بازداشت  ۱۲نفر از کارکنان قوه قضاییه
به اتهام گرفتن رشوه

وزارت بهداشت
گرفتار حاشیه ها نشود

رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه خبر داد که در ماه های
اخیر  ۱۲نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخشهای مختلف به اتهام
ارتشاء دستگیر و همچنین  ۱۸نفر از وکالیی که در بخشهای مختلف
قضایی برای اعمال نفوذ در پروندهها با پرداخت رشوه تالش میکردند
بازداشت شدند .حجت االسالم عبداللهی در نشست شورای عالی
قضایی از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و
مرتبطین با دستگاه قضا از جمله وکالی رسمی دادگستری ...

رییس قوه قضاییه گفت :سازمان ملل در برخورد با مبارزه جمهوری
اسالمی با مساله مواد مخدر و قاچاقچیان ،دچار تناقض است و از یک
سو از عملکرد ما تقدیر می کند و از سوی دیگر علیه ما قطعنامه می
دهد .به گزارش امید مردم به نقل از قوه قضاییه ،سید ابراهیم رییسی
در جلسه صبح امروز(دوشنبه) شورای عالی قوه قضاییه که در اجرای
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکل های بهداشتی در
دو سالن جداگانه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد...،

صفحه ()4

صفحه ()4

سه شنبه  4آذر  24 * 1399نوامبر  8 * 2020ربیع الثانی 1442

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد؛

رئیس دادگاه عمومی مارگون خبر داد؛

 ۸راه برای محافظت از خود
هنگامی که فردی در خانه
به کرونا مبتالست

زندگی با فردی که کرونا دارد نه تنها میتواند
استرسزا باشد؛ بلکه شما را در معرض خطر
ابتال به ویروس قرار میدهد.
راههایی برای محافظت از خود وجود دارد
که در عین حال میتوانید به بیمار خود
نیز رسیدگی کنید .دکتر دیوید هیرشورک،
پزشک داخلی در نورث ول بهداشت ،گفت:
«این وضعیت مهمی است که باید در نظر
گرفت؛ زیرا زمانی که کسی که در خانه به
ویروس کرونا مبتال میشود ،تقریبا  ۵۰درصد
اعضای خانواده در خطر عفونت قرار دارند».
به منظور کمک و مراقبت از فرد دارای کرونا
نباید خود را فراموش کنید .میتوانید درحالی
که به بیمار خود رسیدگی میکنید یا با او
زندگی میکنید از خود نیز مراقبت کنید.
 .۱تست دهید
دکتر اسکات براونشتاین ،مدیر پزشکی سالمت
سولیس در لس آنجلس ،گفت « :اگر کسی در
خانه شما جواب آزمایش مثبت کرونا دارد ،در
اسرع وقت برای خود یک وقت آزمایش کرونا
بگیرید و شما هم تست دهید ».براونشتاین
به  Healthlineگفت « :حتی اگر منفی
باشد ،نمیتوان گفت شما در امان هستید.
متاسفانه ممکن است ویروس زیر سطح
تشخیص باشد و جواب آزمایش منفی ،کاذب
باشد ».براونشتاین میگوید« :اگر به هر دلیلی
میخواهید آزمایش ندهید تا  ۱۴روز باید خود
را قرنطینه کنید ».هر کسی که با فرد مبتال به
کرونا در تماس بوده است باید از این موضوع
اطالع داشته باشد و در اسرع وقت برای تست
کرونا به بیمارستان مراجعه کند .براونشتاین
گفت« :اعضای خانواده و تمام افرادی که با
فرد مبتال به کرونا تماس داشتند باید کرونا
مثبت فرض شوند».
 .۲محدود کردن تماس
فرد دارای کرونا باید خود را از دیگران در خانه
جدا کند .در صورت امکان فرد مبتال به کرونا
باید از یک اتاق خواب و حمام جداگانه استفاده
کند .باید حداقل  ۱.۵تا  ۲متر با افراد خانواده
فاصله داشته باشد .براونشتاین میگوید« :فرد
مبتال به کرونا باید به مدت حداقل  ۱۴روز از
شروع عالئم یا آزمایش مثبت قرنطینه شود و
در موارد شدید...
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خودسرانه

بازداشت داماد

آنتی بیوتیک مصرف نکنید
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:
آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری های عفونی ناشی
از باکتری ها تجویز می شوند .به گزارش روابط عمومی
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر
امام بخش قائدی افزود :از آنجایی که باکتری ها دارای
انواع مختلفی هستند ،برای هرکدام از آن ها نوع خاصی
از آنتی بیوتیک تجویز می شود .وی ادامه داد :آنتی
بیوتیک تنها زمانی که با تشخیص پزشک ،در یک مدت
زمان و یک غلظت خاص استفاده شود می توان ...

و توقف مراسم عروسی
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زباله های عفونی

معضل جدی استان
زبالههای عفونی در استان به معضلی جدی تبدیل شده
بود به همین دلیل بهمن سال قبل طی قراردادی مواردی
را به بخش خصوصی واگذار کردیم که بیخطرسازی را
انجام دهند اما علیرغم اینکه قرارداد امضا و مصوبات
انجام شد بخشی از کار در قرار داد دیده نشد به همین
دلیل در برخی بیمارستانها با مشکالتی مواجه هستیم.
مدیر سالمت و محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی در نشست ستاد تصمیمگیری و تعیین
تکلیف پسماندهای عفونی ،با بیان اینکه مدیریت و
کنترل پسماندهای عفونی بخش خصوصی و دولتی
شرایط خاصی دارد ،افزود :بیخطرسازی پسماندهای
بخش خصوصی بر عهده تولید کننده است و پس از آن
شهرداری متولی بیخطرسازی و دفن زبالههای ...
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نخستین کافه کارآفرینی

در کهگیلویه و بویراحمد
افتتاح شد
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کرونا جان  ۴۵۳نفر دیگر را
در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۴۵۳بیمار
دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان
قطعی بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۴۵هزار و  ۲۵۵نفر رسید و  ۲۷استان
همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند.
سیما سادات الری روز دوشنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جانباختگان
کرونا در ایران افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز (سوم آذر )۱۳۹۹
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار و  ۴۶۰بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۷۴۴نفر بستری شدند .با این
حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۸۶۶هزار و  ۸۲۱نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۶۱۰هزار و  ۴۰۶نفر
از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین ۵۸۱۲
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت
قرار دارند و تاکنون پنج میلیون و  ۸۲۸هزار و  ۳۰۷آزمایش 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.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت اپیدمی کرونا در استان
اردبیل گفت :نمودار موارد ابتال و بستری کرونا در این استان همچنان
روند افزایشی دارد و به باالترین میزان از زمان شیوع کرونا رسیده است.
هم اکنون شهرهای اردبیل ،پارس آباد و مشکین شهر از استان اردبیل
در وضعیت قرمز یعنی خیلی پر خطر و شهرهای خلخال ،گرمی و نیز در
وضعیت نارنجی یا پر خطر و بقیه شهرها و مناطق این استان در وضعیت
زرد یعنی با خطر متوسط کرونا قرار دارند.
وی افزود :میزان بروز موارد ابتال و بستری کرونا در استان اردبیل هم اکنون
 ۳۵در  ۱۰۰هزار نفر و میانگین مرگ و میر  ۶۰.۵به ازای هر یک میلیون
نفر است که در هر دو شاخص از میانگین کشوری باالتر است.
الری گفت ۴۳ :درصد تخت های بیمارستانی استان اردبیل به بیماران
کووید ۱۹اختصاص دارد ۴۹۳ ،بیمار قطعی کووید ۱۹در بیمارستانها و
مراکز درمانی استان اردبیل بستری هستند و  ۸۲نفر آنها به علت وخامت

اجازه آزمایش انسانی واکسن ایرانی
کرونا چهارشنبه صادر می شود

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :چهار شرکت ایرانی برای تولید
واکسن کرونا فعالیت می کنند و امیدواریم دو روز آینده و از روز چهارشنبه مجوز
آزمایش انسانی این واکسن صادر شود .سعید نمکی روز دوشنبه در حاشیه دهمین
جلسه کمیته ملی کووید ۱۹ -افزود :در کمیته واکسیناسیون با کمک دانشمندان
و محققان کار واکسن کووید ۱۹را دنبال کردیم .این کار را از سه مسیر را دنبال
می کنیم اول خرید واکسن از منابعی که در دنیا تایید شدند .ما جزو کشورهایی
هستیم که تعیین و انتخاب منبع خرید با خودمان است و چهار منبع را تاکنون
برای خرید واکسن انتخاب کرده ایم .وزیر بهداشت ادامه داد :قرار است برای خرید
 ۱۸میلیون دوز مذاکره مذاکره کنیم .مقداری هم از منابع دیگر واکسن سازان
دنیا ،مازاد بر آن مذاکره برای خرید کرده ایم .مسیر دومی که برای تامین واکسن
دنبال می کنیم تامین واکسن از طریق قرارداد تولید مشترک و استفاده از دانش
بیرون است که این کار را طی مذاکره با دو سه کشور دنبال می کنیم.
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کاهش  50درصدی
تردد در جاده های
کهگیلویه و بویراحمد

چگونه
از «اضطراب»
کرونا خالص شویم؟

آگیه مناقصهعمویم یک مرحله ای

بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی
استانداری کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد
بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی خود را
از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
لذا از واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

شرایط مناقصه :

وضعیت در بخش مراقبت های ویژه هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد :در استان اردبیل نیز مانند سراسر
کشور مهمترین علت ابتال به بیماری کووید ۱۹دورهمی های خانوادگی
است و درخواست جدی وزارت بهداشت از مردم این است که فعال دید و
بازدیدها را به صورت مجازی انجام دهند و از همه دستگاههای اجرایی می
خواهیم در اجرای محدودیت ها با وزارت بهداشت همکاری کنند .امیدواریم
با همکاری مسئوالنه همه دستگاهها و مردم شاهد کاهش روند ابتالی به
بیماری کووید ۱۹در کشور باشیم.
به گزارش ایرنا ،ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹از اواخر سال ۲۰۱۹
در 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.

نمکی گفت :سومین روش تکیه بر دانش و توان داخلی است .خوشبختانه تاکنون
چهار شرکت در این زمینه در ایران فعالیت می کنند و گزارش خود را به سازمان
بهداشت جهانی داده اند و امیدواریم برای دو مورد آنها در جلسه ای که روز
چهارشنبه داریم ،اجازه آزمایش و کلینیکال ترایال بر روی مدل انسانی از روزهای
آینده صادر می شود.
به گزارش ایرنا ،با گذشت حدود یکسال از زمان پیدایش ویروس کرونا ،تاکنون
سه شرکت بزرگ واکسن ساز در آمریکا ،انگلیس و آلمان تولید واکسن کرونا را
با اثربخشی باالی  ۹۰درصد اعالم و واکسن خود را برای تایید سازمان بهداشت
جهانی معرفی کرده اند .ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹از اواخر سال ۲۰۱۹
در 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.
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 - 1دستگاه مناقصه گذار  :استانداری کهگیلویه و بویراحمد
 - 2موضوع مناقصه  :بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی
 - 3برآورد مالی  ( 6 /240 /000/000 :شش میلیارد و دویست و چهل میلیون ) ریال
 - 4نوع تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانت نامه بانکی

متقاضیان می بایست ضمانت نامه بانکی را در سامانه بارگذاری نموده و اصل آن را در پاکت الک و مهر شده به
حراست استانداری کهگیلویه و بویراحمد تحویل دهند.

 - 5مبلغ تضمین  ( 312 /000/000 :سیصد و دوازده میلیون ) ریال
 - 6زمان اولین انتشار اگهی 1399 /09 /04 :ساعت  8صبح
 - 7مهلت دریافت اسناد مناقصه  1399 /09 /08 :ساعت 14
 - 8مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  1399 /09 /19 :ساعت 14
 - 9زمان بازگشایی پاکت ها  1399 /09 /20 :ساعت  8صبح
 - 10زمان اعتبار پیشنهاد ها 1399 /12 /20 :ساعت 14
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رئیس دادگاه عمومی مارگون خبر داد

سیری در استان

توقف عروسی و بازداشت
داماد در شهرستان
مارگون

رئیس دادگاه عمومی مارگون گفت :در راستای
مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر رعایت پروتکل
های بهداشتی و پیشگیری از ازدحام جمعیتی در
برنامه های عروسی و عزاداری در یکی از روستاهای
شهرستان مارگون ،با دستور قضایی ،داماد بازداشت
شد.

