دلیل افزایش قیمت ها
از زبان وزیر اقتصاد

ساخت و سازهای غیر مجاز در یاسوج
دردسر ساز شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی علت عمده افزایش تورم و قیمتها
را ناشی از افزایش هزینهها دانست و به بررسی علل آن پرداخت.
فرهاد دژپسند در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد :در هفت
ماهه اول سال گذشته  ۲۷هزار میلیارد از منابع تنخواه استفاده
کردیم اما امسال  ۱۲هزار میلیارد تومان استفاده کردیم .روش
تامین مالی از طریق مراجعه مستقیم به مردم معادل...

ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر آبراههها در نقاط مختلف
شهر یاسوج و روستاهای شهرستان سردسیری بویراحمد دردسر
ساز شده است .با آغاز بارندگیها بحران آبگرفتگی معابر و منازل
آغاز میشود تا جایی که با جاری شدن سیالب شاهد آبگرفتگی
بسیاری از مناطل در مناطق مختلف شهری و روستایی
شهرستان سردسیری بویراحمد هستیم....
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اروپایی ها به
تعهدات خود
عمل کنند

کارشناس مسائل بین الملل با بیان نظارت
کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی
بر فعالیت های هسته ای ایران ،گفت:
فعالیتهای هسته ای ایران کامال شفاف
است و اروپاییها یا آمریکاییها فضایی
برای بهانه جویی در این حوزه ندارند و
بهتر است به جای فرافکنی به تعهدات
خود عمل کنند.
حسن بهشتی پور با اشاره به عملیاتی شدن
موفق سانتریفیوژهای نوع  IR۲در ایران،
اظهار کرد :فعال کردن سانتریفیوژها حتی
از نوع  IR۸در مقیاس تحقیق و توسعه
قبال در ایران انجام شده بود و عملیاتی
شدن آنها و قرار گرفتن آبشارهای آنها
در مدار با اطالع آژانس بین المللی انرژی
اتمی صورت گرفته و موضوعی نیست که
بخواهد اروپایی ها را درباره فعالیت های
صلح آمیز ایران نگران کند.
وی درباره ادعای مطرح شده از سوی مدیر
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره
وجود اورانیوم غنی شده در مراکز بازدید
شده از سوی بازرسان آژانس ،تصریح کرد:
ایران حسن نیت خود را با اجازه دادن به
بازرسان برای بازدید از مراکز مورد نظر
نشان داده ،بنابراین یافتن اورانیوم غنی
شده کمتر از پنج درصد در این مراکز
نباید مستمسکی برای بهانه جویی سیاسی
اروپایی ها شود و جمهوری اسالمی هم
توضیحات الزم را درباره این موضوع به
صورت محرمانه به آژانس اعالم کرده است.
این تحلیلگر مسائل راهبردی افزود :ایران
خواستار اجرای برجام است و اگر سقف
ذخایر اورانیوم ایران از  ۳۰۰کیلو باالتر
رفته ،این موضوع برگرفته از مفاد خود
برجام درباره حق ایران به عنوان یک طرف
قرارداد برای کاهش تعهدات در ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد؛

در یاسوج ؛

نوبت دهی تست
کووید  ۱۹اینترنتی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دورهمیهای
خانوادگی بعنوان علت بیشترین راه ابتال به کرونا
در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد .دکتر پرویز
یزدانپناه از افزایش شمار جانباختگان کرونایی
استان به  ۲۸۲نفر خبر داد و افزود :طی  ۲۴ساعت
گذشته متاسفانه  ۳هم استانی بر اثر ابتال به ویروس
کرونا جان خود را از دست دادند .وی اظهار کرد:
هم اکنون  ۴۶۴بیمار مشکوک و قطعی کرونایی در
بیمارستان های استان بستری هستند که از این
تعداد  ۱۸۱بیمار کرونایی قطعی بوده و ... ٣٣
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تعطیلی  ۱۵روزه بازار در یاسوج؛

اصناف نگران
بدهیهای خود هستند

معاون سازمان صنعت معدن و تجارت استان
کهگیلویه و بویراحمد گفت :با اصنافی که فعالیت
آنها در سه وضعیت کرونایی و در گروههای
تعریف شده ،غیر مجاز اعالم شده است ،در
صورت تخلف برخورد جدی خواهدشد.
در پی شروع طرح اعمال محدودیتهای کرونایی
 15روزه داستان کهگیلویه و بویراحمد اصناف
مختلف به جز گروه یک که نیازهای ضروری
مردم را تامین میکنند ،در دو شهرستان،
«بویراحمد و کهگیلویه» به دلیل قرار گرفتن در
وضعیت قرمز تعطیل هستند .اصناف مختلف در
اولین روز اجرای این طرح در شهر یاسوج...
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کارخانه روغن نباتی
گچساران کلزای کشاورزان
را خرید تضمینی می کند
2
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کرونا جان  ۴۷۵نفر دیگر را
در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
با فوت  ۴۷۵بیمار دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در ۲۴
ساعت گذشته ،شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید۱۹
در کشور به  ۴۴هزار و  ۸۰۲نفر رسید و  ۲۷استان همچنان
در وضعیت قرمز کرونا هستند.
سیما سادات الری روز یکشنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان
و جانباختگان کرونا در ایران افزود :در  ۲۴ساعت گذشته
تا ظهر امروز (دوم آذر  )۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۳ ،هزار و  ۵۳بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۱۶۰نفر بستری شدند.
با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۸۵۴
هزار و  ۳۶۱نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون ۶۰۳

دورهمیهای خانوادگی
بیشترین راه ابتال به کرونا

هزار و  ۴۴۵نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند .همچنین  ۵۷۹۶نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند و تاکنون پنج میلیون و  ۷۸۸هزار و  ۱۶آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری گفت :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.

بیشترین میزان مرگ کرونا
در یزد ،خراسان جنوبی و ایالم
وی افزود :میانگین بروز هفتگی ابتال به کووید ۱۹در کشور
در هفته گذشته  ۲۴در  ۱۰۰هزار نفر بود و بیشترین میزان
ابتال در استانهای ایالم ،سمنان ،یزد و خراسان جنوبی
گزارش شد که به میزان زیادی در این شهرها از میانگین
کشور بیشتر بود .همچنین میانگین موارد مرگ و میر ناشی
از کرونا در هفته گذشته در کشور  ۴۴.۵به ازای هر یک
میلیون نفر بود و بیشترین میزان مرگ در استانهای یزد،
خراسان جنوبی ،ایالم ،آذربایجان غربی و سمنان گزارش
شد.
الری گفت :پیروزی بر کرونا فقط در صورت همبستگی بین
حاکمیت و شهروندان به دست می آید و نیازمند تقویت
عزم ملی است .با شروع محدودیتهای جدید از همه متولیان
و دستگاههای اجرایی انتظار داریم جدی تر از گذشته
برای اجرای این مقررات همکاری کنند و تمام توان و
همت خود را برای صیانت از سالمت مردم به کار بگیرند و
بیش از گذشته در کنار نیروهای نظام سالمت باشند ،کادر
بهداشتی و درمانی نیز با وجود خستگی همچنان در کنار
مردم خواهند بود.
به گزارش ایرنا ،ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹از
اواخر سال  ۲۰۱۹در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت
کوتاهی در همه جهان منتشر شد به طوری که سازمان
بهداشت جهانی در اسفند  ( ۹۸فوریه  )۲۰۲۰بروز پاندمی
(همه گیری جهانی) این بیماری را تایید کرد.
بیماری کووید  ۱۹بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون
حدود  ۵۸میلیون نفر را در دنیا مبتال کرده و بیش از یک
میلیون و ۳۸۰هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود
را از داده اند .ایران از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در
نظر گرفتن نسبت جمعیت نهمین کشور دنیاست .تعداد
فوت کرونا در آمریکا ،برزیل ،هند ،مکزیک ،انگلیس ،ایتالیا،
فرانسه و اسپانیا بیش از ایران بوده است.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه و حتی قطرات
تنفسی از طریق دهان ،بینی و چشم به افراد منتقل می
شود .تنگی نفس ،خستگی و بدن درد ،اختالل در بویایی
و چشایی و مشکالت گوارشی از جمله عالیم بیماری
کووید ۱۹است .بیش از  ۸۰درصد مبتالیان به ویروس دچار
بیماری خفیف می شوند.
محدودیت های جدید کرونایی از شنبه اول آذر در ۴۴۸
شهر شامل  ۱۶۰شهر با وضعیت قرمز ۲۰۸ ،شهر با وضعیت
نارنجی و  ۸۰شهر با وضعیت زرد به مدت دو هفته اجرا
می شود.
بر اساس این محدودیت ها مشاغل غیر ضروری در شهرهای
قرمز و نارنجی تعطیل می شوند ،ادارات دولتی با حداکثر
یک سوم کارکنان فعالیت می کنند ،تردد بین شهری با
خودروهای پالک غیر بومی ممنوع است و هر گونه تردد با
خودرو از ساعت  ۲۱تا چهار صبح در شهرهای قرمز ممنوع
است.
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۱۷پروژه درمانی در
کهگیلویه و بویراحمد
ساختند
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خودروهای بدون معاینه
فنی در مناطق قرمز
جریمه نمیشوند
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زمان آن رسیده که به وعدههای
داده شده عمل کنیم

نماینده مردم شبستر در مجلس با مورد خطاب قرار
دادن رئیس و نمایندگان مجلس با انتقاد از اینکه تا
کی باید نظارهگر وضعیت نابسمان کشور باشیم ،تصریح
کرد :آیا زمان آن فرا نرسیده که به وعدههای داده شده
عمل کنیم.
جعفر راستی
به گزارش امید مردم به نقل از خانه ملت؛ جعفر راستی
در نشست علنی روز ( یکشنبه 2 ،آذرماه ) در نطق میان
دستور خود با بیان اینکه با شهادت سردار دلها شهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی جان تازهای به کالبد نظام
مقدس جمهوری اسالمی دمیده شد ،گفت :ما افتخار
میکنیم امت پیامبری هستیم که فرمودند “ انما بعثت
التمم مکارم االخالق “ و شیعه علی بن ابیطالب ( ع
) و زهرای اطهر ( ص ) و فرزندانشان هستیم که غالبا
در راه اعتالی کالمه اهلل به شهادت رسیدند و اینک
در انتظار فرجشان لحظه شماری می کنیم و افتخار
میکنیم که رهبر معظم انقالب راهبر ما با نگاه عمیق
به مسائل جهانی فرمودند “ اسرائیل  25سال آینده را
نخواهد دید “.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و
محیط زیست مجلس شورای اسالمی خطاب به مردم،
نمایندگان و دولتمردان افزود :اینک ماییم و راه روشن
امامین انقالب اسالمی و شهدای گلگون کفن که در
صورت تخطی از راه آنان ضمن دچار به خسران ابدی،
عقوبت اخروی هم در انتظار ما است؛ بیاییم به وصیت
سیاسی الهی امام ( ره ) عمل کنیم که فرمودند” چه
من بین شما باشم یا نباشم نگذارید این انقالب به دست
نااهالن بیفتد “؛ اینک سوال من این است که چقدر به

این وصیتنامه عمل کردیم و آیا کسانی که کشور را به
این روز انداختند همان نااهالن نیستند؟
وی یادآور شد :چندین ماه است که فریاد میزنیم ادامه
این وضعیت به صالح مملکت مردم شریف ایران نیست و
به هر نحو ممکن باید اصالح شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس یازدهم با مورد خطاب
قرار دادن رئیس و نمایندگان مجلس با انتقاد از اینکه تا
کی باید نظارهگر وضعیت نابسمان کشور باشیم ،تصریح
کرد :آیا زمان آن فرا نرسیده که به وعدههای داده شده
عمل کنیم؟ یادمان نرود که ملت ایران به ما اعتماد
کردند و ما را به مصاف غارتگران عزت و بیتالمال
مملکت فرستادند؛ تا کی باید شاهد این هم بیتدبیری
و آشفتگی باشیم؟ اگر این بی تفاوتی از روی عمد باشد
مصداق خیانت و در غیر این صورت مصداق جهالت است.
تا کی باید به برنامههای کلیشهای ادامه دهیم
راستی افزود :تا کی باید به برنامههای کلیشهای ادامه
دهیم؛ اگر قرار است بر مبنای دورههای قبل عمل کنیم
پس فرق ما که ادعای انقالبگری داریم با دیگران در
چیست؛ خدا نیاورد آن روز را که ما هم دچار روزمرگی
شده و درد و آالم مردم را فراموش کنیم که به فضل الهی
بدخواهان نظام آن روز را نخواهند دید.
این نماینده مردم در مجلس دهم با مورد خطاب قرار
دادن رئیس جمهور و وزرا با تاکید بر اینکه باید به این
وضعیت نابسمان پایان دهید ،افزود :در غیر این صورت
ملت و نمایندگان آنها به وظیفه خود عمل خواهند کرد.
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سیری در استان

دورهمیهای
خانوادگی
بیشترین راه ابتال
به کرونا در استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از
دورهمیهای خانوادگی بعنوان علت
بیشترین راه ابتال به کرونا در کهگیلویه و
بویراحمد خبر داد.

