبر

انبار احتکار  300تن پیاز در «دورود»
لو رفت

3

روی تخت بیمارستان
بیمه می شوند

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت :بیماران
کرونایی بدون بیمه روی تخت بیمارستان بیمه
می شوند.
محمد مهدی ناصحی ،با اشاره به حمایت های
سازمان بیمه سالمت از بیماران کرونایی با هدف
ارائه خدمات مناسب و با کیفیت گفت :افراد

7

جامعه

فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف  300تن پیاز احتکار
شده به ارزش  17میلیارد ریال در شهرستان «دورود» خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار «حاجی محمد
مهدیان نسب» اظهار داشت :ماموران پلیس امنیت عمومی
شهرستان دورود در پی کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر
زیادی پیاز در یک انبار ،با هماهنگی مقام قضائی ،بررسی موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :با شناسایی محل مورد نظر و با هماهنگی قضائی در
بازرسی از انبار مذکور  300تن پیاز کشف و یک نفر نیز در این
رابطه دستگیر شد.
| 1437
الثان��ي
انتظامی| 1394
فرمانده 7بهم��ن
چهارش��نبه
کارشناسان ارزش محموله
اینکه
 16باربیعبیان
لرستان
کشف شده را  17میلیارد ریال برآورد کردند گفت :پلیس با تمام
توان با پدیده شوم احتکار کاالهای اساسی و ارزاق عمومی مردم
مبارزه خواهد کرد.

بیماران کرونایی

بسیاری در کشور فاقد هرگونه بیمه درمانی
هستند .ممکن است این افراد در دوران شیوع
کرونا به این بیماری مبتال شوند ،بنابراین با هدف
کاهش مشکالت بیماران و تسهیل در ارائه خدمات
به افراد مبتال به کرونا ،بیماران کرونایی روی تخت
بیمارستان بیمه شده و از خدمات مورد نیاز خود
در بیمه سالمت استفاده می کنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ،با بیان اینکه در
دوران شیوع کرونا دفترچه های بیمه همگانی به
صورت رایگان و بدون انجام ارزیابی وسع در اختیار
مردم قرار میگیرد افزود :بی تردید این سیاست
بیمهای تا پایان دوره کرونا ادامه دارد و پس از آن
طبق برنامه و آیین نامه جدید طرح ارزیابی وسع
اصالح میشود.
وی با تاکید بر لزوم کاهش تردد بیمه شدگان

