تعطیالت برای این بود که
به مردم بگوییم شرایط سخت است

دورهمیها،
مهمترین عامل شیوع کرونا

اگر تمام مردم دورهمی ها را کنار بگذارند و در تجمعات غیر
ضرور شرکت نکنند و ترددها را کاهش دهند ،وضعیت بهبود
مییابد .این تعطیالت برای این بود که به مردم بگوییم شرایط
سخت است و شرایط هشدار است .حجت االسالم حسن
روحانی رئیس جمهور صبح روز شنبه در جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز روز اول آذرماه است...

اثربخشی مداخالت غیر دارویی ( )NPIsیا به اصطالح
میزان
ارزیابی از
ِ
ِ
کرونایی” اعمال شده از سوی دولتها ،در کاهش
های
ت
“محدودی
خودمان
ِ
گسترش کروناویروس و آگاهی بخشی به منظور آمادگی برای مقابله با
آن در آینده بسیار مهم است.مجله “نیچر” در مطالعهای آماری به تعیین
اثربخشی  ۶۰۶۸کد مداخالت غیر دارویی به کار گرفته شده در  ۷۹منطقه
بر میزان شیوع بیماری کووید -۱۹پرداخته است.
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این دو هفته
در خانه بمانید
معاون برنامهریزی و نظارت ستاد فرماندهی
مقابله با کرونا تهران با بیان اینکه بر اساس
آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت
همه استانهای کشور در وضعیت قرمز
قرار دارند ،بر پرهیز از سفر و دورهمیهای
خانوادگی به عنوان اصلیترین عامل شیوع
بیماری تاکید کرد.
دکتر علی ماهر با اشاره به روند صعودی
آمار ابتال در تهران و اکثر استانهای کشور،
اظهار کرد :در این راستا اگر بخواهیم موارد
صرفا قطعی ابتال به کرونا در شهر تهران
را مدنظر داشته باشیم ،وضعیت تهران
همچنان قرمز است.
وی در این رابطه با اشاره به آخرین
گزارش وزارت بهداشت که توسط سازمان
جهانی بهداشت نیز تایید شده ،عنوان
کرد :بر اساس این گزارش متاسفانه تمام
استانهای کشور در وضعیت قرمز قرار
دارند ،اتفاقی که تقریبا برای اولین بار
رخ داده ،چراکه تا همین هفته گذشته
نیز چند استان را به صورت زرد و نارنجی
داشتیم ولی االن تمامی استانها وضعیت
قرمز دارند .لذا این مساله رعایت پروتکلها
از سوی همه افراد جامعه را میطلبد
ت بر رعایت
و از طرفی کنترل و نظار 
محدودیتها و پروتکلها نیز باید در همه
بخشها تشدید شود.

در اجرای طرح محدودیت های کرونایی؛

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از
برخورد قاطع و قانونی با برگزارکنندگان مراسمهای
عزا و عروسی خبر داد .رئیس کل دادگستری استان
کهگیلویه و بویراحمد طی دستوری به دادستانهای
عمومی و انقالب شهرستانها و روسای بخشهای
قضایی دستور دادند که با افراد موثر در تشکیل
و دعوت به کانونهای جمعیتی مانند عروسیها و
مراسم تشییع جنازهها که نقش بسیار موثر و نگران
کنندهای در ابتالی مردم به بیماری منحوس کرونا
در استان کهگیلویه و بویراحمد دارد برخورد قاطع و
بازدارنده نمایند...
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خدمات مخابرات استان

بصورت غیرحضوری ارائه می شود
سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه
وبویراحمدگفت:این شرکت میز خدمت را
از سنتی به الکترونیکی ارتقا داده است و به
همین خاطر همه خدمات شامل درخواست ها
و مطالبات مشترکان به صورت غیرحضوری ارائه
می شود .سید محمدهادی امیری اظهار داشت
مشترکان مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد
می توانند برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا
و به حداقل رسانیدن مراجعات حضوری مطالبات
و درخواست های خود را از طریق سامانه
های تعریف شده پیگیری کنند.وی بیان کرد:
مشترکان برای دریافت و پرداخت قبوض...
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کهگیلویه و بویراحمد
بارانی می شود

2
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یک استعفا ،بدون روتوش

اصل داستان چه بود؟
نمکی در اصفهان گفته بود ۹۸ :درصد از تحقیقات در نظام
سالمت ،صرف انتشار مقاالت در مجالت میشود که به کار
نمیآید ،به شدت به روند تحقیقات نظام سالمت ،انتقاد

با برگزار کنندگان مراسمات
عزا و عروسی برخورد می شود

عزم همگانی ،
کلید موفقیت

ابتالی  ۸۳درصد بیماران از طریق
دورهمیهای خانوادگی
دکتر ماهر با بیان اینکه هر تماس و ارتباطی
در این شرایط میتواند بر حجم بیماری و
گسترش بیش از پیش اپیدمی تاثیرگذار
باشد ،بر پرهیز از سفر و دورهمیهای
هر چند محدود و خانوادگی تاکید کرد
و گفت :بر اساس آخرین مطالعات انجام
شده ۸۳ ،درصد بیماران از طریق همین
گردهماییهای خانوادگی مبتال شدهاند،

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گالیههایی از
معاونت تحقیقات این وزارتخانه انجام داد که این گالیهها
روز جمعه ابتدا با نامه رضا ملک زاده و سپس با استعفای
او مواجه شد.
سعید نمکی هفته گذشته در جلسه ستاد دانشگاهی کووید
 ۱۹در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گالیههایی به روند
تحقیقات در زمینه ویروس کرونا مطرح کرد .گالیههایی
که خوشایند معاون تحقیقات وزارت بهداشت نبود و در
نهایت منجر به استعفای رضا ملک زاده شد.
وزیر بهداشت در اصفهان به نقش تحقیقات در حوزه
سالمت اشاره کرده بود و تخمینهایی که در زمینه کرونا
انجام شده بود را نادرست دانست .تخمینها و پژوهشهایی
که باید عصای دست وزارت بهداشت برای مقابله با کووید
 ۱۹میشد ،اما دادههای چندان موثری را به دست نداد.

رئیس کل دادگستر کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

دارم .نامه بنده به دکتر ملک زاده در روزهای نخست شیوع
کرونا در کشور را مشاهده کنید که  ۱۰آیتم تعیین شد ،اما
یکی از آنها تاکنون جواب نداده است .کدام وزیری با چنین
یافتههای شکستهای میتواند بخش سالمت کشور را اداره
کند؟ اصال نباید بر یافتههایی که بر حسب یک تخمین به
وزیر داده میشود ،کار و اعتماد کرد .این تخمینها تاکنون
درست نبوده و  ۱۰مدل اپیدمیولوژیک به من دادند که
هیچ کدام صحیح نبود و برای هیچ اقدامی نیز کارایی
نداشت.
نامهای که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده ،مربوط به
 ۱۸اسفند  ۹۸است .نمکی در این نامه خطاب به ملک
زاده نوشته بود :با توجه به شیوع کووید  ۱۹در کشور،
بررسیهای جنبههای مختلف بیماری ،میطلبد تا تیمهای
تحقیقاتی متعدد کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی به این امر مهم بپردازند و مواردی از
قبیل میزان شیوع ،توزیع سنی ابتال ،اثربخشی رژیمهای
دارویی ،میزان مرگ و میر و رابطه آن با سن ،جنس و
نژاد ،تاثیرگذاری نحوه مراقبتها ،ماهیت و رفتار ویروس و
جهشهای احتمالی ،بررسی روند اپیدمیولوژیک و قدرت

سرایت آن ،ردیابی منابع اولیه آلودگی ،نقاط و تاریخ شروع
بیماری در کشور ،تاثیر رفتار اجتماعی بر گسترش بیماری،
تاثیر بیماری بر بهداشت روان جامعه یا شیوههای موثر
پیشگیری ،عوارض اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بیماری،
مقایسه موارد کشورمان با دیگر کشورها و دهها جنبه دیگر
میتواند موضوعات مهم تحقیقاتی و حاصل آن عالوه بر
جمع آوری مستندات این دوران پر اهمیت راهگشای
همکارانمان در اصالح رویههای اجرایی مبارزه و کنترل
بیماری باشد.
وزیر بهداشت در این نامه حداقل به  ۱۳مورد تحقیق
در زمینه کووید  ۱۹و آثار آن در کشور اشاره کرده و
گالیههای او در اصفهان ،آدرسی به همین نامه داشت.
حتی نمکی در این نامه به استفاده از ظرفیت تیمهای
تحقیقاتی هم اشاره کرده و نوشته است :استفاده از ظرفیت
تیمهای تحقیقاتی در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کشور میتواند مهمترین ابزار کمک به
این تحقیق در عرصه ملی به کار آید.
واکنش معاون وزیر چه بود؟
رضا ملک زاده صبح جمعه در پاسخ به گالیههای وزیر
بهداشت نامهای منتشر کرده و در بخشی از این نامه درباره
مطالعات انجام شده در زمینه کووید  ۱۹نوشت :اپیدمی
کووید  ۱۹در تاریخ تمدن معاصر بشر به عنوان یک مشکل
عظیم بهداشتی جهانی ،بی سابقه بوده است .در چنین
شرایطی ،مطالعات اپیدمیولوژی انجام گرفته در ایران
درباره کووید  ۱۹ضمن ارائه پیش بینیهایی که امروز
واقعیتهایی از آنها را شاهد هستیم و هشدارهای الزم
مبنی بر افزایش آمار مبتالیان و شمار مرگ و میرها در
صورت ضعف در مدیریت اجتماعات و فقدان نظارت کافی
و بدون تعارفات در اجرای مقررات مقابله با کرونا ،ابتالی
 ۳۰میلیون ایرانی به ویروس کرونا تاکنون که عمده این
جمعیت بدون عالمت و نیاز به بستری بودهاند را تخمین
زده و همچنین هشدار داده بودند که حداقل  ۳۰میلیون
ایر انی دیگر در صورت تداوم این روند ،در معرض ابتال
هستند .مطالعات اپیدمیولوژی کووید  ۱۹در ایران ،قاطعانه
اعالم کردهاند که این اپیدمی در جهان ،با واکسن خاموش
خواهد شد و تا آن زمان تنها راه تمام کشورها ،نظارت
دقیق و بدون تعارفات بر اجرای پروتکلهای بهداشتی
است.
ملک زاده در بخش دیگری از این نامه نوشت :مطالعات
اپیدمیولوژی درباره کووید  ۱۹عوامل خطر افزایش
روزافزون شیوع کرونا ،نقاط پرخطر ایران ،افراد پرخطر و
آستانه خطر هر یک از مناطق را به طور دائم رصد و منتشر
کرده و به روشنی برای شما و اعضای ستاد ملی مقابله با
کرونا معرفی کرده است .باید دید دستگاهها چه اندازه در
برخورد با افراد خاطی در مسافرتها ،اجتماعات و نادیده
گرفتن مقررات که بر شمار مبتالیان و مرگ و میرها افزوده
است ،موفق بودهاند.
هرچند اشاره ملک زاده در این زمینه تا حدی صحیح
است ،اما باید پرسید که آیا دادههای این مطالعات به ستاد
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ملی مقابله با کرونا ارائه شده است؟ این در حالی است
که معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از ابتدای
شیوع کرونا بارها در جلسههای این ستاد حضور داشته
و میتوانست از برگزاری برخی مراسم با ارائه هشدارها
جلوگیری کرده یا بر بستن جادهها برای جلوگیری از
مسافرتها با توجه به مطالعات مورد ادعا ،پافشاری کند.
نکته دیگر برخی توصیههای نه چندان صحیح مانند ایمنی
گلهای یا استفاده از برخی داروها برای بیماران مبتال به
کرونا بود که با انتقادهای فراوانی همراه شده است .مسائل
مختلفی که جای سوال دارد و با استعفای ملک زاده شاید
پاسخ شفافی برای آنها ارائه نشود.
پیش بینیهای نه چندان درست از کرونا
وزیر بهداشت در اصفهان از پیش بینیهای نه چندان
درست در زمینه کرونا هم گالیه کرده و گفته بود :برخی
محققان که برای من از سارس گزارش آورده بودند،
روزهای اول پیش بینی میکردند که از اردیبهشت خیال
ما راحت شده و رفتار ویروس مثل اجدادش سارس است
و با گرما ،کار آن تمام میشود .به آنها گفتم اصال این
حرفها را قبول ندارم .همیشه اتاقم به روی دانشمندان باز
است ،چون معتقدم دولت مردی میتواند خردمندانه عمل
کند که راه و در را به روی دانشمندان باز کند.
نمکی بیان کرد :اپیدمیولوژیستی که خودش را سرگروه
میدانست ،آمد و توضیح داد که کرونا در فصل گرما
تمام میشود ،اول خندیدم و بعد گفتم انشاءاهلل که پیش
بینیهای شما و تیم شما درست باشد ،اما من باید برای
اداره کشور ،بدبینانهترین شیوه را انتخاب کنم که در باتالق
بیماری گرفتار نشوم و گفتم آنچه از ویروس میبینم با
اجدادش متفاوت است و ماهیت کووید  ۱۹با اجدادش
یکی نیست و تابستانی بدتر از بهار میبینم.
هرچند این اظهارات وزیر بهداشت جای تامل دارد ،اما
آنچه مسلم است در زمینه کووید  ۱۹نمیتوان پیش بینی
قاطعی ارائه کرد و اصال اگر نمکی به این پیش بینیها در
فروردین و اردیبهشت اعتماد میکرد ،جای سوال داشت.
زیرا با ویروسی مواجه هستیم که هنوز بسیاری از کشورها
در رفتار و جهشهای آن ماندهاند و هیچ داروی اختصاصی
یا واکسن موثر و تایید شدهای برای آن ساخته نشده است.
استعفای ملک زاده در رسانهها
نکته قابل توجه در متن نامه استعفای رضا ملک زاده
این است که به «عدم تشکیل شورای معاونین طی  ۶ماه
گذشته و عدم اختصاص وقت برای بحث در امور آموزشی،
پژوهشی و دانشجویی» اشاره میکند .نکتهای مهم که
نباید از آن غافل ماند.
اگر وزیر بهداشت در ماههای اخیر با نزدیکترین یاران
خود جلسهای تشکیل نداده یا بعد از ماهها در دو هفته
قبل ،جلسهای با روسای دانشگاههای علوم پزشکی داشته
که منجر به نامه  ۶۵رییس دانشگاه برای تعطیلی دو
هفتهای شده ،از چه کسانی مشاوره و راهنمایی میگیرد
که بر اساس آن تصمیم گیری میکند؟

پای وزارت امور
خارجه در استان
باز می شود
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وقتی شرم کودکان را به سکوت
وا می دارد...