دکتر پرویز یزدانپناه از افزایش شمار
جانباختگان کرونایی استان به  ۲۸۲نفر خبر
داد و افزود :طی  ۲۴ساعت گذشته متاسفانه
 ۳هم استانی بر اثر ابتال به ویروس کرونا
جان خود را از دست دادند .وی اظهار کرد:
هم اکنون  ۴۶۴بیمار مشکوک و قطعی
کرونایی در بیمارستان های استان بستری
هستند که از این تعداد  ۱۸۱بیمار کرونایی
قطعی بوده و  ٣٣بیمار در بخش های ویژه
تحت درمان هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه
داد :از مجموع مبتالیان به کروناویروس
در کهگیلویه و بویراحمد  ۱۴۴۴۵نفر

رویداد
تعطیلی  ۱۵روزه بازار در یاسوج؛

اصناف
نگران بدهیهای خود هستند

معاون سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و
بویراحمد گفت :با اصنافی که فعالیت آنها در سه وضعیت
کرونایی و در گروههای تعریف شده ،غیر مجاز اعالم شده
است ،در صورت تخلف برخورد جدی خواهدشد.
در پی شروع طرح اعمال محدودیتهای کرونایی  15روزه
داستان کهگیلویه و بویراحمد اصناف مختلف به جز گروه
یک که نیازهای ضروری مردم را تامین میکنند ،در دو
شهرستان« ،بویراحمد و کهگیلویه» به دلیل قرار گرفتن در
وضعیت قرمز تعطیل هستند .اصناف مختلف در اولین روز
اجرای این طرح در شهر یاسوج نسبت به تعطیلی پانزده
روزه معترض بودند و حتی برخی از آنها با توجه به اعالم
قبلی ،از ساعت هشت صبح فعالیت خود را از سرگرفته
بودند ،و همین امر باعث دخالت گشتهای نظارتی در
سطح بازار و تعطیلی اصناف فعال شد.
یکی از مغازهداران که خود را فروشنده پوشاک معرفی کرد،
به خبرنگار تسنیم گفت :اوایل فروردین امسال به محض
رسیدن اجناس بهاره با تعطیلی اصناف روبرو شدیم ،و
همین موضوع باعث خسارت به ما شد ،امروز هم با رسیدن
اجناس زمستانه با تعطیلی مواجه هستیم ،برای خرید
اجناس  13فقره چک یک ماه و دو ماهه دادم ،االن با این
وضعیت ماندم چطور چکها را پرداخت کنم.
فروشنده دیگری که از صنف موبایل فروشان بود و در
جلوی پاساژ بهاران یاسوج به همراه دیگر همکاران خود
تجمع کردهبودند ،گفت :ما راضی نیستیم سالمتی کسی
به خطر بیفتد ،اما این تعطیلی چند روزه هم به ما ضرر
میزند هم به مشتری ،وی گفت در تعطیل دو هفته
گذشته مشتری داشتم که حاضر بود بهخاطر تعمیر شدن
گوشی همراهش ده برابر دستمزد پرداخت کند.
فروشنده دیگری از عدم توجه دولت برای کمک به اصنافی
که شامل تعطیلی در ایام شیوع ویروس کرونا گالیهمند بود
و گفت :دولت حداقل به بانکها دستور بدهد تا چکهای
را برگشت نزند و یا تسهیالت مناسب در اختیار مردم
قرار بدهد .باقری معاون صنعت معدن و تجارت استان
کهگیلویه و بویراحمد در باره اعتراض بازاریان به تعطیلی
اصناف اظهار داشت :تعطیلی اصناف در شهرستانهای
دارای وضعیت قرمز تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا
هست ،و دست اداره یا نهاد خاصی نیست.
وی گفت :این تعطیلی به خاطر شرایط قرمز کرونایی و
خطرات سنگین شیوع و ابتال این ویروس در نظر گرفته
شدهاست ،و تمام اصناف و افراد باید به این دستورالعملها
تمکین کنند .باقری در ادامه از گشتهای مشترک برای
نظارت دقیق بر اعمال و اجرای محدودیتهای مصوب
ستاد مقابله با کرونا خبر داد و گفت :قطعاً قانون برای همه
مساوی است و در صورت مشاهده تخلف از طرف هر نوع
صنفی برخورد قانونی الزم صورت خواهدگرفت.

خیران ۱۷پروژه درمانی در
کهگیلویه و بویراحمد ساختند

رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سالمت کهگیلویه
و بویراحمد گفت :تاکنون  ۱۷پروژه خیر ساز در استان
احداث ،تکمیل و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان
قرار گرفته است .کیان دهراب پور درباره خدمات مجمع
خیرین سالمت استان اظهار داشت :مجمع خیرین
سالمت استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مهمترین
و فراگیرترین نهاد غیر دولتی کمک کار عرصه سالمت از
سال  ۱۳۸۹برای سازماندهی و جذب کمکهای نقدی و غیر
نقدی خیرین در عرصه بهداشت و درمان استان تشکیل
شد .وی افزود :در همین راستا تاکنون  ۱۷پروژه خیر ساز
در استان احداث شده که از این پروژه های تکمیل شده
می توان به مراکز جامع خدمات سالمت مادوان شهرستان
بویراحمد ،کریک شهرستان دنا ،مرحوم بازی پور بوستان
شهرستان باشت ،مرحوم شکیبایی شهرستان گچساران و
قلعه دختر شهرستان کهگیلویه اشاره کرد.
رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سالمت کهگیلویه و
بویراحمد تصریح کرد :همچنین در همین رابطه میتوان
از پروژه های خانه بهداشت حیدرآباد لوداب ،کلینیک
تخصصی باشت ،تکمیل اورژانس بیمارستان امام خمینی
(ره) دهدشت و چند پایگاه اورژانس جاده ای نام برد.
دهراب پور تاکید کرد ۱۱ :پروژه نیز در حال احداث و
تکمیل بوده که برخی از آنها تا پایان سال تکمیل و در
اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار خواهد گرفت.
وی عنوان کرد :خانه بهداشت کاکان و همراه سرای
بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج از جمله این طرح هاست.
دهراب پور افزود :در همین راستا پروژهای دیگری از قبیل
کلینیک دندانپزشکی گچساران ،همراه سرای بیمارستان
بی بی حکیمه ،پایگاه سالمت شهر سوق ،مرکز بیماران
خاص یاسوج ،مرکز پزشکی هسته ای مرکز استان و موارد
دیگری هم در حال احداث و تکمیل هستند.

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

بهبود یافته گزارش شده است .یزدانپناه
تصریح کرد :از  ۴۴۳نمونه دریافت شده از
آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج ،حدود
 ٦٠درصد نمونهها مثبت و بیشترین موارد
در شهرستان های بویراحمد (٤١درصد)،
کهگیلویه ( ١٩درصد) ،گچساران (١٥
درصد) ،چرام ( ٩درصد) ،بهمئی ( ٨درصد)
و بقیه موارد در سایر شهرستانهای استان
بودند .وی با اشاره به اینکه آمار مبتالیان
به کروناویروس افزایشی است ،عنوان کرد:
هنوز تعداد بستریها بیشتر از ترخیصیها
است و ظرفیت تختهای بیمارستانهای
کرونایی در حال تکمیل هستند .رئیس

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان
کرد :در طی مدت ۹ماهه شیوع کرونا مردم
با رعایت پروتکلهای بهداشتی نقش بسزایی
در کنترل بیماری داشتهاند و از این پس نیز
تنها با همکاری مردم بیماری کنترل میشود.
یزدانپناه تاکید کرد :متاسفانه عادی شدن
رفتارها و کاهش رعایت شیوههای بهداشتی
در بین برخی از افراد ،عامل بحرانی شدن
استان است که میطلبد شهروندان بدون
استفاده از ماسک جایی نروند و بهجز مواقع
ضروری از منزل خارج نشوند و فاصله
فیزیکی را رعایت کنند تا شاهد کنترل این
ویروس خطرناک باشیم.

رئیس اداره طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛

از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی خودداری کنید
رئیس اداره طب سنتی ایرانی دانشگاه
علوم پزشکی یاسوج به شهروندان توصیه
کرد :از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی
خودداری کنند.
ویروس کرونا بیش از یک میلیون انسان را
از حدود یک سال پیش تاکنون در جهان
به کام مرگ برده است و بسیاری از مردم
در جست و جوی پاسخ این سوال هستند
که چگونه خود را در برابر این ویروس ایمن
کنند.
در شرایطی که دانشمندان و پژوهشگران
در حال تولید واکسن ویروس کرونا هستند
و همه محققان اذعان دارند که هنوز هیچ
دارویی برای درمان قطعی ویروس کرونا
وجود ندارد به نظر می رسد افزایش ایمنی
بدن و تغییر رفتار از راهکارهای عقالنی
برای مقابله با آن است.
فضاهای مجازی که در یک سال عمر انتشار
ویروس کرونا در تسخیر مطالب مختلف
محور ویروس کرونا بوده محلی برای بازنشر
تجربه های شخصی افراد مختلفی است اما
کارشناسان از مردم می خواهند تنها به
راهکارهای علمی عمل کنند.
کارشناسان تغییر رفتار برای پیشگیری
از ویروس کرونا ،اجرای پروتکل های
بهداشتی و افزایش ایمنی بدن با استفاده از
دمنوش های گیاهی ،غذاهای سالم و میوه
ها را راهکارهای اصلی مقابله با ویروس
کرونا می دانند.
توصیه های طب سنتی برای افزایش
ایمنی بدن
رئیس اداره طب سنتی ایرانی دانشگاه
علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه افزایش
ایمنی بدن برای کاهش احتمال مرگ و
میر براثر بیماری ویروس کرونا مفید است
تصریح کرد :استفاده از برخی دمنوش ها
مانند پونه ،آویشن ،سیاه دانه ،شیرین بیان
و عناب می تواند به افزایش ایمنی بدن
کمک کند.
کیان دهراب پور افزود :البته استفاده از این
دمنوش ها باید حساب شده باشد و نباید
در استفاده از آن زیاد روی کرد.
وی ابراز داشت :استفاده از میوه ها و
سبزیجاتی مانند مرکبات ،به ،سیب ،انار،
زردآلوو آناناس ،ریحان و نعناع راه دیگری
برای افزایش ایمنی بدن در برابر ویروس
کروناست.
دهراب پور گفت:کاهش وزن با عنوان روزه
داری طبی در ابتال و سپری شدن راحت
بیماری ویروس کرونا موثر است.
وی حذف نوشابه و نوشیدنی های مصنوعی
ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر
آبراههها در نقاط مختلف شهر یاسوج
و روستاهای شهرستان سردسیری
بویراحمد دردسر ساز شده است.
با آغاز بارندگیها بحران آبگرفتگی
معابر و منازل آغاز میشود تا جایی که
با جاری شدن سیالب شاهد آبگرفتگی
بسیاری از مناطل در مناطق مختلف
شهری و روستایی شهرستان سردسیری
بویراحمد هستیم.
فرماندار شهرستان بویراحمد در نشست
بحران این شهرستان به موضوع ساخت
و سازهای غیرمجاز گریزی زد و گفت:
ساخت و سازهایی که در مسیر آبراه
ساخته میشوند ،دردسر ساز بوده
که باید برای این ساخت و سازهای
غیرمجاز تشکیل پرونده شده و نباید
اجازه که در حریم منابع طبیعی این
ساخت و سازها انجام شود.
شاهرخ کناری اظهار داشت :فصل
بارندگی نزوالت آسمانی شروع شده
و مدیران لیست کشیک دستگاههای
خدمات رسان را به فرمانداری اعالم
کنند ،و تیمهای واکنش سریع نیز باید
در آماده باش کامل باشند.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد
دستگاهها در شرایط بحرانی افزود:
گاهی بوده که در  10نقطه آتشسوزی
داشتیم که  5اداره فقط درگیر بودند،

خبر
اخذ مجوز جذب  ۱۲۳نیروی پیمانی
در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج از اخذ مجوز جذب  ۱۲۳نیرو بصورت پیمانی
در این دانشگاه خبر داد.
“جالل پوران فرد” افزود :با توجه به راه اندازی و بهره
برداری از مراکز جدید االحداث و توسعه یافتن مراکز جدید
در سطح استان و همچنین رفع کمبود نیروی انسانی مورد
نیاز در واحدهای تابعه دانشگاه با پیگیری های الزم موفق
به اخذ مجوز جذب  ۱۲۳نیرو بصورت پیمانی از وزارت
بهداشت شدیم.
وی بیان کرد :مجوز مذکور که عمده آن رشته های
بهداشتی و درمانی می باشد ،از طریق سازمان سنجش
کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی معاونت
توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ معاون
توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج اظهار کرد :با توجه به نیاز دانشگاه به نیروی انسانی
مورد نیاز که از طریق این آزمون به حداقل خواهد رسید،
سعی بر برگزاری این آزمون در سال جاری را داریم.