برای تمدید دفترچه های درمانی در دفاتر
پیشخوان گفت :برای تمدید دفترچه های بیمه
سالمت در شرایط کرونا به هیچ عنوان به مراجعه
حضوری نیاز نیست و این مسئله در ستاد مقابله
با کرونا تصویب شده است.مدیرعامل سازمان
بیمه سالمت ،با اشاره به نگاه حمایتی دولت به
طبقه محروم جامعه در زمینه ارائه پوشش های
رایگان بیمهای تصریح کرد :سازمان بیمه سالمت
با ارائه این راهکار کوشیده است تا برای افرادی
که از تمکن مالی مناسب برخوردار نیستند ،چتر
حمایتی مناسبی را تدارک ببیند؛ مشموالن این
طرح برای درمانهای پایه نظیر مراجعه به پزشکان
خانواده و مراکز درمانی بخش دولتی می توانند
از خدمات بیمه سالمت با تعرفه دولتی استفاده
کنند.
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جنسی فرآیند کسب اطالعات جسمانی،
پايداري 88498481
روانی و اجتماعی در مورد مسائل مرتبط
با موضوعات جنسی است و این آموزش از
وگومیشود
گفتآغاز
سالهای اول زندگی کودک
ماه فروردین
گفتوگوي «جوان» با پدر شهيد مدافع حرم محمدهادي ذوالفقاري
و تا سنین نوجوانی ادامه دارد .سواالت
دستگیری سارق سابقه دار
شايد نتوانيد درك كنيد كه ديگران چه كار مي كنند
سالگی آغاز
«جوان» با همسر جاويداالثر خلبان امراهلل اسعدي
۵-۴وگوي
جنسی کودکان از حدودگفت
حتي ممكن است كاري كه آن ها مي كنند به شما
میشود که سواالتی نظیر فرق دختر و
در «مسجدسلیمان»
ضورت مي
خاطراتشهرزندگي
باید است با
36چراسال
کنم در اطرافتان
تغييراتي
مربوط نباشد .در
پسر چیه؟ بچهها از کجا میان؟
فرمانده انتظامي «مسجدسلیمان» از دستگيري یک سارق سابقه
پيش ميآيد اما به نفع شماست.
ازدواج کرد تا بچهدار شد؟ و ...از جمله این
صغري خيلفرهنگ
دار با  22فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.
ماه اردیبهشت
سواالت هستند.
روايت تنهايي همسر شهيد اسعدي دلت را ميلرزاند وقتي که ميداني  36سال است
محمدي
عليرضا
حسینی»
«علی
خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ
گزارش
به
خودمراقبتی چگونه به کودکان و
ماه نو در برج عقرب است و بر احساس اجتماعی و
در انتظار بازگشت پيكر و نشاني از عزيزش شب و روز ميگذراند .روايت همسر شهيدي
اس�تكبار ميناميد .همين
عليه
اس�تضعاف
جبهه
قي�ام
را
اس�المي
نهضت
خميني(ره)
امام
و
منزل
سرقت
فقره
چند
وقوع
پي
در
گفت:
خبر
اين
تشريح
در
نوجوانان آموزش داده میشود؟
خانه ها و
وسرگرمی
تفریحات
افزاید.از
رمانتیک
دفاع از در
حماس�ه و
میروزهاي
شماپوش
خلبان رزم
که همچنان چشم در راه اس�ت تا
مستضعفين بودند که انقالب را به پيروزي رساندند و طي هشت سال جنگ تحميلي و حوادث
محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان «مسجد سلیمان»،
وی درباره نحوه آموزش خودمراقبتی
دستما باآورده
زیادی
نشاط
برايشاخیر
احساسی
مسائل
بهوگوي
گفت
متن زير
بازگو کند.
تنهايي را
وارد ش�ود و درد و عقده س�الها
ديگر ،آن را با چنگ و دندان حفظ کردند .االن هم ک�ه بحث دفاع از حرم اهل بيت پيش آمده،
شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان احتمالي به صورت ويژه
همسراین
کازريکرد:
تصریح
جنسی به کودکان
شادابی
امراهللاین
است به
ش�هيد اید و
دهید.داريد.
ادامهپيش رو
است که
اسعدي
بهترخلبان
جاويداالثر
مهري
غالب ًا همين قشر مس�تضعف هستند که س�ينه س�تبر ميکنند و عمده نيروهاي مدافع حرم
در دستور کار پلیس قرار گرفت.
کودک،
سن
با
متناسب
کامال
ها
ش
آموز
ماه خرداد
را تش�كيل ميدهند .بچههاي جنوب ش�هري و البت�ه متدين و بيادعايي مث�ل محمدهادي
با زبانی کودکانه و بدون اشاره به رابطه
و
فنی
اقدامات
انجام
با
11
کالنتری
وی گفت :ماموران تجسس
ذوالفقاري ،همان جوان  28سالهاي که با فالفلفروشي و پيک موتوري گذران زندگي ميکرد
قدرت كنترل نفس شما ،تحسين برانگيز است و شما
شود.آشنا شديد؟
همسرتان
چطور با
است .اسم و نشاني و شماره خانه پدريام رادر
ی
م
داده
آموزش
بزرگساالن
جنسی
هماهنگي
از
پس
و
شناسايي
را
دار
سابقه
اعتقادات سارق
تخصصی یک
او را به طلبگي در نجف کشاند و عاقبت نيز در دفاع از اهل بيت
مذهبياش
تا اينكه
توانايي را
سرخ اين
صليبزيرا
هستيد
شش خودتان
معموالًبه
ارديبهشت 1330بود و
متولد اول
هيچ نشان و
مغروربود .اما
بروجرد داده
فعالیتهای
امراهللانجام
این آموزش میتواند با
دستگير
مخفيگاهش
در
غافلگيرانه
عملیاتی
طی
قضائي
مرجع
به با
به
ذوالفقاري
رجبعلي
پدرش
با
ش�هيد
اين
منش
و
س�يره
با
آش�نايي
براي
رسيد.
شهادت
سالزمان
حتيتا در
حفظبود.كنيد،
خود
بروجرد وكهدر آرامش
اجرایايشان درداريد
بزرگتر .برادر
شاد و مفرح مانند سالي از
پرونده ايشان
ثبترانكرده
ردي از او
نقاشی،منبازی،
کردند.
گفتوگو پرداختيم .عاقله مرد  53سالهاي که به گفته خودش مشاغلي چون واکسي ،کارگري،
صبر و
سخت،
1365درشرايط
رويارويي با
هايكردند و
من زندگي مي
خانه وپدري
همسايگي
امروزاسير
كشورامابه عنوان
نيروي هوايي
دیدن
مرتبط
نمایش ،خواندن کتابهای
سفره فنی
تحقیقات
متهم
کرد:
پشت تصريح
حسینی
پليسبياورد .رزق حاللي که
خانوادهاش
در براي
حالل
تا رزق
سرگذاشته
سرهنگو ...را
کار با وانت
ارديبهشت
خانواده ما
بعداز يك
است با
ممكن
دست
خود را از
شود.رفت و آمد داشتند.تحمل
1382
ايد.در سال
دادهنهايت
بود .در
ثبت شده
انیمیشنهای مناسبباهمراه
داخل
محتویات
منزل،
سرقت
قبیل؛
از
سرقت
انواع
به 22
فقره محمدهادي را پرورش داد .گفتوگ�وي ما با اين پدر ش�هيد را پيش رو داريد.
ش�هيدي چون
كردن
ارائهامراهلل
دربارهبود كه
سال 1356
درنهايت،يافت
اماميان اس��را
كنيد،او در
نش��اني از
شدتاينكه
نشد،حرف
شما
بحث
سپريبه
اینپس از نفر
این مددکار اجتماعی
خودرو ،سرقت معابر ،اماکن خصوصی و موتور سیکلت در سطح
بازگشت.
امريكا به كشور
آموزشي از
دورههاي
زنيد.عنوان شهيد معرفي ش��د و در قطعه 50
مي به
خود را
کرد :در
تصریح
آموزشها به نوجوانان،
شهرستان «مسجدسلیمان» اعتراف کرد.
موضوعاتخانواده از
من و
ازدواج بهشت زهرا (س) سنگ يادبودي برايش در
آق�اي ذوالفق�اري مس�ير زندگيتان
بله ،او هم از بچگي زحمت ميكش��يد و مدتي
اينكهبلوغ
مرتبط با
سنین نوجوانی
براي تیر
آنها من را ماه
اینکه
به
اشاره
با
«مسجدسلیمان»
شهرستان
چطورانتظامي
فرمانده
گرفته
نظر
در
امراهلل
با
بودند بياطالع بوديم .نظر گرفته شد كه تاريخ شهادت ايشان را 8
که ميوهاش
انتخاب کردي�د
را
پابند
خيلي
راستش
بود.
فروشي
فالفل
شاگرد
و تغییرات جسمی و روانشناختی آن و
تصوری که برای آینده دارید ،لحظه به لحظه تغییر
از
شد،
داده
قضائی
مرجع
تحویل
پرونده
تکمیل
از
پس
متهم
در نهايت بعد از انجام
مراس��م خواستگاري مهرماه  1359زدند.
شد؟
محمدهادي
چون
فرزندي
باعث
ديني
مسائل
به
اش
عالقه
ولي
نبود
درس
کنجکاوی نسبت به چگونگی تولید مثل
همسرتان ،یک
عالیبا است .اگر
میکند.من والبته تغییر اهداف بسیار
جنسی کودکان ،مانند رشد جسمی و روانی
جشنواره پژوهش برتر مددکاری اجتماعی
دوستان اجتماعی معتقد است که
يكي ازمددکار
همرايي یک
پلیس
هشدارهای
پیشگیرانه و
خواست با
شهروندان
كام ً
ما اصالتاً
ال س��نتي ،در  26خرداد ماه 1356
از آخرين لحظه وداع تا
نکاتبودم
رعایتنوجوان
هس��تيم.
اه��ل قوچان
راهنمايي و
شد كه به
و  ...مطرح میشود که آموزش و ارائه
بهتر است که ساعت
چیزی به شما
لحظه
روند مشخصی دارد .به عنوان مثال کودک
درباره لزوم آگاه سازی خودمراقبتی
استفاده کودکان و نوجوانان از
افزایش
هرگونه
مشاهده
صورت
در
و
کنند
پیشگیری
سرقت
انواع
وقوع
كه از
زندگي
امراهلل عقد كردي��م و آذر  1356هم
شودداريد؟
الهامبه ياد
خاطرهاي
به ته��ران آمديم .من از هم��ان زمان براي
ساداتش به نجف بروند و مشغول تحصيل شوند.
اطالعات به جهت پیشگیری از آسیبهای
در زمان مشخصی سینهخیز یا چهاردست
جنسی به کودکان و نوجوانان ،ادامه داد:
مجازی در شرایط پاندمی کووید
فضای
کنید.
موضوعیو فکر
آخري��نو به
ها بنشینید یک جا
دقيق��اً
پلیسی110
های
فوریت
مرکز
به
سریعا
را
مراتب
مشکوک
موارد
مشتركمان را آغاز كرديم.
همس��رم
صحب��ت م��ن
اينكه كمك خ��رج خانواده باش��م كار كردم.
محمدهادي در بس��يج هم خيل��ي فعال بود.
مرتبط امری ضروری است .همچنین
و پا حرکت میکند ،سپس میایستد ،راه
آزار جنسی پیامدهای مخرب متعددی
زندگي مواجهه آنها با عکس و
احتمال
كارهاي فرهنگي ميكرد و ۱۹
مرداد
ايشاندرزندگيماه
کرديد.
چه مدت با
از شهريورماه  1359بود .زماني كه ايشان قصد
واكس��يکنند.
از اعالم
گرفته تا عملگي و ب��ار زدن نخاله
خاطرات و
آموزش خودمراقبتی جنسی ،به شناخت
میافتد و میدود .این روند برای والدین
دارد که میتواند کودک و نوجوان را از نظر
كرد.مهای نامتعارف موجود در فضای
شهداي محله را جمعآوري ميفیل
داريد؟
ايشان فرزندي هم به ياد گار
گفتند مي
كمي بيرفتن
خواهشكه به
توانمهايي
فرصت
ايشانقدر
داشتند.ايد و
حوصله
امروز
به كاميونها و ...االن هم كه ب��ا يك وانت كار
اندامهای خصوصی و ضرورت پوشیده بودن
شناخته شده است .در مورد رشد جنسی
سالمت روان ،با مشکالت متعددی مواجه
مجازی را نیز افزایش داده است ،چراکه
دو ماه مانده بود به سومين سالگرد ازدواج
اوضاعات را
كه گري��ه
سادگيمانبراي كنم
میلیارددربياورم.
چهار فرزندم را
ميكنم تا خرج
خاصي هم مأنوس بود؟
کاالیشهيد
با
احتکار
ریال
کشفزن و42
جنگدانيد.
نكني.مي
بدرقهميراهمآيد را
پيش
تغيير
خصوصی
ايشانهای
كه اندام
آنها ،ممنوع بودن لمس
نسبت
والدین
فقط
است،
طور
همین
نیز
قرار
تاثیر
تحت
را
او
عمر
تمام
در
که
سازد
روی
از
ای
ه
ساد
کلمات
جستجوی
با
مدت
اين
در
من
ش��د.
مفقوداالثر
بكشد
طول
نامعلوم
زماني
تا
دارد
احتمال
است
جمع
به
محمدهادي
پيوس�تن
از
شما
از
ش��هيد
گويا
اما
بود.
گرفته
ياد
چطور
و
كجا
فهمد
مي
انگشترش
از
و
بيند
مي
بيمارس��تاني
گرفتم
ياد
اما
باشم
نداشته
چناني
شايد سواد آن
داشت.
عالقه
خيلي
هادي
ابراهيم
ش��هيد
به
در هر حال انجام اين كار بستگي به ميزان كار شما و
شود
سالي مكهی
پرداخته
ضرورت نه گفتن به آن
داشتيد ،از و
حتی از
ندارند و
شناخت و آگاهی
پيكر راآن
اختاللك��ه به
توان به
جمله اینكهموارد می
كرد.از
دهد.
تقريباً
شود
هزينه می
دسترسیراه میسر
کنجکاوی،براياین
و
بزرگ
مرد
اين
كنار
در
سه
ديگر
مورد
هزار
و
شوم
اسير
ميان
اين
در
من
و
آخرين
اطالع
حرم
مدافعان
جالب
مي
تأمين
را
هايش
همين
خوب
بعد
اس��ت.
محمدهادي
حالل
رزق
به
برن��دارم.
كج
قدم
كه در زندگي
و
ب��ود
گرفته
ارتب��اط
ش��هيد
خانواده
با
«کنگاور»
در
شده
نظر ديگر همكارانتان دارد .ولي شما امروز به سادگي
تواند با
که طرح موضوعات می
بگوييد .نواحی
ديدارتان کودکان
محمدهاديبا آن فرار میکنند.
ش��ود مواجهه
افسردگی،
ميگفتنداسترس
نظارت
كه ضمن
والدین
احتکاریش��هيداز این
زبانیزندگي
داشتني
دوست
علمیكردم ،بسيار زندگي پيش بيايد .به من گف��ت :تالش كن تا خوب
محمدهادي
دوس��تانش
الزم استاس��ت
اضطراب،متوجه مي
سانحه،ميكن��د،
پس از نگاه
خيلي
دارم.
اعتق��اد
خان��واده
روي
و تأثيرش
ه��اديروتالش
محموله خاطرات
جم��عآوري
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف یک
بر سر هر موضوعي ،از كوره در مي رويد.
انجامبلهشود.
پرباري ها
تاکید بر اصول و ارزش
هاام��ا درو با
م��ا رااص ً
اطالعسایر اندام
المانند
پيدا بدن نهخود
خصوصی
عملکرد
بنابراينافت
خوابیدن،
مجانيخوردن و
اختالالت
داشتم.
های
خانواده رو
استفاده از
کودکان و
عملکرد
فرشيد تنها فرزندم است زندگي كني .تا زماني كه توانستي نام من را
آخرين
نداش��تيم.
بضاع��ت و فقير
هايشبي
ب��راي
بعد م��ا متوجه
چند روز
اس��ت.
جا
جابه
وانتم
با
را
باري
اگر
آيد
مي
پيش
وقتها
كتابي از
بر گويا
خص��وص هم
همين
در
كرد.
مي
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ماه شهریور
نکاتی را در آموزش خودمراقبتی
ممکن
كردهیکنند ،یا
کشف م
مربوط
مشکالت
مس��ائلوراتحصیلی
كش��ي و اينشناختی
ش��د .پسرم ك ً
چه راه
نسبتكهبهخبرهايي در
است كردم
احساس
ديدارمان
ها ،با
كارهاي برای
کردن جستجو
مرتبط آبانلوله
محمدبههادي وصيت
شديم.
شدنوپيكرش
راضي
چقدر
گويم
مي
ب��ار
صاحب
به
كنم،
محدودبه مسائل
ال
منتشر
هادي
شهيد
ميریال خبر داد.به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سردار
خودش ميدانستبه فرزندان در نظر بگیریم؟
امروز رفت وآمدهای زیادی در خانه شماست.وقت
که در
کنجکاوی
عزت نفس ،خشم و
دهند كه
نشانميكنم
احساس
دیگران است.
انجام مي
بدنكربال و
جنسیكاظمين و
کارآمدیس��امرا،
عدمبدنش را در
بود كه
زمینهداد.خودمراقبتی
ارائه آموزشهایی در
اظهارو س��عي
جاویدان»ميدهد
اکبراو هم قيمتي
بدهد؟
اس��ت
عالقهمند بود.
ماموران
فرهنگياطالع
داشت :پس از
«علی
گفته پژوهشگر منتخب یونیسف
زیادی را صرف صحبت کردن با اعضای خانواده می
کند.ن��دارد.بهبار آخر
بازگش��تي
بازیديگر
رفتنش
نمود پیدا
هایی مثلايندکتر
طواف این
مشهدکرد .از
بزرگسالی اشاره
کنند.ازدواج در
هم داشتند
ايشان قصد
بازیخاك
برای در نجف به
دهند وروعاقبت
ميكنم كرايهاي كه از او ميگي��رم با رضايت
شهدا در
يک سؤالي را غالب ًا از خانواده
ظاهرا ًرا آگاه
کودکان و نوجوانان
جنسی،
پليس «کنگاور» از وجود یک محموله بزرگ احتکاری در این
جشنواره پژوهش برتر مددکاری
خودبود .هردر
کنید زیرا دوست دارید از اخبار جدید با خبر شوید.
موقع با
خاصي شده
محمدهادي
که
طورطبیعی
کامال
بنابراینمااین روند ،سیر
بها
ميسر نشد؟پیشگیری از این آسی
سکوتباقي انجام شد و
پرهیزازازمش��هد
شود .غير
سپرده
قلبياش باش��د .فهميدهام كه اين پول و مالي
شهيدشان
مورد خصوصيات اخالقي
شهادتش هفته
همزمانبا با آغاز
مسعودی،
غزاله
شهرستان رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه
اجتماعی ،الزم است والدین هنگام آموزش
كرد ،مرا بو ميكشيد .گفتم
من
ارائهنجف
هم��ان
بل��ه،باخودش
دربرود.
مان را فرستاديم كه بهراآنجا
امری پسر بزرگ
آموزوش هم
ماه مهر
كه به خانه ميآورم ،در پ��رورش فرزند صالح
ميکند.
روبوسي می
کودکان سپری
همه
ضروریست.
ب��اري در و
داريم ش�ما
چن��د لزوم
تاکید بر
خودمراقبتی
ميپرس�يم ،اما دوس�تجهانی
اطالعاتی موفق به شناسایی انبار
داد :ماموران با انجام کارهای
خودمراقبتی جنسی به فرزندان بر مقصر
گف��ت نه باباجان اما
هایدهم!
ب مي
عرق
مگر بوي
جور
خواس��تگاري ورفته ب��ود .منتها
خودمراقبتیعراق ب��ه
موجبهنگام تشييع و
جنسی بود و در
مهدي رفته
محمد
مؤثر است .در كنارش همراه همسرم در تربيت
بگوييد.
از خوب و ب�د اخالق ش�هيد
اخالقی
چارچو
دفنآموزش
تحقق
خودمراقبتی
آموزش
جنسی به کودکان
آموزش
دیروز اعتماد به نفس تان متزلزل شده بود وامروز
بازرسی
قضائی
مقام
با
هماهنگی
شده و پس از
كم احتکار
محل
حفظ آنها هنگام تعدی آزارگر تأکید
استرا در خاطرمنبودن
گفتمانپ��درم
نیازمنددارم بوي
فرزنداندوس��ت
محمدهادي دوس��ت
بودند .يعني
درنيام��ده
نجف رسيده بود .بعدشبهچون
هادي
کنجکاویمحمد
نگذاشتهايم.
بچهها
نوجوانانهايي
باالخره اخالق هر شخصي کاستي
درشود
نمی
بیشتر
مفهوم و
دانستن
اظهار کرد :برای
احتیاج به تقویت و بهبود دارید.پس فکر کنید ببینید
این
در
کرد:
تصریح
جاویدان
آوردند.سردار
عمل
به
را
الزم
های
به
را
موضوع
اگر
که
بگویند
او
به
و
کنند
ً
ديدارمان
و
رف��ت
رفت.
و
گفت
را
اي��ن
كنم.
باشد.
محجبه
ال
كام
و
متدين
همسرش
داشت
چهلم
از
زودتر
نيست
رسم
عراق
در
گفتند
مي
داشت
مسيري
چه
محمدهادي
تربيت
دارد.
هم
به گفته مسعودی مراقبت و نظارت در
مسعودی در پاسخ به این پرسش که آیا
لزوم خودمراقبتی جنسی به کودکان ابتدا
چه کاری می توانید در این مورد انجام دهید.احتماالً
هزار و
بازرسی 52
گفتم اطالع دهد ،والدین از او مراقبت و
همان طور كهوالدین
زودهنگامش��د.
قيامت موكول
عدم به
همين دليل بود .عاقبت
آزاریهم به
سختگيرياش
جهتبعد از
کنجکاویش��هيد هم
بروند ،من و مادر
س��رخاك
انواعبيت
لیتراهل
500حرم
دفاع از
ش�هيد
که او را
مادرش هم
روغنبود .به من و
یخ،و خوبي
ضدساده
گریس،بچه
روغن پسرم
با
کودک
مواجهه
به
منجر
جنسی
خودمراقبتی
جنسی
تعریفی از کودک
الزم است
کمی توجه به جزئیات می تواند کمک کند.
تشييعاواشکمک میکنند .از طرفی فرد خاطی
مراس��م به
آن
ارزش
کارشناسان
نظر
طبق
که
رادیاتور
آب
و
اسید
آب
دنده،
رفتيم.
سرخاكش
چهلم
در