کودکان به دلیل بیدفاع بودن و آسیب پذیری
باالیشان مستعد آزاردیدگی بیشتری در جامعه
هستند .برخی از آنها نظیر کودکان کار ،گاه برای
رسیدن به حداقل معیشت حاضرند در برابر آزارهای
روانی و جسمی سکوت کنند و حتی خود ...

3

آنچه در متن استعفای معاون تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت مشخص است ،گالیههای فراوان او در زمینه عدم
مشورت و توجه به توصیهها و هشدارهاست .در حالیکه
مسیر مدیریت کووید  ۱۹قدر مسلم از دانشگاههای علوم
پزشکی و مسیر علمی میگذرد و اگر وزیر بهداشت وقتی
برای مشورت با روسای دانشگاههای علوم پزشکی نگذارد،
از چه کسانی میتواند بهترین مشورت را بگیرد؟
به هر حال استعفای عجیب ملک زاده در روز جمعه و از
طریق انتشار در رسانهها جای سوال فراوانی باقی گذاشته
که چرا شورای معاونین وزارت بهداشت تشکیل نشده و
چرا به طور مثال همان نامه با امضای  ۶۵رییس دانشگاه
علوم پزشکی مبنی بر تعطیلی دو هفتهای در ستاد ملی
مقابله با کرونا مطرح نشده است؟
همه اینها در حالی است که سعید نمکی در سال جاری
فقط یک بار با رسانهها نشست خبری داشته و بسیاری از
سواالت که پایه و اساس سیاست گذاری در زمینه تصمیم
گیری برای مدیریت کووید  ۱۹دارد از طرف رسانهها به
جای خود باقی است .ارائه مشاورههای نه چندان موثر به
وزیر بهداشت ،موضع گیریهای هزینه بردار برای وزارت
بهداشت و رسانهای کردن دعواهای درون خانوادگی فقط
بخشی از پاشنه آشیل نمکی در ساختمان ایوانک است که
مشخص نیست آن را باید حاصل چه نوع تفکری در اطراف
وزیر بهداشت دانست.
هرچند سعید نمکی در روزهای آخر آبان  ۱۳۹۹به نسبت
قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور خستهتر شده و این را
میتوان از چهره او نیز تشخیص داد؛ اما توصیه این است
که به جای نگاه به بیرون از ساختمان ایوانک ،قدری برای
معاونان و روسای دانشگاههای علوم پزشکی وقت بگذارد
تا تصمیمهای صحیحتری برای ارائه به ستاد ملی مقابله
با کرونا داشته باشد و البته از «رعایت حال» اعضای ستاد
ملی هم بگذرد و بر آنچه باید اتفاق بیفتد ،پافشاری کند.
در این حال نباید فراموش نکنیم ،مبارزه با ویروس
کرونا که هر دم به رنگی و شکلی در می آید ،با توجه
به تحریم ها و تنگناهای اقتصادی پیش روی کشور هرگز
کار سهلی نبوده ،و اگر پایمردی رسته سالمت و بهداشت
کشور از وزیر بهداشت و معاونان وزارتخانه تا کادر پزشکی
بیمارستانی نبود ،بدون شک اوضاع به مراتب بدتر از این
می شد.
دعوای وزیر و معاون وزیر اتفاق تازهای نیست و باید در
بحران کرونا به هر دو طرف حق داد .وزیری که به دادههای
مورد نیازش پاسخ درست داده نشده و معاون وزیری که
اعتقاد دارد تحقیقات انجام شده مورد توجه قرار نگرفته
است.
آنچه در این میان زیبنده وزارت بهداشت نبود ،صحبت از
راه دور و کشاندن دعوا به رسانهها بود که منجر به حاشیه
سازی فراوانی شده است .قدر مسلم جای این صحبتها در
رسانه یا توییتر یا فضای مجازی نیست و حتی اگر اختالف
نظری وجود داشت ،باید از مسیر خود عبور میکرد.
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سیری در استان

پای وزارت امور
خارجه در استان
باز می شود

وزیر امور خارجه اعالم کرد که تفاهم نامه ای
دوجانبه میان وزارت امور خارجه و استانداری
کهگیلویه و بویراحمد تنظیم و نهایی می شود
تا متناسب با شرایط استان اقدام شایسته ای در
خصوص استقرار نمایندگی وزارت صورت گیرد.
به گزارش امید مردم و به نقل از روابط عمومی
استانداری کهگیلویه و بویراحمد ،محمد جواد

ظریف در دیدار و با پاسخ به درخواست استاندار
کهگیلویه و بویراحمد که خواهان استقرار دفتر
نمایندگی وزارت امور خارجه در این استان بود،
افزود :علیرغم شرایط خاص استقالل دفتر در
استانها ،به واسطه ظرفیت ،استعدادها ،پیگیریها
و آمادگی جدی مسئوالن استان ،سریعاً تفاهم نامه
دوجانبه بین وزارت امور خارجه و استانداری
کهگیلویه و بویراحمد تنظیم و نهایی خواهد شد تا
متناسب با شرایط استان اقدام شایسته ای در این
بخش شکل بگیرد.
ظریف با بیان اینکه کوچکتر از آنم که پیامی برای
مردم استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشم،
بیان کرد :خدمت مردم استان غیور و انقالبی
عرض سالم دارم و از هر اقدامی که بتوانم برای
پیشرفت استان انجام دهم ،کوتاهی و دریغ نخواهم

رویداد

یک هزار و  315طرح عمرانی
در استان در دست اجراست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد
گفت :یک هزار و  ۳۱۵طرح عمرانی در زمینههای گوناگون
در مناطق شهری و روستایی این استان هم اکنون در
دست اجراست.
علی سلحشوری افزود :این طرحها در حوزههای مختلف
شامل راه ،انرژی ،آب ،عمران شهری و روستایی ،بهداشت
و درمان ،ورزش ،فضای آموزشی ،گردشگری ،فرهنگی و
مذهبی در دست اجراست.
وی بیان کرد :بیش از هفت هزار و  ۶۷۰میلیارد ریال اعتبار
از محل منابع مختلف از جمله  ۲۷صدم مالیات برارزش
افزوده  ،محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور،
تبصره  ۱۹و محل اعتبارات سه درصد درآمد حاصل از
صادرات نفت خام به این استان امسال اختصاص یافت.
سلحشوری اظهار داشت :از این میزان اعتبار اختصاص
یافته بیش از  ۳۱درصد تاکنون تخصیص داده شده که
بزودی از سوی دستگاههای اجرایی جذب خواهد شد.
وی ادامه داد ۳۹ :طرح ملی با اعتباری بیش از چهار هزار و
 ۹۴۰میلیارد ریال در مناطق مختلف این استان در دست
اجراست.
سلحشوری ابراز کرد :از میزان اعتبارات تاکنون  ۸۰درصد
تخصیص داده شد که بزودی از سوی دستگاه های اجرایی
جذب خواهد شد.
وی گفت :ایجاد جاده پاتاوه به دهدشت ،محور گناوه به
دوگنبدان با اعتبار  ۱۶۰میلیارد ریال ،ساخت باند دوم بابا
میدان ،گچساران به بهبهان با اعتبار  ۶۹۰میلیارد ریال
و ساخت بیمارستان جایگزین شهیدرجایی گچساران با
اعتبار  ۶۰میلیارد ریال  ،ایجاد تاسیسات فاضالب ،بهسازی
راه اصلی تقاطع شهرک صنعتی چهار بیشه ،امامزاده جعفر،
بابا کالن به چرام ،تکمیل آبرسانی به دشت امامزاده جعفر
(ع) ،خان احمد ،لیشتر از مهمترین طرح های ملی و ملی
استانی در دست اجرا در استان است.
سلحشوری ابرز کرد :با وجود تحریم های چند سال گذشته
تاکنون طرح های مهمی در زمینه زیر ساخت های در این
استان اجرا شده است.
وی ادامه داد :در یک ماه آینده بخشی از اعتبارات طرح
های این استان تزریق می شود که بخشی از مشکالت
برطرف خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد
گفت :تکمیل طرح های باالی  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی
از اولویت های مهم دولت است .سلحشوری اظهار داشت:
 ۳۳طرح جهش تولید هم اکنون در زمینه های مختلف در
این استان در حال اجراست  ۱۰طرح مربوط به شهرستان
های گچساران و باشت است .وی با بیان اینکه پنج طرح
جهش تولید در گچساران در دست اجراست افزود:
طرحهای جهش تولید گچساران تاکنون  ۱۱۰میلیارد
ریال از اعتبارات استانی و  ۳۵میلیارد ریال از اعتبارات
ملی ،اعتبار گرفته اند .سلحشوری ادامه داد ۸۲۸ :میلیارد
ریال از تسهیالت سرمایه در گردش و ۱۹۷میلیارد ریال از
سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اشتغالزایی ۵۴۷نفر به
این طرح ها اختصاص یافت.

کرد .وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران از
وجود ظرفیتهای ارزشمند در استان کهگیلویه و
بویراحمد ابراز خرسندی کرد و بیان داشت :برای
توسعه و پیشرفت استانی با این ظرفیتهای کم
نظیر ،هر اقدامی که الزم باشد انجام خواهیم داد.
به معاونتهای مربوطه دستور جدی داده تا در این
رابطه همکاری الزم و مؤثر داشته باشند.
همچنین در این دیدار استاندار کهگیلویه و
بویراحمد گزارشی از ظرفیتها ،قابلیتها و
توانمندیهای استان در بخشهای مختلف
از جمله نفت و گاز ،پتروشیمی ،آب و خاک،
کشاورزی ،تولیدات باغی ،گیاهان دارویی،
جنگلها و محیط زیست ،آثار و تاریخی و ظرفیت
چشمگیر و کم نظیر گردشگری ارائه کرد .حسین
کالنتری از آمادگی استان برای پذیرش سرمایه

خبر
خدمات مخابرات کهگیلویه وبویراحمد
بصورت غیرحضوری ارائه می شود

گذاران خارجی ،تورهای گردشگری و توریستهای
خارجی در پسا کرونا و آمادگی بخش خصوصی و
اتاق بازرگانی در راستای فعالیت گسترده در این
حوزهها خبر داد و گفت :موقعیت خاص استان
در دسترسی به  ۶استان مهم کشور و همچنین
امکان دسترسی نزدیک به دریا از دیگر ظرفیت
های استان است.

در اجرای طرح محدودیت های کرونایی؛

انتخاب دو اثر حوزه هنری
در دوساالنه کتاب استان

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از انتخاب دو اثر
این نهاد در چهارمین دوره دوساالنه کتاب سال استان
خبر داد.
شریف اسالمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ،افزود:
آئین تجلیل از منتخبین چهارمین دوره دو ساالنه کتاب
سال به شکل نمادین در یاسوج برگزار شد.
اسالمی با اشاره به آثار انتخاب شده ،بیان داشت :کتاب
«مصرف هنری و تجربهی زیبایی شناختی» به قلم حسن
خلیلی و فرود عباسی به عنوان یکی از سه اثر برگزیده
و مجموعه شعر «هفتاد و دو حرف با هفتاد و دو تن»
سروده رسول سنایی در این دوره از دو ساالنه کتاب استان
شایسته تقدیر شد.
اسالمی تصریح کرد :کتاب مصرف هنری و تجربهی زیبایی
شناختی ،اثری پژوهشی در زمینه جامعه شناسی هنر
مطالعاتی پایه برای عالقه مندان
است و به عنوان منبع
ِ
به مباحث مصرف هنری ،به خصوص رشته اقتصاد هنر
محسوب میشود.
رئیس حوزه هنری استان به اثر دیگر این نهاد اشاره کرد
و گفت :مجموعه شعر هفتاد و دو حرف با هفتاد و دو
تن شامل  ۷۲قطعه رباعی عاشورایی سروده رسول سنایی
از شاعران توانمند هم استانی میباشد که هر دو اثر با
حمایت حوزه هنری استان و توسط انتشارات آنا پناه به
چاپ رسید.
اسالمی تصریح کرد :از  ۱۶۳اثر رسیده به چهارمین دوره
دو ساالنه کتاب سال استان کهگیلویه و بویراحمد  ۳اثر به
عنوان برگزیده و شش اثر شایسته تقدیر شد.

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

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:
مقابله با ویروس کرونا و اجرای موفق طرح
جدید و جامع محدودیت ها (مدیریت
هوشمند) نیازمند عزم همگانی ،همکاری و
همراهی آحاد جامعه و تمامی دستگاههای
اجرایی بوده و باید تالش کنیم با اعمال این
محدودیت ها و اجرای صحیح آن ها روند
شیوع ویروس را کنترل کنیم.
حسین کالنتری در نشست استانی ستاد
کرونا در یاسوج اظهار داشت :میزان ابتال به
ویروس کرونا و سرعت آن بسیار افزایش
یافته و نگران کننده است.
وی افزود :همه گیری و ابتال به کرونا در
استان در حال حاضر حدود  ۲برابر ماه های
قبل شده و کشنده تر از گذشته جان مردم
را می گیرد.
کالنتری با اشاره به آمادگی کامل استان
برای اجرای طرح جامع محدودیت های
کرونایی هم زمان با سایر نقاط کشور،
تاکید کرد :در اجرای طرح مذکور با هیچ
کس تعارفی نداریم و مطابق با قانون افراد
متخلف مجازات می شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:
محدودیت های پیش رو از سر اجبار و
ناچاری است و تنها راه حل آن همکاری
مردم و مسوالن در اجرای این محدودیت
هاست.
وی ابراز داشت :بر اساس این طرح با توجه
به میزان بار بیماری و بستری بودن افراد
در بیمارستان ها شهرها به سه سطح قرمز،
نارنجی و زرد تقسیم شده اند.
کالنتری افزود :شهرهای قرمز بیشترین
میزان محدودیت  ،نارنجی محدودیت های
کمتری داشته و برمیزان اعمال محدویت
ها در شهرهای زرد کم می شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:
یکی از اهداف طرح جامع محدودیت ها
که به مدت دو هفته ادامه دارد ،خاتمه
دادن به دورهمی ها و شب نشینی های بی
مالحظه ،عروسی ها و تشییع جنازه های
شلوغ بوده است.
وی گفت :در شهر قرمز به جز مشاغل
ضروری در اموری که مایحتاج ضروری
مردم و مسائل ایمنی و سالمت مربوط
می شود همه مشاغل تعطیل خواهند بود
و با وضعیت نارنجی مشاغل سطح سه و
چهار تعطیل خواهند بود و در شهر های
زرد مشاغل سطح چهار به مدت دو هفته
تعطیل می شوند.
کالنتری بیان کرد :هم اینک بویراحمد
و کهگیلویه به عنوان شهرهای قرمز،
گچساران ،باشت و چرام نارنجی ،لنده ،دنا،
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه
و بویراحمد از برخورد قاطع و قانونی با
برگزارکنندگان مراسمهای عزا و عروسی
خبر داد.
به گزارش امید مردم به نقل از تسنیم،
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و
بویراحمد طی دستوری به دادستانهای
عمومی و انقالب شهرستانها و روسای
بخشهای قضایی دستور دادند که با افراد
موثر در تشکیل و دعوت به کانونهای
جمعیتی مانند عروسیها و مراسم تشییع
جنازهها که نقش بسیار موثر و نگران
کنندهای در ابتالی مردم به بیماری
منحوس کرونا در استان کهگیلویه و
بویراحمد دارد برخورد قاطع و بازدارنده
نمایند.
حسن نگین تاجی با تشکر از اقدامات
قاطع برخی دادستانها مانند حوزه قضایی
شهرستان دنا در برخورد بازدارنده با
چنین اقدامات خطر آفرینی تاکید کرد:
دچار شدن افراد به این بیماری منحوس
آثار زیانبار فراوانی از نظر شخصی،
معیشتی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی
روانی بر جامعه داشته و کادر درمان را نیز
به شدت خسته نموده است.
وی افزود :به هیچ وجه پذیرفته نیست
که سهلانگاری و بیمباالتی افراد
بیمسئولیت سبب تشدید این موضوع
گردد .نگین تاجی در ادامه با اشاره بر
ضرورت برخورد با افراد متخلف افزود :به
دادستانها و روسای بخشهای قضایی