نوبت دهی تست کووید ۱۹در یاسوج
اینترنتی شد

را از دیگر توصیه های طب سنتی برای
مقابله با ویروس کرونا ذکر کرد.
وی در مورد تجربیات برخی افراد برای
درمان ویروس کرونا با استفاده از داروهای
گیاهی گفت :انسان ها دارای مزاج ها و
شرایط جسمانی مختلفی هستند که
ممکن است استفاده از یک دارو برای
فردی اثربخش و برای شخص دیگری
زیانبار باشد.
دهراب پور به شهروندان توصیه کرد:
از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی
خودداری کنند.
وی بیان کرد :به عنوان مثال داروی گیاهی
شیرین بیان که مصرف خودسرانه در
دوران کرونایی مرسوم شده استفاده آن
برای بیماران مبتال به فشارخون خطرناک
است.
دهراب پور نسبت به مصرف زیاد گیاه
دارویی زنجبیل برای ویروس کرونا هشدار
داد و افزود :ممکن است این دارو عوارض
کلیوی و حساسیت های مختلف برای
مصرف کنندگان داشته است.
رئیس اداره طب سنتی ایرانی دانشگاه
علوم پزشکی یاسوج گفت:البته تاکنون
هیچ داروی گیاهی اثربخش برای درمان
ویروس کرونا معرفی نشده است.
کیان دهرابپور تاکید کرد:تغییر رفتار از
راهکارهای مقابله ای طب سنتی در برابر
بیماری ها از گذشته های دور تاکنون بوده
است.

تغییر رفتار راهکار مقابله با ویروس کرونا
وی تاکید کرد:اداره طب سنتی کهگیلویه
وبویراحمد تابع وزارت بهداشت و این
وزارتخانه براساس یافته های علمی سازمان
بهداشت جهانی بسته هایی آموزشی در
اختیار استان ها برای پیشگیری از انتشار
ویروس کرونا قرار می دهد.
وی بیان کرد:طب سنتی و نوین تغییر
رفتار را راهکار اصلی مهار بحران کرونا می
داند.
دهراب پور بیان کرد :حذف تمام مهمانی
ها حتی دورهمی های محدود در مدت
زمان بسیار کوتاه اولین قدم برای ایمن
ماندن در برابر این ویروس است.
رئیس اداره طب سنتی ایرانی دانشگاه
علوم پزشکی یاسوج با یادآوری این نکته
که مراقبت های فردی نباید به استفاده از
ماسک محدود شود تاکید کرد:دست نزدن
به چشم ،گوش و ماسک گام دیگری برای
ایمنی در برابر ویروس کروناست.
وی عنوان کرد:نگهداری از ماسک در مکان
های سالم نکته ای دیگری است که باید
مورد توجه باشد.
دهراب پور ابراز داشت :رعایت فاصله
فیزیکی ،شرکت نکردن در برنامه های
دسته جمعی از دیگر نکاتی است که باید
مورد توجه باشد.
کرونا و رفتار اجتماعی
رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و

ساخت و سازهای غیر مجاز در
یاسوج دردسر ساز شده است

همه دستگاهها باید در بحرانها پای کار
و هماهنگ باشند .کناری در ادامه با
اشاره به مشکالت موجود در موضوع
اینترنت در مناطق مختلف شهرستان
بویراحمد ،افزود :اینترنت در شرایط
کنونی جایگاه مهمی دارد ،متأسفانه
در برخی از بخشها و روستاها بستر
اینترنت با مشکل مواجه است که باید

دستگاههای مربوطه نسبت به برطرف
کردن مشکالت موجود توجه الزم را
داشتهباشند .وی در ادامه به معضل
آب سپیدار اشاره کرد و گفت :مسئله
آب شرب سپیدار موضوع امروز و
دیروز نیست ،این موضوع هم مصوبه
کمیسیون امنیتی و کمیسیون بحران را
دارد و شرکت آب و فاضالب یک هفته

بویراحمد گفت :ابتال به ویروس کرونا به
طور کامل به رفتار اجتماعی افراد بستگی
دارد.
پرویز یزدان پناه اظهار داشت :تجربه نشان
داده هر اندازه استفاده از ماسک و رعایت
پروتکلهای بهداشتی کم شود میزان ابتال
به این ویروس افزایش می یابد.
وی بیان کرد :هر چند دولت تالش می
کند با اجرای محدودیت های مختلف به
کاهش انتشار ویروس کرونا کمک کند
اما رفتار شهروندان و مسئولیت پذیری
اجتماعی آنان تکمیل کننده برنامه ریزی
های مسئوالن برای مهار بحران کروناست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و
بویراحمد تاکید کرد :شهروندانی که با
افراد دارای عالمت و یا کسانی که تست
کرونای آنان مثبت بوده تماس داشته اند
باید به مدت  ۲هفته در قرنطینه باشند
تا بتوان جلوی سرایت بیماری به دیگران
را گرفت.
یزدان پناه عنوان کرد :برای مهار بحران
کرونا رعایت دستورالعمل هایی مانند
استفاده همه مردم از ماسک ،رعایت
فاصله گذاری فیزیکی ،پرهیز از حضور در
تجمعات ،خودداری از حضور در مکان های
شلوغ ،سربسته و پرخطر ضروری است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :هم اینک وضعیت ویروس
کرونا در شهرستان های بویراحمد و
کهگیلویه قرمز است.
وقت دارد این مشکل را برطرف کند ،در
غیر اینصورت اگر مشکلی به وجود آمد،
آب و فاضالب باید پاسخگو باشد.
فرماندار بویراحمد از تعطیلی بنیاد
مسکن کهگیلویه و بویراحمد به مدت
یک هفته خبر داد و گفت :باید بنیاد
مسکن در کبگیان ،مارگون ،سپیدار
و ...نمایندگی ایجاد کند ،تا همچنین
مشکالتی برای کارکنان و مردم به
وجود نیاید .کناری در ادامه به موضوع
نخالههای ساختمانی که در اطراف شهر
یاسوج رها میشوند ،اشاره کرد و گفت:
 40سال است که شهرداری یاسوج هنوز
جایگاه دفن زبالههای ساختمانی ندارد،
و این نخالهها در اطراف شهر یاسوج رها
میشوند و دهیاریها و راهداری باید
جور شهرداری را بکشد.
وی خاطرنشان کرد :البته شهرداری
یاسوج مشکالت زیادی دارد ،و ضرورت
دارد که هر چه سریعتر جایگاه دفن
زبالههای ساختمانی را تعیین تکلیف
کند .وی در ادامه از مدیران خواست
که برای خدا پای کار باشند و افزود:
چه اشکال دارد ،اگر بعد از ظهری از
ادارهای سرکشی کردیم ،چراغ اتاق
مدیر هم روشن باشد .کناری در پایان بر
آزادسازی حریم رودخانهها توسط آب
منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد
تأکید کرد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد از نوبت دهی تست
کووید  ۱۹در مراکز  ۱۶ساعته به صورت اینترنتی خبر داد.
محمد یزدان پناه اظهار داشت :به منظور جلوگیری از تجمع
مراجعه کنندگان تست کووید  ۱۹در مراکز  ۱۶ساعته و
خطرات ناشی از انتقال این بیماری به دیگر مراجعه کنندگان و
همچنین جهت رفاه حال همشهریان عزیز از تاریخ دوم آذرماه
نوبت دهی تست کووید  ۱۹اینترنتی است و از سوم آذرماه
نوبت دهی حضوری نداریم.
وی افزود :نوبت دهی این مراکز همانند نوبت دهی پلی
کلینیک ها در شهر یاسوج است.
بدین صورت که همشهریان عزیز جهت دریافت نوبت به
آدرس  www.paziresh۲۴.comمراجعه و اپلیکشن مورد
نظر را دانلود و سپس بر اساس محل سکونت خود یکی از
مراکز  ۱۶ساعته اکبرآباد یا مادوان را انتخاب کرده و پس
از ثبت مشخصات خود کد رهگیری دریافت می نمایند و در
ساعت تعیین شده با در دست داشتن دفترچه بیمه و کد
رهگیری به مرکر مورد نظر مراجعه نمایند.

کارخانه روغن نباتی گچساران کلزای
کشاورزان را خرید تضمینی می کند

مدیر عامل کارخانه روغن خوراکی گچساران گفت :امسال در
قالب طرح کشت قراردادی ،برای نخستین بار کلزای کشاورزان
کهگیلویه و بویراحمد به صورت تضمینی خریداری میشود.
بنیامین هندیجانی افزود :در این طرح هنگام کشت با
کشاورزان کلزا قرار داد منعقد می شود تا بهره برداران بدون
دغدغه و با خیال راحت به کشت اقدام کنند.
وی بیان کرد :در قالب طرح کشت قرار دادی کلزای کشاورزان
از سوی کارخانه روغن نباتی گچساران باالتر از قیمت خرید
تضمینی انجام می شود.
هندیجانی با اشاره به اینکه هزینه حمل کلزا از مراکز خرید تا
کارخانه نیز برعهده کارخانه روغن است گفت :نمایندگان این
کارخانه با استقرار در مرکز جهاد کشاورزی شهرها و بخشهای
کهگیلویه وبویراحمد آماده عقد قرار داد با کشاورزان هستند.
وی تصریح کرد:انجام خدمات مشاوره ای در مراحل کاشت تا
برداشت از دیگر حمایت های این واحد تولیدی برای افزایش
کمی و کیفی محصول دانه های روغنی کلزا در استان است.
به گفته مسئوالن جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد کشت
دانه های روغنی کلزا در سه هزار هکتار از مزارع مناطق
گرمسیری و سردسیری استان در حال انجام است.
 ۲هزار و  ۴۰۰تن دانه های روغنی کلزا بهار و تابستان امسال
در کهگیلویه و بویراحمد تولید شد.
مدیر عامل کارخانه روغن خوراکی گچساران تاکید کرد :روزانه
 ۱۰۰تن انواع روغن در اندازه های مختلف در کارخانه روغن
کشی این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف در استان های
مختلف کشور می شود.
وی بیان کرد:کارخانه روغن کشی گچساران سالیانه همچنین
۹۶هزار عدد بطری مصرفی خود را تولید می کند.
هندیجانی ابراز داشت :کارخانه روغن کشی گچساران افزون
بر تولید روغن وکنجاله که برای خوراک دام مصرف می شود
یکهزار و ۱۰۰فرصت شغلی ایجاد کرده است.
وی بیان کرد :طرح توسعه کارخانه روغن کشی گچساران در
دست اجراست و با تکمیل آن افزون بر تنوع بخشی به تولید
زمینه ایجاد فرصت های جدید شغلی ایجاد می شود.
کارخانه روغن نباتی گچساران سال ۱۳۹۷در زمینی به
مساحت ۱۰هکتار به بهرهبرداری رسید.

 ۱۰۰درصد پاداش سال گذشته
بازنشستگان استان پرداخت شد

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت:
 ۱۰۰درصد پاداش پایان خدمت سال  ۹۸بازنشستگان
دستگاههای اجرایی استان پرداخت شد.
غضنفر آرام اظهار داشت :با پیگیری های صورت گرفته ۱۰۰
درصد پاداش سال  ۹۸بازنشستگان دستگاههای استانی به
میزان  ۵۵میلیارد ریال واریز شده است.
وی افزود :دستگاههای استانی مکلفند تا پایان هفته نسبت
به پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان اقدام کنند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد تصریح
کرد :دولت از محل فروش امول مازاد اقدام به تامین پاداش
بازنشستگان کرده است.
وی ابراز داشت :پرداخت مطالبات و پاداش بازنشستگان جزو
اولویتهای کاری بوده و امید است با فروش بقیه اموال مازاد
پاداش بازنشستگان عزیز در سال  ۹۹نیز تا پایان سالجاری به
حساب آنها واریز شود.
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جدید کرونا از اول تا  ۱۵آذر همه دوربین های
فال روز
متصل به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی
خودروفنی کشور) در مناطق قرمز که خودروهای
فروردین  7بهم��ن  16 | 1394ربیعالثان��ي | 1437
چهارش��نبه
فاقد معاینه فنی را جریمه می کردند ،قطع شده
تفاهمي
ء
سو
است
ممكن
زيرا
باشيد
زدنتان
حرف
مراقب
امروز
است.
پايداري 88498481
پايان
در
و
شود
مي
فاش
راز
آن
داريد
رازي
اگر
بيايد.
پيش
وی ادامه داد :همچنین امروز طی نامهای به ستاد
شود.
مي
شما
خجالت
سبب
ملی مقابله با کرونا درخواست کرده ایم که در مناطق
اردیبهشت
سیمفا قطع باشد و
هاديمتصل سامانه
دوربینها
گفتوگوي «جوان» با پدر شهيد مدافع حرم قرمز
ذوالفقاري
محمد
همچنین همه مراکز معاینه فنی نیز در مدت این
امروز خورشید به برج کماندار می رود.این قسمت از چارت
 ۱۵روز تعطیل شوند.
شما به فعالیت های گروهی روابط دوستانه و ارتباطات
قیصر تاکید کرد :چنانچه این  ۱۵روز تمدید شود،
وکارهای بزرگ مربوط می شود.اگر هر کدام از این نکات به
مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور این تصمیمات ادامه خواهد یافت.
شما مربوط می شود آماده شوید تا در جهت موفقیت بیش
گفت :خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور
بروید.مثبت بیندیشید .اگر سعی کنید همه چیز به خوبی
طی اجرای طرح منع تردد(از اول تا پایان  ۱۵آذر گفت :اکنون  ۵۳۰مرکز معاینه فنی خودروها در
محمدي
عليرضا رود.
پیش می
ماه) جریمه نمیشوند.
کشور داریم که نزدیک به  ۱۰۰مرکز در کالنشهرهای
امام خميني(ره) نهضت اس�المي را قي�ام جبهه اس�تضعاف عليه اس�تكبار ميناميد .همين
خبرنگار
با
وگو
گفت
در
یکشنبه
روز
سعیدقیصر
خرداد
فعال هستند.
مستضعفين بودند که انقالب را به پيروزي رساندند و طي هشت سال جنگ تحميلي و حوادث
ایرنا افزود :از ابتدای اجرای طرح محدودیت های
حقيقتاً مثبت انديش تر هستيد كه احتماالً به سبب تشويق