نتوانس��تيم
حتي
ما
به
كه
آخر
بار
بود.
شده
آشنا
دختري
خانواده
با
کرد؟
اهل
عاشق
و
مذهبي
گذاشت.
مي
احترام
خيلي
اطالعات جنسی امری مهم و ضروری
بیشتر کودک و نوجوان و نمیشود؟ ،گفت:
داشته باشیم .کودک آزاری جنسی در بر
ماه آبان
نیازمند کمک برای درمان است تا این کار
شد؟
دفن
نجف
همان
در
پس
كنيم.
شركت
استان
انتظامی
شد.فرمانده
کشف
رسد،
می
ریال
میلیارد
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من وبه
گفتم
بياييد.
نجف
هم
شما
گفت
من
به
آمد
خانه
مذهبي
ه��اي
خانواده
دو
ه��ر
همس��رم
شد.
مي
تند
گاهي
اخالقش
منتها
بود.
هم
بيت
است اما روند شکلگیری و تکامل بعد
این تفکری سازنده نیست چرا که صحبت
گیرنده هر گونه فعالیت جنسی علیه یک
یک نفر سعی دارد شما را خوشحال کند و به جای
مدافعانرا تکرار نکند .ذکر این نکات از این
خانواده اشتباه
مورد
در
هايي
صحبت
دفنش
محل
مورد
در
بود.
خودش
وصيت
بله،
خواستگاري
برايم
خواهم
مي
گفت
چي؟
براي
كرديم
سعي
هم
مشترك
زندگي
در
و
داشتيم
بايد
افتاد
مي
س��رش
به
فكري
اگر
و
بود
عجول
آنها
معرفی
و
رابطه
این
در
نفر
2
دستگیری
از
پایان
در
کرمانشاه
جنسی در کودک و نوجوان را نمیتوان
در مورد خودمراقبتی جنسی با کودکان و
فرد در سنین کمتر از  ۱۸سال از طریق
جالبی ببرد.بنابراین اجازه دهید تا خودش همه کارها
ش�ود وکه مث ً
ال
متوقفيكيکرد .ایجادحرم
كه ماجرايش را
افتاده بود
اتفاقبهجالبي
كردم.چیزی هم
زيادي اهمیت دارد که گاها فرد آزارگر
آموزشمبال�غ جهت
شدم و موافقت
خوشحال
فریبخيلي
زور،درارعاب وبرويد.
جهتخدا هم
بياوريم اما
مذهبي بار
تأخيري
انجام��ش م��يداد .حاال اگ��ر
خواست الزم زود
خبر داد.
صدور احکام
قضائی
بچهبهها رادستگاه
ميمثبت
نگرش
مراقبت
اصول
شبیه
نوجوانان
عبارتی
است ،به
تهدید،
را مراقبت کند همه کارها به خوبی پیش خواهد رفت.
ش�ود .پاسخ شما
مي
داده
آنها
به
پول
كرد.
تعريف
م��ان
براي
اش
عراقي
دوس��تان
از
برويم،
عراق
ب��ه
94
عيد
بود
قرار
كه
ما
منتها
آشناست و کودک و نوجوان ممکن است
مذهبي
محافل
و
مسجد
با
مان
زندگي
و مسير
تند
گاهي
و
ك��رد
مي
اخم
ش��د،
مي
انجامش
ارزشها و چارچوبهای اخالقی از طریق
از بدن در مقابل بیماریها است که هیچ
دیگر درگیر کردن کودک یا نوجوان در
چيست؟
معروف
قبرستان
در
دوستش
اين
خانواده
گويا
ش��هادت
به
)93
بهمن
(23
يازده
برج
پس��رم
نظر
از
ك��ه
بود
62
س��ال
نظرم
به
خ��ورد.
گره
همه
مثل
ش��هدا
اين
هم
من
نظر
به
ش��د.
مي
تصور کنند با اطالع به والدین او را به
ماه آذر
والدین انجام میشود و تحقق این امر نیاز
والدی از آموزش آن امتناع نمیکند.
فعالیت جنسی که درک کاملی از آن
باش و هر
داشته
همراهت
محمدهادي
ش��هادت
بعد
از
راس��تش
كه
داش��تند
خانوادگي
مقب��ره
الس��الم
وادي
بگيريم.
زن
برايش
نشد
قسمت
رسيد.
و
بودم
مس��تأجر
بودم.
افتاده
مضيقه
به
مالي
خودشان
در
را
چيزهايي
يك
منتها
بودند،
مردم
دردسر
خواستيها و
كه هدف
زمان به
رسيدن
روي
شما
حتي می اندازند .كه زمان شهادت پدر  20ماهه بود.در حاليكه توجه
رامهرمزی
آموز
ش
دان
۶
خودکشی
خبر
به گفتمان دارد چراکه کودکان و نوجوانان
آموزش خودمراقبتی به کنجکاوی بیشتر
ندارد ،کودک آزاری محسوب میشود.
مسعودی اظهار کرد :چطور
زندگي ديگر را
يك
يك بار هم هيچ كدام از مس��ئوالن به ما س��ر
نزديك حرم امام علي(ع) هم
ماج�راي
صاحبخانه اذيت ميكرد .آن وقتها در مسجد
تقويت ميكردند.
مفقودجنسی
آموزش
كن.باشد ،شما بيش از
خاصيآغازمي
مسئوليت هاي
شدند؟ ارضاي
محمدهادي اجتناب ناپذیری در ارتباط با
ارتباطبوده .به شکل
پيكرشود اما به دلیل ایجاد
روزه نمی
مفق�ودي چن�دمنجر
مولف کتاب کودک آزاری جنسی ادامه
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س��ال
مهرماه
هش��ت
تنها ياد گار ش�هيد فرزندي اس�ت
تسهيالتي
بخواهند
اينكه
به
برسد
چه
اند.
نزده
او
شد
ش��هيد
اگر
كه
خواهد
مي
دوس��تش
از
و
تشييع
در
شما
خود
بود؟
چه
شهيد
نماز
کذب قياسي
موسي بن جعفر(ع) حوالي ميدان
خودش
در
را
چي�زي
چه
هادي
محمد
و
شود
ی
م
آغاز
کودک
سوال
با
همواره
است
محض
بقيه مردم نياز داريد كه يك ذهن روشن(باز) در مورد
دوستان و همساالن در معرض اطالعات
صمیمانه میان والد و کودک ،کودکان برای
داد :این پدیده در تمام کشورها وجود
شد .ايشان آخرين بار
انجام
امراهلل
مرزي
برون
که از آن روزهاي پ�در چيزي به ياد
طرف
از
خودجوش
صورت
به
البته
بدهند.
ما
به
دوس��تش
كند.
دفن
مقبره
همي��ن
در
هم
را
داشتيد؟
حضور
اش
خاکسپاري
داش��تيم
متبحري
ميخواندم .يك حاج آقاي
بود؟
کرده
تقويت
سوال با سوال ،پاسخ داده میشود به
قرار میگیرند و بهتر است قبل از آن
یافتن پاسخ سواالت دیگر خود شروع به
دارد و بررسی ها نشان میدهند که شیوع
داشته باشيد.
مسايل
رسانبههها
برخی
منتشر شدهبه در
چهره خبر
ايشانگفت:
رامهرمز
فرماندار
پروازي كه هرگز بر زمين
پريد.
نوژه
پادگان
از
ندارد .فرشيد اس�عدي چقدر پدر و
اما
شود
مي
دعوت
ما
از
و...
ها
دانشگاه
يا
بسيج
اجازه
مادر
از
بدهد.
اجازه
مادرش
بايد
گويد
مي
انفجار
ش��دت
خاطر
ب��ه
اش
مفق��ودي
علت
ديد
را
ام
گرفته
خوبي بود.
كه آدم
طور
همان
را.
بي��ت
اهل
عش��ق
من
نظر
این معنا که وقتی کودک سوالی پرسید
والدین آموزشهای درست را به فرزندان
پرسشهای بیشتری از والدین میکنند و
است
چیزی
آن
از
بیشتر
جهان
در
آن
دی
ماه
 1359باتا سال  1382امراهلل
سال
از
ننشست.
دالوريهايش را ميشناسد؟
همين
اند.
نزده
سر
ما
به
هم
بار
يك
مس��ئوالن
در
و
گذرد
مي
كن��د.
نمي
موافقت
كه
گيرد
مي
در
را
خودش
كه
ب��ود
انتحاري
عامل
خودروي
گفتم.
را
واقعي��ت
هم
من
ش��د.
جويا
را
و علت
س��ازور
حس��ين
حاج
دس��ت
كنار
او
گفتم
كه
نداشتن
دلیل
به
شهرستان
این
آموز
ش
دان
۶
خودکشی
بر
مبنی
والدین ضمن عادی جلوه دادن سوال او
خود منتقل کرده باشند.
آنچه والدین را نگران میکند این است که
که تخمین زده میشود اما به دلیل تابو
باشيدكهدر مهم
داشته
باشيد .به
خريدتان
مراقب
چيزي از پدر
خاطرروزها
شهيدم ،آن
تنها ياد گار
ايشان
پرسیدی،نيروي هوايي
بود و بعد از آن
مفقوداالثر
شديم
دعوت
بس��يج
طرف
از
كه
آذرماه
پنجم
با
محمدهادي
گذشته،
سال
اربعين
روي
پياده
آن
در
بود.
ك��رده
منفجر
حرم
مدافع��ان
ميان
عنوان
ب��ه
تا
داد
ترتيبي
بده��د
خي��رش
خدا
گرفت
ياد
را
داري
هيئ��ت
و
مداحي
مقدم��ات
با
گفتگو
در
قنبری
است.آرش
محض
کذب
تبلت،
و
موبایل
جمالتی نظیر چه سوال خوبی
دریافت اطالعات غلط از همساالن
فرزندان در مورد موضوعات جنسی از آنها
موضوع نادیده
حادثهاین
بودن موضوعات جنسی
چيزي را
باشد ،اگر
نداشت.قدر
شيء چه
فرشيد بدان
ارزانكه امروز
همه آنچه
كردند .نيست يك ياد
اعالم
شهيد
عنوان
به
را
توماني
هزار
70
هديه
كارت
يك
تقدير
لوح
كنار
را
كار
اين
اجازه
و
شود
مي
رو
روبه
دوستش
مادر
از
ديگر
نف��ر
چند
محمدهادي
از
غي��ر
شوم.
مش��غول
دوالب
فاطميه
مس��جد
خادم
كرد.
مي
مداحي
و
ك��رد
تقويت
را
خودش
بعد
خبرنگار مهر در خصوص انتشار خبر خودکشی  ۶دانشآموز در
اتفاقا خودم میخواستم راجع بهش باهات
موجب سردرگمی فرزند میشود
سوال کنند.
کردنبه آنها
گرفته می
عقلخاطراتي
روايات و
ميكن��د
نداريد مي
الزم1359
يعني از سال
چیه؟مدت،
منظورتدر اين
صحبت کنم ،دقیقا شما
سليمتان را
ندهيد.
افتخارهدر
بالد ورا به
پولتان
به من دادند .اين همه چيزي بود كه ما گرفتيم.
ميگيرد .آن خانم عراقي كمي بعد فوت ميكند
ش��هادت رس��يده بودند.
گزارشعراقي
شوند و یارزمندگان
مس��جد
س��ال 63 ،62
تقريباً از
منظورو س��اير مناسبتهاي
ايام محرم
خود من
هم به
موبایل
ساكن تبلت یا
نداشتن
رامهرمزدربهايندلیل
شهرستان
خودت
برابر
مراقبتكه در
برگزیده
هم بهطرح
مجری
كهو
کودکان
جنسی
رشد
والدین
سکوت
فشارهای
متعددی نظیر
عوامل
تأثیر
تحت
كنيد.پدر ميگوييم.
نميبرايش از
خانواده
كه من و
اندازيداست
ايش�ان
و
خب�ر
1382
تا
از
بدانند
ها
افكن
ش��ايعه
گفت��م
را
مبلغش
محمدهادي
رسد
نمي
هفته
چند
به
و
پيكر
بودند.
ش��ده
تكه
تكه
و
س��وخته
بعضي
دنيا
به
65
س��ال
كه
هم
محمدهادي
ش��ديم.
كردم
مي
جا
جابه
هيئت
وسايل
وانتم
با
مذهبي
اشتباه
هرگز
اطالعي ازبه كار
چی فکر میکنی؟ چطور شد که این
حضور در کالسهای آنالین اظهار کرد :این خبر کذب محض
ضمن و
نيست .درآموزش
خبرهاتوسط
اجتماعی
آسیب
کند
مي نمی
متوقف
ترس
خجالت،
پسرم یا
احساس شرم
ماه بهمن او هر زمان كه من را ميبيند از پدر ميپرسد و
نداشتيد؟
محمدهادي
های اين
مقبره
ايش��ان را در همان
رس��د و
نوجوانان راشهادت
فرماندهانش شناسايي
يكي از
هم توسط
برخیبزرگ
سویمسجد
متأسفانهدرازمحيط
هشت س��الگي
آمد تا
اجتماعی،دادم.
برميآمد انجام مي
اطالعدس��تم
كاري از
رسانهها و هر
های او را
برايبه ذهنت رسید ،دانسته
سوال
داشتن
بدون
است و
خودمراقبتی
آموزش
پرورش شهر تهران،
كنند .به موضوعات
پرداختن
سردخانهاست که
وی معتقد
پیامدهای
نگرانی از
سرزنشهمشدن و
عش��ق و از
پدر
خود
كه
امروز
كنم.
مي
روايت
برايش
من
خس��رو
خلبان
همس��رم،
همرزمان
از
يكي
آرام
را
ما
كه
چي��زي
تنها
و
بود
رفته
اعتقادش
مي
دفن
در
را
ش��هيد
پيكر
ايش��ان
بود.
شده
گذاش��ت.
اثر
خيلي
رويش
مس��ئله
اين
ش��د.
مكمل
را
عمل
هادي
محمد
منتها
ً
کامال امکان دارد که یک شخص خاص هر طوری
ارزیابی میکنند و سپس به ارائه اطالعات
مناسب منتشر شده است.وی افزود :در یک ماه اخیر متأسفانه
در را
نوجوانان
کودکان
جنسی برای والدین در تمام جوامع کار
همينقرار میگیرد.
احتمالی و...
عباسيان به من گفتند كه ما با هم پرواز كرديم شده ،نبودنهاي پدرش بيش از هر زماني او را
امری بيت است.
مسير اهل
كندوشهادتش
جنسی به مي
خودش هم تا دست راست و چپش را شناخت
كرده بود .اين طور نبود كه فقط دم بزند.
میپردازند.وی به والدین توصیه کرد :الزم
باشد مگر صادق اما در این زمان تشخیص درست و
یک دانشآموز در این شهرستان خودکشی کرده که این موضوع
سالمت جنسی
ضروری دانست و ادامه
سختی است و تمام والدین از پرداختن
خودمراقبتی به کودکان و
آموزش
اما نه هواپيماي س��وخته امراهلل را ديدم و نه اذيت ميكند .اما من تمام اين س��الها سعي
ش�هادت دردانهتان
داد:در مورد
نظرتان
رفت عضو بسيج شد .كمي بعد يك خانه تهيه
حوزوي
تحمل غربت ب��راي يادگرفتن دروس
است والدین با مطالعه کتابهای مرتبط و
نیست.شاید
غلط یا حقیقی غیر حقیقی کار ساده ای
بررسی و پیگیری است و به
در یک کارگروه تخصصی در حال
چيست؟ انسان به شمار
که یکی از ابعاد سالمتی
به این موضوعات احساس راحتی ندارند
نوجوانان چه لزومی دارد؟
س��قوط آن را .از آن روز تا يازده روز بعدش از كردم كه با تمام وجودم هم��ه آنچه كه مهر
كردم .روبهروي خانه هيئتي بود كه حاجحسين
به خاطر اعتق��اد و التزامش ب��ه دين و مذهب
یا دورههای آموزشی که توسط کارشناسان
فرصت را
ببرید
پی
حقیقت
به
آنکه
از
بیش
باشد
الزم
عنوان
ندارد.قنبری
صحت
آموز
آنجا  ۶دان
خودکشی
مداحانخبر
هی ازچوجه
گیرد
شکل م
بدونکودکی
میرود از دوران
چراکه نمیدانند چگونه آموزشهای
مجری طرح برگزیده مراقبت در
گفته
سرنوشت همسرم بياطالع بودم .اما باتوجه پدري است را به او منتقل كنم .روز عقد پسرم،
كمرم شكس��ت.
ی كه
بگويم
لفاظ��ي بايد
مجلسشداشت.
معروف در
سازور
رفت و تا
بود .شهيد از اواخر س��ال  89بهبهنجف
به
نسبت
جامعی
دید
شود،
ی
م
برگزار
كردهیعنی
معطرخود
معروف
بهمنی
غنیمت99شمارید
بود.است
آموزآنجابوده
محمدمهدي وکرده ،دانش
بزرگم خودکشی
اینکه فرد
من وجود
کرد :با
نگرش
غلط م
اطالعات
و هرگونه
جنسی را مطرح کنند .همچنین حیا و
برابر آسیبهای اجتماعی از سوی آموزش
بوي گالبي
خاصیتمان را
همهوفضاي خانه
به شواهد و قرائن موجود ميدانستم كه
كمي نيست .از بعد
تواندچيز
دادنیفرزند
دس��ت
از
خواست پسر
ايشان از
شهادتش
موضوع پیدا کنند تا با اعتماد به نفس،
دوست این
ديگردریافت
کند.
فرد را دچار مشکالتی
شرم آمیخته با این موضوعات از موانع
دست
نداشتن تبلتاز یابعدموبایل
وی به
موضوع که
ولی این
تهران ،افراد آزارگر ممکن است
اند .حفظ
آرامش را
کنید.من ثابت كرد ،همسرم در مراسم عقد
بود كه به
درصد ايشان به اسارت دش��من درآمده
ندارم از خانه بيرون
شهادتش من
دلیلدر امر
بفرستم تا
كنارش
محمدهادي را
شهيد
پرورش او را
س�الي وچند ب�ار
رفتن�ش
سالو این
بگیرند
مسئولیت آموزش را بر عهده
مجازی
فضای
دوستان یا
اطالعات از طریق
پرداختن به آنها محسوب میشود .نکته
معاش یک بیماری در هر شرایط و
ام�رارویروس
اصلیچطورمانند
ضمن اینکهميهنوز علت
ندارد.
صحت
است،
كمكکار
هيئت این
به
اسفند تنها فرزندش حضور دارد .براي زنده نگه داشتن
اسارت به وطن
خلبانهايي كه
ناچارم ميكند كه
خانواده
خرجي
بيايم .منتها
 1362از ماه
آنها را
خواست
طور مي
زده اين
كنند و
ديدي�د؟ آنجا
فضای
شها را به همساالن و
آموز
مانند
ناخوشایند
احساسات
مهمتر این است که والدین نگران شکست
موقعیتی حضور داشته باشند و از آنجایی
تالش كردم
شهيد خلبان اسعدي،
خاطره
قلمرو ياد و
در چند
مجازیبرميگردد.
من گفتند او
بازگشتند به
روزي
براي كسب
خيابان و
وانت بزنم به
منجر به ایجاد گاهي با
مشخص نشده
صورتولي ۱۰۰درصد
آموز به
محمدمهديش
خودکشی این دان
پابند نشد،
خيلي
جذب كند.
ميکرد؟
بسیاری
شماست.مادامیکه
خانه
هوس
امروز
ها
جنگموقعی
برخی
دهد ،نکنند.
واگذار
شود.
سردرگمیاما می
حریمهای خانوادگی هستند که ممکن
قوچان
مقدس
ميدان دفاع
های تا
صحبت
ت از
ايش��ان
همچنیناول
ماه
برای محافظت از جسم فرزندان،
حتیما صبر مي
كه ب��ه
چيزي
ترس ،نگرانی وتالش كنم.
محمدهادي ماند و كم كم خودش هم مداحي
والدینخانه
کهدوبار به
او اغلب در عراق بود .تنها س��الي
است.
زادگاهکه به
يعنياست
مهم
هنوز
است .
در بعید
شما
عراقایده
حیوانراديو از
مثل
تولید
اطرافیان،
بارداری
مانند
و
خشم
احساس
به
منجر
است
ممکن
رابطه
به
نسبت
فرزندان
کنجکاوی
با
است
شهيد
تنديس
و
هواپيما
از
ماكت
يك
شهيد
ناشناسي
افراد
و
دوس��تان
از
بسياري
و
كرده
بيت
اهل
مسير
در
محمدهادي
شهادت
افتخار
برای
کنند،
ی
م
واکسینه
را
آنها
تولد
بدو
در
تربيت
يك
بچه
اين
كه
ش��د
طور
اين
ميكرد.
نوروز.
عيد
ديگري
و
تابس��تان
بار
يك
آمد.
مي
باعث
که
کرونا
بیماری
شیوع
کرد:
بیان
رامهرمز
فرماندار
ً
سرعت روی کاغذ نوشته شوند.حقیقتا شما در یک
شناختيم برا
نميو روستا
وحش
شانیهم به خانواده گفتند نصب ش��ود تا در نبودنهاي من هم همسرم
خانگی ،رفتن به باغ كه ما
والدین
اعتمادیاز نسبت
جنسی والدین آغاز شود .لذا والدین سکوت
همهوعاشق اهل بيت
حرمشانبهاست .ما
انزجار و بی و دفاع
طلبهازهاکودک آزاری جنسی هم الزم
پیشگیری
شد.
بيت
عاشق اهل
كرد و
مذهبيهپيدا
معاشبهه��م گويا ب��ه
ام��رار
شرایط م��ورد
در
هم
را
سختی
است،
شده
آموزان
ش
دان
نشینی
خان
موقعیت وسواسی و در لحظه ای هستید که زندگی
بلوغ
کودکان و پرداختن به
شنيدهاند .گويا امراهلل بينام و نشان نماند و به فراموشي سپرده نشود
موضوعاتعراق
صداي او را از راديو
دردر اين مسير از
کاریاو را
پنهاازناينكه
بنابراين
هس��تيم.آغاز
قطع تعامل با آنها و
را بر آموزش ترجیح میدهند در حالیکه
والدینبگوييد.
محمده�ادي
ه�اي
کودکي
از
محمد
ایندوس��تان
دهند .اما
قطعاًمي
ش��هريه
هاديهایی را به فرزندان خود ارائه
آموزش
است
انتشار
و
کرده
تحمیل
به
هم
و
آموزان
ش
دان
بماند.از آن دست
جنگ وزندهنباید
میدردهد
تغییر
خوبی
ش��دهام وشما
مجروحاین
م��نبرای
مناسبی
هاي او
رشادت
به و
پايم درراگچ
نوجوانان نقطه شروعگفته بود
دست دادم احساس افتخار ميكنم و اين تنها
این موضوعات شود.
سکوت والدین رشد جنسی و کنجکاوی
فروشي
فالفل
ايش�ان
که
ايم
ش�نيده
گرفت .درکهعوض
اش
شهريه
او
گفتند
مي
مفهوم خودمراقبتی جنسی به
هارا نمي دهند
خبرهای سراسر کذب ،باعث اضطراب و نگرانی خانواده
بکشید تا هر احتمالی که از آن فکر می کنید انجام
آموزشها است.
آزاریاست.
دلخوشي من
ميکرد.
جنسی درباره
مولف کتاب کودک
کودکان و نوجوانان را متوقف نمی کند.
امركشي
اینلوله
فضای نميدانم
كرد .حاال
كشي مي
مهمرامیپردازد.
فعاالن
لولهها و
شوند به همین دلیل انتظار میرود ،رسانه
می
شود.
فرآیند تربیت جنسی ،ادامه داد :تربیت
این مددکار اجتماعی ادامه داد :رشد
این پژوهشگر منتخب یونیسف در
اطالعات موثق دست به انتشار خبرهای حساس بزنند.
با
مجازی
جدول