عزم همگانی  ،کلید موفقیت

سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمدگفت:این
شرکت میز خدمت را از سنتی به الکترونیکی ارتقا داده
است و به همین خاطر همه خدمات شامل درخواست ها
و مطالبات مشترکان به صورت غیرحضوری ارائه می شود.
سید محمدهادی امیری اظهار داشت مشترکان مخابرات
منطقه کهگیلویه وبویراحمد می توانند برای پیشگیری
از انتشار ویروس کرونا و به حداقل رسانیدن مراجعات
حضوری مطالبات و درخواست های خود را از طریق سامانه
های تعریف شده پیگیری کنند.
وی بیان کرد :مشترکان برای دریافت و پرداخت قبوض
تلفن ثابت و همراه اول و وصل آنی آن بعد از پرداخت قبض
با سامانه تلفنی  ۲۰۰۰اقدام کنند.
سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد:
مشترکان برای فروش و خدمات پس از فروش اینترنت
پرسرعت تلفن ثابت (  )ADSLاز طریق سامانه ۲۰۲۰
اقدام کنند.
امیری تاکید کرد :خدمات پشتیبانی و رفع خرابی خطوط
مشترکان تجاری با سامانه تلفنی  ۲۰۱۰و رفع خرابی
خطوط تلفن ثابت خانگی با سامانه تلفنی  ۲۰۱۱۷انجام
می شود.
وی گفت:سامانه تلفنی ۱۱۸پاسخگوی سواالت درباره
اطالعات تلفنی و مرکز تماس  ۹۹۹۰برای مشترکان همراه
اول پیش بینی شده است.
امیری تاکید کرد:پورتال شرکت مخابرات ایران به نشانی
 www.tci.irبرای دریافت و پرداخت قبوض تلفن ثابت
وهمراه اول ،دریافت ریزمکالمات ،درخواست اینترنت
پرسرعت تلفن ثابت ،درخواست FTTHو دانلود فیلم های
سینمایی برنامه ریزی شده است.
امیری ابراز داشت:امید می رود همه مشترکان مخابرات
منطقه کهگیلویه وبویراحمد با استفاده از خدمات غیر
حضوری را عالوه بر صرفه جویی در زمان وپیشگیری از
شیوع ویروس کرونا ،خدمات مطلوب تر ی را دریافت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد

بستری بودن  ۴۶۴بیمار کرونایی در
بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد

بهمئی زرد تشخیص داده شده اند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:
برگزار کنندگان مراسمات ختم و عروسی
های باالی  ۲۰نفر دستگیر و با آن ها برابر
قانون برخورد می شود.
ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱شب تا
۴صبح در شهرهای قرمز کرونایی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین
گفت :تردد از ساعت  ۲۱شب تا چهار صبح
در سطح شهرهای قرمز کرونایی ممنوع
است.
حسین کالنتری با بیان اینکه با توجه
به رشد سریع ورودی بیماران کرونایی به
بیمارستان ها ،تعداد پزشکان و پرستاران ما
برای پوشش کامل خدماتی محدود است،
افزود :افزایش بستری ظرفیت خدمات
دهی را پایین آورده و به کادر درمان فشار
باالیی وارد میکند.
وی افزایش  ۳۰نفری بستری در  ۲۴ساعت
گذشته را نگران کننده عنوان و اظهارکرد:
با این وجود ظرفیت بیمارستانهای ما
تکمیل خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به
اینکه قطع زنجیره کرونا ضروری است،
خاطرنشان کرد :بیمارستان خط آخر
ماست و باید تالش کنیم تا از افزایش
مبتالیان جلوگیری شود.

کالنتری با تاکید بر اجرای مناسب طرح
سردار شهید قاسم سلیمانی ،تصریح کرد:
باید به سرعت در استان طرح به شکل
پیشتاز و با ظرفیت مناسب اجرایی شود.
وی با بیان اینکه باید فضا را فراهم کنیم
که افراد سالم با رعایت پروتکلها فعالیت
کنند ،ادامه داد :در مناطق مختلف این
استان وضعیتهای مختلف را تجربه
میکند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به استثنای
خودروهای امدادی و عملیاتی تردد از
ساعت  ۲۱شب تا چهار صبح در سطح
شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی ممنوع
دانست و ادامه داد :این محدودیتها از
امشب اجرایی میشود .در صورت تردد و
سفر خودروهای دارای پالک غیربومی در
شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی هر ۲۴
ساعت یک میلیون تومان جریمه می شوند.
کالنتری عنوان کرد :برگزاری مراسمات
ترحیم ممنوع بوده و خودروهای حاضر در
مراسمات با توجه به عدم رعایت پروتکلها
جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه اوضاع کرونایی استان
اصال خوب نیست ،تاکید کرد :اگر مردم
رعایت نکنند شرایط بسیار نگران کننده
تر خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان این
که لنده و بهمئی و دنا زرد هستند که اگر

با برگزارکنندگان مراسمهای

عزا و عروسی برخورد میشود

دستور دادند که با شدت و قاطعیت،
افرادی را که سالمت و بهداشت جامعه
را با تهدید مواجه میکنند و عوامل موثر
در تشکیل این کانونها را قبل از هر
گونه اقدامی شناسایی و از طریق افراد
متنفذ و سرشناس و با کمک نیروی
مقتدر انتظامی آنها را از برگزاری مراسم،
منصرف و در غیر این صورت با قاطعیت

نسبت به تشکیل پرونده و بازداشت این
افراد اقدام گردد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :دادستانها
موظف هستند دستورات قاطعی در
این زمینه و در حوزههای قضایی تحت
مدیریتشان صادر و به صورت خاص از
طریق پلیس محترم راهور نسبت به اعمال
جرائم سنگین برای کسانی که به صورت

تالش نکنند نارنجی میشوند ،بیان کرد:
گچساران و باشت و چرام نارنجی هستند و
تردد در آن جا محدودیت دارد و با تخلف
 ۵۰۰هزار تومان جریمه میشوند و در
وضعیت قرمز تردد خودرویی به شهرهای
دیگر ممنوع است و اگر کسی از این جا
به جای دیگری برود منتظر جریمه یک
میلیونی باشد و تردد شبانه هم ممنوع
است.
کالنتری اظهارکرد :برگزاری هرگونه
جشن عروسی و تشییع جنازهها به صورت
تجمعی ممنوع است خودروهای مشایعت
کننده تشییع جنازه جریمه میشوند
آرامستانها باید کنترل شود گزارش خوبی
از آرامستان شرفآباد و دولتآباد به ما داده
نشده است.
وی عنوان کرد :با هیچ دستگاه و کارمندی
تعارف نداریم و اگر کسی تعلل کند برخورد
میکنیم فراخوان دادن و جمع کردن مردم
را به هیچ وجه نمیپذیریم باید کارها
بیشتر غیر حضوری شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان
کرد :مسائل و مشکالت بیمارستانها در
حال رفع شدن است االن تمام داروها
تحت پوشش بیمه قرار دارند محدودیتی
برای تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران و
بیمارستانهای کرونایی استان نداریم.
غیر متعارف در این مراسمات شرکت
میکنند ،همانند رویه رایج در کشور اقدام
تا با کاهش این اجتماعات خطر سرایت
بیماری و ابتالی مردم به بیماری کویید
 19کاهش یابد.

برخورد قاطعانه
با مخالن تهدید علیه بهداشت

دادستان عمومی و انقالب دهدشت نیز
از برخورد جدی با عوامل تهدید علیه
بهداشت در شهرستان خبر داد.
عبداهلل سعادتیان در هجدهمین نشست
شورای سالمت در دهدشت از برخورد
با عوامل مخل تهدید علیه بهداشت
خبر داد و اظهار کرد :متولیان ،بانیان
تجمعات و مراسمات را به دادستانی
معرفی کنند و ما هم بدون تعارف
برخورد خواهیم کرد .وی افزود :اگر
الزم باشد عروس و دامادها هم بازداشت
میشوند .سعادتیان عنوان کرد :دفاتر
ثبت ازدواج با حضو بیش از پنج نفر،
منجر به تعطیلی آن خواهد شد.
وی از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به
جرائم و تخلفات شورای سالمت خبر
داد و گفت :با وجود برخوردهای زیاد
و پلمب کردن کافه باغها ،متاسفانه
در مکانهای دیگری راهاندازی کردند.
دادستان دهدشت خاطرنشان کرد:
اجرای مصوبات طرح شهید سلیمانی
بازدهی خوب به همراه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت :هم اکنون ۴۶۴
بیمار کرونایی در بیمارستانهای استان بستری هستند که
از این تعداد  ۱۸۱نفر کرونایی قطعی و  ۳۳نفر در بخش
مراقبتهای ویژه به سر می برند.
پرویز یزدانپناه ظهر روز شنبه یکم آذر ماه در نشست
ستاد مدیریت پیشگیری و مقابله با کرونای استان افزود:
این تعداد بیماری کرونایی بستری در بیمارستانهای استان
نسبت به دیروز  ۳۰نفر افزایش داشت.
وی اظهارکرد :در  ۲۴ساعت گذشته سه فوت ناشی از
کرونا در سطح استان داتشته ایم که هر سه مورد مربوط به
شهرستانهای گچساران و باشت بوده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد۲۸۴ :
نومنه دریافت کرده ایم که  ۵۷درصد مثبت بوده اند و
بیشترین موارد مربوط به شهرستان بویراحمد با  ۵۸درصد،
گچساران با  ۱۶درصد ،باشت با  ۱۰درصد و دنا نیز با ۱۰
درصد بوده است.
یزدانپناه افزایش قیمت کاالهای پزشکی را نگران کننده
عنوان و بیان کرد :این مساله مشکالتی را در حوزه سالمت
ایجاد می کند.

۲۰۵مدرسه عشایری در کهگیلوبه و
بویراحمد به سیستم گرمایشی مجهز شد

رئیس آموزش و پرورش عشایر سیار کهگیلویه و بویراحمد
گفت :تاکنون تجهیزات گرمایشی و مخازن ذخیره سوخت
فسیلی  ۲۰۵مدرسه عشایری با  ۳۲۵کالس درس این
استان تامین شده است.
اسماعیل رضایی نیک افزود :این تعداد مدرسه در ۱۵۰
منطقه عشایری قرار دارد ۶۰ .درصد مدارس حوزه عشایری
استان نیز با همکاری اداره کل نوسازی با بخاریهای برقی
استاندارد ایمن سازی و تجهیز شد.
وی اظهارکرد :از مجموع  ۲۰۵مدرسه عشایری استان ۱۲۸
مدرسه به علت تراکم پایین جمعیت بهصورت کانکس،
چادری و مابقی ساختمان آموزشی دارند.
رئیس آموزش و پرورش عشایر سیار کهگیلویه و بویراحمد
تصریح کرد:برای مدارس که دسترسی به گاز طبیعی
ندارند ،سوخت فسیلی مورد نیاز (نفت سفید) تأمین و در
مخازن ایمن ذخیره سازی شده است .رضایی نیک سهمیه
روزانه نفت سفید هر یک از این مدارس را  ۴۰۰لیتر بر
حسب تعداد دانش آموزان اعالم کرد.

کهگیلویه و بویراحمد بارانی می شود

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت:
آسمان استان از امروز شنبه تحت تاثیر سامانه بارشی قرار
می گیرد و تا روز یکشنبه به تناوب در پاره ای از مناطق با
شدت همراه خواهد بود.
ولی بهره مند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار
داشت :رگبار باران ،رعد و برق ،گاهی وزش باد شدید ،در
ارتفاعات بارش برف ،در مناطق مستعد ریزش تگرگ پدیده
های جوی استان خواهد بود.
وی افزود :اوج فعالیت این سامانه بارشی اواخر امشب (شنبه
شب تا ظهر یکشنبه است.
بهره مند تصریح کرد :طی این مدت ابگرفتگی معابر
عمومی ،سیالبی شدن مسیل ها ،طغیان رودخانه ها و مه
آلودگی به ویژه در نواحی شرقی و شمالی استان قابل پیش
بینی است.
کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:
در  ۲۴ساعت گذشته امامزاده جعفر با  ۲۵.۴و یاسوج ۴.۸
درجه سانتی گراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط
استان بودند.
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که ماهها است کشور را درگیر و موجب کاستن از اهدایی مانند پالکت تنها سه روز قابلیت نگهداری در
مراجعه داوطلبین اهدای خون به مراکز شده است ،کیسه های خون را دارد و اهداکنندگان گرامی خون
شباهتی به بحران های مقطعی زلزله ،سیل و یا آتش ضروری است همواره متناسب با میزان مصرف روزانه
| روزنامه جوان | شماره
4735همراه
ایران
سوزی های وسیع ندارد و از داوطلبین نوع دوست بیمارستان ها با سازمان انتقال خون
اهدای خون خواستاریم که به صورت مستمر و باشند .بنابراین مردم باید توجه داشته باشند که در
دست کم تا پایان فروکش این موج از شیوع کرونا شرایط بحرانی کرونا ،اهدای خون را نه فقط برای
با سازمان همراه باشند .حاجی بیگی همچنین با یک روز ،بلکه به عنون کاری مستمر انجام دهند تا نه
گفتباوگو
کاهش ذخایر خون مواجه شویم و نه با ازدحام زیاد
بیان اینکه جمع آوری حجم باالیی از خون اهدایی
و پذیرش مردم در تنها چند روز موجب کاهش در پایگاههای اهدای خون .البته سازمان انتقال خون
امراهلل اسعدي
خلبان
جاويداالثر
همسر
«جوان» با
سامانه
کرده و
چارهاندیشی
موضوع
وگوي برای این
گفت کشور
آمار اهدای خون در روزهای بعد می شود ،تصریح
این
بر
است.
کرده
اندازی
ه
را
را
اینترنتی
دهی
ت
نوب
کرد :هر اهداکننده خون پس از اهدا دست کم تا  36سال است با خاطراتش زندگي ميکنم
سه ماه بعد امکان اهدای خون نخواهد داشت و این اساس به گفته سخنگوی سازمان انتقال خون ،مردم
قبل از مراجعه برای اهدای خون به سامانه
توانند
صغري می
موجب می شود که در ماه های بعد که پیش بینی
فرهنگ
خيل
nobatdehi.ibto.ir
اینترنتی به
می شود روزهای سخت تری از نظر شیوع کرونا
داني  36سال است
آدرسرا ميلرزاند وقتي که مي
اسعدي دلت
دهیشهيد
نوبتهمسر
روايت تنهايي
گذراند.اهدای
ساعاتیروزکهميمراکز
نشاني ازنوبت در
پيكرو وبا اخذ
بازگشتزده
انتظار سری
مواجه
روايت همسر شهيدي
عزيزش شب و
نیز باشد ،با مشکل کمبود اهداکننده خون در
پوشکنند.
مراجعه
اس�تبهتاآنها
راهترند،
خلوت
همچنانخون
خون
روزهاي حماس�ه و دفاع از در خانه
خلبان رزم
چشم در
شویم.وی تاکید کرد :از طرفی فرآورده های که