حامد رهبر اظهار کرد :در راستای سیاست های
ستاد ملی کرونا و تأکیدات جناب آقای دکتر
نگین تاجی رئیس کل محترم دادگستری استان
کهگیلویه و بویراحمد به رؤسای حوزه های قضایی،
گزارشی مبنی بر برگزاری مراسم عروسی در یکی
از روستاهای شهرستان مارگون اعالم و ارسال شد.
رئیس حوزه قضایی شهرستان مارگون در ادامه
افزود :پس از صدور دستور قضایی به مرجع انتظامی،
مأموران به محل برگزاری جشن عروسی اعزام شدند.
رهبر گفت :بنابراین دستورات الزم جهت بازداشت
داماد و متولیان برنامه سریعاً صادر شد.
وی با اشاره به اینکه اقدام این فرد ،خالف ستاد ملی
کرونا و عدم رعایت توصیه های بهداشتی صورت
گرفته است ،افزود :مشارالیه جلب و با قرار تأمین
کیفری روانه بازداشتگاه شد.
رئیس دادگاه عمومی مارگون تأکید کرد :برگزاری

رویداد
در کهگیلویه و بویراحمد

 ۹۰میلیارد ریال به طرح زنجیره
گوشت قرمز اختصاص یافت

سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد
گفت ۹۰:میلیارد ریال تسهیالت بانکی برای تحقق
طرح زنجیره گوشت قرمز عشایر استان در سال
جاری اختصاص یافته است.
مهران کدخداپور اظهار داشت :به هر یک از
خانوارهای عشایر کهگیلویه و بویراحمد ۵۰۰
میلیون ریال تسهیالت بانکی طرح زنجیره گوشت
قرمز پرداخت می شود.
وی بیان کرد۸۰ :درصد از این تسهیالت برای خرید
خوراک دام و  ۲۰درصد نیز به صورت نقدینگی
پیش بینی شده است.
سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد
تصریح کرد :این تسهیالت با سود ۱۰درصد پرداخت
می شود.
کدخداپور تاکید کرد :پارسال  ۱۷۰میلیارد ریال
تسهیالت بانکی طرح زنجیره ای گوشت قرمز در
کهگیلویه و بویراحمد به  ۲۵۴به دامپرور مناطق
عشایری پرداخت شد.
سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد
با اشاره به اینکه عشایر استان سالیانه ۴۳هزار و
 ۶۵۰تن محصول شامل گوشت قرمز ،شیر،کشک
،روغن و پشم تولید می کنند افزود :این تسهیالت
نقش مهمی در افزایش تولید داشته است.
مهران کدخداپور اظهار داشت:سالیانه  ۳۵هزار تن
شیر ،هفت هزار و  ۹۰۰تن گوشت قرمز ۶۰۰،تن
پشم و ۱۵۰تن کشک و روغن از سوی جامعه عشایر
کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود.
وی میزان تولید سالیانه صنایع دستی عشایر استان
را نیز  ۱۰هزار متر مربع ذکر کرد.
 ۱۲درصد از جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد
در قالب  ۱۱هزار خانوار با جمعیتی معادل  ۷۰هزار
نفر عشایر هستند.
هشت ایل بومی و سه ایل غیربومی با  ۱۳زیستبوم
در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
کشف کاالهای قاچاق در محور دیلم به گچساران؛

چهار خودرو توقیف شد

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف
کاالهای قاچاق به ارزش  ۶میلیارد ریال در محور
دیلم به گچساران خبر داد.
سرهنگ کیقباد مصطفایی افزود :مأموران پاسگاه
انتظامی آب شیرین شهرستان گچساران در راستای
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز با هماهنگی
قضائی در محور دیلم به گچساران تور ایست و
بازرسی دایر کردند.
وی ابراز داشت :مأموران حین انجام ایست و بازرسی
به  ۳دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه کامیون
ایسوزو با حرکت به نحو کاروانی مشکوک شدند و
آنها را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد :مأموران در
بازرسی از این خودروها کاالهای قاچاق شامل ۵۰
دستگاه مانیتور ۵۰ ،پایه مانیتور ۲ ،دستگاه ماشین
لباسشویی تمام اتوماتیک ۲ ،دستگاه ماشین ظرف
شویی ۱۵ ،دستگاه انواع لوازم خانگی ۱۰۰ ،بست
ژیلت ۱۵۰۰ ،عدد انواع مواد خوراکی و بهداشتی
قاچاق کشف و ضبط کردند.
مصطفایی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش
کاالهای کشف شده را  ۶میلیارد ریال اعالم کردند،
خاطرنشان کرد ۴ :نفر در این راستا دستگیر و به
مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ
منتقل شدند .فرمانده انتظامی استان از شهروندان
خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز
و قاچاق توسط افراد سودجو ،موضوع را از طریق
تلفن  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند تا نسبت به
شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

 ۱۱هزار نفر از خدمات هالل احمر
گچساران بهره مند شدند

رئیس جمعیت هالل احمر گچساران گفت:
داوطلبان و جوانان هالل احمر این شهرستان در
اجرای طرح های کشت سالمت و آمران سالمت،
در قالب پایگاه های داوطلبی به  ۱۱هزار نفر
خدمات بهداشتی مبارزه با کرونا ارائه دادند.
علی فتحی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا افزود :در اجرای این طرح  ۶۰لیتر مواد
ضدعفونی کننده و بیش از سه هزار ماسک توزیع
شد .وی بیان کرد :هم اکنون چهار پایگاه ثابت و
سایر در اجرای طرح کشت سالمت در سطح این
شهرستان فعالیت می کنند .فتحی اظهار داشت:
 ۵۰نفر از جوانان و داوطلبان عضو جمعیت هالل
احمر شهرستان هم اکنون در اجرای طرح کشت
سالمت ،شهروندان را دعوت به رعایت پروتکل های
بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
می کنند .وی ادامه داد :در این طرح شهروندانی که
ماسک نداشته باشند به آنها ماسک رایگان اهدا و
در این زمینه تاکنون سه هزار ماسک توزیع شده
است .فتحی گفت :توزیع بروشورو ارائه توصیه
های بهداشتی و نحوه رعایت نکات بهداشتی به
شهروندان در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری
کرونا از دیگر اقدامات اعضای جوانان و داوطلبان
است.

w w w . o m i d k b . i r
هرگونه مراسم عزا و عروسی و تجمع دیگر ،تهدید
علیه بهداشت عمومی محسوب می شود ،در راستای
اعالم مصوبه ستاد ملی کرونا و شرایط حاد کنونی،
و در جهت جلوگیری از باال رفتن میزان مرگ و میر
ناشی از این بیماری ،از هرگونه تجمعی جلوگیری
خواهد شد.
حامد رهبر عموم مردم شهرستان مارگون را به
رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا توصیه و بیان داشت:
با توجه به افزایش شیوع بیماری کرونا ،از مردم
شهرستان انتظار داریم ضمن رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،از تجمعات خودداری و از ماسک استفاده
کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری
استان کهگیلویه و بویراحمد ،رئیس حوزه قضایی
شهرستان مارگون در پایان به نص صریح قانون
در این زمینه اشاره نمود و گفت :برابر ماده ۶۸۸

خبـر

تردد در جاده های کهگیلویه و

بویراحمد  ۵۰درصد کاهش یافت

قانون مجازات اسالمی ،برگزاری هرگونه مراسم عزا و
عروسی در این ایام ممنوع و به منزله تهدید سالمت
جامعه است و با صاحبان مراسمات عزا و عروسی و
تجمعات غیرقانونی برخورد خواهد شد.

مدیر سالمت و محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعالم کرد؛

زباله های عفونی  ،معضل جدی در استان
زبالههای عفونی در استان به معضلی جدی
تبدیل شده بود به همین دلیل بهمن سال
قبل طی قراردادی مواردی را به بخش
خصوصی واگذار کردیم که بیخطرسازی
را انجام دهند اما علیرغم اینکه قرارداد
امضا و مصوبات انجام شد بخشی از کار در
قرار داد دیده نشد به همین دلیل در برخی
بیمارستانها با مشکالتی مواجه هستیم.
مدیر سالمت و محیط کار معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی در نشست ستاد
تصمیمگیری و تعیین تکلیف پسماندهای
عفونی ،با بیان اینکه مدیریت و کنترل
پسماندهای عفونی بخش خصوصی و دولتی
شرایط خاصی دارد ،افزود :بیخطرسازی
پسماندهای بخش خصوصی بر عهده تولید
کننده است و پس از آن شهرداری متولی
بیخطرسازی و دفن زبالههای عفونی است.
حسین فروزان بیان کرد :زبالههای عفونی در
استان به معضلی جدی تبدیل شده بود به
همین دلیل بهمن سال قبل طی قراردادی
مواردی را به بخش خصوصی واگذار کردیم که
بیخطرسازی را انجام دهند اما علیرغم اینکه
قرارداد امضا و مصوبات انجام شد بخشی از کار
در قرار داد دیده نشد به همین دلیل در برخی
بیمارستانها با مشکالتی مواجه هستیم.
فروزان ادامه داد :یکی دیگر از موضوعات
عدم همکاری بخشهای خصوصی از جمله
نظام پزشکی ،مطب و درمانگاهها است که
باید پای کار بیایند و به تعهدات خود عمل
کنند ،البته مشکل بخشهای آزمایشگاه،
مطبهای پزشک عمومی ،درمانگاه خصوصی
و دندانپزشکیها فعال برطرف شده است.
وی با بیان اینکه دنبال میکنیم تا بخشهای

نخستین کافه کارآفرینی

در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

فیزیوتراپی ،پرستاری ،مامایی و سایر بخشها
را وارد این قرار داد کنیم ،خاطرنشان کرد:
مقرر شد به جهت رفع مشکالت فعلی و
قرارداد سال آینده نشست بعدی در خصوص
تصمیمگیری و تعیین تکلیف زبالهها با حضور
رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شود.
محمد مهدی بانشی معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد ،نیز
در نشست ستاد تصمیمگیری و تعیین تکلیف
پسماندهای عفونی گفت :زبالههای عفونی

یکی از معضالتی است که با آن مواجه هستیم
چرا که به دلیل خطرناک بودن میتوانند
باعث اشاعه بیماری شوند .معاون بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
عنوان کرد :به همین دلیل جمعآوری ،دفن
و بیخطرسازی زبالهها مستلزم دستورالعمل
خاصی است .وی ادامه داد :در بیمارستانها و
مراکز درمانی بزرگ جمعآوری ،بیخطرسازی
و دفن زبالهها در حال واگذاری به شرکتهای
پیمانکاری است و خطری از این جهت

وجود ندارد .رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه
و بویراحمد بیان کرد :معضلی که وجود
دارد زبالههای بخش خصوصی ،کلینیکها و
مطبهای دندانپزشکی است که فرآیند آن
دچار مشکل شده و متولی خاصی ندارد ،نیاز
است میان سازمانهای شهرداری ،محیط
زیست ،نظام پزشکی و بخش خصوصی و
دانشگاه علوم پزشکی تعامل بیشتری ایجاد
شود.

آنتی بیوتیک بر ویروس کرونا تاثیری ندارد؛

خودسرانه آنتی بیوتیک مصرف نکنیم
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج گفت :آنتی بیوتیک ها برای درمان
بیماری های عفونی ناشی از باکتری ها تجویز
می شوند.
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر امام بخش
قائدی افزود :از آنجایی که باکتری ها دارای
انواع مختلفی هستند ،برای هرکدام از آن ها
نوع خاصی از آنتی بیوتیک تجویز می شود.
وی ادامه داد :آنتی بیوتیک تنها زمانی که با
تشخیص پزشک ،در یک مدت زمان و یک
غلظت خاص استفاده شود می توان امیدوار
بود که بدن قدرت دفاع از خود در برابر
بیماری را دارا می شود و میکروب از بین
میرود .با شروع مصرف آنتی بیوتیک ممکن
است عالئم بیماری در فرد کاهش یافته یا
موقتا از بین برود.
وی تصریح کرد :فرد با فرض اینکه بیماری اش
درمان شده مصرف دارویش را قطع میکند.
قطع مصرف ناگهانی سبب ایجاد مقاومت در
درمان شده و میکروب به طور کامل از بین
نمیرود و به میکروب فرصت خواهد داد که راه
مقابله با آنتی بیوتیک را کشف کند ،ادامه دار
شدن این روند سبب مقاومت دائمی در مقابل
دارو میشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج گفت :در صورت عدم کنترل مقاومت
آنتی بیوتیکی با افزایش شکست درمان عفونت
با میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک روبه رو
می شویم که این امر منجر به طوالنی شدن
دوره بیماری و به موازات آن افزایش احتمال
انتقال بیماری به سایر افراد جامعه ،افزایش
طول مدت زمان بستری در بیمارستان ،و
افزایش خطر مرگ و میر بیماران می شود.
وی افزود :همه بیماری های عفونی به وسیله

باکتری ها بوجود نمی آیند ،شمار زیادی از
این نوع بیماری ها ناشی از ویروس ها هستند
که آنتی بیوتیک ها بر آنها تاثیری ندارند.
دکتر قائدی تاکید کرد :کرونا هم یک بیماری
ویروسی است که آنتی بیوتیک ها در درمان
یا پیشگیری در بیماران با عالئم خفیف یا
بیماری با شدت متوسط که احتمال عفونت
ثانوی باکتریایی نمیرود تاثیری ندارند .با این
وجود برخی از بیماران مبتال به کرونا به عنوان
بخشی از درمانشان آنتی بیوتیک دریافت می
کنند.
وی اذعان داشت :علت این است که عفونت
های ویروسی شدید از جمله کرونا ویروس
ممکن است زمینه را برای عفونت های
باکتریایی ثانوی در ریه ها ( ذات الریه
باکتریایی) فراهم کند .این نوع ذات الریه
می تواند با آنتی بیوتیک ها درمان شود .بر
اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی ،آنتی
بیوتیک ها در حال ازدست دادن اثر بخشی
خود هستند و این در حالی است که هیج
آنتی بیوتیک جدیدی در دست تولید نیست.
با مصرف محتاطانه آنها اثر بخشی شان را به
مدت طوالنی تر حفظ کنیم.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج گفت :آنتی بیوتیک ها برای درمان
بیماری های عفونی ناشی از باکتری ها تجویز
می شوند.
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر امام بخش
قائدی افزود :از آنجایی که باکتری ها دارای
انواع مختلفی هستند ،برای هرکدام از آن ها
نوع خاصی از آنتی بیوتیک تجویز می شود.
وی ادامه داد :آنتی بیوتیک تنها زمانی که با
تشخیص پزشک ،در یک مدت زمان و یک
غلظت خاص استفاده شود می توان امیدوار

 ۸۰هکتار از اراضی لنده

بصورت یارانه  ۵۰درصدی ،ارائه تسهیالت و
همچنین خرید تضمینی از کشاورزان گیاهان
دارویی در شهرستان لنده حمایت می کند
 .شهرستان گرمسیری لنده با  ۲۲هزار نفر
جمعیت و  ۸۰روستای دارای سکنه ،بیش
از  ۲۵۰کیلومتری با یاسوج مرکز استان
کهگیلویه و بویراحمد واقع فاصله دارد .
شهرستان لنده دارای  ۸۵هزار هکتار عرصه
طبیعی است که از این سطح  ۵۳هزار هکتار
جنگل و  ۳۲هزار هکتار مرتع است.
در  ۲سال گذشته بنیاد علوی در زمینه
بهداشتی و درمانی ،عمرانی ،آموزش و پرورش
 ،ساخت و تجهیز سالن های ورزشی و ارائه
اموزش های الزم به دانش اموزان خدمات
خوبی به مردم شهرستان لنده ارائه داده است