چگونه به کودکان و نوجوانان خودمراقبتی را
آموزش دهیم؟

فال امروز

شهادت هاديكمرم را خمكرد اما سرم را باال برد
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 -1راه رفتن -وزي��ر ايراني هارون الرش��يد  -2حالل رن��گ -برفت و دلش��دگان را خبر نكرد -س��ند ازدواج
 -3از ملزومات نقاشي -خاكستر -كجاست -كشتي جنگي  -4مخفف هس��تم -جنگ در راه خدا -آبي كبود
 مغرور  -5دزداب قديم -همپيش��گي  -6وسني -دستگاهي در موس��يقي ايراني -تير ماه  -7يك بر روييك -از القاب فرنگي -سياه شاعرانه -وزير خارجه سابق امريكا  -8از زيباييهاي دريا -مذهب -از رواندازها -آتش
 -9آن قس��مت از قنات كه رويش باز اس��ت -به كمر ميبندند -موش��ك ضد تانك -عدد منفي  -10وزيدن
باد  -مهماني -ش��ير اول زائ��و  -11يكي از صف��ات خداوند متع��ال -از عوامل ب��روز بيم��اري  -12لرزانك
ميوه -الغر و ضعيف -ديوار -رود فرانسوي  -13پول دو كره -غذاي پش��ت پا -از روزگار در آورند -طناب محكم
 -14از كشورهاي پنج بعالوه يك -داراي تكليف  -خانه با عرصه مشجر  -15شهري در جنوب آلمان -سالي كه
مبناي آن گردش زمين به دور خورشيد است
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از راست به چپ

ارقام1تا 9راطوریقراردهيدکه
درهررديف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطيکبار
بهکارروند.
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جدول سودوکو

 -1صورتحس��اب داراييها و بدهيهاي يك ش��ركت -انعكاس صدا  -2هنر هفتم -اس��يد خون -مفصل در
-3تنپوش گرمابه -تكرار حرفي -همراه ج��ادو -پلنگ  -4پرحرفي -از س��رگرميهاي جالب -برنا -خاندان
-5سوغات و ارمغان -مركز امپراتوري روم شرقي  -6خروشنده و غرنده -آنتن بشقابي -از حبوبات  -7خون
آشام -زخم آب كشيده -درخت انگور  -8بنده -ميل نفساني -دش��ت مركزي ايران -دكان كوچك  -9اجاق
گاز -بازي در تماش��اخانه  -تهاجم  -10ش��يريني تولد -بزرگراه ش��رق به غرب تهران -عرص��ه جنگ و كارزار
 -11دانههاي خوراكي -صياد و شكارچي  -12ترشي انار -انتظار و چشمداشت -عصا  -زهر  -13نويسنده
آلماني يوسف و برادرانش -عالمت اختصاري سازمان ملل -ناشنوا -الفباي تلگراف  -14طوالني ترين عمر را در
ميان جانوران دارد -ضرر -كاخي در فرانسه مربوط به دوره لويي چهاردهم  -15از حواريون -كاري را بدون دقت
و ظرافت انجام دادن
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شماره 4735
طراح:علیرضا سجادی
جدولفر2744

جانباختگان کرونا در استان
به  261نفر رسید

پایبند نبودن به تعهد زمانی در اجرای
طرح ها مسأله ساز شده است

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و
بویراحمد گفت :پایبند نبودن پیمانکاران به تعهد زمانی
در اجرای برخی طرح های عمرانی این استان مسأله
ساز شده و مشکالت متعددی را ایجاد کرده است .احد
جمالی روز سه شنبه در نشست شورای فنی کهگیلویه
و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت :برخی از مسائل ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت :در  ۲۴ساعت گذشته دو هم
استانی بر اثر ابتال به کرونا جان باختند.پرویز یزدانپناه افزود ۴۳۱ :بیمار
مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستانهای استان بستری هستند که از
این تعداد  ۱۴۰بیمار کرونایی قطعی بوده و  ۲۲بیمار نیز در بخشهای
ویژه تحت درمان هستند.وی بیان داشت :تاکنون  ۲۶۱نفر در اثر ابتالء
به ویروس کرونا در استان جان باختهاند .یزدانپناه اظهار داشت :تاکنون ...