مردم نوعدوست کشورمان نیز مانند همیشه به داد
فال روز
بیماران رسیدند؛ به طوری که بسیاری از پایگاههای
اهدای خون در کشور و به ویژه پایگاههای اهدای
فروردین
متولد
بهم��ن  16 | 1394:ربیعالثان��ي | 1437
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خون پایتخت مملو از جمعیتی شده بودند که برای
منفینگری غیر قابل پیشبینی میتواند به راحتی تغییراتی را در
88498481مراکز
درحالیست که
اهدای خونشان آمده بودند.این
پايداري
شما به وجود آورده و باعث رفتارهای غیر منتظره در شما شود.
سازمان انتقال خون ایران به دلیل ضرورت رعایت
با بیتفاوتی از یک صحنه احساسی رد نشدن از خصایص شماست
فاصله گذاری اجتماعی ناچارند با تعداد تختهای
که باعث شده به طور ارادی احساسات ناخوشایند شما از بین رفته
ذوالفقاريمیزبانی کنند و با
هادياهدای خون را
داوطلبان
گفتوگوي «جوان» با پدر شهيد مدافع حرم کمتر
محمد
و تبدیل به احساسات زیبا شوند .صحبت کردن در مورد آسیب
کمبود خون؛ مسالهای که طی هفته گذشته خبرساز رعایت پروتکلهای بهداشتی بتوانند عالوه بر تامین
پذیریتان قبل از اینکه به وجود بیاید ،میتواند موقعیت سختی
بود و نگرانی از به خطر افتادن جان بیماران به دلیل خون بیماران نیازمند خون ،از شیوع بیماری کرونا
را به وجود آورد.
نبودن این اکسیر حیاتبخش هموطنان نوع دوست در بین اهداکنندگان نیز جلوگیری کنند .بر همین
متولد اردیبهشت :
اساس هم دکتر بشیر حاجیبیگی_سخنگوی سازمان
را روانه پایگاههای اهدای خون کرد...
شما دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کردهاید و یا پیدا خواهید
در هفته گذشته اعالم شد که ذخایر خون در انتقال خون ضمن تقدیر از داوطلبان اهدای خون که
کرد ،نظراتی که در سابق راجع به زندگی برایتان ارزش داشتهاند
برخی استانها کاهش یافته و ذخایر استراتژیک در سخت ترین روزهای بحران کرونا و در آستانه
محمدي
رنگی ندارند .شما ذاتا انسانی هستید که تمایل دارید
عليرضا تان
دیگر برای
همين روز رسیده است .بر همین اساس هم اعمال دور جدیدی از محدودیتها ،در مراکز اهدای
ناميد.
مي
اس�تكبار
عليه
اس�تضعاف
جبهه
قي�ام
را
اس�المي
نهضت
خميني(ره)
امام
خون به پنج
همیشه و در همه صحنههای زندگی اول باشید.
انتقال خون فراخوان اهدای خون داد و خون کل کشور حضور یافتهاند ،گفت :شیوع کرونا
سازمانحوادث
مستضعفين بودند که انقالب را به پيروزي رساندند و طي هشت سال جنگ تحميلي و
متولد خرداد :
وارد ش�ود و درد و عقده س�الها تنهايي را برايش بازگو کند .متن زير گفتوگوي ما با
ديگر ،آن را با چنگ و دندان حفظ کردند .االن هم ک�ه بحث دفاع از حرم اهل بيت پيش آمده،
شاید امروز تالش کنید که خودتان رانگه دارید! اما قبل از اینکه
مهري کازري همسر ش�هيد جاويداالثر خلبان امراهلل اسعدي است که پيش رو داريد.
غالب ًا همين قشر مس�تضعف هستند که س�ينه س�تبر ميکنند و عمده نيروهاي مدافع حرم
به طور کامل ناامید شوید از تنهایی و خلوت خود بیرون خواهید
را تش�كيل ميدهند .بچههاي جنوب ش�هري و البت�ه متدين و بيادعايي مث�ل محمدهادي
خبر
آمد .وقتی که در طول روز امکان گفتگوهای فریبنده بر سر مسائل
ذوالفقاري ،همان جوان  28سالهاي که با فالفلفروشي و پيک موتوري گذران زندگي ميکرد
چطور با همسرتان آشنا شديد؟
است .اسم و نشاني و شماره خانه پدريام رادر
جذاب با آدمهای متفاوت وجود دارد ،تمرکز کردن بر روی کار برای
تا اينكه اعتقادات مذهبياش او را به طلبگي در نجف کشاند و عاقبت نيز در دفاع از اهل بيت
شش
و
1330بود
ارديبهشت
اول
متولد
امراهلل
نشان و
هيچ
سرخ
صليب
اما
بود.
داده
بروجرد
انسان تبدیل به چالش میشود.
کشف یک دستگاه موتورسیکلت
به شهادت رسيد .براي آش�نايي با س�يره و منش اين ش�هيد با پدرش رجبعلي ذوالفقاري به
سالي از من بزرگتر .برادر ايشان در بروجرد و در ردي از او ثبت نكرده بود .پرونده ايشان تا سال
متولد تیر :
گفتوگو پرداختيم .عاقله مرد  53سالهاي که به گفته خودش مشاغلي چون واکسي ،کارگري،
“چرام”
میلیاردی در
همسايگي خانه پدري من زندگي ميكردند و
عنوان اسير
هوايي كشور به
قاچاق 1365در نيروي
کودکان به دلیل بیدفاع بودن و آسیب است تمایلی به صحبت با والدین در این
حقیقت
اما
کند،
اذیت
را
شما
شدت
به
حقیقت
است
ممکن
امروز
کار با وانت و ...را پشت سرگذاشته تا رزق حالل براي سفره خانوادهاش بياورد .رزق حاللي که
بعدازبه
1382قاچاق
موتورسیکلت
یکدردستگاه
ارديبهشت“چرام” از
فرمانده انتظامی
با خانواده ما رفت و آمد داشتند.
نهايت در سال
کشفبود.
ثبت شده
پذیری باالیشان مستعد آزاردیدگی خصوص نداشته باشند.
شود.
آشکار
و
تازه
باید
دیگری
چیز
هر
از
بیشتر
که
است
چیزی
ش�هيدي چون محمدهادي را پرورش داد .گفتوگ�وي ما با اين پدر ش�هيد را پيش رو داريد.
پایگاه
ميانداد .به
شهرستاندرخبر
اينكه این
میلیارد ریال در
ارزش یک
سپري كردن
سال  1356بود كه امراهلل پس از
گزارشنشد،
اس��را يافت
نش��اني از او
بیشتری در جامعه هستند .برخی از آنها
شما به طور کامل از چیزهایی که ازشان دوری میکردید آگاهی
راستای
در
داشت:
اظهار
رحیمی”
“فرهاد
سرهنگ
پلیس،
خبری
دورههاي آموزشي از امريكا به كشور بازگشت .به عنوان شهيد معرفي ش��د و در قطعه 50
نظیر کودکان کار ،گاه برای رسیدن به والدین گاهی به صورت ناخواسته
دارید .باید خیلی حواستان را جمع کنید! برای اینکه اکنون اگر آنی
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز مأموران یگان امداد انتظامی
من و خانواده از اينكه آنها من را براي ازدواج بهشت زهرا (س) سنگ يادبودي برايش در
زندگيتان
مس�ير
آق�اي
حداقلو مدتي
زحمت ميكش��يد
بله ،او هم از
هستند
کودکان
خشونت
عامل
آزارهای
برابر
در
حاضرند
معیشت
بچگيبینید.
ناپذیری می
صدمات جبران
کنید
ذوالفق�اريگیری
فکر تصمیم
و بدون
این فرماندهی ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محورهای مواصالتی
با امراهلل در نظر گرفته بودند بياطالع بوديم .نظر گرفته شد كه تاريخ شهادت ايشان را 8
اش
ميوه
که
کردي�د
انتخاب
چطور
را
پابند
خيلي
راستش
بود.
فروشي
فالفل
شاگرد
که
ای
مطالعه
طی
افزود:
نیا
ی
حسین
حتی
و
کنند
سکوت
جسمی
و
روانی
:
مرداد
متولد
شهرستان “چرام” ایست و بازرسی دایر کردند .وی گفت :مأموران حین
خواستگاري
مراس��م
انجام
از
بعد
نهايت
در
زدند.
1359
مهرماه
شد؟
محمدهادي
چون
فرزندي
باعث
ديني
مسائل
به
اش
عالقه
ولي
نبود
درس
شد،
انجام
آمریکا
در
۲۰۱۹
سال
در
زندگی
که
دهند
آزارهایی
به
تن
خود
این
اینكه
خاطر
به
كند،
ی
م
ایجاد
مشكل
برایتان
زیبا
ونوس
امروز
انجام ایست و بازرسی در محورهای مواصالتی یک دستگاه موتورسیکلت
كام ً
 1356من
ال س��نتي ،در  26خرداد ماه
همسرتان،
وداع تا با
نوجوان
هس��تيم.
سیاره قوچان
اصالتاً اه��ل
ما
دوستان
همرايي يكي از
در كه به
بودمرا كه شد
ایجاد کرده است اما گاهی نیز متاسفانه حدود نیمی از قربانیان خشونت
برایشان
آلودگی
مزاحمت و
لحظه ایجاد
آخرينتردد و
سیو قاچاق راازدر حال
 1000سی
راهنمايي وخانه
دوازدهمین
نپتون
یعنی
بخت شما
سیاره،
زندگي
هم
1356
آذر
و
كردي��م
عقد
امراهلل
داريد؟
ياد
به
اي
خاطره
تقدیر براي
هم��ان زمان
آمديم .من از
كه
تحصيل شوند.
كردهبروند و
آشفتهبه نجف
قرار دارد،ساداتش
های صوتی مشاهده و توقیف کردند .فرمانده انتظامي شهرستان “چرام”
متفاوت است ،این آزارها از سوی توسط افرادی که با آنها ارتباط نزدیک
است.مشغولشرایط
سرنوشت و
ته��رانخانه
شمابه یعنی
دقيق��اً
همس��رم
م��ن و
آخري��ن صحب��ت
كردم.
باش��م
شماخانواده
زندگیخ��رج
اينكه كمك
فعالبربود.
شماهم خيل��ي
بس��يج
محمدهادي
گفت:
کردند،
دستگیر
موتورسیکلت را
مشتركمان را آغاز كرديم .با بیان اینکه ماموران راکب
کودکان وارد میشود و کودک دارند مورد خشونت واقع شده اند .در
والدین
اختیاردررا از
شود و عنان
كار می
عشق
سرشار از
امروز
کرديد .از
چه مدت با ايشان زندگي
ریالقصد
ايشان
زماني كه
1359
عملگي و
واكس��ياماگرفته
اعالم
میلیارد
شدهبود.را یک
شهريورماهکشف
ارزش موتورسیکلت
کارشناسان
دلیلزندگي
خاطرات و
كارهاي
عدم اطالع از حقوق خود شرایط این خصوص گاهی والدین به صورت
كرد و به
مي هم
فرهنگي باز
زیاد باشد،
نخالهفرد خیلی
زدن این
ب��ارهای
جذابیت
حتیتا اگر
مازیرباید.
کردهگار
ايشان فرزندي هم به ياد
خواهشنیز
موتورسیکلت
معرفی و
رفتن به
داريد؟دستگیر شده
اند متهم
ميتوانم
قضائیگفتند
مرجعايشان
داشتند.
يك وانت كار
شماكه ب��ا
االن هم
كاميونها و...
به
ناخواسته عامل خشونت می شوند .این
كرد.میپذیرد و سکوت میکند.
شهداي محله را جمعآوري مي را
نیست!!
شایسته
این رفتار
پارکینگ
دو ماه مانده بود به سومين به
ازدواجمان
سالگرد
منتقل شد.كنم كه گري��هات را بدرقه راهم نكني .جنگ
دربياورم.
را
فرزندم
چهار
و
زن
خرج
تا
كنم
مي
بود؟
مأنوس
هم
خاصي
شهيد
با
اغلب کودکان در معرض خشونت از موضوع به ویژه در خصوص کودکان گروه
متولد شهریور :
كه ايشان مفقوداالثر ش��د .من در اين مدت است احتمال دارد تا زماني نامعلوم طول بكشد
شما از پيوس�تن محمدهادي به جمع
بود .اما گويا
ترسگرفته
چطور ياد
رسانی اینكجا و
انگشترش ميفهمد
رایجبيند و
بيمارس��تاني مي
شايد سواد آنچناني نداشته باشم اما ياد گرفتم
عالقه داشت.
به ش��هيد ابراهيم
استازکه
ش��هيد ازشاهدان خشونت
اول یعنی
دارند،
موضوع
هادي خيلياطالع
زمینی
سیب
230تن
كشف
داشتن
نگه
مخفی
و
دیگران
به
هوشتان
دادن
نشان
شما امروز بین
تقريباً سه سالي كه در كنار اين مرد بزرگ و و من در اين ميان اسير شوم و هزار مورد ديگر
مدافعان حرم اطالع داشتيد ،از آخرين
والدینجالب
تأمين ميكرد.
موضوعهايش را
بیانراه هزينه
کنند باهمين
خودبعدازك��ه پيكر را خوب
اس��ت.
محمدهادي
حین كه
كه در زندگي قدم كج برن��دارم .به رزق حالل
ب��ود مویبراي
با خانواده ش��هيد ارتب��اط گرفته
فردی
تعامالت بین
انگشت
تصور
تواناییهایتان به طور کامل تردید دارید .متأسفانه شما توانایی این
داالهوكن تا خوب
گف��ت :تالش
پيش بيايد .به
شدهمندر
دوستداشتني زندگي كردم ،بسيار زندگياحتکار
ديدارتان بگوييد.
اس��ت كه دوس��تانش
نگاه ميكن��د ،متوجه ميش��ود محمدهادي
و تأثيرش روي خان��واده اعتق��اد دارم .خيلي
جم��عآوري خاطرات
محمدهاديپرخاشگرانه استفاده می کنند
شودميوگفتندرفتارهای
تالش خودشان گرفته می
ه��اديسوی
ش��هيد اتهام
را ندارید که جلوی یک رنجش احساسی را بگیرید .حواستان جمع
نه م��ا اص ً
فرزندم
پرباري داشتم .بله فرشيد تنها
زمینیمن را
توانستي نام
زماني
كني .تا
استاستانزندگي
ال اطالع نداش��تيم .ام��ا در آخرين
احتکار
230كهتن سیب
کشف
کرمانشاه از
انتظامی
فرمانده
مجاني
فقير
و
بضاع��ت
بي
هاي
خانواده
ب��راي
پيدا
متوجه
م��ا
بعد
روز
چند
بنابراين
اس��ت.
جا
وقتها پيش ميآيد اگر باري را با وانتم جابه
از
كتابي
گويا
هم
خص��وص
همين
در
كرد.
مي
چون نمیتوانند از خود دفاع کنند در و این امر می تواند موجب شود کودکان است که کودکان اغلب به دلیل عدم کیفری تامین نمی شود ،برای مثال در
باشد که طوری رابطههای عاطفی ایجاد کنید که احساسات عاطفی
شده در یک انبار به ارزش 10میلیارد ریال در شهرستان داالهو خبر داد.
شهيد هادي منتشر ش��د .پسرم ك ً
ديدارمان احساس كردم كه خبرهايي در راه
كارهاي مرتبط با لولهكش��ي و اين مس��ائل را
شدن پيكرش شديم .محمدهادي وصيت كرده
ميكنم ،به صاحب ب��ار ميگويم چقدر راضي
مسائل
به
ال
نهایت مقصر اصلی شناخته میشوند .شاهد پرخاشگری و خشونت شوند .در آگاهی از حقوق خود به چنین آزارهایی مواردی
شدید ابراز شوند و ناگفته نمانند ،اما به یاد داشته باشید که اغلب
دانستکه اعتیاد و یا فقر والدین منجر به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سردار “علی اکبر جاویدان” در
است .احساس ميكنم كه خودش مي
انجام ميداد.
بود كه بدنش را در س��امرا ،كاظمين و كربال و
اس��ت بدهد؟ او هم قيمتي ميدهد و س��عي
فرهنگي عالقهمند بود.
دهند.
ی
م
تن
دولت
وظیفه
است
شده
کودکان
آزار
به
های
شیوه
با
والدین
دیگر
موارد
برخی
بزرگ
زندگی
در
آزار
شرایط
با
هم
گاهی
دارد.
احساسات شدید به فرد دیگری تعلق
تشریح این خبر بیان داشت :ماموران پلیس اطالعات شهرستان داالهو
اين رفتنش ديگر بازگش��تي ن��دارد .بار آخر
ظاهرا ً ايشان قصد ازدواج هم داشتند
مشهد طواف دهند و عاقبت در نجف به خاك
ميكنم كرايهاي كه از او ميگي��رم با رضايت
يک سؤالي را غالب ًا از خانواده شهدا در
است.
شرایط
این
رفع
جهت
حمایت
به
است
ممکن
کودک،
با
برخوردشان
آزارها
این
از
آگاهی
بدون
و
شوند
ی
م
متولداشمهر :
در پی کسب خبر مبنی بر احتکار سیب زمینی در یک انبار بالفاصله با
محمدهادي طور خاصي شده بود .هر موقع با
که با شهادتش ميسر نشد؟
سپرده شود .غير از مش��هد باقي انجام شد و ما
باش��د .فهميدهام كه اين پول و مالي
قلبي
مورد خصوصيات اخالقي شهيدشان
آنها را میپذیرند .در نهایت تمامی صورت ناخواسته کودکان را در گروه شرم کودکان از بیان حقیقت ،عامل
همکاری تعزیرات حکومتی وارد عمل شدند .وی افزود :مأموران پس از
مجبور
که
خورید
ی
برم
برانگیزی
تامل
و
مهم
مشکل
به
شما
من روبوسي ميكرد ،مرا بو ميكشيد .گفتم
بل��ه ،خودش چن��د ب��اري در هم��ان نجف و
هم پسر بزرگمان را فرستاديم كه به آنجا برود.
امروزميآورم ،در پ��رورش فرزند صالح
به خانه
كه
ميپرس�يم ،اما دوس�ت داريم ش�ما
سکوت در برابر آزار
کودکان خشونت دیده خود را با هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از انبار مذکور  230تن سیب زمینی
خشونت قرار دهند.
این عوامل منجر به افزایش و ادامه روند قربانیان
ب�د کنار
امنیت
نیازتان به
مقابل
همراه خود
آرزوهای
شوید
می
مگر بوي عرق ميدهم! گف��ت نه باباجان اما
عراق ب��ه خواس��تگاري رفته ب��ود .منتها جور
محمدمهدي رفته بود و در هنگام تشييع و دفن
همسرمرادردرتربيت
فعالكنارش
است .در
مؤثر
اخالق ش�هيد بگوييد.
خوب و
از
که به صورت غیرقانونی احتکار شده بود را کشف و یک نفر را دستگیر
وی معتقد است که در برخی مواقع وی افزود :در معرض خشونت بودن به
حفظوفق میدهند
شرایط
آزاری میشود.
کودکی
هر از
بیش
افتد را
ايم .اتفاقاتی که در زندگی تان می
نگذاشتهشما
كم و اگر
بگذارید.
دوس��ت دارم بوي پ��درم را در خاطرم
درنيام��ده بودند .يعني محمدهادي دوس��ت
محمدهادي در نجف رسيده بود .بعدش چون
بچهها
شخصي کاستيهايي
اخالق
باالخره
وی معتقد است که ،مسئله اقتدار و کردند .فرمانده انتظامی استان ،با بیان اینکه كارشناسان ارزش سیب
مشکالتی
از
یکی
جنسی،
خشونت
ویژه
خود
حقوق
از
اطالع
عدم
دلیل
به
کودک
درباره
روانشناس
نیا،
ی
حسین
نرگس
احساس
اگر
شود.
ی
م
تر
پیچیده
مشکلتان
کنید،
شخصی
اندازه
داشت همسرش متدين و كام ً
ديدارمان
و
رف��ت
رفت.
و
گفت
را
اي��ن
كنم.
باشد.
محجبه
ال
چهلم
از
زودتر
نيست
رسم
عراق
در
گفتند
مي
داشت
مسيري
چه
محمدهادي
تربيت
دارد.
هم
جایگاه والدین خصوصا پدر به موجب زمینی های كشف شده را  10میلیارد ريال اعالم كردند تصريح كرد:
آسیب
به
توجه
با
کودکان
که
است
می
والدین
و
شود
می
واقع
خشونت
مورد
ایسنا
به
کودکان
روان
بر
خشونت
تاثیرات
اید،
کرده
ریزی
برنامه
خود
استقالل
و
آزادی
برای
که
کنید
به قيامت موكول ش��د .همان طور كه گفتم
سختگيرياش هم به همين دليل بود .عاقبت
س��رخاك بروند ،من و مادر ش��هيد هم بعد از
می که او را ش�هيد دفاع از حرم اهل بيت
پسرم بچه ساده و خوبي بود .به من و مادرش هم
متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصالح شد.
هستند،
مواجه
آن
با
خود
باالی