زیر کشت گیاهان دارویی رفت

دبیر طرح پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی لنده
گفت :با همکاری و مشارکت مردم  ۸۰هکتار
از اراضی ملی این شهرستان زیر کشت گیاهان
دارویی رفت .مراد مرادپور اظهارداشت :در این
طرح  ۸۰هکتار از اراضی ملی کوه سیاه و
سفید لنده زیر کشت گیاهان داروئی موسیر و
کرفس رفت .وی احیای مراتع ،بهبود و اصالح
پوشش گیاهی با تکثیر گونههای بومی ،رونق
اقتصادی و افزایش سطح درآمد در لنده را از
اهداف مهم این طرح اعالم کرد .مراد پور
افزود :بنیاد مستضعفان با ارائه بذر گیاهانی

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت :اجرای طرح
محدودیت های ترافیکی از اول آذرماه تاکنون تردد در جاده
های استان را  ۵۰درصد کاهش داده است.
سرهنگ بهنام ویسی پور بدون اشاره به آما اظهار داشت :تردد
خودروها در جاده های برون شهری کهگیلویه و بویراحمد نسبت
به قبل از اجرای محدودیت های ترافیکی به نصف کاهش یافته
است.
وی بیان کرد:برای اجرای محدودیت های ترافیکی در جاده های
کهگیلویه و بویراحمد که همزمان با سراسر کشور به مدت ۲
هفته اجرا می شود تیم هایی متشکل از پلیس و دستگاه های
امدادرسان در مبادی ورودی و خروجی همه شهرهای استان به
جز مارگون و سی سخت مستقر شده اند.
ویسی پور ابراز داشت :براساس اعالم ستاد استانی کرونا ورود
خودروهایی با پالک های غیراستانی به شهرهای مذکور و خروج
خودروهایی با پالک های بومی از این شهرها و محدوده آنان
ممنوع است و پلیس راهور رانندگان متخلف را جریمه می کند.
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد :رانندگان
خودروهایی که قصد تردد از شهرهای با وضعیت قرمز به
شهرهای قرمز دیگر دارند در صورت سرپیچی از قانون یک
میلیون تومان جریمه می شوند.
ویسی پور عنوان کرد :خودروهای که از شهر نارنجی وارد شهر
قرمز شوند ۵۰۰هزار تومان جریمه خواهند شد.
وی ادامه داد :وسایل نقلیه باربری و مسافربری عمومی مشمول
این محدودیتها نمی شود.
وی بیان کرد :عالوه بر جریمه خودروهایی که تمرد کنند به
پارکینگ منتقل می شوند.
هم اینک وضعیت ویروس کرونا در شهرستان های بویراحمد و
کهگیلویه قرمز است.
وضعیت ویروس کرونا در شهرستان های گچساران ،باشت و
چرام نارنجی و درسایر شهرستان های استان زرد است.
افزون بر  ۶هزار کیلومتر راه ارتباطی شامل اصلی ،فرعی،
روستایی و بزرگراه در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

به مناسبت هفته کارآفرینی نخستین کافه کارآفرینی استان
در شهر یاسوج روز دوشنبه با حضور معاون اقتصادی استاندار
کهگیلویه و بویراحمدو تعدادی از مدیران افتتاح شد.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این
آیین اظهار داشت :ایجاد کافه های کارآفرینی بدون تردید
توسعه ،تولید و اشتغال را در این استان در پی دارد.
حشمت اهلل صمیمی بیان کرد :دانشجویان ،کارآفرینان و سرمایه
گذاران و افراد خالق می توانند از این ظرفیت بهره ببرند و به
تبادل اطالعات بپردازند و اندیشه های نو ارایه دهند.
وی عنوان کرد :به طور جدی از ایجاد و توسعه این کافه ها
حمایت خواهیم کرد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد نیز
گفت :نخستین کافه کارآفرینی در استان در یاسوج افتتاح شده
و در شهرستان ها دیگر توسعه کافه های کارآفرینی هم در
دست اقدام است.
پروانه نیک مرام افزود :ایجاد کافه های کارآفرینی مسیری برای
توسعه اشتغال پایدار است.
وی تاکید کرد :تحقیقات و بررسی ها نشان داده است که کافه
های کارآفرینی به جاهای بزرگ ختم می شود و تعامل و گفت
و گو ها در این کافه ها توسط همه اقشار اهداف بزرگی را رقم
می زند.
عزیزاهلل جعفری بنیانگذار کافه کارافرینی در استان بوده و هم
اینک نیز رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه یاسوج است.

رزمی کاران کهگیلویه و بویراحمد در
رقابت های کشوری سه مقام گرفتند

بود که بدن قدرت دفاع از خود در برابر
بیماری را دارا می شود و میکروب از بین
میرود .با شروع مصرف آنتی بیوتیک ممکن
است عالئم بیماری در فرد کاهش یافته یا
موقتا از بین برود.
وی تصریح کرد :فرد با فرض اینکه بیماری اش
درمان شده مصرف دارویش را قطع میکند.
قطع مصرف ناگهانی سبب ایجاد مقاومت در
درمان شده و میکروب به طور کامل از بین
نمیرود و به میکروب فرصت خواهد داد که راه
مقابله با آنتی بیوتیک را کشف کند ،ادامه دار
شدن این روند سبب مقاومت دائمی در مقابل
دارو میشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج گفت :در صورت عدم کنترل مقاومت
آنتی بیوتیکی با افزایش شکست درمان عفونت
با میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک روبه رو
می شویم که این امر منجر به طوالنی شدن
دوره بیماری و به موازات آن افزایش احتمال
انتقال بیماری به سایر افراد جامعه ،افزایش
طول مدت زمان بستری در بیمارستان ،و
افزایش خطر مرگ و میر بیماران می شود.
وی افزود :همه بیماری های عفونی به وسیله

باکتری ها بوجود نمی آیند ،شمار زیادی از
این نوع بیماری ها ناشی از ویروس ها هستند
که آنتی بیوتیک ها بر آنها تاثیری ندارند.
دکتر قائدی تاکید کرد :کرونا هم یک بیماری
ویروسی است که آنتی بیوتیک ها در درمان
یا پیشگیری در بیماران با عالئم خفیف یا
بیماری با شدت متوسط که احتمال عفونت
ثانوی باکتریایی نمیرود تاثیری ندارند .با این
وجود برخی از بیماران مبتال به کرونا به عنوان
بخشی از درمانشان آنتی بیوتیک دریافت می
کنند.
وی اذعان داشت :علت این است که عفونت
های ویروسی شدید از جمله کرونا ویروس
ممکن است زمینه را برای عفونت های
باکتریایی ثانوی در ریه ها ( ذات الریه
باکتریایی) فراهم کند .این نوع ذات الریه
می تواند با آنتی بیوتیک ها درمان شود .بر
اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی ،آنتی
بیوتیک ها در حال ازدست دادن اثر بخشی
خود هستند و این در حالی است که هیج
آنتی بیوتیک جدیدی در دست تولید نیست.
با مصرف محتاطانه آنها اثر بخشی شان را به
مدت طوالنی تر حفظ کنیم.

مراکز درمانی بسیجیان
در استان توسعه می یابد

اینک درمانگاه شفا یاسوج با زیر بنای ۱۲۰۰
متر مربع در سه طبقه به مردم خدمات رسانی
می کنند .سرهنگ غالمیان ابراز داشت :در این
درمانگاه خدماتی از قبیل دندانپزشکی ،گوش و
حلق و بینی و اورژانس به مردم ارائه می شود.
وی تاکید کرد :همچنین در گچساران درمانگاه
شهدای بسیج راه اندازی شده و خدمات آن در
حال گسترش است و بخش های جدیدی به این
درمانگاه اضافه خواهد شد.
مدیر موسسه خدمات درمانی بسیجیان
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :درمانگاه
بسیجیان در بهمئی نیز در حال ساخت ،در
دهدشت زمینی برای آن در نظر گرفته شده و
در سایر شهرستان ها بنا به در خواست آن ها
اقدام خواهد شد.

مدیر موسسه خدمات درمانی بسیجیان
کهگیلویه و بویراحمد گفت :به منظور خدمات
دهی به بسیجیان استان و دیگر اقشار جامعه
توسعه مراکز درمانی در شهر های مختلف استان
در دست اقدام است .سرهنگ ساالر غالمیان روز
دوشنبه در بازدید از (درمانگاه بسیجیان یاسوج)
و اطالع از خدمات این درمانگاه به بسیجیان
و عموم مردم ،اظهار داشت :موسسه خدمات
درمانی بسیجیان کهگیلویه و بویراحمد تاکنون
در حوزه های مختلف خدمات ارزشمندی به
مردم استان ارایه داده است .وی افزود :هم

مسؤول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و
بویراحمد گفت :بانوان کونگفوکار و هنرهای رزمی این استان
در رقابت های آمادگی جسمانی قهرمانی کشور موفق به کسب
سه مقام شامل یک دومی ،یک چهارمی و یک پنجمی شدند.
آرمان حاتمی اظهار داشت :این دوره از رقابت ها با حضور ۳۰
تیم و  ۵۷بانوی رزمی کار از سراسر کشور به صورت مجازی،
در  ۲رده سنی جوانان و بزرگساالن و  ۲بخش اختصاصی و
عمومی برگزار شد.
وی افزود :این رقابت ها به صورت متمرکز در فدراسیون کونگفو
و هنرهای رزمی داوری شد و چهار نفر از بانوان کونگفوکار و
هنرهای رزمی کهگیلویه و بویراحمد نیز در آن حضور داشتند.
مسؤول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و
بویراحمد بیان کرد :معصومه محمدی در رده سنی بزرگساالن
بخش عمومی دوم شد ،زهرا الوندی در رده سنی جوانان بخش
عمومی مقام چهارم را کسب کرد و صدیقه جعفری نیز در رده
سنی بزرگساالن بخش عمومی به عنوان پنجم دست یافت.
حاتمی عنوان کرد :شادی موسوی به عنوان مربی و معصومه
پراور نیز به عنوان نایب رییس هیأت کونگفو و هنرهای رزمی
کهگیلویه و بویراحمد بانوان رزمی کار استان را در این رقابت
ها همراهی کردند.
تعداد ورزشکاران ساماندهی شده مرد و زن کهگیلویه و بویراحمد
در رشته های مختلف افزون بر  ۵۰هزار نفر است.

پیشبینی وضعیت جوی کهگیلویه و
بویراحمد طی روزهای آینده

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وضعیت
جوی استان و ورود سامانه بارشی طی روزهای آینده توضیحاتی
ارائه کرد.
رضا کاکاوند در خصوص وضعیت جوی استان طی روزهای
آینده گفت :مطابق با تحلیل آخرین دادهها و نقشههای
هواشناسی ،از امروز تا چهارشنبه هفته جاری جو نسبتا پایداری
را در استان خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت :طی این مدت
آسمان استان در برخی ساعات با افزایش ابر و در پارهای از
مناطق با پدیده( مه) همراه خواهد بود.
وی تصریح کرد :الزم به ذکر است با ورود سامانه جدید بارشی
از پنجشنبه هفته جاری تا روزهای آغازین هفته آینده جو استان
متاثر خواهد شد بنابراین بارش باران در ارتفاعات و گردنههای
رگبار برف ،رعد و برق تندباد لحظهای و در مناطق مستعد بارش
تگرگ پیشبینی شده است.
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کشف  710تن پياز احتکار شده
درسپيدان
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پرداخت وام ۵۰۰

میلیونی به سربازان
ماهر

حضور نمایندگان نیروهای مسلح و مسئوالن
کشوری برگزار شد ،گفت :در این جلسه که به
ریاست سردار فرحی ،فرمانده قرارگاه مهارت
آموزی سربازان برگزار شد ،با تاکید بر اینکه تا
پایان سال  ۱۴۰۱باید تمامی سربازان تحت
آموزش تخصصی مهارت آموزی قرار بگیرند مقرر
شد تا شرایطی فراهم شود که دست کم  ۳۰درصد
از این سربازان بتوانند با استفاده از مهارت کسب
شده به شغل مناسب و مورد نیاز خود برسند.
وی با اشاره به تشکیل سامانه ماهرسان برای
سربازان ماهری که خدمتشان به پایان رسیده،
گفت :در این سامانه بخشی به نام باشگاه ماهرسان
نیز با همراهی بانک انصار ایجاد شد که در حال
حاضر تمامی سربازان ماهری که خدمتشان را طی
سالهای  ۹۷تا  ۳۰شهریور امسال به پایان رسانده

باشد امکان عضویت در آن را خواهندیافت.
کمالی با بیان اینکه به این سربازان که عضو باشگاه
ماهرسان باشند بین  ۳۰تا  ۵۰میلیون تومان وام
برای اشتغالزایی ،ازدواج و خرید لوازم خانگی و
تامین هزینه ازدواج داده میشود ،گفت :از پایان
آذرماه  ۹۹این سامانه به روز رسانی شده و سربازان
ماهر میتوانند پس از ترخیص از خدمت با کدملی
به عضویت آن در بیایند.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی
سربازان نیروهای مسلح با بیان اینکه صندوق
مهارت آموزی سربازان نیز زیر نظر سازمان تامین
اجتماعی نیروهای مسلح تاسیس خواهد شد،
گفت :با توجه به اینکه برای تقویت مهارت آموزی
در شرایط کرونا ،آموزش در محیط واقعی کار راه
اندازی شده بود ،گزارشی از آخرین وضعیت این
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چگونه
از «اضطراب» کرونا خالص شویم؟