خودروهای بدون
معاینه فنی در
مناطق قرمز
جریمه نمیشوند
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بر اساس تصویب ستاد ملی کرونا ،محدودیت های
جدید کرونایی از شنبه اول آذر در سراسر کشور اجرا
می شود .بر اساس این مقررات شهرهای کشور به سه
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دسته قرمز ،نارنجی و زرد تقسیم بندی می شوند.
این محدودیت ها در  ۴۴۸شهر شامل ۱۶۰شهر با
وضعیت قرمز ۲۰۸ ،شهر با وضعیت نارنجی و ۸۰
شهر با وضعیت زرد است.
گفتوگو
بر این اساس در شهرهای قرمز فقط مشاغل
ضروری گروه یک اجازه فعالیت دارند ،در شهرهای
گفتوگوي «جوان» با همسر جاويداالثر خلبان امراهلل اسعدي
نارنجی مشاغل گروه اول و دوم و در شهرهای زرد
فقط مشاغل گروه چهارم ممنوعیت فعالیت دارند 36 .سال است با خاطراتش زندگي ميکنم
همچنین ادارات دولتی با حداکثر یک سوم کارکنان
فعالیت می کنند .تردد بین شهری خودروها نیز با
صغري خيلفرهنگ
پالک غیر بومی ممنوع است و در شهرهای قرمز
روايت تنهايي همسر شهيد اسعدي دلت را ميلرزاند وقتي که ميداني  36سال است
مجوز
انتظار بازگشت پيكر و نشاني از عزيزش شب و روز ميگذراند .روايت همسر شهيدي
تردد خودروها به طور کلی به جز مواردی که در
تردد دارند از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح ممنوع است.که همچنان چشم در راه اس�ت تا خلبان رزمپوش روزهاي حماس�ه و دفاع از در خانه

شهادت هاديكمرم را خمكرد اما سرم را باال برد

جامعه

ديگر ،آن را با چنگ و دندان حفظ کردند .االن هم ک�ه بحث دفاع از حرم اهل بيت پيش آمده،
اخيرا ً
مي با
س�تبرتري
صميمانه
روابط
قشر است.
ديگران
دوستاننيروهاي مدافع حرم
کنند و عمده
که س�ينه
هستند
مس�تضعف
هاي ًا همين
غالب
مهميبيرا در
نقش
روابط،
جنوباين
هايامروز
بچهكه
دهند.ايد
برقرارميكرده
خود،
ادعايي مث�ل محمدهادي
متدين و
البت�ه
ش�هري و
تش�كيل
را
سالهاي که با فالفلفروشي و پيک موتوري گذران زندگي ميکرد
جوان 28
همان
ذوالفقاري،
كنند.
ايفا مي
شما
زندگي
تیراينكه اعتقادات مذهبياش او را به طلبگي در نجف کشاند و عاقبت نيز در دفاع از اهل بيت
تا
رجبعلي ذوالفقاري به
پدرش
با
ش�هيد
اين
منش
و
س�يره
با
آش�نايي
براي
رسيد.
شهادت
به
خورشید وارد برج کماندار میشود .برای مدتی به استراحت
گفتوگو پرداختيمً .عاقله مرد  53سالهاي که به گفته خودش مشاغلي چون واکسي ،کارگري،
نیاز دارید .اخیرا همه چیز تحت کنترل تان بوده است و
ماه ها از شیوع کرونا در کل جهان
کار با وانت و ...را پشت سرگذاشته تا رزق حالل براي سفره خانوادهاش بياورد .رزق حاللي که
میگذرد و همچنان مهمترین راه
اکنون درست نیست مسوولیت بیشتری بپذیرید.
ش�هيدي چون محمدهادي را پرورش داد .گفتوگ�وي ما با اين پدر ش�هيد را پيش رو داريد.

وارد ش�ود و درد و عقده س�الها تنهايي را برايش بازگو کند .متن زير گفتوگوي ما با
مهري کازري همسر ش�هيد جاويداالثر خلبان امراهلل اسعدي است که پيش رو داريد.

خبر

بهترین نسخه برای اینکه کرونا نگیرید

چطور با همسرتان آشنا شديد؟
است .اسم و نشاني و شماره خانه پدريام رادر
حشيش
سرخ هيچ نشان و
كيلوگرم صليب
250داده بود .اما
امراهلل متولد اول ارديبهشت 1330بود و ششكشفبروجرد
خوزستانبود .پرونده ايشان تا سال
دراو ثبت نكرده
سالي از من بزرگتر .برادر ايشان در بروجرد و در ردي از
كيلوگرم
250
هواييكشف
خوزستان از
انتظامی استان
فرمانده
ميكردند و
همسايگي خانه پدري من زندگي
عنوان اسير
كشور به
1365در نيروي
با خانواده ما رفت و آمد داشتند.
هاي
نهايت از
حشيشبود.دردر يكي
مواد مخدر از
شهرستانبعداز
در سال 1382
ارديبهشت نوعثبت شده
كردن
سپري
سال  1356بود كه امراهلل پس از
داد .اينكه نش��اني از او در ميان اس��را يافت نشد،
خبر
استان
بازگشت.
دورههاي آموزشي از امريكا بهبهكشور
قطعه 50
ش��د و در
معرفي
پايگاهشهيد
خبرنگاربه عنوان
سيد
سردار “
پليس،
خبري
گزارش
براي ازدواج
من و خانواده از اينكه آنها من را
برايش در
يادبودي
بيانزهرا (س)
صالحي” دربهشت
داشت:
بیان
سنگ خبر
جزئيات اين
محمد
با امراهلل در نظر گرفته بودند بي
ايشان را 8
شهادت
دنبالتاريخ
گرفتهبهشد كه
مداوم
مستمر و
رصد
بوديم.با موادنظرمخدر
اطالعمبارزه
پليس
خواستگاري
در نهايت بعد از انجام مراس��م
هاي 1359زدند.
فعاليتمهرماه
سوداگران مرگ و قاچاقچيان
تحركات و
كام ً
مواد1356
ال س��نتي ،در  26خرداد ماه
گستردهوداع تا با
آخرين لحظه
مخدرمنباو انجام از
همسرتان،به
اطالعاتي موفق
اقدامات
زندگي
هم
1356
آذر
و
كردي��م
عقد
امراهلل
داريد؟
ياد
به
اي
خاطره
شناسايي يكي از باندهاي تهيه و توزيع مواد مخدر در
م��ن و همس��رم دقيق��اً
صحب��ت
آخري��ن
شدند .
استان
مشتركمان را آغاز كرديم .يكي از شهرستان هاي
قصد
ايشان
كه
زماني
بود.
1359
شهريورماه
کرديد .ازدر اين عمليات پليسي ماموران موفق به
زندگي افزود :
چه مدت با ايشان وي
داريد؟
گار
ايشان فرزندي هم به ياد
خواهش
توانم
مي
گفتند
ايشان
داشتند.
رفتن
كشف  250كيلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش شده
مان
ازدواج
سالگرد
جنگ
نكني.
راهم
بدرقه
را
ات
گري��ه
كه
كنم
دو ماه مانده بود به سومين و در این رابطه  2نفر از سوداگران مرگ دستگير و يك
دستگاهاين مدت
كه ايشان مفقوداالثر ش��د .من در
شد .نامعلوم طول بكشد
توقيفزماني
احتمال دارد تا
استاز آنان
خودرو 206
و
بزرگ
مرد
تقريباً سه سالي كه در كنار اين
ديگر
مورد
هزار
و
شوم
اسير
ميان
اين
در
من
و
فرمانده انتظامي استان خوزستان افزود  :افراد دستگير
دوستداشتني زندگي كردم ،بسيار زندگي
خوب
تا
كن
تالش
گف��ت:
من
به
بيايد.
پيش
شده پس از تشكيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.
پرباري داشتم .بله فرشيد تنها فرزندم است زندگي كني .تا زماني كه توانستي نام من را

کنید :