ی
پذیر
اشعرف جامعه گاه آنقدر قویست
تشييع و
مراس��م قانون
آموزش
کودکان
به
را
حقوق
این
توانند
در
گرفتن
قرار
پیوسته
تجربه
بین
گفت:
که
دهید
نشان
العملی
عکس
کرد؟است به طور ناخودآگاه
ممکن
چهلم سرخاكش رفتيم.
ما حتي نتوانس��تيم در
با خانواده دختري آشنا شده بود .بار آخر كه به
خيلي احترام ميگذاشت .مذهبي و عاشق اهل
این
شاهد
اغلب
اما
هستیم که کودکان که مجالی برای تفکر کودک در خصوص
توانند
می
والدین
مثال،
برای
دهند.
به
اعتماد
اعتمادی،
بی
با
خشونت
معرض
کشف احتکار  9هزار و 120
اندازد.
خطر
به
کار
محل
در
را
تان
ت
پس در همان نجف دفن شد؟
شركت كنيم.
خانه آمد به من گفت شما هم نجف بياييد .گفتم
موقعیهمس��رم ه��ر دو خانوادهه��اي مذهبي
من و
بيت هم بود .منتها اخالقش گاهي تند ميشد.
به
خود
حقوق
از
آگاهی
عدم
دلیل
به
خود نمیدهد به عبارتی در عمده
حقوق
کودکان
به
را
بدن
خصوصی
های
قسمت
قدرت
ناسازگارانه،
رفتارهای
پایین،
نفس
آبان :
متولد
مدافعان
خانواده
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
کیلوگرم روغن خوراکی در قم
دهند،
آزارهایی تن م
اگرچه کودک از شرایط راضی
موارد
کنندبودکه
هم آنها
دهند و به
انجام
خيلياحتمال
سازگاری ،و
پایین
ش�ودازکه مث ً
زود را به
خواستنادرستی
نابه جا و
در این
زيادي
سوی مبال�غ
ال
حرمیمي
چنینرا يكي
كه ماجرايش
تاکیدافتاده
اتفاق جالبي
آموزشكردم.
شدم و موافقت
خوشحال
انطباق و برويد.
اعتمادهای هم
روزهابياوريم اما خدا
مذهبي بار
شماها را
بچه
تأخيري در
متفاوتحاال اگ��ر
افرادم��يداد.
انجام��ش
فرمانده انتظامی استان قم از کشف احتکار  9هزار و  120کیلوگرم
در
کودکان
سکوت
عوامل
از
یکی
دیگر
بزه
را
خود
دیگر
و
پذیرد
می
اما
نیست
این
به
درازی
دست
اجازه
کس
هیچ
آینده،
در
کودک
آمیز
خشونت
رفتارهای
این
غیر
در
زیرا
نمایید
ترک
را
کارتان
این
است
بهتر
کنید.
پول به آنها داده ميش�ود .پاسخ شما
از دوس��تان عراقياش برايم��ان تعريف كرد.
منتها ما كه قرار بود عيد  94ب��ه عراق برويم،
مویمسير زندگيمان با مسجد و محافل مذهبي
انجامش ميش��د ،اخم ميك��رد و گاهي تند
روغن خوراکی در قم خبر داد .سردار “سید محمود میرفیضی” در گفت
چيست؟یا شرم آنها از
چنین آزارهایی ترس
دوستشباید
همچنیناينوالدین
ش��هادترا ندارد.
قسمت ها
خشونت(23به هر
همهدارد .در
وجود
ميی
نظر چشم م
شما به
بزرگی
شکست
صورت
برابرمعروف
در قبرستان
گويا خانواده
بهمن  )93به
واقعبرج يازده
پس��رم
تقدیرك��ه از
س��الدر 62بود
نظرم
خ��ورد .به
گره
رابطهمثل
بیشاين ش��هدا
شمامن هم
خورد.نظر
ش��د .به
دیده و قربانی نمی داند تا اعتراض کند یا و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار داشت :مأموران پلیس امنیت
موارد،
برخی
در
اینکه
است؛
حقیقت
بیان
او
باشد.
داشته
حمایت
و
کمک
تقاضای
هر
تحت
که
دهند
اطمینان
کودک
به
نژادی،
فیزیکی،
کالمی،
از
رفتار
از
نوعی
بود.
ماهه
20
پدر
شهادت
زمان
كه
خواستي
كه
زمان
هر
و
باش
داشته
همراهت
حتي
محمدهادي
ش��هادت
بعد
از
راس��تش
كه
داش��تند
خانوادگي
مقب��ره
الس��الم
وادي
هستید
بین
خوش
گیرند
ی
م
قرار
تان
راه
سر
بر
که
افرادی
به
رسيد .قسمت نشد برايش زن بگيريم.
حدبه مضيقه افتاده بودم .مس��تأجر بودم و
ازمالي
مردم بودند ،منتها يك چيزهايي را در خودشان
عمومی استان با انجام اقدامات پلیسی یک انبار احتکار روغن خوراکی
بازخواست
مواخذه
کودک مورد
کردهمو بوده .خود
آن را
داده و
خود را با شرایط وفق
خواهند
شرایطی از
ماج�رايموجب
و جنسی گفته می شود که
مفقود
چطور
استانكن.
انتظامیرا آغاز
زندگي ديگر
قم خاطرنشان کرد :در
يكفرمانده
شدند؟ را در قم شناسایی کردند.
گوییس��ر
مس��ئوالن به ما
هيچو كدام از
يك بار هم
محمدهادي
علي(ع)
حمایتحرم امام
پيكر آنها نزديك
آزارچن�د روزه
مفق�ودي
زیرا دیگر
دهید
خود را تغییر
استراتژی
بهتر
اما در
مسجد
استوقتها در
كرد .آن
۲۱مي
قرناذيت
صاحبخانه
كردند.
تقويت مي
موارد
بازگویی
برای
مختلفاگر قرار
اس�ت 9
مذکور اعزام و
ش�هيدمحل
گاراستان به
قضائی
پروازهماهنگی مقام
مأموران با
ادامه
مهرماهشرایط
هش��تو این
سرنوشت خود می داند
بخواهندجزو
توانند موضوع
کودکان
کودکانی که
فرددرشود .با
آخري��ن
س��ال 1359
فرزندي
تنها ياد
تسهيالتي
اينكه
عدمبرسد به
اند .چه
گیرداوعاملینزده
ش��هيد شد
هایخواهد كه
دوس��تش مي
می از
تشييع و
شاهدشما در
بود؟ خود
خودشاین حال،شهيد چه
حوالي ميدان قياسي نماز
جعفر(ع)
موسي بن
نیستند.
ساده دل
افراد
محمد هادي چه چي�زي را
روغن
پ�در 16
 300حلب
آناعم از
خوراکی
ايشان120
انجام شد.هزار و
مواردی
خصوصا
همي��ن مقبره دفن كند.آزار و
آخرين بار
عدممرزي
طرفبی خبری و برون
کیلویی ياد
چيزي به
روزهاي
کیلوگرم روغنکه از
امراهللاو از
آگاهی
ناشی از
بگذارند.
حضور را با
اش خود
خاکسپاري که
خشونت هستند با کودکانی
خودجوش از
در صورت
البته به
است.بدهند.
خشونت به ما
دوس��تش
میانهم در
داشتيد؟والدین در را
يك حاج آقاي متبحري داش��تيم
خواندم.
مي
تقويت کرده بود؟
آذر :
متولد
پدر ونفر
چقدرو یک
اس�عدي کشف
احتکار شده را
ندارد.جامد
 270کارتن روغن
مایع و
اجازهخشونت
عامل
تعدادزمين
هرگز بر
از پادگان نوژه پريد .پروازي كه
فرشيد
اعضایدعوت ميشود
والدینها وو ...از ما
غیرياازدانشگاه
بسيج
ميگويد بايد مادرش اجازه بدهد .ازکهمادر
حقوقشامااست.
متفاوتند.
قربانی
اش ب��ه خاطر ش��دت انفجار
هستند،مفق��ودي
خشونت علت
چهره گرفته
برای بود.
آدم خوبي
همان طور
اهل بي��ت را.
عش��ق به
ديد دربارهبه نظر
اصول
من مالی
مسائل
تصمیمام رامهم
ايشانیک
گرفتن
كهامروز
محموله کشف
مي ارزش
میرفیضی،
سردار
امراهللدستگیر کردند.
1382رابطه
سالدر این
ننشست .از سال  1359تا را
شناسد؟
هايش را
دالوري
والدین
خانوادهو درهستند ،لذا
بایدبه مااینسر نزدهاند .همين
همهم
يك بار
مس��ئوالن
كن��د .ميگذرد
موافقت نمي
گيردمكه
زیر  ۱۸مي
فردرا در
خودش
شخصا
یتواند
سال
خودروي عامل انتحاري ب��ود كههر
من هم
اساسیرا وجويا ش��د.
و علت
دس��تکهحاجحس��ين س��ازور
توجهگفتم او
گفتم .اما كه
داشتهكنارباشید
واقعي��ت راندارید
در اختیار
ضروری را
کرد.
عنوان
ریال
میلیارد
یک
از
بیش
کارشناسان
نظر
اعالم
برابر
را
شده
احقاقآن نيروي هوايي ايشان تنها ياد گار شهيدم ،آن روزها چيزي از پدر در
بود و بعد از
تاثیرشديم
بس��يج دعوت
پنجم آذرماه
محمدهادي با
طرففراهم
كه ازخود
کودکان
صمیمی را با
روي اربعين سال گذشته ،ارتباط
ك��رده بود .در
مدافع��ان حرم
گرفت ضد ميان
عنوان
هایب��ه
فرصتداد تا
بده��د ترتيبي
خي��رش
خدا
هيئ��تداري را ياد
گشوده و
مقدم��ات مداحي
مفقوداالثردر
“پلیس ویژه کودکان”
پيادهکند
آزارگرآنشکایت
منفجر از
کودکان
اجتماعی
رفتارهای
شده
شما
روی
به
جدید
برای
که
ای
ه
پنجر
فرمانده انتظامی استان قم افزود :متهم در نهایت به همراه پرونده
ياد نداشت .همه آنچه كه امروز فرشيد بدان
را به عنوان شهيد اعالم كردند.
توماني
هديه  70هزار
يك كارت
تقدير
كنار لوح
كار را
اين
شود و اجازه
مي
کودکانرو
دوستش روبه
طه،از فعال مادر
فریدهديگر
دیده حادثه غي��ر از محمدهادي چند نف��ر
و
دیدگی
بزه
هرگونه
صورت
در
که
کنند
مش��غول
دوالب
فاطميه
مس��جد
خادم
خشونتكرد.
ك��رد و مداحي مي
شماتقويت
خودش را
شوم.و دیگربعد
ها
ن
آ
حقوق
در
نیز
حقوق
نخواهد
منتظر
بماند
باز
تواند
ی
م
روز
چند
فقط
است
تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.
مدت ،يعني از سال  1359ميبالد و افتخار ميكن��د روايات و خاطراتي
شما در
چيزيوبود كه ما
دادند .اين
فوت مي
گيرد .آن
عراقي به
ساكن
مس��جد
سخت 63در
س��ال ،62
مناسبتهاي
محرم و
من هم
واکنشخود
شدن؛همهوالدین
كند خطر بهبزهمندیده
معرض
كمي بعد در
اينگفت:
پایان
گرفتيم .حقوق کودکان در
این فعال
عراقيسوال
خانماین
پاسخ به
بودند.با ایسناميدر
رس��يده و گو
ش��هادت گفت
موضوع در
رزمندگاناین
روانشناس ادامه داد:
کهس��ايراین
ايامچرا
دهید
نشان
بسرعت
استاينکه
تقريباً ازبسیار
ماند.
گوييم.
کاالی پدر مي
خانواده برايش از
ايش�ان 30است كه من و
اینو اطالعي از
خب�ر
1382
جهتاز هرچه بهتر تا
دربدانند
ش��ايعهافكنها
گفت��م كه
مبلغش
کودکانمحمدهادي هم به
نميرسد كه
کارهفته
سازبه وچند
لحاظ و
قاچاق
میلیاردی
کشف
بودند.ازپيكر
س��وخته و تكه تكه
س��ال 65
محمدهادي
ش��ديم.
حالیمي
هيئت جابهجا
همبا وانتم
مذهبي
جریان قرار
خودرارا در
سرپرستان قانونی
شدن
اجرایی
قانونی
تحقیقات ش��دهکه آیا
بعضي توجه به
كردماست که با
مطرح
وسايلهم
برایتان را
دنيا کردن را
حتیبهفکر
نفسهمدركهشما
اعتماد به