جامعه

جانشين فرمانده انتظامي استان فارس از کشف  710تن پياز
احتکار شده به ارزش  28ميليارد ريال در شهرستان «سپيدان»
خبر داد.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان
سردار «يوسف ملكزاده» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،گفت :ماموران انتظامي شهرستان «سپيدان» در راستاي
نیروهای مسلح از ایجاد باشگاه ماهرسان و پرداخت
طرح مبارزه با احتكار و گران فروشي اقالم اساسي ،از دپو حجم
وام به سربازان ماهر پس از پایان خدمت خبر داد.
زيادي پياز واقع در  2انبار مطلع شدند.
کارگاه ها نیز ارائه و تاکید شد که پایان سال باید
سردار موسی کمالی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
وي افزود :ماموران با هماهنگي مقام قضائي به محلهاي مورد
 ۱۵هزار کارگاه نیروهای مسلح در سامانه وزارت
به برگزاری سی و سومین جلسه کمیسیون دائمی
نظر اعزام و در بازرسي از آن مكانها ،موفق شدند  710تن پياز
کار ثبت شود.
مهارت آموزی کارکنان وظیفه که ظهر امروز با
احتکار شده را کشف کنند.
| روزنامه جوان | شماره 4735
چهارش��نبه  7بهم��ن  16 | 1394ربیعالثان��ي | 1437
سردار «ملكزاده» با اشاره به اينکه ارزش اين محمولههاي كشف
در دوران شیوع کرونا اضطراب و ترس از
فال امروز
پايداري 88498481
شده برابر نظر کارشناسان 28 ،ميليارد ريال برآورد شده است ،ابتال به این ویروس مهلک ،روح و روان
خاطر نشان کرد :انبارهاي مورد نظر نيز پلمب شدند.
بسیاری را میآزارد .در این گزارش کلیدی
براي
تالش
جانشين فرماندهي انتظامي استان با بيان اينكه
ترین روشهای خالصی از اضطراب و ترس
گفتوگو
ماه فروردین
شهيد مدافع حرم محمدهادي ذوالفقاري
پدر
با
«جوان»
وگوي
گفت
کنار
در
پليس
دستگيري مالك انبارها ادامه دارد ،عنوان داشت:
از ابتال به کرونا بیان شده است.
شايد نتوانيد درك كنيد كه ديگران چه كار مي كنند
جامعه
اقتصادي
انجام ساير ماموريتهاي خود براي تامين امنيت
کرونا که به دنیا آمد ،با خود عالوه بر عالئم
گفتوگوي «جوان» با همسر جاويداالثر خلبان امراهلل اسعدي
حتي ممكن است كاري كه آن ها مي كنند به شما
در
توانند
ي
م
شهروندان
نيز از هيچ کوششي دريغ نخواهد کرد و
و عوارض جسمی ،مشکالت روحی و روانی
ضورت مي
خاطراتشهرزندگي
 36سال است با
کنم در اطرافتان
تغييراتي
مربوط نباشد .در
صورت اطالع از چنين مواردي ،موضوع را از طريق تلفن  110به ناشی از ترس و اضطراب ابتال به خود را هم به اختالل هیجان ،خستگی ،افسردگی،
پيش ميآيد اما به نفع شماست.
پليس اطالع دهند.
استرس ،کاهش خلق؛ تحریک پذیری،
ایجاد کرده است.
صغري خيلفرهنگ
استرس
اختالل
توجه،
کاهش
خوابی،
بی
ماه اردیبهشت
استرس مداوم و در بسیاری اوقات بروز
روايت تنهايي همسر شهيد اسعدي دلت را ميلرزاند وقتي که ميداني  36سال است
عليرضا محمدي
اضطراب آزار دهنده در تمام سنین پس از سانحه (به ویژه در کودکان) ،خشم
ماه نو در برج عقرب است و بر احساس اجتماعی و
در انتظار بازگشت پيكر و نشاني از عزيزش شب و روز ميگذراند .روايت همسر شهيدي
همين
ناميد.
مي
اس�تكبار
عليه
اس�تضعاف
جبهه
قي�ام
را
اس�المي
نهضت
گریبانگیر افراد زیادی در جامعه شده و و کرختی عاطفی و کاهش توانایی تصمیم
خميني(ره)انبار رادیاتور و پکیج احتکار شده
امام کشف
خانه ها و
وسرگرمی
تفریحات
افزاید.از
رمانتیک
دفاع از در
حماس�ه و
میروزهاي
شماپوش
خلبان رزم
که همچنان چشم در راه اس�ت تا
مستضعفين بودند که انقالب را به پيروزي رساندند و طي هشت سال جنگ تحميلي و حوادث
در کنار بروز این فشارهای روانی ،والدین گیری بوده است.
دستما باآورده
زیادی
نشاط
برايشاخیر
احساسی
مسائل
بهوگوي
گفت
متن زير
بازگو کند.
تنهايي را
وارد ش�ود و درد و عقده س�الها
ديگر ،آن را با چنگ و دندان حفظ کردند .االن هم ک�ه بحث دفاع از حرم اهل بيت پيش آمده،
هیأت
عضو
و
پزشک
ن
روا
نگران سالمتی فرزندان خود عاطفه قنبری،
در خرم آباد
نیز همواره
شادابی
امراهللاین
است به
مهري کازري همسر ش�هيد اید و
دهید.داريد.
ادامهپيش رو
است که
اسعدي
بهترخلبان
جاويداالثر
غالب ًا همين قشر مس�تضعف هستند که س�ينه س�تبر ميکنند و عمده نيروهاي مدافع حرم
علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در
وسایل
دستگاه
310
فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف
هستند.
ماه خرداد
را تش�كيل ميدهند .بچههاي جنوب ش�هري و البت�ه متدين و بيادعايي مث�ل محمدهادي
گرمایشی از نوع پکیج و رادیاتور احتکار شده به ارزش  10به عبارت بهتر استرس و اضطراب ناشی از گفتوگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری
ذوالفقاري ،همان جوان  28سالهاي که با فالفلفروشي و پيک موتوري گذران زندگي ميکرد
قدرت كنترل نفس شما ،تحسين برانگيز است و شما
چطور با همسرتان آشنا شديد؟
است .اسم و نشاني و شماره خانه پدريام رادر
پاندمی کرنا در دنیا هرکس را به طریقی فارس در پاسخ به این پرسش که
اعتقاداتخبر
میلیارد ریال
داد.اش او را به طلبگي در نجف کشاند و عاقبت نيز در دفاع از اهل بيت
مذهبي
تا اينكه
ً
توانايي را
اين
زيرا
هستيد
مغرور
خودتان
به
ال
معمو
امراهلل متولد اول ارديبهشت 1330بود و شش بروجرد داده بود .اما صليب سرخ هيچ نشان و
سردار «حاجی محمد مهدیان نسب»در گفت و گو با خبرنگار درگیر خود کرده است .یکی دچار افراط «آیا بیماری کرونا میتواند موجب
به
ذوالفقاري
رجبعلي
پدرش
با
ش�هيد
اين
منش
و
س�يره
با
آش�نايي
براي
رسيد.
شهادت
به
سالزمان
حتيتا در
حفظبود.كنيد،
خود
بروجرد وكهدر آرامش
سالي از من بزرگتر .برادر ايشان درداريد
پرونده ايشان
ثبترانكرده
ردي از او
زیاد و ترس ناشی از ابتال شده تشدید وضعیت بیماران اعصاب و روان
وسواس
جرایمچون و
خودش با
گفته مبارزه
که بهاداره
ماموران
گفت:
پلیس،
پایگاه خبری
کارگري،
واکسي،
مشاغلي
اي
ساله
53
مرد
عاقله
پرداختيم.
وگو
گفت
صبر و
سخت،
1365درشرايط
رويارويي با
هايكردند و
همسايگي خانه پدري من زندگي مي
امروزاسير
كشورامابه عنوان
نيروي هوايي
گونهکهمسائل توصیه شده را رعایت شود؟»،گفت :بله کرونا و شرایط حاصل
افراط
مبنی و
سفرهخبری
برايکسب
حالل پی
استان در
امنیت
پلیس
حاللي
بياورد .رزق
خانوادهاش
اقتصادیرزق
سرگذاشته تا
پشت
اقتصادیو ...را
کار با وانت
ارديبهشت
بعداز يك
است با
ممكن
دست
خود را از
با خانواده ما رفت و آمد داشتند.تحمل
1382
ايد.در سال
دادهنهايت
بود .در
ثبت شده
برخی نیز بی خیال موضوع شده از آن میتواند روی وضعیت روانشناختی
و
کند
ی
م
آباد»،
«خرم
در
انبار
یک
در
رادیاتور
و
پکیج
مقادیری
احتکار
بر
چون محمدهادي را پرورش داد .گفتوگ�وي ما با اين پدر ش�هيد را پيش رو داريد.
ش�هيدي
كردن
درنهايت،يافت
اماميان اس��را
كنيد،او در
نش��اني از
شدتاينكه
نشد،حرف
شما
بحث
سپريبه
سال  1356بود كه امراهلل پس از نفر
و به هیچ قیمتی حاضر به رعایت پروتکلها بیماران روانپزشکی تأثیر گذارد.
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
بازگشت.
دورههاي آموزشي از امريكا به كشور
زنيد.عنوان شهيد معرفي ش��د و در قطعه 50
مي به
وی با اشاره به چگونگی تأثیر این بیماری
خود را
وی افزود :با شناسایی محل مورد نظر در بازرسی از انبار مذکور نمیشوند.
ازدواج بهشت زهرا (س) سنگ يادبودي برايش در
آق�اي ذوالفق�اري مس�ير زندگيتان
اساسو مدتي
بله ،او هم از بچگي زحمت ميبركش��يد
مطالعات داخل و به ویژه در خارج بر سیستم عصبی ،افزود :اوال شرایطی که
براي تیر
من و خانواده از اينكه آنها من را ماه
فروشي در
فالفلیک نفر
کشف و
احتکار شده
پکیج و
دستگاه
310
با امراهلل در نظر گرفته بودند بياطالع بوديم .نظر گرفته شد كه تاريخ شهادت ايشان را 8
رادیاتورميوهاش
کردي�د که
انتخاب
چطور
را
پابند
خيلي
راستش
بود.
شاگرد
است
این
شود،
ی
م
ایجاد
کرونا
شیوع
در
از کشور نشان داده شده که در سال جاری
تصوری که برای آینده دارید ،لحظه به لحظه تغییر
شد.
دستگیر
رابطه
این
در نهايت بعد از انجام مراس��م خواستگاري مهرماه  1359زدند.
شد؟
محمدهادي
چون
فرزندي
باعث
ديني
مسائل
به
اش
عالقه
ولي
نبود
درس
تر
محدود
باید
افراد
اجتماعی
روابط
که
میالدی ،اختالالت روانی  2.5تا  3برابر
همسرتان ،یک
عالیبا است .اگر
میکند.من والبته تغییر اهداف بسیار
وسایل
کارشناسانبهارزش
اینکه
هس��تيم.با بیان
قوچان لرستان
انتظامی
فرمانده
كام ً
ما اصالتاً
ال س��نتي ،در  26خرداد ماه 1356
از آخرين لحظه وداع تا
نوجوان بودم
اه��ل
همرايي يكي از
راهنمايي و
شد كه
برای
که
اجتماعی
های
ت
محدودی
و
باشد
دوستانکرده است .البته اینموضوع
افزایش پیدا
بهتر است که ساعت
چیزی به شما
لحظه
گفت:
کردند،
برآورد
ریال
میلیارد
10
را
شده
کشف
گرمایشی
زندگي
امراهلل عقد كردي��م و آذر  1356هم
شودداريد؟
الهامبه ياد
خاطرهاي
كه به ته��ران آمديم .من از هم��ان زمان براي
تحصيل شوند.
است؛چراکه ویروس کرونا ناشناخته جلوگیری از انتقال ویروس بکار میرود؛
ساداتش به نجف بروند و مشغولطبیعی
کنید.
موضوعیو فکر
آخري��نو به
ها بنشینید یک جا
دقيق��اً
مراجعكارقانونی
خ��رجپرونده
كمكهمراه
متهم
مشتركمان را آغاز كرديم.
همس��رم
صحب��ت م��ن
خانوادهبهباش��م
اينكه
شد.هادي در بس��يج هم خيل��ي فعال بود.
كردم .معرفیمحمد
واکسنی ندارد و ما در مقابله با مثل بیشتر در خانه ماندن و کمتر در
بوده و هنوز
مرداد
چه مدت با ايشان زندگيماه
کرديد.
از شهريورماه  1359بود .زماني كه ايشان قصد
نخاله
زدن
ب��ار
و
عملگي
تا
گرفته
واكس��ي
از
زندگي
و
خاطرات
و
كرد
مي
فرهنگي
كارهاي
این خطر جدی قرار داریم و طبیعی است بیرون رفتن ،ارتباط کمتر با بقیه افراد و
داريد؟
ايشان فرزندي هم به ياد گار
گفتند مي
كمي بيرفتن
خواهشكه به
توانمهايي
فرصت
ايشانقدر
داشتند.ايد و
حوصله
امروز
كار
وانت
يك
ب��ا
كه
هم
االن
و...
ها
كاميون
به
كرد.
مي
آوري
جمع
را
محله
شهداي
که درصد زیادی از جمعیت را تحتتأثیر انزوا ،باعث بدتر شدن شرایط روانپزشکی
دو ماه مانده بود به سومين سالگرد ازدواج
اوضاعات را
كه گري��ه
سادگيمانبراي كنم
فرزندم را دربياورم.
توقیفزن و چهار
ميكنم تا خرج
کیلوهم مأنوس بود؟
شهيد خاصي
هیوندای با با234
کامیونت
جنگدانيد.
نكني.مي
بدرقهميراهمآيد را
پيش
تغيير
است .در ایران نیز طی تحقیقاتی که افراد میشود.
داده
مدت
اين
در
من
ش��د.
مفقوداالثر
ايشان
كه
بكشد
طول
نامعلوم
زماني
تا
دارد
احتمال
است
جمع
به
محمدهادي
پيوس�تن
از
شما
از
ش��هيد
گويا
اما
بود.
گرفته
ياد
چطور
و
كجا
فهمد
مي
انگشترش
از
و
بيند
مي
بيمارس��تاني
گرفتم
ياد
اما
باشم
نداشته
چناني
شايد سواد آن
داشت.
عالقه
خيلي
هادي
ابراهيم
ش��هيد
به
در هر حال انجام اين كار بستگي به ميزان كار شما و
صورت گرفته اختالالت روانشناختی در این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
تقريباً
و
بزرگ
مرد
اين
كنار
در
كه
سالي
سه
ديگر
مورد
هزار
و
شوم
اسير
ميان
اين
در
من
و
آخرين
از
داشتيد،
اطالع
حرم
مدافعان
جالب
كرد.
مي
تأمين
را
هايش
هزينه
راه
همين
خوب
را
پيكر
ك��ه
بعد
اس��ت.
محمدهادي
كه
حالل
رزق
به
برن��دارم.
كج
قدم
كه در زندگي
براي
و
ب��ود
گرفته
ارتب��اط
ش��هيد
خانواده
با
«شهرضا»
در
تریاک
نظر ديگر همكارانتان دارد .ولي شما امروز به سادگي
ایران بیان داشت :افرادی که مستعد
سطح باالتری از حالت حد طبیعی است.
دوستداشتني زندگي كردم ،بسيار زندگي پيش بيايد .به من گف��ت :تالش كن تا خوب
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
جم��عآوري خاطرات ش��هيد ه��ادي تالش
بر سر هر موضوعي ،از كوره در مي رويد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف  234کیلو اختالالت روانشناختی استرس ،ترس ،بیماریهای روانپزشکی هستند ،سابقه
نه م��ا اص ً
پرباري داشتم .بله فرشيد تنها فرزندم است زندگي كني .تا زماني كه توانستي نام من را
ال اطالع نداش��تيم .ام��ا در آخرين
ب��راي خانوادههاي بيبضاع��ت و فقير مجاني
اس��ت .بنابراين چند روز بعد م��ا متوجه پيدا
وقتها پيش ميآيد اگر باري را با وانتم جابهجا
ميكرد .در همين خص��وص هم گويا كتابي از
اضطراب و نشانههای افسردگی و نگرانی این اختالالت را دارند و یا در حال حاضر
ماه شهریور
تریاک در بازرسی از یک کامیونت هیوندای توسط ماموران
ً
راه
در
خبرهايي
كه
كردم
احساس
ديدارمان
را
مس��ائل
اين
و
كش��ي
لوله
با
مرتبط
كارهاي
كرده
وصيت
هادي
محمد
شديم.
پيكرش
شدن
ميكنم ،به صاحب ب��ار ميگويم چقدر راضي
مسائل
به
ال
ك
پسرم
ش��د.
منتشر
هادي
شهيد
است.
روانی
اختالالت
مستعد
از
شدید در بین خانوادههای کادر درمانی یک اختالل کنترل شده یا نشده دارند،
خبر داد.
س��عي«شهرضا»
شهرستان
بازرسی
انتظامی
دستمان برمیآید و وقتی به خوبی انجام امروز رفت وآمدهای زیادی در خانه شماست.وقت
دانست
مي
خودش
كه
كنم
مي
احساس
است.
داد.
مي
انجام
و
كربال
و
كاظمين
س��امرا،
در
را
بدنش
كه
بود
ميدهد و
ایستگاهقيمتي
بدهد؟ او هم
اس��ت
بود.
مند
عالقه
فرهنگي
موضوع
کرد:این
خاطرنشان
روانپزشک
این
دادیم ،دیگر باید سعی کنیم با توکل بخدا
هستند؛چراکه
حساس
بیشتر
انزوا
این
به
روی
بر
مطالعه
نتایج
است.
شده
گزارش
پایگاه
خبرنگار
با
گو
و
گفت
در
فر»
هاشمی
«محمدرضا
سرهنگ
زیادی را صرف صحبت کردن با اعضای خانواده می
ً
ً
آخر
بار
ن��دارد.
بازگش��تي
ديگر
رفتنش
اين
داشتند
هم
ازدواج
قصد
ايشان
ا
ظاهر
خاك
به
نجف
در
عاقبت
و
دهند
طواف
مشهد
رضايت
با
گي��رم
مي
او
از
كه
اي
كرايه
كنم
مي
در
شهدا
خانواده
از
ا
غالب
را
سؤالي
يک
کند؛
تشدید
را
فرد
اضطراب
شود
ی
م
باعث
به خودمان آرامشش دهیم؛چراکه اینکه
مش��هد و
خلقی ازمیشود
کادربا درمان
خانواده 822
مستقر در
ماموران
داشت:
نگرانیبابیش از حد داشته باشیم به ما هیچ کنید زیرا دوست دارید از اخبار جدید با خبر شوید.
وسواسبود .هر موقع
خاصي شده
افراد طور
محمدهادي
چیننشد؟
درميسر
شهادتش
شهيدشان نفر از که
حتیشد و ما
باقي انجام
عالئمشود .غير
انزوا باعث تشدیدسپرده
اين پول و
اظهارام كه
پلیسفهميده
خبریباش��د.
قلبياش
ایستگاهاخالقي
خصوصيات
ماليانتظامی مورد
دچار
ممکن است
بزرگ را بدتر کرده
پسرقطبی
همدو
نجفوو اختالل
افسردگی
چن��دبا 34
اضطراب
داريمداده
نشان
کنترل
مي حین
صالح «شهرضا»
شهرستان
شهید در«امامی»
ميكشيد.
روبوسيکهميبهكرد ،مرا
به جز من
ب��اري در هم��ان
شاخصخودش
ش�ماکه بل��ه،
آنجا وبرود.
ماه مهر
پ��رورش فرزند
بازرسیميآورم،
كه به خانه
دوس�ت
پرس�يم ،اما
صورتبوغیر
این اخبار
مان را فرستاديم كه بهشوند
گفتمنمیکند.
کمکی
کند.
بیشتر
را
اضطرابی
ب��ود.عالئم
رفته و
درصد
30
با
افسردگی
های
ه
نشان
و
درصد
را
آن
و
مشکوک
هیوندای
کامیونت
یک
به
عبوری
خودروهای
اما
باباجان
نه
گف��ت
دهم!
مي
عرق
بوي
مگر
جور
منتها
خواس��تگاري
ب��ه
عراق
دفن
و
تشييع
هنگام
در
و
بود
رفته
مهدي
محمد
تربيت
در
همسرم
همراه
كنارش
مؤثر است .در
بگوييد.
ش�هيد
اخالق
ب�د
و
خوب
از
ارادی از تلوزیون ببینند ،مدام شبکههای این استاد روانپزشکی خاطرنشان دیروز اعتماد به نفس تان متزلزل شده بود وامروز
طرفیدر این
یادآور شد :از
قنبری
يعنيبین
بودند .در
درنيام��ده روانی
نشانههای اختالل
بیشترین
دوس��ت دارم بوي پ��درم را در خاطرم حفظ
دوس��ت
محمدهادي
شرایطبود .بعدش
نجف رسيده
محمدهادي
کردند.ايم.
متوقفنگذاشته
بچهها كم
کاستيهايي
باالخره اخالق هر شخصي
نگرانی در حدی که فرد را آماده کند احتیاج به تقویت و بهبود دارید.پس فکر کنید ببینید
اجتماعی
چونرا دنبال کنند و اطالعات از منابع کرد:
است
شده
باعث
شده
حاکم
که
جدیدی
است.