وبهترین نسخه برای در امان ماندن  )۱با چند نفر در تعامل خواهید بود؟
مرداد
از ویروس کرونا ،رعایت پروتکلهای تعامل با افراد بیشتر ،خطر را افزایش
امروز ونوس وارد بخشي از چارت شما مي شود كه حاكم بر
آق�اي ذوالفق�اري مس�ير زندگيتان
بله ،او هم از بچگي زحمت ميكش��يد و
مدتي ویژه فاصلهگذاری اجتماعی میدهد .بودن در یک گروه با افرادی
بهداشتی به
شماست .ممكن است در اين
گذشته ها و زندگي خانوادگي
را چطور انتخاب کردي�د که ميوهاش
خيلي پابند
شاگرد فالفلفروشي بود .راستش
که فاصله اجتماعی یا استفاده از ماسک
است.
خواهيد
مي
مواقع
اين
در
باشيد.
زمان ميزبان جمعيت زيادي
فرزندي چون محمدهادي شد؟
بنابرديني باعث
درس نبود ولي عالقهاش به مسائل
توصیه های مراکز مدیریت و را رعایت نمیکنند ،خطر را افزایش
راهنمايي وشما
كه بهمهمانان
بودموبدانيد
گذاشته
قوچانپشت
اه��لها را
اصالتاًوقفه
همه
سرنوجوان
هس��تيم.
ما
همرايي يكي از
شد كه
دوستانبیماری(  ،)cdcبهتر است میدهد .تعامل با افراد جدید (برای مثال،
پیشگیری
ً
بود
نخواهد
مهم
برايتان
پول
كردن
هزينه
برند.
مي
لذت
ا
واقعبه ته��ران آمديم .من از هم��ان زمان براي
كه
تحصيل شوند.
خروج از منزل برای جلوگیری از کسانی که با شما زندگی نمیکنند) نیز
ساداتش به نجف بروند و مشغولهنگام
شدهدرباشيد.
خودتانكاربسيار
خ��رجمورد
كمككه در
اينكهاين
مگر
خانواده باش��م
فعال بود.
بس��يج هم خيل��ي
گيرهادي
كردم.سختمحمد
کووید  ۱۹عالوه بر همراه داشتن خطر ابتالی شما را افزایش میدهد.
ابتال به
نخاله
زدن
ب��ار
و
عملگي
تا
گرفته
واكس��ي
از
زندگي
و
خاطرات
و
كرد
مي
فرهنگي
كارهاي
شهریور
تجهیزات حفاظت فردی ،چند مولفه را بعضی از افراد به ویروس آلوده هستند
كار
وانت
يك
ب��ا
كه
هم
االن
و...
ها
كاميون
به
كرد.
مي
آوري
جمع
را
محله
شهداي
از معاشرات با همسایگان و خواهر و برادرتان لذت می برید.
برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی مورد و هیچ نشانهای ندارند و هنوز مشخص
فرزندم را دربياورم.
جالبیو چهار
خبرهایخرج زن
ميكنم تا
همسرمأنوس بود؟
خاصي هم
مجردشهيد
با
نیست که افراد بدون نشان ه بیماری ،چند
بررسی قرار دهید.
هستید
دارند.اگرهنوز
برای تان
شما از پيوس�تن محمدهادي به جمع
از
ش��هيد
گويا
اما
بود.
گرفته
ياد
چطور
و
كجا
انگشترش ميفهمد
از
و
بيند
مي
بيمارس��تاني
گرفتم
ياد
اما
باشم
نداشته
چناني
آن
سواد
شايد
داشت.
عالقه
خيلي
هادي
ابراهيم
ش��هيد
به
مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری (به بار میتوانند ویروس را به دیگران انتقال
مورد عالقه تان را می یابید.
مدافعان حرم اطالع داشتيد ،از آخرين
كرد .جالب
مي
تأمين
را
هايش
هزينه
راه
همين
كه محمدهادي اس��ت .بعد ك��ه پيكر را خوب
حالل
رزق
به
برن��دارم.
كج
قدم
زندگي
در
كه
براي
و
ب��ود
گرفته
ارتب��اط
ش��هيد
خانواده
با
انگلیسی Centers for Disease :دهند.
مهر
ديدارتان بگوييد.
اس��ت كه دوس��تانش ميگفتند محمدهادي
نگاه ميكن��د ،متوجه ميش��ود محمدهادي
و تأثيرش روي خان��واده اعتق��اد دارم .خيلي
تالش
ه��ادي
ش��هيد
خاطرات
آوري
جم��ع
 )Control and Preventionیا )۲آیا میتوانید دو متر فاصله بین خودتان
همينشده و
عقرب
قلمرو
شماوانتمامروز
حاکم بر
ونوس،سیاره
نه م��ا اص ً
ال اطالع نداش��تيم .ام��ا در
ب��راي خانوادههاي بيبضاع��ت و فقير مجاني
اس��ت .بنابراين چند روز بعد م��ا متوجه پيدا
باري را با
ميآيد اگر
وقتها پيش
خص��وص هم گويا كتابي
كرد .در
جابهجاوارد مي
آخريندشوارتر است ،بیشتر خطر دارند .سردار صالحي در پايان خاطرنشان كرد :امروز با اشراف
س بهداشتی تحت نظر وزارت و دیگران حفظ کنید؟ آیا در فضای باز ممکن است مبتال باشند ،خطر مبتال یکدیگر
آژان از 
CDC
شما
که
دارد.گرچه
شما
مالی
مسائل
مورد
در
عالی
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
راضي
چقدر
گويم
مي
ب��ار
صاحب
اخباریبه
ميكنم،
مسائل
به
ال
شدن شما را افزایش میدهد .سپری  -آیا افراد در این فعالیتها از ماسک اطالعاتي پليس در تمام نقاط خوزستان ،هيچ نقطه امني
بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده خواهید بود یا فضای بسته؟
است .احساس ميكنم كه خودش ميدانست
انجام ميداد.
بود كه بدنش را در س��امرا ،كاظمين و كربال و
دریافت
از
ولی
شوید
نمی
میلیونر
ورشکستگی
شبه
یک
س��عي
ميدهد و
از او هم قيمتي
بدهد؟
اس��ت
عالقهمند بود.
فرهنگي
آمریکاست که با ارائه اطالعات پیرامون هر چه به سایر افرادی که ممکن است کردن زمان بیشتر با افراد ،در صورتی استفاده میکنند .تعامل با کسانی که براي اشرار ،قاچاقچيان ،سوداگران مرگ و مخالن نظم و
اين رفتنش ديگر بازگش��تي ن��دارد .بار آخر
ظاهرا ً ايشان قصد ازدواج هم داشتند
مشهد طواف دهند و عاقبت در نجف به خاك
رضايت
تعجبگي��رم با
كه از او مي
كرايهاي
كنم
مي
غالب ًابهاز خانواده شهدا در
سؤالي را
يک
مایل
شما
چنین
کرد.هم
خواهید
شمار
بی
نعمات
بهداشت ،جهت محافظت از بهداشت آلوده باشند ،نزدیکتر باشید ،خطر بیمار که هر احتمالی مبنی بر مبتال بودن شما از ماسک استفاده نمیکنند نیز خطر را امنيت جامعه وجود ندارد.
محمدهادي طور خاصي شده بود .هر موقع با
که با شهادتش ميسر نشد؟
سپرده شود .غير از مش��هد باقي انجام شد و ما
پول و مالي
برایكه اين
فهميدهام
باش��د.
اش
قلبي
زندگیاخالقي شهيدشان
خصوصيات
مورد
به
را
زیبایی
که
هستید
اشیایی
پول
کردن
هزینه
شما افزایش میدهد.
عمومی و سالمتی کار میکند و یک شدن شما بیشتر است .فاصله گرفتن از وجود داشته باشد ،خطر مبتال شدن آنها برای
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.
آورم ،در پ��رورش فرزند صالح
خانه مي
كه
ميپرس�يم ،اما دوس�ت داريم ش�ما
آورند.
شمابه می
كشف لوازم خانگی قاچاق
قطب جهانی در زمینه بهداشت عمومی دیگران ،به ویژه برای افرادی مهم است را افزایش میدهد.
فاصله اجتماعی را رعایت کنید،
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
مؤثر است .در كنارش همراه همسرم در تربيت
از خوب و ب�د اخالق ش�هيد بگوييد.
آبان
در بروجرد
که در خطر بیشتر بیماری شدید قرار چه چیزی فعالیتها را امن
کووید -۱۹بیشتر در بین افرادی
تردر زیرا
است.
خاطرم حفظ
دوس��ت دارم بوي پ��درم را
درنيام��ده بودند .يعني محمدهادي دوس��ت
محمدهادي در نجف رسيده بود .بعدش چون
بچهها كم نگذاشتهايم.
باالخره اخالق هر شخصي کاستيهايي
فرمانده انتظامي استان لرستان از توقيف یک دستگاه
کند؟
ی
م
ديدارمان مییابد که در تماس نزدیک با
كنم .اي��ن را گفت و رفت .رف��ت وگسترش
کسانی
و
سالخورده
افراد
مانند
دارند،
علوم
دانشگاه
شنبه
یک
روز
گزارش
به
دارید
بد
خبرهای
شود.هم
می
کماندار
برج
وارد
خورشید
داشت همسرش متدين و كام ً
ال محجبه باشد.
ميگفتند در عراق رسم نيست زودتر از چهلم
تربيت محمدهادي چه مسيري داشت
هم دارد.
خودرو کامیون و کشف انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش
قيامت اگر :
هستند،
فعالی
گفتمهستند.
دیگران
زمینه
پزشکی
عاقبتبیماریهای
همين دليلکهبود.دارای
های این
شهید بهشتی،
پزشکی
پسرمبه
مادیات اعتماد
رابطه
خوب.در
موكول ش��د .همان طور كه
هاازایمن به
توصیه هم به
سختگيرياش
همتبعد
ایش��هيد
مادر
بروند ،من و
س��رخاك
حرمبا اهل بيت
دفاع از
خبر ش�هيد
وهمکه او را
مادرش هم
خوبیبود .به من و
نفسو خوبي
بچه ساده
شمااشو افرادی که در اطراف شما  5میلیارد ریال در شهرستان “بروجرد” خبر داد.
خودتان و
فضا بین
مراس��م -
چنین
خودتان را به
کرد؟اما شاید وسوسه بشوید ولخرجی کنید
دارید
چهلم سرخاكش رفتيم.
تشييع
نتوانس��تيم در
مترحتي
 حداقل دو ماهستند.كه به
است:دختري آشنا شده بود .بار آخر
خانواده
بهداشتی با
مرکزعاشق اهل
گذاشت .مذهبي و
خيليواحترام مي
هستند ،هنگام حضور در جمع و به ویژه به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پليس ،سردار “ حاجی
دفن شد؟دیگران حفظ کنید.
فضاهای باز
در از
کتر
همان نجف
بسته خطرناپس
شركت كنيم.
فضاهایگفتم
خانه آمد به من گفت شما هم نجف بياييد.
ه��اي
بیندازید.سعیخانواده
قرضهمس��رم ه��ر دو
من و
اخالقش گاهي تند ميشد.
بيت هم بود .منتها
کنید،همه چیز
مذهبيخودداری
تمرین
کنید
مدافعانکه ماندن در فاصله دو متری محمد مهدیان نسب” در تشریح این خبر اظهار داشت:
هايي در
افرادی که
افراددرازمورد -
فاصلهخانوادههنگامی
وصيتگرفتن
خواستگاري در آنبله،فاصله
خواهم برايمهستند که
خطر را
دیگران،
نزدیک با
در مورد
کووید -۱۹بین صحبت
محل دفنش
خودش بود.
گفت مي
براي چي؟
شود.مشترك هم سعي كرديم
میزندگي
درست و در
داشتيم
تماس بايد
عجول بود و اگر فكري به س��رش ميافتاد
دیگران به طور مداوم دشوار است ،از ماموران بخش انتظامی پاسگاه اشترینان در اجرای طرح
کمتررا از
دارند ،از
کمی
جالبيهوای
اتفاقتهویه
است و
زود انجام��ش م��يداد .حاال اگ��ر تأخيري درافزایش م
قرارکه مث ً
مبال�غ زيادي
ال
یکدیگرش�ود
يكيدو متر ازحرم مي
كه ماجرايش
افتاده بود
دشوارتر هم
یکدیگركردم.
دهد خوشحال شدم و موافقت
برويد.یخيلي
بچهها را مذهبي بار بياوريم اما خدا هم خواست
آذر
مبارزه باقاچاق کاال  ،حین کنترل خودروهای عبوری یک
یابد.
ی
م
گسترش
تر
ن
آسا
استفاده کنید.
ماسک
دارد.
وجود
تری
ک
نزدی
تعامل
کلی ،هر چه
به وطور
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،
و مسير زندگيمان با مسجد و محافل مذهبي
گاهي تند
انجامش ميش��د ،اخم ميك��رد
جديد
آگاهي
يك
كه
رود
مي
آذر
خودتان،
خانه
در
خورشيد
در فضاهای باز  -فعالیتهایی را در فضاهای باز و دستگاه کامیون ایسوزو را متوقف کردند.
معروفها زمانی که
قبرستانفعالیت
گويا خانواده اين دوستش در -
( 23این
يازده چه
برج هر
باشید و
ميش��د .به نظر من هم اين با
چيست؟
بهمن  )93به ش��هادت
دیگرانهمهداشته پس��رم
گره خ��ورد .به نظرم س��ال  62بود ك��ه از نظر
ش��هدا مثل
همانطور كه اجازه مي دهد
از خودتان به شما مي دهد
خواستي35
توقیفی
خودرو
داشته از
دربازرسي
داش��تندایم
خانوادگي باشند،
زمان که
هایی را انتخابكهکنید
مکا
مقب��رهتعامل
افراد در
وادي با
بگيريم.مدت زمانی که
گسترشزن )۳
خطر
باشد،
تر
ی
طوالن
تعامل
حفظ 20ماهه
شهادت پدر
زمان كه
باش و هر
ویبود.افزود :مامورانهمراهت
محمدهادينحتي
كهنترند.راس��تش از بعد ش��هادت
الس��الم
رسيد .قسمت نشد برايش
مالي به مضيقه افتاده بودم .مس��تأجر بودم و
مردم بودند ،منتها يك چيزهايي را در خودشان
گذراندن
حال
كنيد .اگر در
روابطتان را
تلويزيون ،ماشين
شامل
قاچاق
كدام ازهوای
دارایهيچتهویه
فضاهای بسته
مفقودمانند
است،
اجتماعی دو متر آسان
است؟
بود ،چقدر
بنابراین
کووید -۱۹بیشتر است.
چطور
آغاز كن.
ديگر را
خانگیزندگي
شدند؟ قلم انواع لوازم يك
فاصلهس��ر
مس��ئوالن به ما
يك بار هم
حرم امام علي(ع) هم بوده- .محمدهادي
نزديك
خواهیدپيكر
قبلچن�د روزه
مفق�ودي
ماج�راي
ارزيابي مسجد
ديگران وقتها در
اذيتباميكرد .آن
صاحبخانه
كردند.
تقويت مي
هاديبهچهشما
محمدتواند
مسئله خيلي مي
ميداناين
هستيد
يك
اس�ت و
فرزنديگوشت
ش�هيد ،چرخ
گيریگار ،پکيج
پرواز آب ميوه
ظرفشويي و
افراد از
دوراند.نگه
کهاگر کم
تسهيالتيو مکانهای هوای
بخواهندپارکها
دوس��تشباميافرادی
زمان بیشتر
سپری
شهيداین
خودش منزل درباره
خروج از
آزاد.مهرماه س��ال  1359آخري��ن
هش��ت
تنها ياد
داشتنبه اينكه
چه برسد
در آنها نزده
ش��هيدکهشد او
خواهد كه
کردن از
تشييع و
فکرشما در
مواردخود
چه بود؟
قياسي نماز
مشكلحوالي