عدم
او هر زمان كه من را ميبيند از پدر ميپرسد و
نداشتيد؟
قانونبراي
اين خبرها نيست .در ضمن محمدهادي
دهند.مقبره
ايش��ان را در همان
رس��د و
شهادت مي
شناسايي
فرماندهانش
يكي از
گروههماز توسط
دادم.هر دوپسرم
کند.محيط مسجد بزرگ
س��الگي در
هشت
آمد تا
انجاممي
و هر كاري از دس��تم برميآمد انجام
نظیر
سازوکارهایی
به
توان
می
به
نسبت
شخصا
توانند
ی
م
نوجوانان
و
شاهد
کودکان
شده،
ی
م
دشوار
و
سخت
در مرکز تهران
يكي از همرزمان همس��رم ،خلبان خس��رو من برايش روايت ميكنم .امروز كه خود پدر
اعتقادش رفته بود و تنها چي��زي كه ما را آرام
خودكنند.
وارده بهدفن مي
سردخانه
ش��هيد را در
خشونتايش��ان
مكملوهمقربانیشده بود.
مس��ئله رويش خيلي اثر گذاش��ت.
متولداين
ش��د.
منتها محمدهادي عش��ق و عمل را
شکایت کنند؟
آزارهای
ممکنپيكراست
خشونت
دی :
“دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان” رئیس پليس امنيت عمومی تهران بزرگ از شناسایی و کشف انبار
نوجوانان”كه ما با هم پرواز كرديم شده ،نبودنهاي پدرش بيش از هر زماني او را
عباسيان به من گفتند
شهادتش در مسير اهل بيتواست.
والدینكند
مي
شناخت
را
چپش
و
راست
دست
تا
هم
خودش
همين
بزند.
دم
فقط
كه
نبود
طور
اين
بود.
كرده
آزارگر
با
برخورد
و
کودکان
ویژه
“پلیس
اطفال
از
حمایت
قانون
به
توجه
با
گفت:
اضطراب،
افسردگی،
جمله
از
اختالالتی
دنیا
یک
به
را
جزئی
ایده
هر
اما
بکنید
کمکی
توانید
نمی
امروز
لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در مرکز تهران خبر داد .به گزارش
س��الها
من تمام اين
كند .اما
پايگاهو نهخبري اذيت
خبرنگارديدم
س��وخته امراهلل را
کرد .پیش اما
دردانهتان
نظرتان در
يك خانه
می كمي
تبدیل شد.
عضو بسيج
رفت
حوزوي
يادگرفتن دروس
تهيهخارق تحمل
موردبه مورد
اشاره
پس از سانحه ،جسمی سازی یا و نوجوانان ،هر فرد زیر  ۱۸سال که مورد این وکیل دادگستری با
هواپيمايپلیس
نویسنه الیحه
ش�هادت اشاره
استرس
سعياين
تشريح
ذوالقدری” در
“علی
پليس،ميسردار
ب��رايدیدن
غربتبرای
العاده ای
توانایی
کنید.بعدشما
احتمال
مهر
كه
آنچه
هم��ه
وجودم
تمام
با
كه
كردم
از
بعدش
روز
يازده
تا
روز
آن
از
را.
آن
س��قوط
آزار گرفتن برخیچيست؟
حسين
بود كه
گیتیروي
كردم .روبه
مذهب
التزامش ب��ه دين و
کودکان از سوی
ویژه کودکان و نوجوانان توسط وزارت خبر اظهار داشت :در روز گذشته خبري مبني بر دپوی لوازم آرایشی
ضد اجتماعی را از خود نشان هر گونه خشونت از سوی افراد آشنا یا
رفتارهای
اعتق��اد واز قبل
خاطر بیشتر
دارید .بابهاینکه
حاجآن
خاک
هيئتي از
خانه قطعه
در هر
کل
تهرانعقد
كنم .روز
منتقل
است را به
قاچاق در پدري
بهداشتیباتوجه
هنوزاطالعوبودم .اما
همسرم بي
اگركمرم شكس��ت.
بگويم كه
بدون
میمعروف
مداحان
دهند،رفت و تا
س��ال  89به نجف
پیدااز اواخر
شهيد
داشت .خود بود.
پسرم،شد
دريافت
بزرگ
حوالياوبازار
انباری در
بايدقانون
لفاظ��ياین
مطابق با
هرچند ممکن است عالئم در گروه غریبه قرار گرفته باشد و یا در معرض والدین ،ادامه داد:
سرنوشتلکن
دادگستری تهیه شده است
نکرده اید .
دست
مجلس هدف
رسیددراماآنجاهنوز به
سازور ازبه آن
دارید
گالبيدرمعطر
شناسایيمان را
فضاي خانه
بررسی همه
بالفاصلهكه 99
ميدانستم
شواهد و
قانونی تصویب به
مراحلبعد
كمي نيست .از
فرزند چيز
دس��ت دادن
اقدام یا عدم از
ايشان از من خواست پسر بزرگم محمدمهدي و
شهادتش آنجا بود.
كردهکار
دستور
محلبويانباری
موضوع و
موجود و
موجبات
والدین
اقدام الزم
قرائناست.
نشده
آن طی
بزه دیدگی واقع شده باشد ،خود میتواند
قربانی شدیدتر باشد.
متولد بهمن :
مراسم باعقد
همسرم در
عمومیكرد،
امنیتمن ثابت
پليسكه به
ششم بود
پایگاهاند.
ماموراندرآمده
درصد ايشان به اسارت دش��من
ندارم از خانه بيرون
دوست
ديگر
من
شهادتش
بیان
گرفت .وي
تهران قرار
شهيد محمدهادي را كنارش بفرستم تا در امر
را
او
ب�ار
چند
س�الي
رفتن�ش
بعد
از
به گفته وی ،کودکانی که به هر نوعی تقاضای رسیدگی و تعقیب مجرم را صدمه روحی ،جسمی ،امنیتی ،تربیتی در صورت ایجاد این سازوکار و آموزشهای
شما میتوانید امروز سرزنده و با نشاط باشید و خودجوش بودن
تصريح
دریافتی
حضورخبر
فرزندشصحت
حکایت از
تحقیقات
خلبانهايي كه سال  1362ازاینکه
داشت،داشتن
زنده نگه
دارد .براي
وطنپلیسیتنها
اسارت به
خانوادههاناچارم ميكند كه
بيايم .منتها
هيئت كمك كنند و اين طور ميخواست آنها را
ام�رار معاش
ميديدي�د؟ آنجا
خرجي با آن
فراهم کند
خشونت قرار می گیرند ،اغلب با مطرح کند .همچنین نظر به اینکه این و اخالقی کودک را
معرفی این گروه ازپلیس ویژه به
الزم و
همیشهچطور مورد
به فریبندگی تان میافزاید .شما احتماال اکنون بیش از
همکاری
انباری با
خلبانمالک
بود که
خاطرهاین
حاکی از
تحقیقات
تالش كردم
اسعدي،
شهيد
چندپلیسی ياد و
كرد:گردد .در
بازگشتند به من گفتند او برمي
اقدامبراي كسب روزي
خيابان و
به
بزنم
وانت
با
گاهي
جذب كند .محمدمهدي خيلي پابند نشد ،ولي
کرد؟
مي
شرم ،خود سرزنشی و اضطراب دست جرائم نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیز برخورد قانونی میشود .این
کودکان و برقراری ارتباط مناسب پلیس
اجتماعی هستید و این از اعتماد به نفس باالی شما سرچشمه
زادگاهدر
يعنيتهیه و
قاچاق
بهداشتی
آرایشی
فراوانیدرلوازم
همدستش مقدار
قوچان
دفاع ومقدس
ميدان
صحبت تا
ماه اول جنگ ايش��ان از راديو عراق
تالش كنم .اما چيزي كه ب��ه ما صبر ميدهد،
مداحي
محمدهادي ماند و كم كم خودش هم
خانه
به
دوبار
س��الي
تنها
بود.
عراق
در
اغلب
او
و پنجه نرم میکنند و تغییرات رفتاری ندارد این کودکان میتوانند در صورت مناسبی است چرا که در بسیاری از ویژه کودکان با مدرسه و دانش آموزان؛
میگیرد.
شهيد با
تنديسداشت:
ذوالقدری ابراز
يك اند.
شهيدکرده
ناشناسيآوری و دپو
انبار جمع
سردارهواپيما و
ماكت از
اینافراد
كرده و بسياري از دوس��تان و
افتخار شهادت محمدهادي در مسير اهل بيت
ميكرد .اين طور ش��د كه اين بچه يك تربيت
نوروز.
عيد
ديگري
و
تابس��تان
بار
يك
آمد.
مي
و
کودکان
علیه
جرائم
به
مربوط
گزارشات
علیه
خشونت
موارد
رسانی
اطالع
امکان
دوستان
علیه
خشونت
گونه
هر
از
اطالع
به
تواند
می
کودکان
ناگهانی
هیجانی
یا
:
اسفند
متولد
منعکس
مرجع
در شده
انجام
تحقیقات
خانوادهمتهمان
شناسایی
قضائیهمسرم
من هم
نبودنبههاي
ش��ود تا
گفتند نتیجهنصب
كه ما نميشناختيمشان هم به
و دفاع از حرمشان است .ما همه عاشق اهل بيت
مذهبي پيدا كرد و عاشق اهل بيت شد.
در م��ورد ام��رار معاش ه��م گويا ب��ه طلبهها
عنوان زنگ خطری برای پیگیری بیشتر خود نیز دادگاه را مطلع و تقاضای تضیع حقوق آنان؛ مرتکب و عامل نقض کودکان؛ از سوی خود کودکان به پلیس
مقام
این
شد.
اخذ
انبار
این
از
بازرسی
و
متهم
2
هر
دستگیری
دستور
و
را
اید
ی
م
پیش
تان
زندگی
در
که
را
اتفاقاتی
و
واژها
معنای
شما
صداي او را از راديو عراق شنيدهاند .گويا امراهلل بينام و نشان نماند و به فراموشي سپرده نشود
هس��تيم .بنابراين از اينكه او را در اين مسير از
از کودکيه�اي محمده�ادي بگوييد.
ش��هريه ميدهند .اما دوس��تان محمدهادي
والدین در نظر گرفته شود .توجه والدین رسیدگی کنند چرا که به موجب ماده حق؛ والدین و سرپرستان قانونی کودک
ویژه و متعاقبا پیگیری آن فراهم میشود .ارشد انتظامی تصریح کرد :ماموران اعزامی موفق شدند در یک عمليات
بگیرید
موقعی
به
و
درست
تصمیم
توانید
ی
نم
اما
دانید
ی
م
خوبی
گفته بود م��ن مجروح ش��دهام و پايم در گچ و رشادتهاي او در جنگ زنده بماند.
دست دادم احساس افتخار ميكنم و اين تنها
به ش�نيدهايم که ايش�ان فالفلفروشي
ميگفتند او شهريهاش را نميگرفت .در عوض
پليسي هر  2متهم را دستگیر و در بازرسی از این انبار  50هزار عدد
به این امر از این حیث اهمیت پیدا می  ۳۰این قانون حتی گزارشات بدون هویت هستند که معموال بدون تعقیب و بی
روزها
این
در
کنید.
نظر
تجدید
کرد.در این جنبه روحی تان
بهترمياست
دلخوشي من است.
لولهكشي ميكرد .حاال نميدانم لولهكشي را
لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق فاقد مجوزهای گمرکی و بارنامه كشف
کند که در برخی موارد کودکان به دالیل اگر معقول بنظر برسند قابل پیگیری و مجازات می مانند .از سوی دیگر این امر
یک نفع مالی بزرگی به شما میرسد بهتر است برای استفاده بهینه
کنند .ارزش ريالي کاالي کشف شده حدود  30میلیارد ريال برآورد شد.
مختلف از جمله شرم یا ترس ،ممکن تعقیب هستند .اما نکته قابل تامل این صرفا از طریق دستگاه قضا و مجازاتهای
جدولدیگران وارد مشورت شوید.
از این سود مالی با