بوده
ها
ن
آ
ً
ديدارمان
و
رف��ت
رفت.
و
گفت
را
اي��ن
كنم.
باشد.
محجبه
ال
كام
و
متدين
همسرش
داشت
چهلم
از
زودتر
نيست
رسم
عراق
در
گفتند
مي
داشت
مسيري
چه
محمدهادي
تربيت
دارد.
هم
تریاک
گرم
450
و
کیلو
231
خودرو
این
از
بازرسی
در
افزود:
وی
مختلف باعث میشود نگران و نگران تر تا از خود و خانوادهاش به صورت اصولی چه کاری می توانید در این مورد انجام دهید.احتماالً
بروند،پیدا
خواب
افراد اختالل
برخی
به قيامت موكول ش��د .همان طور كه گفتم
بود .عاقبت
سختگيرياش هم به همين دليل
کنند؛ش��هيد هم بعد از
من و مادر
س��رخاك
بيت
اهل
حرم
از
دفاع
ش�هيد
را
او
اطاقبود .به من و مادرش هم
درخوبي
ساده و
بچه
پسرم
وکه 2کیلو و  550گرم سوخته تریاک که به طور حرفه ای
چون بیشتر کالسهای درس آنالین شده شود و حتی در افرادی که زمینه بیماری محافظت و مراقبت کند ،خوب است اما اگر کمی توجه به جزئیات می تواند کمک کند.
خانوادهکرونا
نامطلوب
چهلم سرخاكش رفتيم.
ما حتي نتوانس��تيم در مراس��م تشييعاش
دختري آشنا شده بود .بار آخر كه به
*اثر با
کرد؟
خيلي احترام ميگذاشت .مذهبي و عاشق اهل
کامیون جاساز شده بود کشف شد.
بار
و دورکاری رواج پیدا کرده و اگر فردی وسواس دارند این بیماری تشدید شود.
فرد را بسمت رفتارهای وسواس گونه ببرد ماه آبان
اخالقش گاهي تند ميبرشد.روان دان
پس در همان نجف دفن شد؟
شركت كنيم.
آموزانگفت شما هم نجف بياييد .گفتم
شآمد به من
خانه
مذهبي
ه��اي
خانواده
دو
ه��ر
همس��رم
من و
منتها
بود.
هم
بيت
این
در
داشت:
بیان
خودرو
توقیف
به
اشاره
با
انتظامی
مقام
این
پزشکی
ن
روا
بیماران
«آیا
اینکه
درباره
وی
و یا
اشتغال ذهنی زیادی برایش ایجاد کند یک نفر سعی دارد شما را خوشحال کند و به جای
باشگاهی
کرده و
ورزش
مدارس برايمقبال می
نشان داده
پژوهشها
صحبتهايي در مورد خانواده مدافعان
مورد محل دفنش
خودش بود .در
وصيت
توانست بله،
خواستگاري
تعطیلیميخواهم
برايکهچي؟ گفت
كرديم
سعي
هم
مشترك
زندگي
در
و
داشتيم
افتاد بايد
برایبه س��رش مي
پروندهفكري
بود و اگر
عجول
رابطه یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل
میرفت ،اکنون نمیتواند برود؛ در نتیجه مستعدتر از دیگران در ابتال
کرونا و
انرژی او را تلف کرده و سطح ایمنیاش جالبی ببرد.بنابراین اجازه دهید تا خودش همه کارها
به مث ً
ال مبال�غ زيادي
حرم ميش�ود که
هم اتفاق جالبي افتاده بود كه ماجرايش را يكي
جسم
خيليسالمت
برويد .بر
کردن خانگی
قرنطینه
شدم و موافقت كردم.
خوشحال
بچهها را مذهبي بار بياوريم اما خدا هم خواست
تأخيري در
انجام��ش م��يداد .حاال واگ��ر
تحویل دادهزودشد.
اقدامات قانونی به مراجع قضائی
ای
ه
شد
ثابت
مطلب
هنوز
گفت:
هستند؟»،
پایین بیاورد خود میتواند مضر باشد.
پول به آنها داده ميش�ود .ر ا
بیداری
دوس��تانخواب
برويم،یشوداز سیکل
عراقباعث م
 94ب��هاین
را مراقبت کند همه کارها به خوبی پیش خواهد رفت.
پاسخ شما
م��ان تعريف كرد.
عراقيواش براي
تاثیربود عيد
نوجوانانكه قرار
کودکان و منتها ما
گذاشته
انجامش ميش��د ،اخم مي و
و مسير زندگيمان با مسجد و محافل مذهبي
روانگاهي تند
ك��رد و
کرد:
نشان
خاطر
اصفهان
استان
جانشین فرمانده انتظامی
دارد
وجود
فرضیات
یکسری
ندارد؛
وجود
یعنیاينبجای
شود؛
افراد دچار
چيست؟
اینکهقبرستان معروف
دوستش در
خانواده
ش��هادتتغییر گويا
بهمن  )93به
پس��رمزابرجدريازده
گره خ��ورد .به نظرم س��ال  62بود ك��ه از نظر
همه
ش��هدا مثل
(23مانند
منزل
های استرس
محرک
ميش��د .به نظر من هم اين است.
قنبری اضافه کرد:دوم اینکه باید سعی ماه آذر
افیونی
قاچاقچیان
کشوربا
نقاط
اقصی
کارکنان نیروی انتظامی در
هم
با
فرد
روان
وضعیت
و
بدن
ایمنی
که
حتيسیکل خواب و بیداری منظم و
کنیم
باش و هر
داشته
همراهت
این تغییر
خوابد و
واديی
شبها بخوابد ،روزها م
راس��تش از بعد ش��هادت محمدهادي
خانوادگي داش��تند كه
مقب��ره
الس��الم
خانه،زن بگيريم.
زیادنشددربرايش
قسمت
خودشان مدت،رسيد.
مالي به مضيقه افتاده بودم .مس��تأجر بودم و
مردم بودند ،منتها يك چيزهايي را
ماندن
ترسدرطوالنی
خواستيها و
كه هدف
زمان به
رسيدن
روي
شما
كه زمان شهادت پدر  20ماهه بود.در حاليكه توجه
اجازه
هرگز
و
کنند
می
قانونی
و
قاطع
برخورد
مرگ
و
استرس
خیلی
کسی
اگر
دارد؛
ارتباط
بسیار
نیست
اگر قرار
س��ر داشته باشیم.حتی
درستی
مفقود شدند؟
چطور
زندگي ديگر را
يك
يك بار هم هيچ كدام از مس��ئوالن به ما
افرادبوده .محمدهادي
علي(ع) هم
نزديك حرم
امامیشود
باعث م
خواب و بیداری
مفق�وديباچن�دسیکل
روزه پيكر
ماج�راي
وقتها در مسجد
كرد .آن
سوداگران مي
صاحبخانه اذيت
تقويت ميكردند.
کمبود ارتباط
افکار ناخوشایند و کسالت؛
كن.باشد ،شما بيش از
خاصيآغازمي
مسئوليت هاي
سعی ارضاي
اش
ی
ایمن
سطح
است
ممکن
باشد،
داشته
مهرماهباید
شویم،
زود از خواب بیدار
نزدهاند .چه برسد به اينكه بخواهند صبح
نخواهند داد.
جعفر(ع)افراد
جوالن به این
س��ال  1359آخري��ن پرواز
هش��ت
تنها ياد گار ش�هيد فرزندي
تسهيالتي
اگر ش��هيد شد او
روانخواهد
دوس��تش مي
تشييع و
چه بود؟
شهيد
كه یا
پزشکی
ابتال به ازاختالالت
خوددرشمارادرمستعد
قياسي نماز
حوالي ميدان
موسي بن
خودش
محمد هادي چه چي�زي را در
مناسب
فضای
معلمان ،کمبود
دوستان و
اس�تمورد
روشن(باز) در
مردم نياز داريد كه يك ذهن
مشخصی بخوابیم بقيه
گویند
منابع می
همي��ن مقبره دفن كند.پایین
در ساعت خاص و
کنیم
شد .ايشان آخرين بار
برونمرزي امراهلل انجام
که از آن روزهاي پ�در چيزي به ياد
طرف
خودجوش از
صورت
بعضیالبته به
اینکهبدهند.
بیاید یا به ما
دوس��تش
عالئمهم در
داشتيد؟ ورشدن را
اش
خاکسپاري
داش��تيم
متبحري
آقاي
حاج
يك
خواندم.
مي
بود؟
کرده
تقويت
قبلی کند.
حضور شعله
منزل ،مشکالت مالی و اقتصادی خانواده به
داشته باشيد.
پريد.یتواند مسايل
حمالت
روان
برخی بیماران
بدهد .ازشاید
شبانه م
بیداراماشویم؛ چراکهازخواب
دعوت و
پروازي كه هرگز بر زمين
پادگان نوژه
ندارد .فرشيد اس�عدي چقدر پدر و
ميشود
در از ما
پزشکی و...
دانشگاهها
بسيج يا
مادر اجازه
مادرشاثراجازه
روانپزشک ميگويد
ش��دت انفجار
ب��ه
اش
مفق��ودي
علت
ديد
را
ام
گرفته
چهره
ايشان
بود.
خوبي
آدم
كه
طور
همان
را.
بي��ت
اهل
به
عش��ق
من
نظر
به
دیگر
بايدکرد:
خاطرنشان
خاطر این
ویژه در دهکهای پایین جامعه میتواند اثر
1382دی
 1359تاتاسال ماه
بیماری باعث می
كن��د .ميحاد
سال کند
ننشست .ازایجاد
همين بهتری برای فرد
سالمت
و
اسناد
جعل
ترفند
با
میلیاردی
کالهبرداری
امراهلل
دالوريهايش را ميشناسد؟
قضاوتشاننزدهاند.
گاهیهم به ما سر
شوديك بار
مس��ئوالن
گذرد و در
موافقت نمي
درمان كه
دسترسی بهميگيرد
خودش را در
انتحاري
عامل
خودروي
گفتم.
را
واقعي��ت
هم
من
ش��د.
جويا
را
علت
و
س��ازور
حس��ين
حاج
دس��ت
كنار
او
گفتم
كه
محدودتر
بیمارها
ب��ود كهاینکه
ماندگاری بر سالمت جسم و روان دانش
باشيدكهدر مهم
داشته
باشيد .به
خريدتان
مراقب
طرفنکنند و
رعایكهتازها را
پنجماین
اختالل شودو
گذشته ،دچار
شديمکه فرد در روز می
خوابی
چيزي از پدر
خاطرروزها
شهيدم ،آن
تنها ياد گار
ايشان
کند .بود و بعد از آن نيروي هوايي
مفقوداالثر
بس��يج دعوت
آذرماه
محمدهادي با
اربعين سال
آن نگرانپيادهروي
بود .در
گرفت باشد.ميان مدافع��ان حرم منفجر ك��رده
عنوان
ب��ه
تا
داد
ترتيبي
بده��د
خي��رش
خدا
ياد
را
داري
هيئ��ت
و
مداحي
مقدم��ات
مراجعه به
هستند تا با
افراد
شده و
آموزان داشته
امکان ابتال
توانیم
شهيدی
عنواناگر نم
کنیم
چيزي را
باشد ،اگر
نداشت.قدر
شيء چه
تحصیلی و
مدارک
فرشيد بدان
ارزانكه امروز
همه آنچه
كردند .نيست يك ياد
اعالم
ادامه داد :سعی را به
ویتوماني
دارد.يك كارت هديه  70هزار
وجودتقدير
كنار لوح
بیشتركار را
شودوو اجازه اين
مبتال مي
کرونا روبهرو
دوستش
ديگر از
میزانغي��ر از
مطالعهایحادثه
مش��غول شوم.
فاطميه دوالب
خادم مس��جد
ميكرد.
«اصفهان»ك��رد وبرمداحي
درخودش را تقويت
مهاجرتی بعد
شوند
مادر به
درمانگاهها
نف��رها و
محمدهادي چندمطب
استرس پس از
اساس
من از
داشت:
ورزش
گرفتيم.رفته یا باشگاه برویم
کسیبودباكه مابیرون
عقلخاطراتي
روايات و
ميكن��د
نداريد مي
الزم1359
يعني از سال
خانهمدت،
شما در اين
سليمتان را
ندهيد.
افتخارهدر
بالد ورا به
پولتان
اگرچيزي
طرفیهمه
دادند .اين
ابراز به
قنبریكند
بهبعد فوت مي
كمي
عراقي
گيرد.بهآن خانم
رس��يده
به
عراقي
رزمندگان
ساكن
مس��جد
اين
در
63
،62
س��ال
تقريباً از
هاي
مناسبت
س��اير
و
محرم
ايام
هم
من
خود
شان
پزشک
بودند.یشودميکمتر
باعث م
ش��هادت این
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری یک سانحه در کودکان قرنطینه شده  4برابر
ش��ايعهباز
كه شود،
کرونا
مبتالرا به
خودمان
برای
سالمی را
بدانندوازرژیم غذایی
افكنهاکنیم
كنيد.پدر ميگوييم.
نميبرايش از
خانواده
كه من و
اندازيداست
ايش�ان
خب�ر و
1382
تا
گفت��م
اختالالتبه روانیمبلغش
محمدهادي هم
هفته نمي
مراجعهچند
مرتب و به
بودند .پيكر
تكه تكه
و
س��وخته
بعضي
دنيا
به
65
س��ال
كه
هم
محمدهادي
ش��ديم.
كردم
مي
جا
جابه
هيئت
وسايل
وانتم
با
مذهبي
اشتباه
هرگز
اطالعي ازبه كار
كه را
رسدالزم
ویزیت
کنند و
اینش��دهصورت
کالهبردار حرفه ای که با ترفند جعل اسناد و مدارک تحصیلی کودکان غیر قرنطینه است؛ بنابراین
یکند
مصرف م
داروهایی
همانخاطر
ندهند .شهادت ميرس��د و ايش��ان را در به
برايکنیم.
درست
ماه بهمن او هر زمان كه من را ميبيند از پدر ميپرسد و
نداشتيد؟
محمدهادي
ضمن
کهنيست .در
خبرها
اين
مقبره
انجامشناسايي
فرماندهانش
اختاللتوسط
دادم.درگیر پسرم هم
آمد تا هشت س��الگي در محيط مسجد بزرگ
انجام مي
و هر كاري از دس��تم
يكي ازحاد،
استرس
بیشتر
برميآمدافراد
و مهاجرتی  40میلیارد ریال کالهبرداری و متواری شده بود،
با
دارویی،درمانش
تداخل
احتمال
و
پدر
خود
كه
امروز
كنم.
مي
روايت
برايش
من
خس��رو
خلبان
همس��رم،
همرزمان
از
يكي
ناگوار
خبرهای
دنبال
مدام
باید
اوال
افرد
آرام
را
ما
كه
چي��زي
تنها
و
بود
رفته
اعتقادش
كنند.
مي
دفن
سردخانه
در
را
ش��هيد
پيكر
ايش��ان
بود.
شده
ش��د .اين مس��ئله رويش خيلي اثر گذاش��ت.
هم
مكمل
را
عمل
و
عش��ق
هادي
محمد
منتها
ً
شاید
شرایطی
چنین
کرد:در
اضافه
وی
کامال امکان دارد که یک شخص خاص هر طوری
اختالل سازگاری و سوگ میشوند.
خبر داد.
اخبارما با هم پرواز كرديم شده ،نبودنهاي پدرش بيش از هر زماني او را
گفتند كه
دنبالبه من
نروند و این وسواسعباسيان
است؛اگرچه
كندهمراه
بیشتری
اهلبابيت است.
شهادتش در مسير
داروهای مصرفی خود را سرخورد تمدید چالشهای مي
کردن
خودش هم تا دست راست و چپش را
همين
بزند.
دم
فقط
كه
نبود
طور
اين
بود.
كرده
شناختگفت و گو با خبرنگار پایگاه همچنین نتیجه مطالعهای در چین بر
باشد مگر صادق اما در این زمان تشخیص درست و
در
فر»
هاشمی
«محمدرضا
سرهنگ
ناگوارتانرا کنترل کننداما نه هواپيماي س��وخته امراهلل را ديدم و نه اذيت ميكند .اما من تمام اين س��الها سعي
ش�هادت دردانه
یا قطع کند .این عدم دسترسی به خدمات درایت پزشک و نظرتان
مورد میتواند
مدیریتدردرمان
بسيج شد .كمي بعد يك خانه تهيه
رفت عضو
تحمل غربت ب��راي
حوزويدانشجو نشان داده که 25
دروس7000
يادگرفتنروی
نیست.شاید
ای
ساده
کار
حقیقی
غیر
حقیقی
یا
غلط
اعتق��ادبر واینکه
خاطرمبنی
شکایتی
حاجپی
كه در
داشت:
خانهاظهار
پلیس
سعیيازده روز بعدش از كردم كه با تمام وجودم هم��ه آنچه كه مهر
آن:روز تا
س��قوط آن
چيست؟
پزشکی به خاطر نگرانی از ابتال به کرونا مشکلی برایش پیش نیاید.
حسين
هيئتي بود
خبریروي
كردم .روبه
التزامش ب��ه دين و مذهب
وصول به
متذکررا .ازشد
این استاد روانپزشکی
فردی با ترفند جعل اسناد و مدارک تحصیلی و مهاجرتی برای درصد آنها اضطراب را تجربه کردند .دالیل
فرصت را
باشد بیش از
ببرید پسرم،
پیروز عقد
حقیقتكنم.
آنکهرابهبه او منتقل
پدري است
الزمباتوجه
اطالع بودم .اما
افزود:برخیبايد بگويم
این روانپزشکبدون لفاظ��ي
سازور از مداحان معروف در آنجا مجلس داشت.
بود .شهيد از اواخر س��ال  89به نجف رفت و تا
داروهاییكه که
بي در
همسرماگر
سرنوشت مثال
شكس��ت.از تفریحات سالم تر
كمرم کنیم
عود
معرض
در
بیماران
این
شود
ی
م
باعث
خارج از کشور ،از  10نفر کالهبرداری کرده و متواری شده است ایجاد این اضطراب ناظر بر ترس از آینده
كردهیعنی
معطرخود
معروف
بهمنی
غنیمت99شمارید
بوي گالبي
خاصیتمان را
همهوفضاي خانه
فاصلهميدانستم كه
رعایتموجود
شواهدبا و قرائن
به
بعد
از
نيست.
كمي
چيز
فرزند
دادن
دس��ت
از
ايشان از من خواست پسر بزرگم محمدمهدي و
بود.
آنجا
شهادتش
نیز
شود
ی
م
استفاده
کرونا
درمان
روند
در
ساعات خلوت فرصت داریم
تحصیلی و شغلی و کاهش ارتباطات و بیماری قرار گیرند و مشکل ساز میشود.
اند .حفظ
آرامش را
عمومی
امنیت
پلیس
ماموران
كنارشدستور
موضوع در
پیگیری
کنید.من ثابت كرد ،همسرم در مراسم عقد
بود كه به
دش��من درآمده
اسارت
به
ايشان
درصد
بيرون
خانه
از
ندارم
دوست
ديگر
من
شهادتش
کار در امر
بفرستم تا
محمدهادي را
شهيد
را
او
ب�ار
چند
س�الي
رفتن�ش
بعد
از
و
دهند
بروز
پزشکی