صفحه ()2

صفحه ()2

چهارشنبه  28آبان  18 * 1399نوامبر  2 * 2020ربیع الثانی 1442

گام بلند ایران
در ساخت واکسن کرونا

پس از شیوع ویروس مهیب کرونا که بیماری
مهلک کووید  ۱۹را حدود یکسال است به جان
بشر انداخته ،مطالعه و کار برای ساخت واکسن
به عنوان راه حلی پایدار ،در بسیاری از کشورها از
جمله ایران آغاز شد؛ تالش برای ساخت واکسن
برای بیماری ای که به گواه پزشکان حتی ممکن
است پس از دستیابی به این پیشرفت هم
ریشهکن نشود و مانند انفلوانزا به یک بیماری
فصلی بدل شود.
در بین اخبار ضد و نقیض زیادی که در مورد
ساخت واکسن قطعی یا دست کم با درجه باالیی
از ایمنی زایی علیه این بیماری در نقاط مختلف
دنیا مانند روسیه ،انگلیس ،چین  ،امریکا و ...
منتشر شد ،حاصل کارگروه داروسازی “ فایزر”
که محصول تالش دو شرکت آلمانی و آمریکایی
است ،بیش از دیگران به چشم آمد؛ این شرکت
مدعی است واکسن تولیدی اش تا  ۹۰درصد
موفق عمل می کند و شیوه تازه ای را نیز در
ساخت واکسن ابداع کرده است.
در ایران نیز کار ساخت واکسن از روزهای اول
شیوع بیماری آغاز شد و بنابر گفته وزیر بهداشت:
«انستیتو پاستور و رازی  ۲مجموعه واکسن ساز
قدیمی و همگام با آنها ،چند شرکت دانش بنیان
و مجموعه برکت ،کمیته ملی واکسن را تشکیل
دادند و از بین  ۱۲گروه تولید ،سه گروه اقدامات
خوبی داشتند و دو گروه مدلهای حیوانی را نیز
پاس کردند و به سمت مدل انسانی می روند.
پس از آزمایش موفق واکسن کرونای ایرانی بر
نمونههای حیوانی از جمله میمون کار مطالعه
بالینی آن بر انسان نیز آغاز میشود».
خبرهای خوشحال کننده از توان کشور برای
ساخت واکسن ایرانی کرونا اما به همینجا ختم
نشد و چندی پیش سخنگوی سازمان غذا و دارو
اعالم کرد که« سرانجام واکسن های ایرانی کرونا
در جمع فهرست کاندیداهای واکسن سازمان
بهداشت جهانی قرار گرفتند و تاکنون هشت
واکسن ایرانی در این فهرست قرار گرفته اند،
همچنین تقریبا تمام استراتژیهای احتمالی
دستیابی به واکسن کووید ۱۹در ایران از مرحله
تولید آزمایشگاهی عبور کرده است».
حجت نیکیملکی  -رئیس مرکز اطالعرسانی
ستاد اجرایی فرمان امام نیز در صفحه مجازی
خود نوشت«:براساس اعالم رسمی سازمان
بهداشت جهانی ۳ ،پلتفرم از پلتفرمهای تولید
واکسن کرونای ستاد اجرایی فرمان امام در
لیست جهانی واکسنهای نامزد کرونا در
 WHOثبت و اعالم شد».
وی همچنین تاکید کرد که« این واکسن پس از
طی مرحله تست انسانی و دریافت ...

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد؛

تشکیل قرارگاه مبارزه
با گرانفروشی

“شنبه” حیاتی
برای کرونا

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :با
تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بسیج مقاومت سپاه
با استفاده از ظرفیتهای اطالعاتی برای قطع دست
واسطهها و سود جویان در فرایند نظارت بر عرضه کاال
مشارکت میکنند .سردار سرتیپ دوم پاسدار “حمید خرم
دل” در نخستین جلسه قرارگاه استانی  ۱۷ربیع که به
منظور مشارکت در نظارت بر توزیع کاال و خدمات در بازار
و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان برگزار شد،
افزود :به تازگی عالوه بر توزیع چند نرخی بودن...

2

بازی دو سر باخت
پتروشیمی برای دهدشت

معرفی  7اثر راهیافته به

سی و دومین جشنواره تئاتر
کهگیلویه و بویراحمد

 ۱۳سال از کلنگ زنی پتروشیمی دهدشت در ۱۰۲
هکتار از مستعدترین اراضی کشاورزی میگذرد ،اما
چیزی جز یک فنسکشی نیست .کلنگ پتروشیمی
دهدشت در سال  8۶در زمینی به مساحت  ۱۰۲هکتار
در منطقه «کالچو» در مستعدترین زمینهای کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد و در شرق دهدشت به زمین زده
شد .این کلنگزنی شروعی شد برای یک بازی دو سر
باخت که ظرفیتهای کشاورزی کهگیلویه ضایع شوند
و هم پروژهای نیمه تمام بر جای بماند و البته قرار بود
این پتروشیمی کورسو امیدی باشد در دل مردمان
دهدشت مردمانی که رنگ توسعه را به خود ندیدند و در
نهایت مهاجرت را بر ماندن در کهگیلویه محروم ترجیح
میدهند .این واحد پتروشیمی با هدف تولید ساالنه....

2

دریافت هرگونه وجه برای
تعویض کنتورهای قدیمی
آب ممنوع است

4

اقشار آسیبپذیر در نظر میگیریم

2

چگونه به کودکان و
نوجوانان خودمراقبتی
را آموزش دهیم؟

شرکت مخابرات ایران
منطقه کهگیلویه و بویراحمد

99 /11

 - 1نام و نشانی شرکت مناقصه گذار :

- 2موضوع مناقصه:

تامین نیروی خدمات انتظامات در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد

- 3دستگاه نظارت  :مدیریت مالی و پشتیبانی تلفن 074 - 33230980 - 33227100

 - 4نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ  100 /000/000ريال ضمانت نامه معتبر بانکی و يا چک تضمینی در وجه شركت مخابرات ايران – منطقه
كهگیلويه و بويراحمد با فرمت جديد ( شركت در فرايند ارجاع كار) تهیه و اصل آنرا در پاكت الف قرار
دهند(چکهايی از قبیل عادی  ،مسافرتی  ،بین بانکی  ،در گردش ،چک پول و  ...قابل قبول نمی باشد)
- 5قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب  :مبلغ 200 /000ريال به حساب شماره  0102574000005بانک صادرات
شعبه ياسوج كد  1534بنام شركت مخابرات ايران – منطقه كهگیلويه وبويراحمد واريز نمايند و تصوير فیش را به
فاكس شماره  074 - 33249224ارسال و اصل فیش را در پاكت الف قرار دهند (.قابل ذكر است كه مبلغ خريد اسناد
مسترد نخواهد شد)
 - 6محل  ،زمان و مهلت فروش اسناد :از تاریخ  99 /8 /29لغایت  99 /9 /8ازطريق سايت های www.Tckb.ir
و www.tci.irو Iets.mporg.irويامراجعه حضوری به آدرس ياسوج–خیابان گلستان  13اداره تداركات
 - 7محل  ،زمان و مهلت تحویل اسناد :از تاریخ  99 /9 /8لغایت  99 /9 /17تا پایان وقت اداری به دبیرخانه
مخابرات منطقه كهگیلويه وبويراحمد واقع در ياسوج – خیابان گلستان  13و يا ارسال از طريق پست پیشتاز در موعد
مقرر.
 - 8تاریخ بازگشایی پاکات :پاكات الف  ،ب و ج روز چهارشنبه مورخ  99 /9 /19در محل ياسوج – خیابان گلستان
– 13مخابرات منطقه كهگیلويه وبويراحمد سالن كنفرانس می باشد.حضور در جلسه بازگشايی پاكات (ج) بالمانع است.
 - 9هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 10به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش،سپرده كمتر از میزان مقررو
چک شخصی و نظاير آن و پیشنهادهايی كه بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد و قیمت
های پیشنهادی تا مرحله انعقاد قرارداد با برنده و قیمت پیشنهادی برنده تا پايان مدت قرار داد اعتبار خواهند داشت.
 - 11مخابرات منطقه كهگیلويه وبويراحمد در رد يا قبول يک يا تمامی پیشنهادات مختار است.
 - 12ساير اطالعات  ،جزئیات و شرايط پیوست اسناد مناقصه مي باشد.
 -13ضمنا مدت قرارداد يکساله می باشد.
 -14با توجه به شیوع ويروس كرونا و احتمال تعطیلی رسمی از طرف دولت روزهای تعطیلی اعالم شده به تاريخ
آگهی اضافه می گردد.

نتایج یک مطالعه پزشکی نشان میدهد که
“حذف وعده صبحانه” و همچنین “دیر وقت
شام خوردن” دو عادت غلطی هستند که
میتوانند با خطر ابتال به عارضه “پروتئینوری”
(دفع پروتئین در ادرار) مرتبط باشند.
رابطه بین عادات غذایی و بروز بیماری مزمن
کلیه ( )CKDکامال مشخص نیست .در این
مطالعه جدید متخصصانی از دانشگاه کانازاوا
در ژاپن دریافتهاند که حذف وعده غذایی
صبحانه و دیر شام خوردن ممکن است با
خطر بیشتر پروتئینوری همراه باشد که یک
فاکتور اصلی در تشخیص بیماری مزمن کلیه
است.
بیماری مزمن کلیه به عنوان یک ناهنجاری
ساختاری /یا کارکردی کلیه یا کاهش
“فیلتراسیون گلومرولی” تعریف میشود.
بیماری مزمن کلیه در واقع یک عامل خطر
در مرحله نهایی بیماریهای کلیوی و قلبی -
عروقی است که از مشکالت اصلی سالمت در
چندین کشور به حساب می آیند.
دیابت ،فشار خون باال و چاقی از مهم ترین
عوامل بروز این بیماری هستند .اگرچه این
بیماری ها به صورت جداگانه با مصرف دارو
قابل درمان است اما در سال های اخیر
تغییرات رفتاری مانند رژیم غذایی مناسب و
ورزش کردن نیز در درمان این بیماری مورد
توجه قرار گرفته است.
همچنین بیماری مزمن کلیه با افزایش خطر
مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی  -عروقی
مرتبط است .بنابراین مهم است که درک
کنیم چه عادات و رفتارهایی ممکن است
پیشرفت این بیماری را تسهیل کنند .محققان
در یک بررسی به مطالعه روی رابطه بین
عادات غذایی و بیماری مزمن کلیه پرداختند.
در این مطالعه پزشکان ژاپنی روی پروتئینوری
به عنوان فاکتور تشخیصی بیماری مزمن کلیه
تمرکز کردند .پروتئینوری نشانه اولیه بیماری
کلیوی است .بنابراین پیشگیری از بروز این
شرایط برای حفظ سالمت فرد حائز اهمیت
است.
در این بررسی بیش از  ۲۶هزار بیمار باالی
 ۴۰سال حضور داشتند که در فاصله سالهای
 ۱۹۹۸تا  ۲۰۱۴تحت معاینه و نظارت بودند.
محققان دیر شام خوردن ،حذف صبحانه،
سریع غذا خوردن و مصرف مواد غذایی ناسالم
پس از وعده شام را به عنوان عادات غذایی
نامناسب معرفی کردند.
به گزارش نیوز-مدیکال نت ،سریع غذا خوردن
از شایع ترین عادات غذایی در بین این افراد
بود و دیر شام خوردن ،مصرف مواد غذایی
ناسالم پس از شام و حذف صبحانه در رتبه
های بعدی قرار گرفتند .در یک بازه زمانی
بیش از سه سال ۱۰ ،درصد از بیماران به دفع
پروتئین در ادرار دچار شدند .همچنین در
میان عادات غذایی نامناسب ،حذف صبحانه و
دیر شام خوردن با افزایش خطر پروتئینوری
مرتبط است.
در ایران گرفت

Email: kbomid92@gmail.com
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افزایش خطر بیماری کلیه
با دو عادت بدِ غذایی

کرونا جان  ۴۸۲نفر دیگر را

تمامى خوبى ها با خرد به دست آيد و كسى كه خردمند نيست  ،دين ندارد .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