در روزهای سخت
کرونا اهدای خون
مستمر باشد

شهادت هاديكمرم را خمكرد اما سرم را باال برد

جامعه

وقتی «شرم» کودکان را به «سکوت» وامی دارد...
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هر نعمتى ،در برابر بهشت ناچيز است

و هر باليى در مقايسه با آتش دوزخ عافيت.
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سالمت

کاریکاتور

این دو هفته در خانه بمانید

ضرورت مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها
در دوران کرونا

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران،
نسبت به عوارض مصرف خودسرانه و بی رویه آنتی
بیوتیک ها به ویژه در دوران کرونا هشدار داد.
فاطمه فتحی ،گفت :هفته جهانی آنتی بیوتیک ها
فرصتی برای اطالع رسانی و افزایش آگاهی عموم
مردم در سراسر جهان از خطرات مصرف خودسرانه
و بی رویه آنتی بیوتیک ها و توجه به نظارت و تجویز
منطقی این دسته از داروها توسط پزشکان به ویژه
در شرایط همه گیری کرونا است.
وی افزود :امسال «اتحاد برای حفظ داروهای آنتی
میکروبیال» و «مصرف آنتی بیوتیک ها ،با احتیاط»
به عنوان شعارهای هفته جهانی آنتی بیوتیک ها در
نظر گرفته شده که بیانگر اهمیت تهدید مقاومت
آنتی بیوتیکی به عنوان تهدید جهانی حیات و بقا
تمامی موجودات زنده است.
فتحی در ادامه با اشاره به اهمیت مساعدت جامعه
جهانی در پیشگیری از رخداد مقاومت آنتی
بیوتیکی ،اظهار کرد :آنتی بیوتیک ها نقشی حیاتی
در پیشرفتهای درمانی و عملهای جراحی از جمله
جراحیهای پیچیده مانند پیوند عضو ،تعویض
مفصل یا جراحی قلب دارند.
وی با بیان اینکه الزم است همیشه قبل از دریافت
آنتی بیوتیک با پزشک و داروساز مشورت شود،
افزود :با انجام برخی اقدامات ساده و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی مث ًال از طریق شستن
دستها ،آماده سازی غذاها به روش بهداشتی،
عدم تماس نزدیک با افراد بیمار ،داشتن رابطه
جنسی سالم و واکسیناسیون حتی االمکان از بروز
بیماریهای عفونی جلوگیری کرد .به ویژه در شرایط
همه گیری کرونا باید توجه ویژهتری در خصوص
رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده به جا از آنتی
بیوتیک ها داشته باشیم.
فتحی با بیان اینکه داروسازان و پزشکان باید
با صرف وقت کافی در مورد مصرف صحیح آنتی
بیوتیکها ،مقاومت آنتی بیوتیکی و خطرات ناشی
از مصرف نادرست آنها را به بیماران گوشزد کنند،
توصیه کرد :پزشکان و سایر حرف پزشکی شاغل در
مراکز درمانی نیز باید با رعایت کامل موارد بهداشتی
مانند ضدعفونی کردن و شستشوی کامل دست،
وسایل و محیط اطراف خود ،از انتقال و انتشار عوامل
عفونی جلوگیری کنند.
وی در پایان گفت :امسال نیز طبق روال هر ساله در
هفته جهانی آنتی بیوتیک ها از تمامی بیمارستانها
برای برگزاری کارگاههای آموزشی مجازی ،نمایش
پیامهای آموزشی به منظور افزایش آگاهی کارکنان
و مراجعه کننده ها درخواست همکاری شده.
همچنین واحد تحقیق و توسعه این معاونت غذا و
دارو بستههای آموزشی به منظور آموزش عمومی
در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
ایران تهیه کرده است.
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معاون برنامهریزی و نظارت ستاد فرماندهی
مقابله با کرونا تهران با بیان اینکه بر اساس
آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت
همه استانهای کشور در وضعیت قرمز
قرار دارند ،بر پرهیز از سفر و دورهمیهای
خانوادگی به عنوان اصلیترین عامل شیوع
بیماری تاکید کرد.
دکتر علی ماهر با اشاره به روند صعودی
آمار ابتال در تهران و اکثر استانهای کشور،
اظهار کرد :در این راستا اگر بخواهیم موارد
صرفا قطعی ابتال به کرونا در شهر تهران
را مدنظر داشته باشیم ،وضعیت تهران
همچنان قرمز است.
وی در این رابطه با اشاره به آخرین گزارش
وزارت بهداشت که توسط سازمان جهانی
بهداشت نیز تایید شده ،عنوان کرد :بر
اساس این گزارش متاسفانه تمام استانهای
کشور در وضعیت قرمز قرار دارند ،اتفاقی
که تقریبا برای اولین بار رخ داده ،چراکه
تا همین هفته گذشته نیز چند استان را
به صورت زرد و نارنجی داشتیم ولی االن
تمامی استانها وضعیت قرمز دارند .لذا این
مساله رعایت پروتکلها از سوی همه افراد
لو
جامعه را میطلبد و از طرفی کنتر 
نظارت بر رعایت محدودیتها و پروتکلها
نیز باید در همه بخشها تشدید شود.
ابتالی  ۸۳درصد بیماران از طریق
دورهمیهای خانوادگی
دکتر ماهر با بیان اینکه هر تماس و ارتباطی
در این شرایط میتواند بر حجم بیماری و
گسترش بیش از پیش اپیدمی تاثیرگذار
باشد ،بر پرهیز از سفر و دورهمیهای
هر چند محدود و خانوادگی تاکید کرد
و گفت :بر اساس آخرین مطالعات انجام
شده ۸۳ ،درصد بیماران از طریق همین
گردهماییهای خانوادگی مبتال شدهاند،
چراکه طی آن افراد در یک فضای کوچک
و سربسته به صورت گروهی دور هم جمع
میشوند که این مساله به شدت میزان
ابتال را افزایش می دهد و عالوه بر آن با
توجه به عدم تهویه مناسب هوا در فصل
سرد سال ،احتمال سرایت و انتقال بیماری
نسبت به گذشته چندبرابر شده است.
معاون ستاد کرونای تهران تاکید کرد:
خواهش ما این است که حتیاالمکان
از رفت و آمدها و دید و بازدیدهای
غیرضروری به هر نحوی اجتناب شود،
چراکه بر اساس مطالعات پرهیز از

اگر تمام مردم دورهمی ها را کنار بگذارند و در تجمعات
غیر ضرور شرکت نکنند و ترددها را کاهش دهند،
وضعیت بهبود مییابد .این تعطیالت برای این بود که به
مردم بگوییم شرایط سخت است و شرایط هشدار است.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح روز
شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه
امروز روز اول آذرماه است که آغاز طرح جامعی است که
باید در شهرهایی که وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد دارند،
اجرایی و عملیاتی شود ،اظهار داشت :در واقع ما یک
دوره بسیار سخت در آغاز کرونا که مربوط به ماه اسفند
سال قبل و فروردین امسال میشد ،داشتیم که مقررات
و دستورالعملهایی بود و مردم همراهی بسیاری خوبی
داشتند و الحمدهلل وقتی از فروردین وارد اردیبهشت
شدیم ،کام ً
ال فضای فشار کرونایی به کشور کم شد.
رئیسجمهور ادامه داد :از آن زمان یعنی اردیبهشت که
فشار کم شده بود ،تا امروز یک عددی حدود پنج ،شش
ماه از آن زمان میگذرد و در این مدت متأسفانه با موج
دوم کرونا در برخی استانها مواجه شدیم و اکنون هم
با موج سوم کرونا مواجه شدیم که بر تعطیلی هوشمند
شهرها وابسته به شرایط و محدودیتهایی که در شهرها
اجرا میشود ،تصمیم گرفتیم.
وی عنوان کرد :هدف اصلی ما از این کار این است که
انتقال ویروس را کنترل کنیم و این انتقال به کمترین
حد ممکن خود برسد و افراد مبتال را سریعتر شناسایی
کنیم و بدون نیاز به بستری سریعتر درمان و افراد
نیازمند به قرنطینه به خوبی مراقبت و مواظبت شوند و
تجمع و تردد را نیز کاهش دهیم .در بعضی جاها برای
کاهش تردد و تجمع ناچار به تعطیلی شدیم.
رئیس جمهور بیان کرد :مردم عزیز ما بدانند ما قب ً
ال
میگفتیم همه پروتکلها را برای سالم ماندن خود،
اقوام و کاهش فشار از روی کادر درمان رعایت کنید،
االن مورد دیگری اضافه شده که عالوه بر اینها ،ما باید
همه اصول را مراعات کنیم برای اینکه فشار اقتصادی بر
کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی که از امروز ایجاد
میکنیم ،هرچه سریعتر کم شود و اگر همه مراعات
کنیم این مدت ممکن است  ۱۰روز بشود و اگر رعایت
نکنیم ممکن است خدای ناکرده در این دو هفته هم به
نقطه مطلوب نرسیم.
روحانی گفت :حاال برای اینکه این تعطیالت بتواند ما
را به هدف برساند الزاماتی داریم .اولین الزام ،مسئولیت
پذیری آحاد مردم است .یعنی اص ً
ال این تعطیالت
پیامش فقط این بود که به مردم بگوییم مسأله ویروس

اسنپ و بیقانونی مسافر بیحجاب

جامعه

دورهمیها،
مهمترین عامل شیوع کرونا

دورهمیهای کوچک خانوادگی بر کاهش
شیوع بیماری و در نتیجه کنترل اپیدمی
بسیار تاثیر بسزایی دارد.
این دو هفته تا حدامکان در خانه
بمانید
دکتر ماهر با تاکید بر اینکه رعایت
محدودیت های دوهفتهای میتواند به
کاهش بار بیماری بر جامعه و سیستم
بهداشت و درمان کشور منجر شود ،اظهار
کرد :بنابراین بهترین کار در این دو هفته
تعطیلی ،ماندن و استراحت در منزل و
انجام کارها از راه دور است .در این راستا
تقاضا میشود حتی در مشاغل و اصنافی
که به صورت دستوری نیز تعطیل نشدهاند
تا حد امکان از ظرفیتهای دورکاری و
استفاده از بستر اینترنت و ارسال کاال و
محصوالت استفاده شود تا بتوان با استفاده
از این مهلت دوهفتهای در جهت کنترل
اپیدمی ،کاهش فشار کاری کادر درمان و
قطع زنجیره انتقال بیماری گامهای جدی
برداشت.
وی با بیان اینکه البته نباید انتظار یک
کاهش آنی در آمار ابتال و بستریها
داشته باشیم ،گفت :هرچند همین
محدودیتهای چند هفته گذشته نیز تا

حدودی فشار را از روی بیمارستانها کم
کرد ،اگرچه میزان آن قابل مالحظه نیست
ولی قطعاً محدودیتهای این دو هفته ،در
صورت رعایت پروتکلها و شیوه نامهها
از سوی آحاد مختلف جامعه میتواند در
کاهش قابل مالحظه روند ابتال ،بستری و
در نتیجه فوت هموطنان اثرگذار باشد.
فعالیت یک سومی کارکنان ادارا 
ت
برای کلیه سازمانهای دولتی و
خصوصی الزم االجراست
معاون ستاد کرونای تهران در بخش دیگر
گفتوگو با اشاره به ابالغیههای صادر شده
در رابطه با فعالیت یک سومی کارکنان
ادارات ،با تاکید بر اینکه این ابالغی ه برای
کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی الزم
االجراست ،گفت :طبیعتا فعالیتهای
نظارتی ضابطان بهداشتی و قضایی نیز
طی این مدت تشدید شده و از طرفی چه
در تهران و چه در شهرستانها اگر عدم
رعایت این ابالغیه و یا سایر محدودیت ها
به شماره  ۱۹۰اعالم شود ،برخورد قانونی
اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد :در این راستا انتظار ما
این است بخش خصوصی که معموالً
زیرساختهای آی تی بهتری دارد،

این تعطیالت برای این بود که
به مردم بگوییم شرایط سخت است
کرونا خیلی جدی است و همه باید مراعات کنیم .بحث
سر تعطیلی و بسته شدن مغازه نبود.
وی افزود :بحث سر این بود که مردم در فاصلههای
اجتماعی و دورهمیها مراعات کنند .االن آن مقدار که
کسب و کار برای این بیماری مشکل ایجاد کرده خیلی
بیشتر از آن دورهمی مشکل ایجاد کرده است .فردی
فوت میکند و همه اقوام و دوستان نزدیک میگویند
بد است اگر تشییع جنازه یا خانه متوفی برای عرض
تسلیت نرویم .این جمع شدنها با نتیجه تحقیقاتی
که اخیرا ً به دست آمده ،در حالی که قب ً
ال میگفتند
عطسه و سرفه کردن باعث انتقال سریع میشود ،خود
حرف زدن و صحبت کردن افشانههای تنفسی منتشر
میکند که ممکن است سنگین یا سبک باشد .معموالً
در خانواده جمع میشوند کم کم ماسک را بر میدارند،
اگر یکی مبتال باشد و در جمع صحبت کند مخصوصاً
اگر زمان حضورشان در جمع کوتاه نباشد و از طرفی
سیستم تهویه درستی در آنجا نباشد ،باعث خواهد شد
بقیه همه مبتال شوند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :ما امروز میبینیم بسیاری
از ابتالها خانوادگی و گاهی دو نفر و حتی یک نفر
بی عالمت بوده و همه را مبتال کرده است .بنابراین
مسئولیت پذیری آحاد افراد جامعه به معنای الزام اول
است تا این محدودیت بتواند اثربخشی داشته باشد.
مسأله دوم ضمانت اجرای مصوبات است .ما مصوبات
زیادی را تصویب کردیم که اگر اجرا نشوند و فقط
مرکب روی کاغذ باشد تأثیری ندارد و کاری نمیکند.
آنچه هست باید اجرا شود.
روحانی گفت :افرادی هستند که مقداری بی مباالت
هستند و دستگاههایی که مسئولیت ضمانت اجرا با آنها
است ،دستگاههای ناظر ،ضابطین قوه قضائیه ،نیروی
انتظامی ،بسیج ،تعزیرات ،اتحادیهها و همه آنهایی که
باید مراعات کنند و از طریق قرارگاه مرتب به آنها اطالع
رسانی و ابالغ میشود همه باید اقدام کنند تا پایش
مستمری نسبت به بیمارها صورت گیرد.