دورهجعفر(ع)
موسي بن
چي�زي ازرا در
کردند .
دستگیر
کشفبارو یک نفر
توسترآخرين
برونمرزي امراهلل انجام شد .ايشان
پ�در چيزي به ياد
روزهاي
که رااز آن
به ما بدهند .البته به صورت خودجوش از طرف
را هم در همي��ن مقبره دفن كند .دوس��تش
پيدا
ديدتان
در
بيشتري
وضوح
مشكالت
چون
كند،
كمك
داشتيد؟
حضور
اش
خاکسپاري
داش��تيم
متبحري
آقاي
حاج
يك
خواندم.
مي
بود؟
کرده
تقويت
بیماران مبتال به دیابت در دوران
بدنی منظم طی  ۵روز هفته امکان پذیر
سمت
محموله
اینکه این
بیان
انتظامی استان با
فرماندهبر زمين
از پادگان نوژه پريد .پروازي كه هرگز
چقدرازپدر و
اس�عدي
فرشيد
ندارد.
بسيج يا دانشگاهها و ...از ما دعوت ميشود اما
ميگويد بايد مادرش اجازه بدهد .از مادر اجازه
علت مفق��ودياش ب��ه خاطر ش��دت انفجار
ديد
را
ام
گرفته
چهره
ايشان
بود.
خوبي
آدم
كه
طور
همان
را.
بي��ت
اهل
به
عش��ق
من
نظر
به
مي كند .اگر شما بطور مستقل و براي خود كار مي كنيد و
کرونایی تاکید کرد و گفت :این بیماران
است.
امراهلل
ننشست .از سال  1359تا سال
بارگیری شده
1382های
استان
کشورشناسد؟
غربرا مي
سمتهايش
جنوبی بهدالوري
مس��ئوالن يك بار هم به ما سر نزدهاند .همين
ميگيرد كه موافقت نميكن��د .ميگذرد و در
خودروي عامل انتحاري ب��ود كه خودش را در
گفتم.
را
واقعي��ت
هم
من
ش��د.
جويا
را
علت
س��ازور
حس��ين
حاج
دس��ت
كنار
او
گفتم
كه
ويا منتظر چنين مسيري در زندگي هستيد اين زمان ،زمان
می توانند از انواع گوشت های سفید
سهراب در ادامه تصریح کرد :براساس
چيزي از پدر در
ارزشروزها
شهيدم ،آن
داشت :تنها ياد گار
ايشان
هوايي
مفقوداالثر بود و بعد از آن نيروي
پنجم آذرماه كه از طرف بس��يج دعوت شديم
پيادهروي اربعين سال گذشته ،محمدهادي با
مکشوفه
کاالهای
کارشناسان
بیان
بودند
ميان مدافع��ان حرم منفجر ك��رده بود .در آن
ترتيبي داد تا ب��ه عنوان
بده��د
خدا
مقدم��ات مداحي و هيئ��تداري را ياد گرفت
شما.
خي��رشبراي
خوبيست
بخصوص ماهی که اثر ضد التهابی در
مطالعات انجام شده ،تعداد زیادی
فرشيد بدان
كه باامروز
همهوآنچه
نداشت.
كردند 5 .میلیارد ریال ياد
كنار لوح تقدير يك كارت هديه  70هزار توماني
مادر دوستش روبهرو ميشود و اجازه اين كار را
حادثه غي��ر از محمدهادي چند نف��ر ديگر از
پرونده
تشکیل
متهم
کردند
برآورد
را به عنوان شهيد اعالم را
خادم مس��جد فاطميه دوالب مش��غول شوم.
بعد خودش را تقويت ك��رد و مداحي ميكرد.
بدن دارد ،استفاده کنند و این افراد
از افرادی که حداقل  ۵۰درصد
دی
افتخار ميكن��د روايات و خاطراتي
 1359ذیميبالد
شما در اين مدت ،يعني از
به من دادند .اين همه چيزي بود كه ما گرفتيم.
ميگيرد .آن خانم عراقي كمي بعد فوت ميكند
رزمندگان عراقي به ش��هادت رس��يده بودند.
تقريباً از س��ال  63 ،62در اين مس��جد ساكن
خود من هم ايام محرم و س��اير مناسبتهاي
صالحو شد.
سالمراجع
تحویل
کربوهیدرات
که
باشند
داشته
توجه
باید
انواع
از
شان
دریافتی
کربوهیدرات
كمانداردنيامي شود و شايد تمايل
واردكهبرج
ش��ديم.خورشيد
امروز
تا  1382خب�ر و اطالعي از ايش�ان است كه من و خانواده برايش از پدر ميگوييم.
مبلغش را گفت��م كه ش��ايعهافكنها بدانند از
و به چند هفته نميرسد كه محمدهادي هم به
بعضي س��وخته و تكه تكه ش��ده بودند .پيكر
س��ال  65به
محمدهادي هم
مذهبي با وانتم وسايل هيئت جابهجا ميكردم
حاوی
که
کنند
استفاده
انواعی
از
را
ها
های
گوشت
از
و
است
بوده
نشده
تصفیه
حتي
باشيد.
نداشته
حضور
اجتماع
در
زياد
كه
باشيد
داشته
پدر ميپرسد و
شیرخشکبيند از
زمان كه من را مي
نداشتيد؟
اين خبرها نيست .در ضمن محمدهادي براي
ايش��ان را در همان مقبره
شهادت مي
شناسايي
علمیفرماندهانش
هیاتيكي از
هم توسط
تغذیه وپسرم
آمد تا هشت س��الگي در محيط مسجد بزرگ
متخصصدادم.
و هر كاري از دس��تم برميآمد انجام مي
قاچاق
هر تن
کشف او20
عضو
رس��د واین نوع
آورنده
عامل به وجود
چرا که
زیاد نباشد.
قند
قرمز و فراوری شده مثل سوسیس و
مدتي
بكشيد
خجالت
آن
باشيداثر كه از
كاري هم
اگر
روايت ميكنم .امروز كه خود پدر
اعتقادش رفته بود و تنها چي��زي كه ما را آرام
كنند.
مي
دفن
سردخانه
در
را
ش��هيد
پيكر
ايش��ان
بود.
شده
گذاش��ت.
نكرده خيلي
مس��ئله رويش
ش��د .اين
هم
مكمل
را
عمل
و
عش��ق
هادي
محمد
منتها
يكي از همرزمان همس��رم ،خلبان خس��رو من برايشدر یزد
درمانی
رژیم
بالینی
تغذیه
گروه
دیابت ،مقاومت به انسولین است که در
دیابت
مبتالبهبه
سهراب افزود :بیماران
کردند
مصرف
جامد
کالباس و روغن
را
او
زماني
هر
از
بيش
پدرش
هاي
نبودن
شده،
كرديم
پرواز
هم
با
ما
كه
گفتند
من
عباسيان
است.
بيت
اهل
مسير
در
شهادتش
كند
مي
شناخت
چپش را
راست و
دست
دوست هم تا
خودش
نبودبد
موضوع
خارج
صحنه
كه از
داريد
دانشکدههمين
كه فقط دم بزند.
ايناين طور
البته بود.
باشيد .كرده
فرمانده انتظامی استان یزد از کشف  20تن شیرخشک
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی
این مقاومت چاقی نقش بسزایی دارد.
هواپيماي بدون
دوغ رقیق
ش�هادت در
موردنوع دو
دیابت
در بلند مدت مبتال به
یک سعي
س��الها
من تمام اين
میلیاردكند .اما
ارزش 5اذيت مي
ديدم و نه
س��وخته امراهلل را
دوران کرونایی ازاما نه
دردانهتان
نظرتان در
تهيه
خانه
يك
بعد
كمي
شد.
بسيج
عضو
رفت
حوزوي
دروس
يادگرفتن
ب��راي
غربت
تحمل
آوريد.
مي
دست
به
هايي
مهارت
طريق
اين
از
زيرا
نيست
متهم
دستگیری
ریال و
قاچاق به
بروز
علل
به
اشاره
ضمن
بهشتی
شهید
این متخصص تغذیه و عضو هیات
دمنوش
س��قوطانواع
نمک ،چای کمرنگ ،آب و
شده اند.
هم��ه آنچه
وجودم
“عباسعلیبا تمام
سردار كردم كه
بعدش از
روز تا يازده
آن را .از آن
چيست؟
بهمنروبهروي خانه هيئتي بود كه حاجحسين
كردم.
مذهب
و
دين
ب��ه
التزامش
و
اعتق��اد
خاطر
به
مهر با
كه گو
گفت و
فرد” در
بهدانی
خبرروزداد.
چند
حال
عین
در
دو،
و
یک
نوع
دیابت
علمی گروه تغذیه بالینی رژیم درمانی
کنند آب
استفاده کنند و سعی
بدنی كمرم ها
فعالیت
بدون وزن و
وی عالوه بر کنترل
مأمورانپسرم،
كنم .روز عقد
بیانمنتقل
پلیس،را به او
پدري است
خبرنگار باتوجه
میوهاطالع بودم .اما
همسرم بي
سرنوشت
شكس��ت.
بگويم كه
لفاظ��ي بايد
سازور از مداحان معروف
توصیهرفت و تا
س��ال  89به نجف
شهيد از
پلیس
داشت:
پایگاه خبری
تغذیه ای برای مبتالیان دیابت
اواخروسایل
تعمیر
داشت .یعنیبود.هم
مجلساست
تعمیراتدروآنجاجبران
امروز روز
دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی
که
چرا
کنند.
مصرف
و
مخلوط
آب
با
را
دار،
سبوس
غالت
و
نان
مصرف
منظم،
كرده
معطر
گالبي
بوي
را
مان
خانه
فضاي
همه
99
كه
دانستم
مي
موجود
قرائن
و
شواهد
به
بعد
از
نيست.
كمي
چيز
فرزند
دادن
دس��ت
از
و
محمدمهدي
بزرگم
پسر
ايشان از من خواست
بود.
آنجا
شهادتش
امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطالعاتی یک دستگاه
در دوران کرونا را مطرح کرد.
شهید بهشتی بیان داشت :در صورتی
العاده
فوق
روز
نفر.امروز
یک
اشک
شدن
پاک
هم
منزل و
قند
باالی
حجم
دفعه
یک
روش
این
با
...
و
کرفس
هویج،
کلم،
ها
سبزی
انواع
در مراسم عقد
همسرم در
ثابت كرد،
كه به من
“اسکانیا” بود
تریلیدرآمدهاند.
درصد ايشان به اسارت دش��من
شهادتش من ديگر دوست ندارم از خانه بيرون
شهيد محمدهادي را كنارش بفرستم تا در امر
از بعد رفتن�ش س�الي چند ب�ار او را
محورهای
قاچاق را
محموله
حامل
سهراب درباره تغذیه دیابت نوع
گلبن
اندازه
(شاخص
بدنی
توده
نمایه
که
اتفاقی
چه
که
دانید
می
زیار
باشد
می
اوضاع
بهبود
برای
ای
شود.
نمی
بدنشان
وارد
دارند
که
اکسیدانی
آنتی
اثرات
دلیل
به
دارد .براي زنده نگه داشتن
شناساییحضور
تنها فرزندش
مواصالتیوطن
خلبانهايي كه سال  1362از اسارت به
بيايم .منتها خرجي خانواده ناچارم ميكند كه
هيئت كمك كنند و اين طور ميخواست آنها را
ميديدي�د؟
کردند.
استان یزد
معاششیر مادر در پیشگیری از
ام�رارگفت:
آنجا وچطور یک
به
مقاومت
باشد،
بیشتر
وزن)
گیری
انستیتو
عمومی
روابط
اعالم
بنابر
دو
نوع
دیابت
بروز
در
حفاظتی
نقش
را
خرید
حال
در
کنید.اگر
درست
را
آن
چطور
و
است
افتاده
بازگشتند به من گفتند او برميگردد .در چند ياد و خاطره شهيد خلبان اسعدي ،تالش كردم
گاهي با وانت بزنم به خيابان و براي كسب روزي
جذب كند .محمدمهدي خيلي پابند نشد ،ولي
ميکرد؟
محور
وی افزود :ماموران خودرو موردنظر را در
بروز دیابت نوع یک نقش دارد و تغذیه
انسولین نیز شدیدتر می شود و احتمال
جنگ غذایی
صنایع
تحقیقات تغذیه ای و
دانست.
ايش��ان از راديو عراق صحبت تا در ميدان دفاع مقدس قوچان يعني زادگاه
ماه اول
انجام
ریزی
برنامه
با
باید
کارها را
هستیدكم همه
فروش
تالش كنم .اما چيزي كه ب��ه ما صبر ميدهد،
مداحي
خودش هم
خانهماند و كم
محمدهادي
خانه
به
دوبار
س��الي
تنها
بود.
عراق
در
اغلب
او
“کمربندی” یزد متوقف و مورد بازرسی قرار دادند و از
در بروز این نوع دیابت تاثیر چندانی
بروز دیابت نوع دو افزایش پیدا می کند.
قندهای
مصرف
کشور،
مایعات به
افتخارزیاد
توصیه مصرف
دوس��تان و افراد ناشناسي شهيد يك ماكت از هواپيما و تنديس شهيد
بسياري از
بيت وی بر عدمكرده و
محمدهادي در مسير اهل
شهادت
تربيت
يك
بچه
اين
كه
ش��د
طور
اين
كرد.
مي
نوروز.
عيد
ديگري
و
تابس��تان
بار
يك
آمد.
مي
دهید.
این تریلی هزار کیسه  20کیلویی شیر خشک فاقد هر
ندارد.
بنابراین توصیه می شود به افرادی که
گفت:
کرد و
حرمشانکرونا
دفاع ازدوران
ها در
شان هم به خانواده گفتند نصب ش��ود تا در نبودنهاي من هم همسرم
شناختيم
تاکیدنمي
در دوران کرونا كه ما
سادهبيت
است .ما همه عاشق اهل
دیابتی و
مذهبي پيدا كرد و عاشق اهل بيت شد.
در م��ورد ام��رار معاش ه��م گويا ب��ه طلبهها
اسفند
گونه مجوز قانونی را کشف و یک متهم را نیز دستگیر
وی افزود ۱۰ :درصد مواردابتال به دیابت،
در خانواده و بستگان درجه یک ،بیمار
بدنراديوایجاد
مصرفاز قندهای ساده
هس��تيم .و
این متخصص تغذیه
عراق شنيدهاند .گويا امراهلل بينام و نشان نماند و به فراموشي سپرده نشود
دراو را از
صداي
هیات را در اين مسير
عضواز اينكه او
بنابراين
استبگوييد.
محمده�ادي
از
دوس��تان محمدهادي
ش��هريه مي
دهند .اماوارد
خورشید
همان طور که
ه�اي آتشین
کودکيحس
امروز یک
کردند .فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه این
از نوع یک و  ۹۰درصد موارد مبتال از
مبتال به دیابت نوع دو دارند ،سعی در
مجروح ش��دهام و پايم در گچ و رشادتهاي او در جنگ زنده بماند.
قند ساده
تنهامی کند و افرادی
التهاب
بالینی رژیم
علمی گروه تغذیه
کهم��ن
گفته بود
درمانیميكنم و اين
احساس افتخار
دست دادم
ش�نيدهايم که ايش�ان فالفلفروشي
ميگفتند او شهريهاش را نميگرفت .در عوض
قوس می شود.جریان عادی زندگی تان ممکن است شما را
محموله از مرکز کشور به مقصد شهرهای جنوب شرقی
استرا که این نوع به شیوه زندگی
نوع دو
حفظ وزن خود در محدوده نرمال کنند
دانشکده تغذیهدلخوشي
زیاد استفاده می کنند ،سرعت حرکت
است .پزشکی
دانشگاهمنعلوم
ميکرد.
لولهكشي ميكرد .حاال نميدانم لولهكشي
بارگیری شده بود افزود :کارشناسان ارزش این محموله
اذیت کند.ممکن است که تصمیم بگیرید که دیگر بس است.
عامل
مهمترین
اما
دارد.
ارتباط
تغذیه
و
که این مورد با تغذیه صحیح و تحت
گلبول های سفید شان کند می شود.
شهید بهشتی بر مصرف مایعات به
را  5میلیارد ریال برآورد کرده اند.
بروز دیابت نوع دو ،اضافه وزن است.
وسوسه ناگهانی گاهی صحیح است .
نظر متخصص تغذیه باشد و فعالیت
عمل از رویجدول