سالمت

الری افزود :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی،
سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری،
البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان
در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند
وی گفت :در هفته ملی مبارزه با دیابت هستیم ،امسال این هفته در حالی برگزار
می شود که شاهد مرگ بیماران دیابتی به علت کرونا هستیم ،به طوری کلی
بیماران مزمن مانند افراد مبتال به دیابت بیش از دیگران در معرض خطرات
بیماری کووید ۱۹هستند به طوری که در ایران حدود  ۱۷.8درصد فوتی های
کووید ۱۹از بین بیماران مزمن است ،بنابراین لزوم رعایت اصول بهداشتی به
خصوص استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و و پرهیز از حضور در اماکن
شلوغ و پرازدحام و نیز استرس و فشارهای روانی برای افراد مبتال به بیماران مزمن
ضروری است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :بیماران مزمن و افراد مبتال به دیابت می توانند
با نصب اپلیکیشن رایگان  IEAبرای دریافت خدمات پزشکی از وزارت بهداشت
اقدام کنند.

website: omidkb.ir

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
دين ل ِ َمن ال َع َ
در ُك َ
قل ل َ ُه .
الخي ُر ُكلُّ ُه بِال َعقلِ  ،وال َ
إنَّما ُي َ

3

شركت مخابرات ايران  -منطقه كهگیلويه و بويراحمد به نشانی ياسوج – خیابان گلستان - 13
مخابرات منطقه كهگیلويه وبويراحمد – اداره تداركات تلفن 074 - 33227100و074 - 33230980

وگویی با اشاره به اینکه الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰با توجه به حکم قانونی مبنی بر
تحویل آن تا  ۱۵آذر ماه به مجلس ،آماده شده است ،گفت ۲۱ :تبصرهای که باید
همراه با جداول بودجه تهیه شود ،در اختیار وزرا قرار گرفت تا نظرات خودشان را
حداکثر تا پایان هفته به سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود :مواردی که الزم است برای آنها تامین نظر
شود یا جلسات مشترکی با دستگاهها برگزار شود ،نیز تا پایان هفته انجام خواهد
شد تا هفته آینده تبصرههای الحاقی به ماده واحده نیز در دولت مورد بررسی قرار
گیرد و به گونهای برنامهریزی شده که بتوانیم قبل از  ۱۵آذر الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۰را به مجلس تقدیم کنیم.
نوبخت با بیان اینکه این الیحه هم از سیاستهای کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی
و هم از برنامه اصالح ساختار بودجهریزی تبعیت میکند ،گفت :سازمان برنامه
و بودجه حسب نظر مقام معظم رهبری ،برنامه اصالح ساختار را در سال ۱۳۹۷
آماده و تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی کرد ،اما از آنجا که این برنامه
در شورا تصویب نشد ،نهایتا مجلس شورای اسالمی باید این برنامه را بررسی و
تصویب کند.

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

2

2

اقدامات حمایتی برای

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۴8۲بیمار
دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان قطعی
بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۴۲هزار و  ۴۶۱نفر رسید و  ۲۷استان همچنان
در وضعیت قرمز کرونا هستند .به گزارش خبرنگار ایرنا ،سیما سادات الری روز
سه شنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران افزود :در
 ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز ( ۲۷آبان  )۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۳،هزار و  ۳۵۲بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد
و سه هزار و ۷۹نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۷88هزار و  ۴۷۳نفر رسید .سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه
تاکنون  ۵۷۰هزار و  ۷۷۴نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .همچنین  ۵۶۹۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون پنج میلیون و  ۵8۶هزار و  ۱۴۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

همت اهلل دانش

سال چهاردهم * شماره  4 * 2744صفحه * 1000تومان

محدودیتهای جدید کرونا از زبان وزیر بهداشت:

رییس جمهوری با بیان اینکه با توجه به اهداف الیحه بودجه  ۱۴۰۰و برنامهریزی
انجام شده ،وضعیت اقتصادی رو به بهبود و رونق قرار خواهد گرفت ،گفت :برای
اقشار آسیبپذیر که تعطیلی ،کسب و کار آنان را دچار آسیب خواهد کرد ،اقدامات
حمایتی در نظر خواهیم گرفت .به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،یکصد و هشتاد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و در ادامه
مباحث جلسه گذشته ،رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند آمادهسازی
و نهایی شدن الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰ارائه کرد .رییس جمهوری با تاکید بر
اولویت تدوین الیحه بودجه براساس واقعیتهای اقتصادی و در عین حال تداوم
برنامههای توسعه کشور ،رشد و رونق تولید و ایجاد گشایش در معیشت مردم
و اقشار کمبرخوردار گفت :مقاومت ملت ایران در بیش از دو سال و نیم جنگ
اقتصادی بیسابقه با دشمنان قسم خورده به ثمر نشسته است و زمینههای بهبود
در شرایط اقتصادی مردم فراهم شده است و با وجود لطمات و صدمات سختی
که به اقتصاد کشور وارد شد ،دولت با حمایت و همکاری مردم اجازه نداد تحریم
کنندگان به اهداف شوم خود برسند.
روحانی ادامه داد :از این نظر با عنایت به اهداف الیحه بودجه سال آینده و
با برنامهریزیهایی که انجام شده ،با امیدواری میتوانیم اعالم کنیم وضعیت
اقتصادی کشور رو به بهبودی و رونق قرار خواهد گرفت.
رییس جمهوری پس از گزارش کارگروه اقتصادی کرونا درخصوص وضعیت
اقتصادی و مشکالتی که در اثر تعطیلیها برای برخی از مشاغل و کسب و کارها
در دور جدید اعمال محدودیتهای شدید ایجاد خواهد شد ،با اشاره به ضرورت
اعمال این محدودیتها با هدف حفظ جان و سالمت مردم اظهارداشت :بیتردید
در مسیر اجرای این محدودیتها افراد کمبرخوردار با مشکالتی روبرو خواهند شد
از این رو با وجود همه مشکالت و مضایقی که همه مردم شریف از آنها آگاهند،
دولت تصمیم گرفته است برای گروههای هدف و اقشار آسیبپذیر که در اثر
تعطیلی کسب و کار آنان دچار آسیب خواهند شد ،اقدامات حمایتی را در نظر
بگیرد.
روحانی به سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد با هماهنگی با وزارت تعاون و بانک
مرکزی درخصوص تامین اعتبارات مورد نیاز این خانوارها اقدام کند.
در پایان این جلسه محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
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تاثیر برخی دهانشویهها در
از بین بردن ویروس کرونا

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که
استفاده از برخی انواع دهانشویه میتواند
ظرف  ۳۰ثانیه کروناویروس را در “شرایط
آزمایشگاهی” از بین ببرد.
در این بررسی آزمایشگاهی مشخص شد که
استفاده از دهان شویه می تواند عامل بیماری
کووید -۱۹را ظرف  ۳۰ثانیه از بین ببرد.
هرچند انجام مطالعات بیشتر در این زمینه
و در شرایط خارج از آزمایشگاه برای تایید
اثربخشی آن ضروریست.
در این مطالعه این موضوع مورد بررسی قرار
گرفت که آیا استفاده از دهان شویه می تواند
سطح کروناویروس را در بزاق بیمار کاهش
دهد.
متخصصان علوم پزشکی دانشگاه کاردیف
در ولز در بررسی های خود دریافتند که در
نتایج آزمایشات مربوط به استفاده از دهان
شویه های حاوی  ۰.۰۷درصد از ماده تشکیل
دهنده “کلرید ستیل پیریدینیم” ()CPC
نشانه امیدوارکننده ای از کاهش خطر ابتال به
بیماری کووید -۱۹مشاهده شده است.
یافته های بدست آمده تایید کننده مطالعه
دیگری است که نشان می دهد مصرف دهان
شویه های حاوی  CPCدر کاهش میزان
کروناویروس موثر است.
به گزارش اسکای نیوز ،در این بررسی
آزمایشگاهی محققان شرایطی مشابه با
نازوفارنکس و دهانه حلق فرد ایجاد کردند.
این آزمایش بالینی که در مدت  ۱۲هفته
انجام گرفت به تعیین اثر دهان شویه در
کاهش بار کروناویروس در بزاق بیماران کمک
میکند.

محدودیتهای جدید کرونا از زبان وزیر بهداشت:

کاریکاتور

“شنبه” حیاتی برای کرونا

وزیر بهداشت با اشاره به اعمال محدودیتهای
جدید کرونا در کشور از شنبه گفت :معتقدم هیچ
آفتی برای اقتصاد یک کشور از تعطیلی و طوالنی
شدن دوره اپیدمی بیماری بدتر نیست و تعطیلی
بهتر از این است که کاسبی آلوده شده ،یک ماه
گرفتار بیماری شود و خدایی نکرده بر اثر بیماری
جان خود را از دست دهد.
دکتر سعید نمکی در جلسه با مسئوالن دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نامهای که به
مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری تقدیم
کرده است ،گفت :نامه عجیب و غمانگیزی بود
که در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد .مقام
معظم رهبری بالفاصله پیگیری کردند و جلسه
در حضور ایشان تشکیل شد .در جلس ه ستاد
مقابله با کرونا که با حضور مقام معظم رهبری
برگزار شد اتفاق عجیبی افتاد ،این یک سرفصل
جدید در تاریخ است؛ ایشان چند تکلیف فرمودند
و گفتند که مصادیق تعیین محدودیتها بر عهده
وزارت بهداشت است و هرچه ما اعالم کردیم
بقیه باید اجرا کنند.
وی افزود :دوم هم اینکه وزارت بهداشت باید
برای بیماریابی بیشتر طرح محله محور تهیه
کند و چون مصوبات ستاد ملی بالعمل میماند،
فرمودند قرارگاهی تشکیل شود تا مصادیق
اجرایی شود و این اتفاق بالفاصله رخ داد و
توانستیم در طول مدت کمتری این طرح را
تدوین کنیم؛ زیرا تجربه های خوبی پیدا کرده
بودیم .همانطور که در موج اول بیماری ۷۸
میلیون ایرانی را بر اساس پرونده الکترونیک
سالمت غربالگری کردیم و توانستیم از این
تجربه استفاده کنیم و بار بیمارستانها را کاهش
دهیم .با همکاری عزیزان بسیج جامعه پزشکی
و دوستان هاللاحمر طرح غربالگری مشتمل بر
چند بند اصلی را تدوین کردیم.
نمکی ادامه داد :با اشاره به آغاز طرح جدید
مدیریت کرونا گفت :اولین اقدام ما در این طرح
آموزش مردم است ،اگر اقناع عمومی ایجاد نشود
و شاید ما پوشش بیمهای کاملی نداشته باشیم
تا خسارت مردم را جبران کند ،هرچند دولت
در اوج تنگدستی دارد کارهایی را میکند و
دیشب هم بحث شد تا منابعی را برای تزریق به
گروههای کم درآمد تهیه کنیم اما ،معتقدم هیچ
آفتی برای اقتصاد یک کشور از تعطیلی و طوالنی
شدن دوره اپیدمی بیماری بدتر نیست .این
مشکل میتواند تمام دستآوردهای یک مملکت
را زیر سوال ببرد .من معتقدم تعطیلی بهتر از
پس از شیوع ویروس مهیب کرونا که بیماری
مهلک کووید  ۱۹را حدود یکسال است به جان
بشر انداخته ،مطالعه و کار برای ساخت واکسن
به عنوان راه حلی پایدار ،در بسیاری از کشورها از
جمله ایران آغاز شد؛ تالش برای ساخت واکسن
برای بیماری ای که به گواه پزشکان حتی ممکن
است پس از دستیابی به این پیشرفت هم
ریشهکن نشود و مانند انفلوانزا به یک بیماری
فصلی بدل شود.
در بین اخبار ضد و نقیض زیادی که در مورد
ساخت واکسن قطعی یا دست کم با درجه باالیی
از ایمنی زایی علیه این بیماری در نقاط مختلف
دنیا مانند روسیه ،انگلیس ،چین  ،امریکا و ...
منتشر شد ،حاصل کارگروه داروسازی “ فایزر”
که محصول تالش دو شرکت آلمانی و آمریکایی
است ،بیش از دیگران به چشم آمد؛ این شرکت
مدعی است واکسن تولیدی اش تا  ۹۰درصد
موفق عمل می کند و شیوه تازه ای را نیز در
ساخت واکسن ابداع کرده است.
در ایران نیز کار ساخت واکسن از روزهای اول
شیوع بیماری آغاز شد و بنابر گفته وزیر بهداشت:
«انستیتو پاستور و رازی  ۲مجموعه واکسن ساز
قدیمی و همگام با آنها ،چند شرکت دانش بنیان
و مجموعه برکت ،کمیته ملی واکسن را تشکیل
دادند و از بین  ۱۲گروه تولید ،سه گروه اقدامات
خوبی داشتند و دو گروه مدلهای حیوانی را نیز
پاس کردند و به سمت مدل انسانی می روند.
پس از آزمایش موفق واکسن کرونای ایرانی بر
نمونههای حیوانی از جمله میمون کار مطالعه
بالینی آن بر انسان نیز آغاز میشود».
خبرهای خوشحال کننده از توان کشور برای
ساخت واکسن ایرانی کرونا اما به همینجا ختم
نشد و چندی پیش سخنگوی سازمان غذا و دارو
اعالم کرد که« سرانجام واکسن های ایرانی کرونا
در جمع فهرست کاندیداهای واکسن سازمان
بهداشت جهانی قرار گرفتند و تاکنون هشت
واکسن ایرانی در این فهرست قرار گرفته اند،
همچنین تقریبا تمام استراتژیهای احتمالی
دستیابی به واکسنکووید ۱۹در ایران از مرحله
تولید آزمایشگاهی عبور کرده است».
حجت نیکیملکی  -رئیس مرکز اطالعرسانی
ستاد اجرایی فرمان امام نیز در صفحه مجازی
خود نوشت«:براساس اعالم رسمی سازمان
بهداشت جهانی ۳ ،پلتفرم از پلتفرمهای تولید
واکسن کرونای ستاد اجرایی فرمان امام در