ن
روا
عالئم
توانند
ی
م
گذاری اجتماعی و ماسک به فضای باز رفته
تاخیر در فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار قنبری با اشاره به استرس و اضطراب ناشی
اسفند تنها فرزندش حضور دارد .براي زنده نگه داشتن
اسارت به وطن
سال
كه
هايي
خلبان
كه
كند
مي
ناچارم
خانواده
خرجي
منتها
بيايم.
 1362از ماه
گرفت.
قرار
اصفهان
را
آنها
خواست
مي
طور
اين
و
كنند
كمك
هيئت
معاش
ام�رار
چطور
آنجا
ديدي�د؟
مي
کنند.
تشدید
را
بیماران
این
عالئم
و قدم بزنیم و از تفریحاتی که کم خطر تر
از شیوع کرونا در افراد مختلف ،بیان داشت:
و  ...بوده است.
تالش كردم
شهيد خلبان اسعدي،
خاطره
قلمرو ياد و
در چند
بازگشتند به من گفتند او برميگردد.
براي كسب
هایبا وانت بزنم به
وی درباره راهگاهي
نشد ،ولي
خيلي پابند
ویكند.
جذب
کرد؟
مي
های الزم و
هماهنگی
قضائی و
دستور
محمدمهديکسب
گفت :پس از
بسیاری
شماست.مادامیکه
خانه
هوس
امروز
خيابان وبروز
جلوگیری از
روزي استفاده کنیم.
هستند،
ترس از ابتال به بیماری ،وضعیت آینده افراد هر روز اخبار ناگواری می شوند و
زادگاه
يعني
قوچان
مقدس
دفاع
ميدان
در
تا
صحبت
عراق
راديو
از
ايش��ان
جنگ
اول
ماه
دهد،
مي
صبر
ما
ب��ه
كه
چيزي
اما
كنم.
تالش
مداحي
هم
خودش
كم
كم
و
ماند
محمدهادي
خانه
به
دوبار
س��الي
تنها
بود.
عراق
در
اغلب
او
کالهبردار
این
شد،
مشخص
تخصصی
اقدامات
سری
یک
انجام
مدام
باید
اوال
افرد
گفت:
وضعیتی،
چنین
قنبری با بیان اینکه میتوانیم با دیدن از ایده های شما بعید است  .هنوز مهم است که به
شغلی و منابع درآمدزایی ،دوران طوالنی حتی اگر خودشان نیز نخواهند اخبار
تنديس
ماكت از هواپيما و
کاغذ يك
ناشناسيروی شهيد
خواندنبسياري
تلویزیون و کتاب كرده و
وسواسمسير اهل بيت
محمدهادي در
دنبال خبرهای افتخار
ميكرد .اين طور ش��د كه اين بچه يك تربيت
ميآمد .يك بار تابس��تان و ديگري عيد نوروز.
شهادت و این
ناگوار نروند
شوند.حقیقتاً
وقتاز مان را
شهيد یک
شما در
نوشته
دوس��تان و افرادسرعت
حرفه ای در یکی از استان های شمالی مخفی شده که یک گروه قرنطینه موجب شده تا اختالل خواب ،را دنبال کنند ،وقتی تلویزیون را روشن
هم به خانواده گفتند نصب ش��ود تا در نبودنهاي من هم همسرم
شان
شناختيم
نمي
ما
كه
بيت
اهل
عاشق
همه
ما
است.
حرمشان
از
دفاع
و
عاشق اهل
مذهبي پيدا
ها
طلبه
ب��ه
گويا
ه��م
معاش
ام��رار
م��ورد
در
کنند.
کنترل
را
ناگوار
اخبار
کردن
دنبال
بيتبهشد.محل اعزام و او را دستگیر کردند.
قضائی
كردباو نیابت
ماموران
از
پرکنیم،گفت :اگر افرادی نگران ابتال موقعیت وسواسی و در لحظه ای هستید که زندگی
افزایش اضطراب و اختالل استرس پس از میکنند ،به صورت مداوم در خصوص
شنيدهاند .گويا امراهلل بينام و نشان نماند و به فراموشي سپرده نشود
عراق
راديو
از
را
او
صداي
از
مسير
اين
در
را
او
اينكه
از
بنابراين
هس��تيم.
بگوييد.
محمده�ادي
ه�اي
کودکي
از
هادي
محمد
دوس��تان
اما
دهند.
مي
ش��هريه
همه
تبع
به
باشد؛
گرایانه
واقع
اضطرابش
هستند درمانهای آنالین نیز وجود دارد
میلیارد
40
که
شده
دستگیر
فرد
کرد:
تاکید
فر
هاشمی
سرهنگ
بماند.از آن دست
جنگ وزندهنباید
میدردهد
تغییر
خوبی
به
را
شما
نویس
زیر
میر
و
مرگ
و
مبتالیان
تعداد
عوض این دسته افراد نیز گزارش
سانحه درنیز در
گفته بود م��ن مجروح ش��دهام و پايم در گچ و رشادتهاي او
رعایتاحساس افتخار ميكنم و اين تنها
دست دادم
ش�نيدهايم که ايش�ان فالفل
اشورا نميگرفت.
مدارکاو شهريه
فروشيسند وميگفتند
میشود؛ این خبرهای ناگوار به صورت ما باید نگران ابتال و
تحصیلی
ترفند جعل
ریال از  10شهروند با
بهداشت خود و و پزشکان مختلفی هستند که میتوانند بکشید تا هر احتمالی که از آن فکر می کنید انجام
شود.
است.
من
دلخوشي
ميکرد.
را
كشي
لوله
دانم
نمي
حاال
كرد.
مي
كشي
لوله
بهداشتی
اصول
اگر
اما
باشیم
مان
خانواده
بصورت آنالین بیماران را درمان کنند.
مراجع
به
قانونی
اقدامات
برای
بود،
کرده
مهاجرتی کالهبرداری
این
و
کند
ی
م
بمباران
را
فرد
خبری
بمباران
آسیب روانشناختی افراد قرنطینه بر
شود.
باعث بدتر شدن فردی میشود که خود را رعایت میکنیم و این کارهایی است که
داده شد.
قضائی تحویل
حسب مطالعات انجام شده بیشتر مربوط
جدول