چند توصیه تغذیه ای به مبتالیان
دیابت در دوران کرونا

10
11
12
13
14
15

 -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

[

2

Y

4

Y

[ 3

Ã

¹



Ã  Á
Y

[

É ± 5
6

Á

7

 

9

¥

µ
Á
Y

µ É É 8
10

Á

o 11

µ 12

Y

¹

É 13

Y

Y

Á



c É _ 14

15

©

Y

¹



Y

Y

 µ

Á

¹
Y

½ É c
± ½ µ
©

½ É c
½



6

{

Y



É



½ µ





Y

É


Y



½

{

c  Ã
Y



É



¹

½  c

Y

{

Á

{

 É

Y



Ã

[ ½ ± É
É

Y

Y

Y

 c

Y

_

½ {



{

Y

É
½
{
¹
Y

Ã

É w µ c c

Ã
Y



Á
Y



µ ¥
Á


É

Ã

½

{

É
½

Y

Á


Ã



¹


[

É w

Ã



½  É
Ã

¹





Y

{

Á

µ

Á

Y

©



[
Á

± ½ É
Y



¹

c

Y



É

Ã

Y

½

{

7
4
7
8
4
9
2
3
1
6
5

9

از باال به پايين

1

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

3
1 9

2
1
3
6
7
5
9
8
4

8

پاسخ جدول شماره4734
15 14 13 12

6 2

5
3 2

6
9
5
1
4
8
2
3
7

7

متقاطع
کلمات
جدول
2747
حل جدول

4

1
4
2
5
6
9
3
7
8

6

2
3 8

6
2 7
3

3
5
6
7
8
1
4
9
2

5

7
5

8
7
9
2
3
4
5
1
6

4

از راست به چپ

ارقام1تا 9راطوریقراردهيدکه
درهررديف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطيکبار
بهکارروند.

9
2
1
8
5
6
7
4
3

3

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

1
4

1 8
4

5
3
8
4
9
7
6
2
1

2

15 14 13 12 11 10 9

4
6
7
3
1
2
8
5
9

1

1

2

4 3

5

6

8 7

جدولفر2748
شماره 4735
طراح:علیرضا سجادی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

سردبیر :پیمان فرامرزی

یاسوج -میدان شهدا -سردارجنگل شمالی -ساختمان فدک طبقه دوم -واحد8
نمابر 33234136 :تلفن33234135 :
چاپ و لیتوگرافی  :ملت یاسوج
omidemardomdaily
website: omidkb.ir

بنابر بررسیهای محققان ،ویتامی  Dفواید مختلفی
از جمله بهبود وضعیت پوست ،تنظیم مقدار کلسیم
و فسفات بدن ،سالم نگهداشتن استخوانها،
دندانها ،ماهیچهها و همچنین افزایش توان سیستم
ایمنی بدن دارد.
محققان در بررسیهای خود دریافتهاند که ویتامین
 Dبا بهبود وضعیت سیستم ایمنی بدن میتواند از
خطر ابتال به ویروس کرونا یا از شدت آن بکاهد.
همچنین این ویتامین میتواند جلوی عفونتهای
تنفسی دیگر فصل زمستان را هم بگیرد .در
بررسیهای بیشتر مشخص شده است افراد مبتال
به کمبود ویتامین Dبیش از دیگران به عفونتهای
مجرای تنفسی فوقانی مبتال میشوند.
مجرای تنفسی فوقانی به بخشهایی گفته میشود
که خارج از قفسه سینه قرار دارند و عبارتنداز بینی،
حفره بینی ،سینوسها ،گلوگاه باال و پایین و حنجره
که البته بخشی از حنجره در بخش دستگاه تنفسی
تحتانی قرار دارد.
بنابراین باید با روشهای مختلف جلوی کمبود این
ویتامین مهم در بدن را گرفت .در اینجا بهترین
منابع خوراکی دریافت ویتامین  Dمعرفی شده
است:
 .۱قرص
قرص ویتامین  D۳آسانترین روش رساندن این
ویتامین به بدن است و بنابه توصیه متخصصان در
روزهای زمستانی که نور خورشید کمتری وجود
دارد ،به روزانه  ۲۸میکروگرم ویتامین D (۱۱۲۰
 )IUویتامین  Dنیاز داریم .این مقدار ویتامین با
مصرف روزانه دو قسمت ماهی سالمون یا  ۱۶عدد
تخممرغ برابر است .البته هنگام مصرف مکملهای
ویتامین  ،Dآنها را همراه با وعده غذاییتان مصرف
کنید زیرا چربیهای موجود در غذا ،جذب ویتامین
 Dرا آسانتر میکنند.
 .۲نان
مصرف نانی که با غالت کامل درست شده است
و با ویتامینهای  Bو  Dغنی شدهاند ،یکی دیگر
از روشهای آسان و مفید مصرف ویتامین D۳
است .غالت کامل عالوهبر ویتامین  Dحاوی فیبر
و ویتامین  Bهستند که اولی برای سیستم گوارش
مفید است و دومی سیستم عصبی بدن را سالم نگه
میدارد.
 .۳ماهی
ماهیهای چرب و غذاهای دریایی منابعی عالی از
ویتامین  Dهستند .در هر  ۱۰۰گرم ماهی سالمون،
 ۳۸۶IUویتامین  Dوجود دارد .محتوای دقیق
ویتامین  Dغذاهای دریایی بسته به نوع ماهیها
متفاوت است .از انواع غذاهای دریایی که حاوی
ویتامین  Dفراوانی هستند میتوان به ماهیهای
تن ،خالمخالی ،ساردین ،ماهی کولی و همچنین
صدف خوراکی و میگو اشاره کرد.
 .۴قارچ
قارچها تنها منبع کامال گیاهی ویتامین  Dهستند.
قارچها هم مانند انسان ویتامین  Dخود را از نور
ماوراءبنفش خورشید میگیرند .با این تفاوت
که ویتامین تولیدشده در بدن انسان از نوع D۳
است و ما به اختصار آن را  Dمینامیم اما ویتامین
تولیدشده در قارچ از نوع ویتامین  D۲است که البته
اگر بهاندازه  D۳قوی و موثر نباشد ،باز هم برای بدن
مفید است.
 .۵زرده تخممرغ
زردههای تخممرغ ،منبع دیگری از ویتامین D
هستند که میتوان بدون دردسر آن را به رژیم
غذایی افزود .البته زردهها هم مانند هر منبع غذایی
طبیعی دیگر ،مقدار متفاوتی ویتامین  Dدارند.
تخممرغهای جوجههایی که در محیطی بسته بزرگ
میشوند و به فضای بیرون دسترسی ندارند ۲ ،تا ۵
درصد مقدار مورد نیاز روزانه ویتامین  Dاست .اما
تخممرغ جوجههای دیگر که در فضای باز بزرگ
میشوند ۴ ،برابر یا بیشتر از این مقدار است.

گناهان بر آنها زنگار بندند و در نتيجه ،از سنگ ،سختتر شوند .

کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد؛

کاریکاتور

اروپاییها به جای فرافکنی به تعهدات خود در برجام عمل کنند
آمریکایی موثر است.
بهشتی پور ،نگرانی درباره فعال شدن
مکانیسم ماشه در صورت بازگشت
آمریکای دوران جو بایدن به برجام را بی
مورد دانست و افزود :پرونده ابعاد نظامی
برنامه هسته ای ایران با امضای برجام
بسته شد واکنون نیز آنچه مستمسک بهانه
جویی اخیر تروئیکای اروپایی علیه ایران
شده وجاهت فنی ندارد و تنها یک سیاسی
کاری و فرافکنی است.
وی گفت :ممکن است اروپا و بایدن بهانه
جویی هایی با تحریک رژیم صهیونیستی
علیه ایران در حوزه توانایی موشکی یا
فعالیتهای منطقه ای و مسائل حقوق
بشری داشته باشند که اینها هم ارتباطی
به برجام ندارد و می توان گفت که در
موضوع هسته ای فضایی برای مانور آنها
وجود ندارد.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان نظارت
کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی
بر فعالیت های هسته ای ایران ،گفت:
فعالیتهای هسته ای ایران کامال شفاف
است و اروپاییها یا آمریکاییها فضایی
برای بهانه جویی در این حوزه ندارند و
بهتر است به جای فرافکنی به تعهدات
خود عمل کنند.
حسن بهشتی پور روز یکشنبه در گفتوگو
با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به عملیاتی
شدن موفق سانتریفیوژهای نوع  IR۲در
ایران ،اظهار کرد :فعال کردن سانتریفیوژها
حتی از نوع  IR۸در مقیاس تحقیق
و توسعه قبال در ایران انجام شده بود و
عملیاتی شدن آنها و قرار گرفتن آبشارهای
آنها در مدار با اطالع آژانس بین المللی
انرژی اتمی صورت گرفته و موضوعی
نیست که بخواهد اروپایی ها را درباره
فعالیت های صلح آمیز ایران نگران کند.
وی درباره ادعای مطرح شده از سوی مدیر
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره
وجود اورانیوم غنی شده در مراکز بازدید
شده از سوی بازرسان آژانس ،تصریح کرد:
ایران حسن نیت خود را با اجازه دادن به
بازرسان برای بازدید از مراکز مورد نظر
نشان داده ،بنابراین یافتن اورانیوم غنی
شده کمتر از پنج درصد در این مراکز
نباید مستمسکی برای بهانه جویی سیاسی
اروپایی ها شود و جمهوری اسالمی هم
توضیحات الزم را درباره این موضوع به

صورت محرمانه به آژانس اعالم کرده است.
این تحلیلگر مسائل راهبردی افزود :ایران
خواستار اجرای برجام است و اگر سقف
ذخایر اورانیوم ایران از  ۳۰۰کیلو باالتر
رفته ،این موضوع برگرفته از مفاد خود
برجام درباره حق ایران به عنوان یک طرف
قرارداد برای کاهش تعهدات در صورت
اجرا نشدن تعهدات طرف های دیگر است.
بهشتی پور تصریح کرد :ده ها گزارش
آژانس بین المللی انرژی اتمی و هزاران
ساعت بازدید بازرسان این نهاد بین المللی
از تاسیسات هسته ای ایران در دوره
مدیرکلی یوکیا آمانو و رافائل گروسی و
دیگر مدیران این نهاد موید همکاریهای
ایران با آژانس بوده است.
اروپایی ها به جای فرافکنی به تعهدات
خود عمل کنند
وی با بیان اینکه بی سابقه ترین نظارت
های آژانس در مورد ایران انجام شده
است ،خاطرنشان کرد :حتی برنامه کاهش
تعهدات ایران با اطالع آژانس و تحت نظر
این نهاد بین المللی انجام شده و بنابراین
هیچ بهانه ای برای فرافکنی سیاسی
اروپایی ها باقی نمی ماند.
این کارشناس مسائل بین الملل خواستار
متعهد بودن تروئیکای اروپایی به
تعهداتشان در قبال ایران شد و افزود:
ایران تنها در صورتی گام های برداشته
شده در حوزه کاهش تعهدات را لغو می

دلیل افزایش قیمتها
از زبان وزیر اقتصاد

مصرف نوشیدنیهای گرم و دمنوشها
به تقویت ایمنی بدن کمک می کند

دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران،
گفت :افرادی که تغذیه مناسبی دارند ،دچار اضافه
وزن و کمبود وزن نمی شوند.
خدیجه میرزایی دانشیار گروه تغذیه جامعه دانشکده
علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،اظهار داشت :افرادی که درصد چربی بدن
آنها به اندازه کافی باشد از شرایط التهابی کمتری
برخوردار هستند .وی ادامه داد :افراد سالمند و
خانمهای باردار بیشتر در معرض خطر ابتالء به
بیماری هستند و به علتِ در خانه ماندن دچار
سوءتغذیه دو وجهی میشوند ،یعنی هم اضافه
ویتامین D
وزن پیدا میکنند و هم دچار کمبود
ِ
میشوند .میرزایی گفت :توصیه میکنیم تنقالتی را
غذایی باالیی ندارند ،از سبد خانوار حذف
که ارزش
ِ
و به جای آن از سبزیجات و میوههای تازه استفاده
شود .دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،تاکید کرد :مصرف مایعات و نوشیدنیهای
گرم مثل چای و انواع دمنوشها میتواند سیستم
ایمنی را در مقابل بیماری کرونا تقویت کند.
وی افزود :حتماً باید غذایی که مصرف میکنیم
متعادل با نیازهای بدن و متناسب با شرایط کاری و
جسمی ما باشد.