این است که کاسبی آلوده شود و یک ماه گرفتار
بیماری شود و خدایی نکرده بر اثر بیماری جان
خود را از دست دهد .پس برای ما یکی از تلخ
ترین موارد ،مشکالت اقتصادی است اما از آن
تلخ تر این است که مقام معظم رهبری با تمام
غصهای که برای معیشت مردم میخورند گفتند
که بین مقوله سالمت ،اقتصاد و حتی امنیت،
مقوله سالمت مردم اولویت دارد و اگر دیدیم باید
یکی را انتخاب کنیم ،سالمت اولیترین است.
این فرمایش حکیمانه از فردی که در مسند
رهبری و پیش از این هم ریاست جمهوری کشور
را بر عهده داشته است ،حرف عادی نیست و این
تفکیک برخواسته از خرد است.
اعمال محدودیتهای جدید از شنبه
شهرهای زرد کرونایی چه شهرهایی
هستند؟
وزیر بهداشت ادامه داد :در این طرح دو بال
را با هم مدیریت میکنیم که اولین آن اعمال
محدودیتها است که از شنبه اعمال خواهد شد.
در طرح جدید شهرها را به سه گروه تقسیم
کردیم ،اول شهر زرد ،شهری است که در آن
به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر چهار بیمار بستری
 PCRمثبت داشته باشیم؛ یعنی یک شهر
یک میلیونی باید روزی  ۴۰بیمار بستری pcr
مثبت داشته باشد و ما چون میدانیم تعدادی
از بیماران کووید ۱۹بستری ممکن است pcr
مثبت نباشند و با سایر موارد بیماری برای ما
محرز شود باید حدود  ۵۰درصد به موارد بیماری
اضافه کنیم که یعنی ورودی بیمارستان ما روزانه
حدود  ۶۰نفر میشود.
افزایش زمان بستری بیماران کرونا در
بیمارستان
وی افزود :قبال متوسط زمان بستری بیمارستان
 ۵.۵روز بود اما امروز به دلیل چموش شدن
بیماری به  ۹تا  ۱۰روز رسیده است و در این
شهر به ازای یک میلیون نفر جمعیت۶۰ ،
تخت آی سی یو اشغال خواهد بود و  ۲۰درصد
از اینها کیس  ICUهستند که به  ۱۲۰تخت
هم در آنجا نیاز است؛ در حالی که حداقل باید
 ۳۰درصد از تختهای  ICUرا به مریضهای
اورژانسی اختصاص دهیم.
شهرهای نارنجی و قرمز کرونا
از زبان وزیر بهداشت
وزیر بهداشت همچنین در توضیح مناطق
نارنجی ،تاکید کرد :منطقه نارنجی منطقهای
است که در روز  ۶بیمار  PCRمثبت به ازای

هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت داشته باشیم که در
آن شهر به ازای جمعیت یک میلیون نفری۹۰۰
تخت و  ۱۸۰تخت  ICUنیاز داریم .در شهر
قرمز نیز  ۱۰بیمار مثبت به ازای هر  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت وجود دارد و در آن شهر به ازای
هر یک میلیون نفر ۱۵۰۰ ،تخت بستری و
 ۳۰۰تخت  ICUنیاز داریم ،ولی ما به جرأت
میگوییم تا کنون نگذاشتیم تا این لحظه بیماری
پشت درب بیمارستان بماند ،صدها بیمار افغان
بدون کارت را مجانی پذیرش کردیم و نگذاشتیم
قومیتی در ارجحیت باشد و این افتخار جمهوری
اسالمی است که قوم ترک ،لر ،کرد ،سنی و شیعه
همه مانند هم هستند و جنسیت ،سن ،پول یا
بی پولی برایمان مطرح نیست .هرگز نشد که
به خاطر کمبود تخت و یا ونتیالتور ،سالمندی
از دستگاه جدا شود تا دستگاه به فرد جوان
برسد؛ در حالی که در تمام دنیا این اتفاق افتاد.
بر همین اساس بود که دشمنان نتوانستند سوار
موجی شوند زیرا حتی پیرزن  ۱۰۳ساله سنی در
کردستان با کووید ۱۹بستری شد اما صحیح و
سالم مرخص شد.
دو هفته مهلت دهیم تا ورودی
بیمارستانها کم شود
وی محدودیتهای جدید را برای کمک به قطع
زنجیره انتقال بیماری و تابآوری نظام سالمت
موثر دانست و گفت :همکاران ما باید یک نفسی
بکشند .دوستان فکر میکردند تابستان راحتی
دارند و پاییز سخت است؛ اما این سختی به
هم متصل شد و اوضاع چنان نفسگیر شد که
لحظهای نتوانستیم درنگ کنیم و از همه بدتر
در اصفهان روزی  ۱۳تا  ۱۵پرستارمان آلوده
شده که در ماه رقم باالیی میشود .اینها یا باید
بستری شوند و یا به قرنطینه بروند ،ماهم که
نیروی وارداتی نداریم ،همین بچهها باید کار
کنند .پرسنلی که  ۲۴ساعته در لباس گرم قرار
است کار کند باید تابآوری او حفظ شود .هدف
اصلی ما این است که دو هفته مهلت دهیم و این
ورودی به بیمارستان را کم کنیم که هم مراقبت
از بیمار افزایش یابد و هم فرصت استراحتی برای
کادر درمان داشته باشیم.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه این آخرین فرصت
تاب آوری نظام سالمت است ،تصریح کرد :من از
روز آخر دی ماه که ویروس در چین شناسایی
شد دارم کار را مدیریت میکنم و نه از اول
اسفند .ما اولین کشوری بودیم که پروازهایمان
را با برخی جاها قطع کردیم و اولین کشوری
بودیم که  ۳۶گیت برای ورودی و خروجی تعیین
کردیم.
شنبه؛ از حیاتیترین تاریخها برای مدیریت
کروناست
نمکی گفت :این تاریخی که از شنبه برای
محدودیت اعالم کردیم یکی از حیاتی ترین
تاریخها برای مدیریت کرونا است ،اگر مردم کوتاه
بیایند بازی را میبازیم و به مرگهای  ۴رقمی
میرسیم ،روزی گفتم مرگها  ۳رقمی میشود
و کسی باور نکرد .مرگ چهار رقمی یعنی اینکه
به ورطهای خواهیم رسید که خالص شدن از آن
دشوار است کما اینکه زمانی هم که مرگها ۳
رقمی شد ما با پکیجی از مشکالت روبرو بودیم.
با بمب ویروس مواجهیم
قاطعانه باید پای محدودیتها باشیم
وی تاکید کرد :غفلت در این مقطع چه از
سوی مردم و مسئوالن یعنی پرتاب آخرین تیر
ترکش مدیریت بیماری و ما باید قاطعانه پای
محدودیتها باشیم و اگر کسی تخلف کرد
قاطعانه با او برخورد کنیم .کسی که بمب ویروس
است باید با او مقابله شود .اگر به مقامات امنیتی
بگویند کسی بمبی میخواهد جایی ببرد همه

گام بلند ایران
در ساخت واکسن کرونا

لیست جهانی واکسنهای نامزد کرونا در
 WHOثبت و اعالم شد».
وی همچنین تاکید کرد که« این واکسن پس
از طی مرحله تست انسانی و دریافت مجوزهای
الزم ،وارد بازار خواهد شد».
در همین راستا هم اخیرا چند عکس در فضای
مجازی منتشر شده که نشان از تالش محققان
ایرانی برای ساخت واکسن کرونا در یکی از
سایتهای تولیدی را دارد.
از چند روز گذشته اما خبرهایی مبنی بر آغاز
فاز آزمایش انسانی واکسن در کشور مطرح شده
تا جایی که سخنگوی سازمان غذا و دارو بدون
ذکر جزییاتی اعالم کرد که «آزمایش انسانی
(مطالعه بالینی) حداقل دو واکسن ایرانی کرونا
کلید خورده است».
در همین راستا دکتر کوهپایه زاده  -رییس
دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در اظهاراتی از
آغاز فاز مطالعات انسانی دو واکسن کرونا در
مجموعه این دانشگاه خبر داد .در این میان
اما دکتر احسان شمسی کوشکی ،عضو کمیته
اخالق توزیع واکسن در سازمان جهانی بهداشت،
به ایسنا اعالم کرد که «تا کنون هیچ مجوزی
برای آزمایش انسانی واکسن کرونا از سوی
کمیته اخالق صادر نشده و احتماال در اخباری
که درباره آزمایش انسانی واکسن مطرح شده،
منظور طراحی و فراهم سازی شرایط آزمایش
انسانی بوده است».
وی تاکید کرد که « کمیته اخالق خانه آخر است
و اگر پروتکل در آنجا هم تایید شود ،کار میتواند
آغاز شود و احتماال طی یک ماه آینده مطالعه
بالینی فاز یک واکسن ایرانی کرونا در کشور اغاز
می شود».
همچنین دکتر حیدر محمدی – مدیر کل امور
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز
در پاسخ به ایسنا درباره وضعیت صدور مجوز
برای آغاز مطالعه بالینی واکسن ایرانی کرونا،
گفت «:ما هنوز مجوز رسمی برای مطالعات
بالینی انسانی واکسن کرونا را صادر نکرده ایم

و هیچ شرکتی وارد فاز بالینی نشده است و همه
واکسنها در مرحله پیش بالینی هستند».
وی همچنین با بیان اینکه «در مرحله ای هستیم
که برخی شرکت ها تقاضا کردند که مطالعات
بالینی خود را در فاز یک ،دو و سه آغاز کنند»،
در عین حال ابراز امیدواری کرد که «این موضوع
ظرف روزها یا هفته های آینده استارت بخورد».
در همین راستا روز گذشته ،دکتر جلیل
کوهپایهزاده  -رییس دانشگاه علوم پزشکی
ایران با اشاره به قرارداد این دانشگاه با یکی از
شرکتهای در حال ساخت واکسن جهت انجام
فاز مطالعات انسانی واکسن ،به ایسنا گفت :البته
در حال حاضر مجوزی برای آغاز مطالعات انسانی
اخذ نشده ،اما کد اخالقی برای این واکسن
دریافت شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین
گفت :در مورد واکسن دیگری هم با شرکت
دیگری مذاکره کردیم و اعالم آمادگی کردیم در
مجموع ه دانشگاه به صورت پایلوت و نمونه فاز
مداخالت انسانی را انجام دهیم.
وی درباره زمان اجرای فاز مطالعات انسانی
واکسن ابراز امیدواری کرد که تا اواخر آذرماه
بتوانند نمونه را دریافت کنند و گفت :پس از
آن یک تا دو ماه هم زمان خواهد برد تا ترایال
انسانی آن انجام شود و تصور میکنیم در مورد
این دو واکسن که دانشگاه ما مسئول آن است
،تا اواسط زمستان میتوانیم به انجام فاز انسانی
واکسن امیدوار باشیم.
کوهپایه زاده اساس کار در انتخاب افراد برای
آزمایش انسانی واکسن کرونا را داوطلبانه خواند
و گفت :با اعالم فراخوان اقدام به جذب داوطلب
میکنیم و طبیعتا برخی ویژگیها و مشخصات
در ترایال انسانی برای داوطلبان تعریف میشود.
روز گذشته اما وزیر بهداشت با ارایه اطالعاتی
تازه درباره تولید واکسن ،ابراز امیدواری کرد که
در آینده ای نزدیک ،ایران هم به عنوان یکی از
کشورهای پیشتاز ساخت واکسن کووید -19در
جهان مطرح خواهد شد.

بر سر او میریزند؛ اکنون هم با بمب ویروس
مواجه هستم و قدرت سرایت ویروس  ۱۰برابر
شده است و ابتال خانوادگی شده است .عزیزان
در اجرای پروتکلها قاطع باشید .هرگونه کتمان
و گذشت یعنی اضرار به غیر و ضرر زدن به حقوق
سایر شهروندان.
دورهمیها عامل  ۵۱درصد از انتقال کرونا
وزیر بهداشت ادامه داد :طرح گسترده بیماریابی
بر مبنای کار محله محور کار آموزش و اقناع
عمومی را انجام خواهیم داد و با کمک بسیج،
هالل احمر ،خیرین ،سازمانهای مردم نهاد و...
سطح آگاهی عموم را باال میبریم .افتخار داشتم
طرحی داشته باشم به نام هر خانه یک پایگاه
سالمت و اعتقادم بر این بود که محور خانواده و
آموزش او بسیار مهم است و او باید سفیر سالمت
ما باشد و ما تا  ۱۰میلیون سفیر سالمت تربیت
کردیم و بعد پایمان در باتالق کرونا گیر کرد و
روند کند شد .اگر در هر خانه یک سفیر سالمت
داشته باشیم ،انتقال آموزش محله محور بهتر
میشود .اکنون  ۵۱درصد از عوامل ایجاد کننده
بیماری دورهمیها است ،نمیشود ما شهرها را
تعطیل کنیم و در این شبهای طوالنی زمستان
 ۶۰نفر در یک خانه جمع شوند ،طرح محله
محور ما باید آموزشها را منتقل کند.