رئیسجمهور ادامه داد :امروز پیشنهادی در جلسه
مطرح و قرار شد قرارگاه روی آن بررسی کند و آن این
بود که همه افراد باید کارت ملی یا یک کارت شناسایی
معتبر دارای شماره ملی فرد همراه داشته باشند تا
نگذاریم فرد مبتال وارد سیستم حمل و نقل ،کسب
و کار و محل اجتماعات شود و آن را دنبال خواهیم
کرد .الزام سوم لزوم همکاری همه دستگاههای دولتی و
غیردولتی است .اگر بنا باشد بگوییم این کار را قرارگاه یا
نیروی انتظامی انجام دهد صحیح نیست .همه باید با هم
و دست به دست هم این کار را انجام دهیم.
روحانی تصریح کرد :الزام چهارم کمکهای ،محالت،
مساجد ،بسیج ،خیرین ،هالل احمر ،سمنها مخصوصاً
نسبت به آنهایی که در قرنطینه هستند باید یاری کنند
یا آنهایی که احساس میشود مبتال هستند را به مراجع
هدایت کنند تا از آنها تست گرفته و خوشبختانه امروز
اعالم شد تست از  ۲۰هزار و  ۲۵هزار نفر تجاوز کرده و
ان شاءاهلل روزانه  ۱۰۰هزار تست سریع خواهد رسید و
این خبر بسیار خوشی است.
وی اضافه کرد :البته تعداد مبتال یکدفعه باال میرود اما
از آن طرف با ادامه این روند تعداد مرگ و میر و حتی
تعداد بستریها کاهش پیدا میکند و شناسایی سریع
و به موقع عمل کردن تنها راه است .الزام پنجم اطالع
رسانی به موقع ،شفاف و روشن است .چه تصمیماتی
که اینجا گرفته میشود چه تصمیمات قرارگاه و چه
توصیههای وزارت بهداشت باید به موقع با زبانی روشن،
صریح و ملموس برای مردم تشریح شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسأله ششم که بسیار مهم
است اقناع سازی مردم است ،گفت :مردم باید قانع شوند
که ما در این شرایط راه دیگری نداریم .اگر واکسن
مطمئن داشتیم میگفتیم واکسن را تزریق کن دو ماه
یا سه ماه در امان هستی .اگر داروی مطمئن هم داشتیم
میگفتیم این دارو را استفاده کن اما هیچکدام از اینها
وجود ندارد .بنابراین هیچ راهی جز همین توصیهها،
فاصلهها ،مراعات اصول بهداشتی ،دور هم جمع نشدنها

این ضوابط را بیشتر رعایت کرده و از
ظرفیتهای دورکاری برای انجام کارها
بیش از پیش بهرهمند شود.
آغاز طرح شهید سلیمانی و افزایش
ظرفیت کیتهای تشخیصی در تهران
وی همچنین از آغاز طرح شهید سلیمانی
برای مقابله با کرونا در برخی محالت تهران
خبر داد و گفت :با رفع نواقص احتمالی،
این طرح با محوریت بیماریابی و حمایت
از بیماران کرونایی از هفته آینده در کلیه
مناطق تهران اجرا خواهد شد.
دکتر ماهر در پایان با اشاره به رونمایی
از خط تولید کیتهای تشخیص سریع
کرونا به عنوان دستاورد مشترک محققان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و
ستاد ستاد اجرایی فرمان امام ،گفت:
بر این اساس طی روزهای آینده حجم
تست های تشخیص کرونا به میزان قابل
مالحظهای در قالب شبکه بهداشت و
درمان افزایش پیدا کرده و در دسترس
مردم قرار میگیرد ،با این حال همانگونه
که هممواره توصیه شده اصلیترین راهکار
کنترل بیماری ،رعایت سه گانه پیشگیری
یعنی پوشش ماسک ،شستوشوی دست
ها و رعایت فاصلهگذاری فیزیکی است.

و کاهش تردد و اجتماع ،نداریم .اتفاقاً یکی از مصوبات
کاهش تردد شبانه بود زیرا بسیاری از دورهمی ها
ناشی از همین ترددها است و ما باید در کنار این طرح،
طرحهای مکمل را هم پیدا و اضافه کنیم تا به نتیجه
برسیم.
روحانی اظهار کرد :موضوع هفتم هم اقدام صدا و سیما
است که برای ساعات فراغت مردم برنامههای شادی
داشته باشد و وقت آنها را پر کند و آموزنده هم باشد.
دانشگاهها و آموزش و پرورش هم باید برای فرزندان از
طریق فضای مجازی درس خود را ادامه دهند و این
جز الزاماتی است که باید اجرا شود .مورد هشتم و آخر،
اقدامات حمایتی و جبرانی است .یعنی حاال که گفتیم
مردم دو هفته کسب و کار و فعالیت اقتصادی شأن
تعطیل شود در حد امکان و توان باید مردم را یاری
کنیم.
وی تاکید کرد :به همین دلیل امروز مصوب شد برای
حدود نزدیک به  ۳۰میلیون نفر ،ماهانه برای چهار ماه
تا پایان امسال در هر ماه بالعوض  ۱۰۰هزار تومان به
آنها بدهیم و برای این  ۱۰میلیون و خردهای خانواده وام
یک میلیون تومانی مقرر شد شبیه به همان وام اوایل
سال که بازپرداخت آن وام هم  ۳۰ماهه و بالعوض است.
برای وام هم تصمیم گرفته شد.
رئیس جمهور ادامه داد :مسأله پرداخت پول گاز و
مشکالتی که برای چک به وجود میآید و موارد دیگر،
مشابه چیزهایی است که در اوایل سال تصویب کردیم و
امهالی دادیم برای اینکه از مشکالت مردم کاسته شود.
با اجرای طرح جامع با این  ۹الزام که همه باید دست
به دست هم دهیم ،مردم ما بتوانند با مشکالت کمتری
این دوران را سپری کنند.
روحانی در پایان عنوان کرد :اگر همه مردم رعایت کنند
نیاز به یک ساعت تعطیلی نخواهیم داشت .اگر تمام
مردم دستورالعملها را مراعات کنند و دورهمی ها را
کنار بگذارند و در تجمعات غیر ضرور شرکت نکنند
و ترددها را کاهش دهند ،وضعیت بهبود مییابد .این
تعطیالت برای این بود که به مردم بگوییم شرایط سخت
است و شرایط هشدار است .خیلی امیدواریم مردم با
مراعات خود ،هم تعطیالت را کوتاه کنند ،هم نقل و
انتقال بیماری و هم فوتیها را کاهش دهند و هم نگرانی
نسبت به این ویروس کاهش یابد و ان شاءاهلل در سالمت
کامل باشند.

اثربخشی مداخالت غیر دارویی ( )NPIsیا به اصطالح
میزان
ارزیابی از
ِ
ِ
کرونایی” اعمال شده از سوی دولتها ،در
خودمان “محدودیتهای
ِ
کاهش گسترش کروناویروس و آگاهی بخشی به منظور آمادگی برای
مقابله با آن در آینده بسیار مهم است.
مجله “نیچر” در مطالعهای آماری به تعیین اثربخشی  ۶۰۶۸کد
مداخالت غیر دارویی به کار گرفته شده در  ۷۹منطقه بر میزان شیوع
بیماری کووید -۱۹پرداخته است.
همچنین یافته های بدست آمده با دو مجموعه اطالعات خارجی که بر
اساس  ۴۲هزار و  ۱۵۱مداخله غیر دارویی دیگر از  ۲۲۶کشور به ثبت
رسیده ،مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج بدست آمده نشان داد که برای مهار شیوع کروناویروس ترکیب
مناسبی از مداخالت غیر دارویی ضروری است .مداخالت غیر دارویی
کمتر مخرب و در عین حال با تاثیرگذاری بیشتر میتوانند به اندازه
مداخالت شدیدتر در مهار همهگیری سودمند باشند.
در نبود واکسن و داروهای ضد ویروسی ،مداخالت غیر دارویی که
در واکنش به ویروس های تنفسی (در حال ظهور) به کار گرفته می
شوند ،تنها گزینه موجود در تعدیل کردن فعالیت و گسترش ویروس و
به تاخیر انداختن انتشار آن در میان افراد است.
اکثر دولت ها در سراسر جهان در مواجهه با اپیدمی بیماری
کووید ،-۱۹مداخالت غیر دارویی بسیار محدودکننده را اجرا کردهاند.
این مداخالت ممکن است منجر به تحمیل هزینه های اقتصادی و
اجتماعی قابل توجهی شود و بر رفتار ،سالمت روان و امنیت اجتماعی
افراد تاثیر بگذارد .بنابراین آگاهی از موثرترین مداخالت غیر دارویی
این امکان را فراهم میسازد تا با روشی منطقی و به موقع از مداخالت
کلیدی و با اثرگذاری بیشتر برای مقابله با افزایش مجدد ابتال به بیماری
کووید -۱۹یا شیوع هر بیماری تنفسی دیگری در آینده استفاده کنیم.
دارویی موثر در
در جدول زیر تاثیرگذاری برخی از این مداخالت غیر
ِ
کاهش گسترش بیماری کووید -۱۹براساس اولویتبندی مقایسه شده
است .بر اساس این ارزیابی سه اقدام اصلی که در بیشتر کشورهای
مورد مطالعه نقش قابل توجهی در مهار این همهگیری داشتهاند شامل
لغو گردهمایی کوچک ( ۸۳درصد) ،تعطیلی موسسات آموزشی (۷۳
درصد) و اعمال محدودیت در مرزها ( ۵۶درصد) هستند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

 ۸۵درصد مبتالیان به کرونا
نیاز به بستری ندارند

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ۸۵ :درصد مبتالیان به ویروس
کرونا نیاز به مراجعه به مراکز درمانی ندارند زیرا دارای عالئم خفیف
بیماری هستند و میتوانند با بستری در منزل و مراقب بهبود یابند.
دکتر مسعود مردانی افزود :در واقع مبتالیان به عالئم خفیف ویروس
کرونا در صورت داشتن عالئمی از قبیل تنگی نفس ،ادامه تب بیش از
چهار روز ،احساس فشار بر روی قفسه سینه یا کاهش سطح هوشیاری
که از نشانه های خطر در بیماری کرونا است باید به مراکز درمانی
مراجعه کنند.وی اظهار داشت :در مجموع افرادی که دارای فرم خفیف
بیماری کرونا یا عالئم کم هستند می توانند با استراحت در منزل و
استفاده از مایعات ،میوه و سبزیجات تازه حتی بدون نیاز به دارو مدت
درمان خود را طی کرده و بهبود یابند.
مبتالیان خفیف کرونا از آویشن و شربت زوفا استفاده کنند
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه گیاهان
دارویی و طب سنتی در بهبود بیماری حاد کرونا تاثیری ندارند ،گفت:
با توجه به اینکه هیچ گونه داروی گیاهی در درمان موارد شدید بیماری
کرونا نقشی ندارد اما در مواردی مبتالیان خفیف به ویروس کرونا می
توانند برای آرامش گلو و تسکین سرفه از آویشن یا شربت زوفا که مورد
تایید وزارت بهداشت نیز هستند ،استفاده کنند.دکتر مردانی با بیان
اینکه مبتالیان خفیف ویروس کرونا همچنین می توانند از داروهای
گیاهی کاهش تب استفاده کنند ،افزود :البته هر فرد مبتال به کرونا که
یکی از شرایط حاد اعالم شده را داشته باشد برای درمان نیاز به بستری
دارد.عضو ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد :استفاده بیماران حاد
از داورهای گیاهی عالوه بر اینکه تاثیری در بهبودی آنان نخواهد
داشت بلکه ممکن است منجر به تشخیص دیر هنگام در بیماری یا
دیگر عوارض آن شود که در این صورت هرگونه احتمال نتیجه عکس
دور از انتظار نیست.
اخبار کذب کرونا سبب تشویش ذهن می شود
دکتر مردانی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای آزاد و غیر قابل
کنترل است ،گفت :اخبار و اطالعات منتشره شده در فضای مجازی در
خصوص کرونا عموما کذب بوده و مخاطبان را دچار تشویش ذهن و
سردرگمی می کند.استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید
بر اینکه مراجع ذی صالح باید با روشی مناسب جلوی انتشار اینگونه
اخبار در فضای مجازی را بگیرند ،اظهار داشت :مردم باید برای دریافت
آخرین اخبار و اطالعات مستند به سایت های معتبر و از طریق ستاد
ملی مقابله با کرونا کسب اطالعات کنند.
مولتی ویتامین و ب کمپلکس تاثیر چندانی در تقویت سیستم
ایمنی بدن ندارند
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه داروهای تقویتی از
قبیل مولتی ویتامین ،ب کمپلکس و غیره تاثیر بسیار کمی در تقویت
سیستم ایمنی بدن دارند ،افزود :استراحت کافی در طول  ۲۴ساعت،
استفاده از غذاهای مناسب ،سبزیجات ،میوه و دوری از استرس بهترین
راه تقویت و افزایش سیستم ایمنی بدن است.