شهادت هاديكمرم را خمكرد اما سرم را باال برد
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بازداشت  ۱۲نفر از کارکنان قوه قضاییه
به اتهام گرفتن رشوه

وزارت بهداشت
گرفتار حاشیه ها نشود

رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه خبر داد که در ماه های
اخیر  ۱۲نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخشهای مختلف به اتهام
ارتشاء دستگیر و همچنین  ۱۸نفر از وکالیی که در بخشهای مختلف
قضایی برای اعمال نفوذ در پروندهها با پرداخت رشوه تالش میکردند
بازداشت شدند .حجت االسالم عبداللهی در نشست شورای عالی
قضایی از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و
مرتبطین با دستگاه قضا از جمله وکالی رسمی دادگستری ...

رییس قوه قضاییه گفت :سازمان ملل در برخورد با مبارزه جمهوری
اسالمی با مساله مواد مخدر و قاچاقچیان ،دچار تناقض است و از یک
سو از عملکرد ما تقدیر می کند و از سوی دیگر علیه ما قطعنامه می
دهد .به گزارش امید مردم به نقل از قوه قضاییه ،سید ابراهیم رییسی
در جلسه صبح امروز(دوشنبه) شورای عالی قوه قضاییه که در اجرای
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکل های بهداشتی در
دو سالن جداگانه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد...،

صفحه ()4

صفحه ()4
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد؛

خودسرانه

بازداشت داماد

آنتی بیوتیک مصرف نکنید
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:
آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری های عفونی ناشی
از باکتری ها تجویز می شوند .به گزارش روابط عمومی
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر
امام بخش قائدی افزود :از آنجایی که باکتری ها دارای
انواع مختلفی هستند ،برای هرکدام از آن ها نوع خاصی
از آنتی بیوتیک تجویز می شود .وی ادامه داد :آنتی
بیوتیک تنها زمانی که با تشخیص پزشک ،در یک مدت
زمان و یک غلظت خاص استفاده شود می توان ...

و توقف مراسم عروسی

۲

زباله های عفونی

معضل جدی استان
زبالههای عفونی در استان به معضلی جدی تبدیل شده
بود به همین دلیل بهمن سال قبل طی قراردادی مواردی
را به بخش خصوصی واگذار کردیم که بیخطرسازی را
انجام دهند اما علیرغم اینکه قرارداد امضا و مصوبات
انجام شد بخشی از کار در قرار داد دیده نشد به همین
دلیل در برخی بیمارستانها با مشکالتی مواجه هستیم.
مدیر سالمت و محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی در نشست ستاد تصمیمگیری و تعیین
تکلیف پسماندهای عفونی ،با بیان اینکه مدیریت و
کنترل پسماندهای عفونی بخش خصوصی و دولتی
شرایط خاصی دارد ،افزود :بیخطرسازی پسماندهای
بخش خصوصی بر عهده تولید کننده است و پس از آن
شهرداری متولی بیخطرسازی و دفن زبالههای ...

۲

نخستین کافه کارآفرینی

در کهگیلویه و بویراحمد
افتتاح شد
۲

4

4

کرونا جان  ۴5۳نفر دیگر را
در ایران گرفت

وضعیت در بخش مراقبت های ویژه هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد :در استان اردبیل نیز مانند سراسر
کشور مهمترین علت ابتال به بیماری کووید ۱۹دورهمی های خانوادگی
است و درخواست جدی وزارت بهداشت از مردم این است که فعال دید و
بازدیدها را به صورت مجازی انجام دهند و از همه دستگاههای اجرایی می
خواهیم در اجرای محدودیت ها با وزارت بهداشت همکاری کنند .امیدواریم
با همکاری مسئوالنه همه دستگاهها و مردم شاهد کاهش روند ابتالی به
بیماری کووید ۱۹در کشور باشیم.
به گزارش ایرنا ،ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹از اواخر سال ۲۰۱۹
در 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.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :چهار شرکت ایرانی برای تولید
واکسن کرونا فعالیت می کنند و امیدواریم دو روز آینده و از روز چهارشنبه مجوز
آزمایش انسانی این واکسن صادر شود .سعید نمکی روز دوشنبه در حاشیه دهمین
جلسه کمیته ملی کووید ۱۹ -افزود :در کمیته واکسیناسیون با کمک دانشمندان
و محققان کار واکسن کووید ۱۹را دنبال کردیم .این کار را از سه مسیر را دنبال
می کنیم اول خرید واکسن از منابعی که در دنیا تایید شدند .ما جزو کشورهایی
هستیم که تعیین و انتخاب منبع خرید با خودمان است و چهار منبع را تاکنون
برای خرید واکسن انتخاب کرده ایم .وزیر بهداشت ادامه داد :قرار است برای خرید
 ۱۸میلیون دوز مذاکره مذاکره کنیم .مقداری هم از منابع دیگر واکسن سازان
دنیا ،مازاد بر آن مذاکره برای خرید کرده ایم .مسیر دومی که برای تامین واکسن
دنبال می کنیم تامین واکسن از طریق قرارداد تولید مشترک و استفاده از دانش
بیرون است که این کار را طی مذاکره با دو سه کشور دنبال می کنیم.

نمکی گفت :سومین روش تکیه بر دانش و توان داخلی است .خوشبختانه تاکنون
چهار شرکت در این زمینه در ایران فعالیت می کنند و گزارش خود را به سازمان
بهداشت جهانی داده اند و امیدواریم برای دو مورد آنها در جلسه ای که روز
چهارشنبه داریم ،اجازه آزمایش و کلینیکال ترایال بر روی مدل انسانی از روزهای
آینده صادر می شود.
به گزارش ایرنا ،با گذشت حدود یکسال از زمان پیدایش ویروس کرونا ،تاکنون
سه شرکت بزرگ واکسن ساز در آمریکا ،انگلیس و آلمان تولید واکسن کرونا را
با اثربخشی باالی  ۹۰درصد اعالم و واکسن خود را برای تایید سازمان بهداشت
جهانی معرفی کرده اند .ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹از اواخر سال ۲۰۱۹
در 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.

کاهش  50درصدی
تردد در جاده های
کهگیلویه و بویراحمد
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بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی

رییس قوه قضاییه:

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد
بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی خود را
از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
لذا از واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

شرایط مناقصه :

 - 1دستگاه مناقصه گذار  :استانداری کهگیلویه و بویراحمد

 - 2موضوع مناقصه  :بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان ،بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی

 ۸راه برای محافظت از خود
هنگامی که فردی در خانه
به کرونا مبتالست

کرونا چهارشنبه صادر می شود

۲

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

حضرت عيسى عليه السالم
َ
أَس ِر ُعوا إلى ُقلوب ِ ُك ُم ال َقاسِ يَ ِة بِالحِ ك َم ِة َق َ
ين َعلَيها َ
جار ِة .
الخطايا فت َ
بل أَن تَ ِر َ
َكون َ
أقسى م َِن الحِ َ
با حكمت و دانايى به سوى دلهاى سخت خويش شتاب كنيد پيش از آن كه گناهان بر آنها
زنگار بندند و در نتيجه ،از سنگ ،سختتر شوند .

آگیه مناقصهعمویم یک مرحله ای

سالمت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :با فوت  ۴۵۳بیمار
دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان
قطعی بیماری کووید ۱۹در کشور به  ۴۵هزار و  ۲۵۵نفر رسید و  ۲۷استان
همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند.
سیما سادات الری روز دوشنبه با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جانباختگان
کرونا در ایران افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز (سوم آذر )۱۳۹۹
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار و  ۴۶۰بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۷۴۴نفر بستری شدند .با این
حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۸۶۶هزار و  ۸۲۱نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۶۱۰هزار و  ۴۰۶نفر
از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین ۵۸۱۲
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت
قرار دارند و تاکنون پنج میلیون و  ۸۲۸هزار و  ۳۰۷آزمایش 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.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت اپیدمی کرونا در استان
اردبیل گفت :نمودار موارد ابتال و بستری کرونا در این استان همچنان
روند افزایشی دارد و به باالترین میزان از زمان شیوع کرونا رسیده است.
هم اکنون شهرهای اردبیل ،پارس آباد و مشکین شهر از استان اردبیل
در وضعیت قرمز یعنی خیلی پر خطر و شهرهای خلخال ،گرمی و نیز در
وضعیت نارنجی یا پر خطر و بقیه شهرها و مناطق این استان در وضعیت
زرد یعنی با خطر متوسط کرونا قرار دارند.
وی افزود :میزان بروز موارد ابتال و بستری کرونا در استان اردبیل هم اکنون
 ۳۵در  ۱۰۰هزار نفر و میانگین مرگ و میر  ۶۰.۵به ازای هر یک میلیون
نفر است که در هر دو شاخص از میانگین کشوری باالتر است.
الری گفت ۴۳ :درصد تخت های بیمارستانی استان اردبیل به بیماران
کووید ۱۹اختصاص دارد ۴۹۳ ،بیمار قطعی کووید ۱۹در بیمارستانها و
مراکز درمانی استان اردبیل بستری هستند و  ۸۲نفر آنها به علت وخامت

اجازه آزمایش انسانی واکسن ایرانی

همت اهلل دانش

سال چهاردهم * شماره  4 * 2749صفحه * 1000تومان

رئیس دادگاه عمومی مارگون خبر داد

 ۸راه برای محافظت از خود
هنگامی که فردی در خانه
به کرونا مبتالست

زندگی با فردی که کرونا دارد نه تنها میتواند
استرسزا باشد؛ بلکه شما را در معرض خطر
ابتال به ویروس قرار میدهد.
راههایی برای محافظت از خود وجود دارد
که در عین حال میتوانید به بیمار خود
نیز رسیدگی کنید .دکتر دیوید هیرشورک،
پزشک داخلی در نورث ول بهداشت ،گفت:
«این وضعیت مهمی است که باید در نظر
گرفت؛ زیرا زمانی که کسی که در خانه به
ویروس کرونا مبتال میشود ،تقریبا  ۵۰درصد
اعضای خانواده در خطر عفونت قرار دارند».
به منظور کمک و مراقبت از فرد دارای کرونا
نباید خود را فراموش کنید .میتوانید درحالی
که به بیمار خود رسیدگی میکنید یا با او
زندگی میکنید از خود نیز مراقبت کنید.
 .۱تست دهید
دکتر اسکات براونشتاین ،مدیر پزشکی سالمت
سولیس در لس آنجلس ،گفت « :اگر کسی در
خانه شما جواب آزمایش مثبت کرونا دارد ،در
اسرع وقت برای خود یک وقت آزمایش کرونا
بگیرید و شما هم تست دهید ».براونشتاین
به  Healthlineگفت « :حتی اگر منفی
باشد ،نمیتوان گفت شما در امان هستید.
متاسفانه ممکن است ویروس زیر سطح
تشخیص باشد و جواب آزمایش منفی ،کاذب
باشد ».براونشتاین میگوید« :اگر به هر دلیلی
میخواهید آزمایش ندهید تا  ۱۴روز باید خود
را قرنطینه کنید ».هر کسی که با فرد مبتال به
کرونا در تماس بوده است باید از این موضوع
اطالع داشته باشد و در اسرع وقت برای تست
کرونا به بیمارستان مراجعه کند .براونشتاین
گفت« :اعضای خانواده و تمام افرادی که با
فرد مبتال به کرونا تماس داشتند باید کرونا
مثبت فرض شوند».
 .۲محدود کردن تماس
فرد دارای کرونا باید خود را از دیگران در خانه
جدا کند .در صورت امکان فرد مبتال به کرونا
باید از یک اتاق خواب و حمام جداگانه استفاده
کند .باید حداقل  ۱.۵تا  ۲متر با افراد خانواده
فاصله داشته باشد .براونشتاین میگوید« :فرد
مبتال به کرونا باید به مدت حداقل  ۱۴روز از
شروع عالئم یا آزمایش مثبت قرنطینه شود و
در موارد شدید...