جریمه ۲۰۰هزار تومانی
برای تردد فرد مثبت کرونا
نمکی تصریح کرد :برای ردیابی افراد در قرنطینه
سیستمی را در نظر گرفتیم و برای آنها جریمه
در نظر گرفتیم ،در مرحله اول فرد مثبتی که
در جامعه تردد کند  ۲۰۰هزارتومان جریمه
خواهد شد ،و در مرحله بعد به قرنطینه اجباری
خواهد رفت .گروه دوم قرنطینه برای افراد سالم
و ریسکپذیر هستند که شامل افراد باالی
 ۶۵سال و بیماران خاص میشوند و جمعیتی
معادل  ۱۱میلیون و  ۷۰۰هزار نفر دارند و ۸۸
درصد مرگهای ما مربوط به افراد پرریسک و
افراد باالی  ۶۰سال و افرادی است که بیماری
زمینهای دارند .این افراد اگر به بیمارستان بروند
هم شرایط سختی خواهند داشت .ما باید تالش
کنیم این افراد آلوده نشوند ،خدمات الکترونیک
دریافت کنند و سعی داریم با کمک سازمان
بسیج و هالل احمر خدمات آنها را در منزل به
صورت دورا پزشکی ارائه دهیم و حتی اگر نیاز به
خرید دارند بچههای بسیج کمک کنند که خرید
فرد درب منزل به او برسد.
وی به درمان سرپایی در پکیج فعلی اشاره کرد
و گفت :اگر در سه یا چهار روز اول به بیمار
مبتال به کرونا برسیم ،فرد به فاز بحرانی نمیرود.
 ۸۰درصد افرادی که در جامعه تردد میکنند
عالمت ندارند و  ۲۰درصد عالمت دارند که  ۵تا
 ۶درصد آنها به بیمارستان میروند و بیماران ما
معموال بیماری را از افراد ناقل دریافت میکنند.
 ۵۰درصد بیماران نیازمند به اینتوبه جان خود
را از دست میدهند .مریضهای ما در فاز التهابی
از دست میروند ،هرچه سطح ویروس باالتر
رود ،مریض گرفتارتر میشود .اگر روزهای اول
لود ویروس پایین آید وضعیت بیمار کنترل
میشود که در درمان سرپایی این کار را برای
مریضها انجام میدهیم .وی در بخش دیگری
از صحبتهایش گفت :در برههای که بیماری
در حال فروکش کردن بود بارها عرض کردم
که در دقایق  ۹۰گل میخوریم و خوردیم .از
خوشباوری مردم سهمگینتر خوشباوری وزیر
بهداشت است؛ اگر من فکر کنم که بیماری تمام
شد ،این موضوع خطرناکتر است .با نگاهی به
نمودارها میبینیم که کف دره و قله جایی است
که ما پروتکلها را رعایت کردیم و اوج قله جایی
است که ما پروتکلها را رها کردیم.
نمکی همچنین خواستار آن شد که سازمان
جهانی بهداشت ،ایران را به عنوان کشوری که
در اوج تحریمهای ضالمانه گامهای موثری در
این راستا برداشته را ،بیش از پیش حمایت کند
و مراحل کار کارشناسی ساخت واکسن از سوی
دانشمندان ایرانی را تسریع کند.
در همین راستا و به اذعان وزیر بهداشت ،پس
از بررسی محتویات ارسالی مطالعات و اقدامات
دانشمندان ایرانی در زمینه تولید واکسن
کووید -19از سوی سازمان جهانی بهداشت،
روز گذشته نشستی مجازی جهت بررسی
ساخت واکسن کووید -19در ایران با حضور وزیر
بهداشت کشورمان ،مدیرکل سازمان بهداشت
جهانی منطقه مدیترانه شرقی و کارشناسان
ارشد سازمان بهداشت جهانی از ژنو ،قاهره و
تهران برگزار شد؛ نشستی که نمکی از آن «به
عنوان نقطه ای افتخار آفرین جهت گزارش
پیشرفت کار ساخت واکسن در جمهوری اسالمی
ایران برای پیشگیری از کووید  »۱۹یاد کرد.
نمکی با اعالم اینکه «چند واکسن از این مجموعه
واکسنها فازهای  ۱و  ۲مطالعات را گذراندند و از
هفته آینده یا بعد از آن وارد فاز مطالعات انسانی
خواهند شد» تاکید کرد که «همه این حرکت ها
مبتنی بر استانداردهای بین المللی است و گام
به گام با تایید کارشناسان جهانی بهداشت پیش
خواهد رفت».
در هر حال این روزها اخبار خوشحال کننده
ای از پیشرفتها در تولید واکسن کووید-19
به گوش می رسد و بی تردید به ثمر نشستن
تالش دانشمندان داخلی و به دنبال آن تقویت
دسترسی جامعه ایرانی به واکسن پاندمی قرن،
بسیار امیدبخش تر است .در همین راستا جهت
پاسخ به ذهن تشنه مخاطب خسته از کرونا و
همچنین جلوگیری از برخی سوءاستفاده ها و
بستن دست شیادان عرصه سالمت ،الزم است
اطالعات بیشتر و البته مستمر در این زمینه در
اختیار مردم قرار گیرد و با وضوح و شفافیت
باالتری درباره مراحل تولید ،کاندیداهای دریافت
واکسن در فاز آزمایش انسانی و عوارض احتمالی
آن ،مدت زمان مورد نیاز برای مشخص شدن
ایمنی زایی واکسن ،مدت زمان الزم برای تولید
انبوه آن و  ...صحبت شود تا افکار عمومی به دور
از فیکنیوزها ،با دلگرمی بیشتری اخبار تالشهای
متخصصان کشور را دنبال کند.
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جامعه

با آرام شدن فضا باید آهنگ حضور
دانش آموزان در مدرسه را بزنیم

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هرکاری در کرونا تعطیل شد
ما باید تالش کنیم آموزش تعطیل نشود گفت :جامعه زنده ،پویا و
طراز جامعه ای است که می تواند در بحران ها روی پای خودش
بایستد و آموزش را پیش ببرد.
محسن حاجی میرزایی در دومین اجالسیه سیزدهمین کنگره
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان ،خطاب به دانش
آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسالمی گفت :با مجموعه ای رو
به رو هستیم که اقدامات مهمی در دستورکار دارد .فرزندان عزیزم
در اتحادیه می دانند که محیط زندگی ما محیط زندگی پویایی
است و تغییرات سریع و پرشتاب است و دائما نسبت ما با پدیده
هایی که با آنها سروکار داریم تغییر می کند و کیفیت ایفای نقش
های قبلی را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود :این تغییرات نیازمند برنامه ریزی های متفاوتی برای
ایفای نقش است .این تغییرات سالمت اجتماعی ،روانی ،روحی
و جسمی نسل ما را در معرض خطر قرار می دهد و آنها را از
موجودی فعال به موجود منفعل و مستاصل تبدیل می کند .آن
چیزی که همه ما باید مراقبت کنیم این است که باید نسل ما
از آسیب این تغییرات مصون شود و در برابر آنها مراقبت شده و
توانمند شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات
اتحادیه می تواند پیشگیری از آسیب های اجتماعی باشد گفت:
این نسل در معرض این مخاطرات قرار دارد و باید مورد توجه قرار
گیرد .طرحی را در وزارتخانه تحت عنوان طرح نماد در دست اجرا
داریم که اتحادیه می تواند یکی از اعضای مهم آن باشد و به ما
کمک کند.
حاجی میرزایی افزود :در درجه اول اعضای دانش آموزی اتحادیه
باید مراقب باشند که خودشان آسیب نبینند و در درجه دوم از
دانش آموزان دیگر مراقبت کنند .اکنون گزارشی که از فعالیت
های انجمن ارائه شد و قابل تقدیر بود اما به نظر رسید جای این
نوع کارها خالی است و نیازمند توجه بیشتر به این موضوع هستیم.
وی با بیان اینکه ما و جهان در برابر پدیده غیرمنتظره ای قرار
گرفتیم که تمام اهداف و ماموریت هایمان را تحت الشعاع قرار
داد اظهار کرد :همه ما برای سال های سال از روش های دیگری
استفاده می کردیم و برنامه ریزی های ما حول جهت دیگری شکل
گرفته بود که مبتنی بر حضور دانش آموز بود عنوان کرد :امروز
هم معتقدیم هیچ چیزی به اندازه حضور دانش آموزان در مدرسه
اثرگذار نیست و امیدواریم جامعه از مواجهه هیجانی با پدیده های
مهم انصراف دهد و توجه عمیق تری به موضوعات داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش افزود :مدرسه جایی است که از دانش
آموزان مراقبت می شود و مراقبت از آنها در مدرسه ،کمتر از
مراقبتی که در جامعه از آنها می شود نیست .باید به فرزندانمان
بیاموزیم چگونه در برابر خطرها از خودشان محاظت کنند .البته
این حرف مربوط به زمانی که بیماری شیوع گسترده پیدا کرده،
نیست .ما در ابتدا دانش آموزان را به چند دسته تقسیم کردیم.
دانش آموز کالس اولی یا دانش آموز هنرستانی که کارگاه عملی
دارد باید به مدرسه بروند .باید تالش کنیم به تدریج با آرام شدن
فضا مجددا آهنگ حضور دانش آموزان در مدرسه را بزنیم.
حاجی میرزایی با بیان اینکه اگر بنا شد دانش آموزان به مدرسه
نیایند ،نباید مدرسه را به کلی تعطیل کنیم گفت :مدرسه حلقه
اتصال با خانواده و کانون پیوند ما و خانواده هاست و اگر مدرسه
را تعطیل کنیم یعنی حلقه اتصال را برداشته ایم .تنها زمانی که
مجاز هستیم برای مشاغلی است که به ضرورت های مهمی سرکار
می آیند و یکی از آن مکان ها مدرسه است زیرا باید مراقبت کنیم
دانش آموزان آموزش های الزم را ببینند.
وزیر آموزش و پرورش افزود :کار در این فضا فرصت ها و تهدید
هایی دارد که باید از فرصت ها استفاده و برای تهدیدها تدبیر
کنیم.
حاجی میرزایی اضافه کرد :نزدیک به  ۷۰۰هزار نفر به مدت سه
هفته در امتحانات نهایی شرکت کردند ،کنکور سراسری هم برگزار
شد و اوضاع کنترل شد و با مشکل خاصی روبه رو نشدیم .ترجیح
ما این است تا جایی که می شود آموزش ها حضوری باشد ،مگر
ستاد ملی کرونا اجازه ندهد که ما هم تبعیت می کنیم و همان
کار را انجام می دهیم.

کیت ایرانی تشخیص سریع کرونا
رونمایی شد

کیت ایرانی تشخیص سریع مبتنی بر آنتی ژن کرونا که در مدت
 ۱۵تا  ۲۰دقیقه می تواند مبتالیان به کرونا را شناسایی کند ،با
حضور معاون اول رییس جمهوری رونمایی شد.
مراسم رونمایی از کیت ایرانی تشخیص سریع مبتنی بر آنتی ژن
کرونا امروز سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری ،محمدرضا مخبر
دزفولی رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و علیرضا زالی
فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران برگزار شد.
سید سجاد مروجی مدیرعامل شرکت سالمت الکترونیک برکت
در حاشیه این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت :در این مرحله کیت
تشخیص سریع مبتنی بر آنتی ژن کرونا را تولید کردیم.
وی اظهار داشت :این کیت امروز با حضور مسووالن رونمایی شد و
روانه بازار هم خواهد شد.
مروجی خاطرنشان کرد :از اواخر سال گذشته که کرونا شروع شد،
کار در بحث کیت های تشخیصی کرونا را آغاز کردیم و سپس
تولید نسل جدید کیت تشخیصی آغاز شد .این کیت ظرف  ۱۵تا
 ۲۰دقیقه می تواند شناسایی افراد مبتال را انجام دهد.
وی بیان داشت :این کیت می تواند زنجیره بیماری را قطع کند و
به عبارتی در بیماریابی نقش بسیار بااهمیتی دارد.
مدیرعامل شرکت سالمت الکترونیک برکت با تاکید براینکه این
فناوری توسط محققان ایرانی به دست آمده است ،گفت :شرکت
سالمت الکترونیک برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام در چند ماه گذشته به کار تحقیق و پژوهش در حوزه کیت
های تشخیصی کرونا روی آورد .وی افزود :این کیت عملکرد مشابه
تست های تشخیصی پی سی آر دارد .مروجی در مورد تفاوت
این محصول با کیت های معمولی گفت :این کیت برای بیماران
سرپایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و دسترس پذیری افراد
در مناطق دوردست و محروم در نقاط مختلف شهری را فراهم می
کند .وی ادامه داد :این کیت قیمت بسیار پایین تری در مقایسه
به کیت های موجود در بازار دارد و قیمت آن حدود  ۳۰درصد
کیت پی سی آر در بازار است .این محصول فناورانه می تواند صرفه
جویی ارزی قابل توجهی برای کشور داشته باشد.