جار ِة .
م َِن الحِ َ

با حكمت و دانايى به سوى دلهاى سخت خويش شتاب كنيد پيش از آن كه

Email: kbomid92@gmail.com

سالمت
خوراکیهای حاوی ویتامین D
برای پیشگیری از کرونا

حضرت عيسى عليه السالم
أَس ِر ُعوا إلى ُقلوب ِ ُك ُم ال َقاسِ يَ ِة بِالحِ ك َم ِة َق َ
ين َعلَيها َ
أقسى
الخطايا َفت َ
بل أَن تَ ِر َ
َكون َ

وزیر امور اقتصادی و دارایی علت عمده
افزایش تورم و قیمتها را ناشی از افزایش
هزینهها دانست و به بررسی علل آن
پرداخت.
فرهاد دژپسند در یک برنامه تلویزیونی
اظهار کرد :در هفت ماهه اول سال گذشته
 ۲۷هزار میلیارد از منابع تنخواه استفاده
کردیم اما امسال  ۱۲هزار میلیارد تومان
استفاده کردیم .روش تامین مالی از طریق
مراجعه مستقیم به مردم معادل  ۱۱۷هزار

میلیارد تومان بوده که  ۹۰هزار میلیارد
تومان آن از فروش اوراق خزانه بوده است.
بودجه کشور تاکنون به گونهای مدیریت
شده است که هشدارها و اخطارهایی
که پیش از این زده میشد ،نتیجه نداد.
همچنین ،در هفت ماهه امسال ۳.۸
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جلب
شده است.
وی درباره دلیل افزایش تورم ،افزود:
در دورههای مختلف افزایش تورم علل

کند که اروپایی ها به  ۱۱تعهد خود در
قبال جمهوری اسالمی عمل کنند.
بهشتی پور تصریح کرد :بعد از خروج
آمریکا از برجام در اردیبهشت  ،۹۷اروپایی
ها در نامه ای خود را متعهد به برجام
عنوان کردند و  ۱۱مورد تعهد خود در قبال
ایران را یادآور شدند که متاسفانه به بهانه
نگرانی از تحریم آمریکا در طی این مدت
این تعهدات را عملیاتی نکردند.
وی با بیان اینکه انتظارت ایران درباره حق
فروش نفت و تراکنش مالی بین المللی
یک انتظار حداقلی است ،گفت :باتوجه به
تغییر ریاست جمهوری در آمریکا ،ایران
انتظار دارد اروپایی ها در جستجوی راه
حل های جدیدی برای اجرای تعهداتشان
در قبال ایران باشند و حتی در صورت لزوم
با رییس جمهوری منتخب ایاالت متحده
در این باره گفت و گو کنند.
بهانه جویی هسته ای جای مانور ندارد
این کارشناس مسائل هسته ای ،حل
مسائل مورد اختالفی برجام را وابسته به
نگاه تمامی طرفین برجام از جمله ایران و
آمریکا دانست و افزود :تحلیل غلطی وجود
دارد که معتقد است آمریکا تنها تصمیم
ساز و تصمیم گیر در این مساله است اما
در واقعیت چنین نیست و سیاست های
اعالمی و اجرایی ایران ،کامال در شکل
گیری سیاست های اعالمی و اجرایی طرف
های مقابل یعنی تصمیم گیران اروپایی و
متفاوتی داشته است .علت عمده را باید
ناشی از افزایش هزینه دانست ۷۰ .تا
 ۸۵درصد واردات مربوط به کاالهای
واسطهای ،مواد اولیه بوده است که وقتی
قیمت این قبیل کاالها متاثر از افزایش
قیمت ارز افزایش مییابد این افزایش در
پروسه تولید مینشیند و قیمت کاالهای
تولید شده را زیاد میکندکه به دلیل
دالریزه بودن اقتصاد ایران متاثر از آن
قیمت کاالها نیز افزایش مییابد.
تاکنون  ۴درصد از صندوق توسعه
ملی برداشت داشتهایم
وزیر اقتصاد ادامه داد :فاصله گرفتن
از دالریزه بودن اقتصاد ایران منوط به
توسعه شرکتهای دانش بنیان و ایفای
نقش محوری آنها در اقتصاد است .یکی
از برنامههای ما برای جهش تولید بهبود
فضای کسبوکار است با اقداماتی که در
زمینه کاهش زمان ثبت شرکتها انجام
دادهایم اکنون فردی را داشتیم که در
عرض  ۲۰دقیقه شرکت خود را ثبت کرده
است.
دژپسند با اعالم اینکه برداشت از صندوق
توسعه ملی تاکنون  ۴درصد بوده است،
گفت :در شرایط کرونا بنگاهها با کمبود
تقاضا مواجه هستند که کمک بانکها به
آنها برای تامین اثر انبساطی دارد و اگر
بانکها کمک نکنند ،تولید افت میکند که
این امر تاثیرات خود را بر میزان نقدینگی
خواهد گذاشت .در سال گذشته ۲۶۰
هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی
کردیم که در شش ماهه اول امسال ۳۲۰
هزار تامین مالی صورت گرفت .نقدینگی
تا جایی که امکان داشت کنترل شد
درحالیکه گفتههایی مبنی بر ابرتورم
مطرح بود ،این اتفاق رخ نداد.

بهانه دست دشمن ندهیم
این کارشناس مسائل سیاسی در عین حال
خطاب به جریان های مخالف برجام که
موضوع از بین رفتن تاسیسات اتمی ایران
را همواره مطرح می کردند ،گفت :بیانیه
اخیر تروئیکای اروپایی و همچنین گزارش
های آژانس نشان داد که صنعت هستهای
ایران بومی شده و فعال است و برجام آنرا
از بین نبرده است.
بهشتی پور گفت :بهانهای برای بهانه جویی
رژیم صهیونیستی و آمریکا در حوزه هسته
ای وجود ندارد اما باید مراقب باشیم به
دست دشمن بهانه ندهیم زیرا آنها به ما
چک سفید امضا نداده اند و همواره دنبال
ایجاد مشکل برای ما هستند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،سه شریک اروپایی
برجام در بیانیه ای از اقدامات ایران که در
حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن
در زمینه منع اشاعه است ابراز نگرانی
کردهاند.
تروئیکای اروپایی خواستار بازگشت ایران
به تعهدات و پایبندی کامل به مفاد توافق
هستهای شده و انجام این اقدامات از سوی
ایران را برای نجات این توافق ضروری
دانستهاند.
این ابراز نگرانی اروپاییها در حالی مطرح
شده که ایران در سالهای اخیر بیشترین
هزینه را برای حفظ و ماندگاری توافق
هستهای متحمل شده و سهم اروپاییها در
این زمینه تقریبا هیچ بوده است.

خصوصی سازی  ۶هزار میلیاردی در
سال گذشته
وی افزود :فروش اوراق خزانه به معنای
بدهکار کردن دولتهای بعدی نیست؛ زیرا
درآمد ناشی از آن صرف امور زیر بنایی و
مواردی چون آموزش و پرورش ،آموزش
عالی ،حراست از مرزها و  ...میشود که
ارتباطی با یک دولت و جناح خاص ندارد.
ضمن اینکه تا کنون نه تنها حتی یک
ریال بدون مجوز قانونی ،اوراق فروخته
نشده و بازپرداخت اوراق خزانه یک روز به
تعویق نیفتاده است .سال گذشته  ۶هزار
میلیارد تومان خصوصی انجام دادیم که در
شش ماهه اول سالجاری معادل  ۳۲هزار
میلیارد تومان درآمدزایی از طریق واگذاری
داراییها داشتهایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد :شرایط اقتصاد ایران
به گونهای است که توجه به بازار سرمایه
اجتناب ناپذیر است .تحلیل بازار سرمایه
باید به دور از حواشی سیاسی باشد و همه
انواع بازارهای سرمایه محور باید محیط
آرامش بخشی داشته باشند .بازار سرمایه
فرهنگ مقابله با فرهنگ نفتی است .دولت
به حمایت و تقویت از بازار سرمایه همیشه
نیاز دارد .متغیر غالب و علت تام برای بازار
سرمایه نداریم و اعتماد به این بازار دارد
کم کم برمیگردد.
دژپسند افزود :اینکه گفته میشود سازمان
بورس بر وضعیت بازار سرمایه نظارت
نمیکند ما بسیاری از اخبار را رسانهای
نمیکنیم که بسیاری از مدیران عزل شدند
و برخی جریمههای  ۵۰تا  ۶۰میلیونی
پرداخت کردند .اوراق تبعی حمایت قاطع
از سهامدار است.

کاریکاتور /تهران تعطیل نشد!

جامعه

پنج استان
رکورددار مرگ و میر کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت ،با اشاره به استانهایی که بیشترین میزان
بروز مرگ و میر کرونایی را داشتند ،گفت :پیروزی بر کرونا نیازمند
کارزاری مبتنی بر همبستگی میان حاکمیت و شهروندان است و ما
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت عزم ملی برای مبارزه
با بیماری هستیم
دکتر سیما سادات الری ،گفت :میانگین بروز موارد مثبت بستری در
هفته گذشته در کشور حدود  ۲۴نفر به ازای هر  ۱۰۰هزارنفر جمعیت
گزارش شده است.
وی افزود :بیشترین میزان بروز موارد مثبت بستری در هفته گذشته
به ترتیب در استانهای ایالم ،سمنان ،یزد و خراسان جنوبی بوده است
که میانگین بروز در استانهای یادشده با اختالف قابل توجهی باالتر
از میانگین کشوری است.
الری ادامه داد :میانگین بروز هفتگی موارد مرگو میر ناشی از کرونا در
کشورمان حدود  ۴۴.۵نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش
شده است که بیشترین میزان بروز مربوط به استانهای یزد ،خراسان
جنوبی ،ایالم ،آذربایجان غربی و سمنان بوده است.
وی افزود :پیروزی بر کرونا نیازمند کارزاری مبتنی بر همبستگی میان
حاکمیت و شهروندان است و ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند
تقویت عزم ملی برای مبارزه با بیماری هستیم .امیدواریم با شروع
محدودیتهای سراسری در کشور دستگاههای اجرایی و نهادهای
متولی تمام همت و توان خود را در صیانت از مردم عزیزمان به کار
گرفته و جدیتر و پررنگتر از گذشته در کنار همکاران نظام سالمت
باشند .مطمئنا پرسنل نظام سالمت نیز تا زمان برچیده شدن بساط
این مهمان ناخوانده از مرزهای این مرز و بوم علیرغم خستگیهای
فراوان خدمتگذار خواهند بود.

تولید تایر  ۱۵درصد ارزبری دارد؛
الستیکسازان مگر دالری هزینه میکنند
که به دنبال درآمد دالری هستند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :مگر کارخانههای تولید الستیک،
هزینه های حوزه تولید از جمله پرداخت حقوق و دستمزد را به صورت
دالری پرداخت می کنند که امروز به دنبال فروش محصوالت خود به
صورت دالری هستند و قیمت ها را بر همین مبنا  ۵۰درصد گران
می کنند.
محمد سرگزی ،با انتقاد از افزایش  50درصدی قیمت الستیک ،گفت:
گرانی چشمگیر محصول الستیک در شرایط فعلی قابل قبول نیست،
به ویژه آنکه قیمت این محصول در سال جاری دو بار افزایش یافته بود.
نماینده مردم زابل ،زهک و هیرمند در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :در کشورهای دیگر با بروز مشکالت اقتصادی ،سرمایه گذاران و
تولیدکنندگان با تمام توان از ثبات بازارهای اقتصادی دفاع کرده و
اجازه بروز تالطم در این بخش ها را نمی دهند ،اما در کشور ما مسائل
بالعکس بوده و با بروز هر تالطمی ،تولیدکنندگان به دنبال افزایش
قیمت محصوالت خود هستند.
وی گفت :تولیدکنندگان الستیک اعالم می کنند که علت اصلی
افزایش قیمت الستیک ،باال رفتن نرخ ارز است ،اما این سوال پیش می
آید که مگر چند درصد از مواد اولیه تولید الستیک وارداتی و متکی
به ارز است که با افزایش نرخ دالر ،قیمت الستیک را حدود  50درصد
گران می کند .به نظر می رسد که حدود  10تا 15درصد از فرآیند
تولید الستیک متکی به مواد اولیه وارداتی است.
سرگزی ادامه داد :بسیاری از کارخانههای تولید الستیک در سال های
گذشته از تسهیالت و حمایت های دولتی بسیاری استفاده کرده اند،
اما در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دچار تالطم است ،آن ها نیز به
دنبال منافع خود هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود :مگر کارخانههای تولید
الستیک ،هزینه های حوزه تولید از جمله پرداخت حقوق و دستمزد
را به صورت دالری پرداخت می کنند که امروز به دنبال فروش
محصوالت خود به صورت دالری هستند و قیمت ها را بر همین مبنا
 50درصد گران می کنند.
وی ادامه داد :امروز به هیچ وجه افزایش  50درصدی و گرانی چندباره
قیمت ها در حوزه الستیک پذیرفتی نیست و وزارت صمت به عنوان
متولی این حوزه تمهیداتی را برای کاهش قیمت ها بیاندیشد.