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

 - ۳برآورد مالی  ( ۶ /۲۴۰ /۰۰۰/۰۰۰ :شش میلیارد و دویست و چهل میلیون ) ریال

 - ۴نوع تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانت نامه بانکی

متقاضیان می بایست تصویر ضمانت نامه بانکی را در سامانه بارگزاری نموده و اصل آن را در پاکت الک و مهر شده
به حراست استانداری کهگیلویه و بویراحمد تحویل دهند.

 - 5مبلغ تضمین  ( ۳۱۲ /۰۰۰/۰۰۰ :سیصد و دوازده میلیون ) ریال

 - 6زمان اولین انتشار اگهی:

 ۱۳۹۹ /۰۹ /۰۴ساعت  ۸صبح

 - 7مهلت دریافت اسناد مناقصه  ۱۳۹۹ /۰۹ /۰۸ :ساعت ۱۴

 - ۸مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی  ۱۳۹۹ /۰۹ /۱۹ :ساعت ۱۴

 - 9زمان بازگشایی پاکت ها  ۱۳۹۹ /۰۹ /۲۰ :ساعت  ۸صبح
 - 10زمان اعتبار پیشنهاد ها ۱۳۹۹ /۱۲ /۲۰ :ساعت ۱۴

 - ۱۱هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 - ۱۲متقاضیان جهت دریافت اسناد ماقصه می توانند به سایت  https://setadiran.ir/setad/cmsمراجعه و
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09۱734۱۲355تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد
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خبریتنها م
پایگاه نه
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زندگی با فردی که کرونا
استرسزا باشد؛ بلکه شما را در معرض خطر ابتال
به ویروس قرار میدهد.
راههایی برای محافظت از خود وجود دارد که در
عین حال میتوانید به بیمار خود نیز رسیدگی
کنید .دکتر دیوید هیرشورک ،پزشک داخلی در
نورث ول بهداشت ،گفت« :این وضعیت مهمی
است که باید در نظر گرفت؛ زیرا زمانی که کسی
که در خانه به ویروس کرونا مبتال میشود ،تقریبا
 ۵۰درصد اعضای خانواده در خطر عفونت قرار
دارند ».به منظور کمک و مراقبت از فرد دارای
کرونا نباید خود را فراموش کنید .میتوانید
درحالی که به بیمار خود رسیدگی میکنید یا با او
زندگی میکنید از خود نیز مراقبت کنید.
 .۱تست دهید
دکتر اسکات براونشتاین ،مدیر پزشکی سالمت
سولیس در لس آنجلس ،گفت « :اگر کسی در
خانه شما جواب آزمایش مثبت کرونا دارد ،در
اسرع وقت برای خود یک وقت آزمایش کرونا
بگیرید و شما هم تست دهید ».براونشتاین به
 Healthlineگفت « :حتی اگر منفی باشد،
نمیتوان گفت شما در امان هستید .متاسفانه
ممکن است ویروس زیر سطح تشخیص باشد و
جواب آزمایش منفی ،کاذب باشد ».براونشتاین
میگوید« :اگر به هر دلیلی میخواهید آزمایش
ندهید تا  ۱۴روز باید خود را قرنطینه کنید ».هر
کسی که با فرد مبتال به کرونا در تماس بوده است
باید از این موضوع اطالع داشته باشد و در اسرع
وقت برای تست کرونا به بیمارستان مراجعه کند.
براونشتاین گفت« :اعضای خانواده و تمام افرادی
که با فرد مبتال به کرونا تماس داشتند باید کرونا
مثبت فرض شوند».
 .۲محدود کردن تماس
فرد دارای کرونا باید خود را از دیگران در خانه
جدا کند .در صورت امکان فرد مبتال به کرونا باید
از یک اتاق خواب و حمام جداگانه استفاده کند.
باید حداقل  ۱.۵تا  ۲متر با افراد خانواده فاصله
داشته باشد .براونشتاین میگوید« :فرد مبتال
به کرونا باید به مدت حداقل  ۱۴روز از شروع
عالئم یا آزمایش مثبت قرنطینه شود و در موارد
شدید طوالنی تر باشد ».اگر در فضای کوچکی
قرار دارید ،فرد مبتال به کرونا را تا حد امکان از
دیگران دور نگه دارید .اگر این فاصله رعایت شود
و به کرونا مبتال شوید به شدت فرد اولیه نیست
و دوز کمی از این ویروس به بدن شما راه یافته
است که سیستم ایمنی بدن به راحتی میتواند با
آن مقابله کند .با این حال ،شما هنوز هم میتوانید
از بیمار مراقبت کنید ،اما تنها برای موارد ضروری
وارد فضای متعلق به فرد بیمار شوید .برای مثال،
هنگامی که برای فرد بیمار غذا میبرید از گذراندن
زمان طوالنی در اتاق او پرهیز کنید».
 .۳پنجرهها را باز نگه دارید
برای بهبود تهویه در محل زندگی خود ،پنجرهها
را به اندازه قابل تحمل باز نگه دارید؛ حتی اگر
مجبور بودید از وسایل گرمایشی استفاده کنید،
پنچرهها را نبندید .این امر بسیار اهمیت دارد زیرا
در داخل خانه ویروس میتواند در قطرههای بسیار
کوچک در هوا باقی بماند و به طور بالقوه دیگران
را آلوده کند.
 - ۴ماسک بپوشید
بیش از پیش به پوشیدن ماسک اهمیت دهید.
تمام افراد خانواده و از جمله بیمار نیز باید
پوشیدن ماسک را بسیار جدی بگیرند .استفاده
از ماسک (تا حد امکان) در میان همه اعضای
خانوار به ویژه فرد آلوده باید رعایت شود .ماسکها
به مهار عفونتهای تنفسی از بینی و دهان فرد
آلوده کمک میکنند .پوشیدن ماسک حفاظت
 ۱۰۰درصدی را تضمین نمیکند؛ اما انجام این
کار میتواند احتمال ابتال را کاهش دهد .همچنین
به پوشیدن عینک یا شلف نیز توجه کنید که
راهی برای ورود ویروس به مخاط چشم خود باقی
نگذارید.
 - ۵دست ها را بشویید و سطوح را ضدعفونی
کنید
دست هایتان را اغلب با صابون و آب حداقل به
مدت  ۲۰ثانیه بشویید ،به خصوص پس از نزدیک
بودن به فردی که بیمار است .اگر دسترسی مدام
به آب و صابون ندارید میتوانید از مواد ضدعفونی
کنندهی حاوی  ۶۰درصد الکل استفاده کنید .از
تماس چشم ،بینی و دهان با دست های شسته
نشده اجتناب کنید .بیمار هم باید نسبت به شستن
مرتب دستهای خود توجه نماید .همچنین تمیز
کردن و ضدعفونی کردن سطوح و اقالمی که لمس
شدند ،هر روز توصیه میشود مانند میزها ،درها،
سوییچ المپها ،دستهها ،دستگیرهها ،توالتها،
سینکها.
 .۶تغذیه سالم
با دکترتان در مورد اینکه آیا باید مکمل مصرف
کنید یا نه صحبت کنید .داشتن یک رژیم غذایی
سالم و اجتناب از افزایش وزن بسیار مهم است.
به گزارش سیدیسی ،بزرگساالنی که شرایط
پزشکی خاصی دارند ،با رژیم غذایی سالم به
تسریع روند درمان خود کمک میکنند.
 - ۷تکیه بر منابع مورد اعتماد
گوش دادن به آنچه دوستان ،خانواده و کسانی که
در رسانههای اجتماعی میگویند میتواند شما
را در دردسر بیندازد .در این مورد تنها به منابع
موثق ،کارشناسان و رسانههای معتبر اعتماد کنید.
 - ۸صحبت کردن با یک دوست
دوستان و خانواده میتوانند برای بیان احساسات
در دوران سخت قرنطینه ،موثر باشد .جواب
آزمایش مثبت کرونا میتواند شما و خانوادتان
را دچار اضطراب ،افسردگی ،ترس و تنهایی کند
که صحبت کردن با یک دوست ،مشاور یا اعضای
خانواده میتواند از نظر روانی شما را ساپورت کند.

کاریکاتور

وزارت بهداشت گرفتار حاشیه نشود

رئیسی با بیان این که اگر ایران راه ترانزیت
مواد مخدر را باز بگذارد ،تمام اروپا و آمریکا
را مواد مخدر فرا می گیرد ،افزود :جوانان ما
با ازخودگذشتگی در برابر قاچاق مواد مخدر
و باندهای قاچاق می ایستند و ما قربانی این
مسأله هستیم و این که به جای تقدیر علیه ما
قطعنامه می دهند ،پدیده عجیبی است.

قطعنامه ابزار سیاسی نظام سلطه علیه
کشورهای مستقل است
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از
سخنانش با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی حقوق
بشر سازمان ملل که با هدایت کانادا و حمایت
رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی کشورهای
اروپایی صادر شده است ،اظهار داشت :امروز بر
همگان ثابت شده غربی ها از قطعنامه ها به
عنوان ابزاری سیاسی علیه کشورهای مستقل
استفاده می کنند.
رئیسی بر همین اساس متذکر شد :این که
اکثریت کشورها از میان  ۱۹۳کشور موافق
این قطعنامه به اصطالح حقوق بشری نبودند،
نشانگر رو شدن دست طراحان این قطعنامه
برای آنهاست و کشورها متوجه شده اند که
حقوق بشر دستخوش سیاست زدگی جدی
شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخورد دوگانه
غربی ها با عملکرد جمهوری اسالمی ایران
در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،گفت :سازمان
ملل از سویی از عملکرد ایران در مبارزه با مواد
مخدر تقدیر می کند و می گوید صداقت شما
در این زمینه بیشتر از دیگر کشورهاست و
در این راه خسارت های مالی و جانی زیادی
متحمل شدید اما از سوی دیگر علیه ما
قطعنامه می دهند.

رییس قوه قضاییه گفت :سازمان ملل در
برخورد با مبارزه جمهوری اسالمی با مساله
مواد مخدر و قاچاقچیان ،دچار تناقض است
و از یک سو از عملکرد ما تقدیر می کند و از
سوی دیگر علیه ما قطعنامه می دهد.
به گزارش امید مردم به نقل از قوه
قضاییه ،سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح
امروز(دوشنبه) شورای عالی قوه قضاییه که در
اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای
رعایت پروتکل های بهداشتی در دو سالن
جداگانه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد ،با
گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای
بسیجی تأکید کرد :مادامی که بسیج باشد و
روحیه بسیجی بر کشور حاکم باشد ،دشمن به
این کشور طمع نخواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه از ایمان ،اخالص ،صداقت،
بصیرت ،مردمداری ،دشمن شناسی و دشمن
ستیزی و تالش برای تحقق شعار «ما می
توانیم» به عنوان شاخصه های فرهنگ بسیج
یاد کرد و گفت :امروز کادر درمان و پرستاری
ما با روحیه بسیجی به مبارزه با ویروس
منحوس کرونا و یاری مردم برخاسته اند.
وزارت بهداشت گرفتار حاشیه سازی ها
نشود؛ کشور نیازمند انسجام است
رئیسی با بیان این که در این شرایط کشور
نیازمند انسجام و همدلی و هماهنگی است ،به

مسئوالن وزارت بهداشت توصیه کرد که درگیر
حاشیه ها نشوند و در یک کار جمعی همه
ظرفیت های علمی و پژوهشی و امکانات و
نیروی انسانی کارآمد این مجموعه را در جهت
تأمین امنیت جانی مردم به کار گیرند.
رئیس قوه قضاییه توجه به فرهنگ بسیج
را برای پیشبرد مأموریت های دستگاه قضا
ضروری دانست و اظهار داشت :روحیه بسیجی
و استفاده از نیروهای قدرتمند ،متدین و
انقالبی می تواند ما را در پیشگیری و کشف
جرم و همچنین آسیب شناسی و آسیب زدایی
و حل اختالفات و اصالح مجرمین یاری دهد و
مشکالتمان را بکاهد.
رئیسی افزود :بسیج به عنوان سازمانی کارآمد،
از مهم ترین ظرفیت های مردمی است که
قانون زمینه همکاری آن با دستگاه قضایی
را فراهم کرده و بسیج حقوقدانان به عنوان
یکی از ارکان این مجموعه ،می تواند با آموزش
همگانی و افزایش اطالعات حقوقی مردم به
دستگاه قضایی در انجام مأموریت هایش کمک
کند.
وی خاطر نشان کرد :روحیه بسیجی در هر
بخشی حاکم باشد ،آن بخش کارآمد و موفق
خواهد شد و با فرهنگ بسیج می توانیم بر
همه مشکالت و توطئه ها و فتنه ها و نقشه
های دشمنان فائق آییم.

رییس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
با بیان اینکه موج جدید بیماری کووید  19در
کل دنیا آغاز شده و کشور ما نیز از تنشهای
این موج جدید مصون نخواهد بود ،بر پرهیز
از دورهمی های خانوادگی به عنوان یکی از
اصلیترین کانونهای ابتال تاکید کرد.
دکتر علیرضا زالی در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه در عرصه جهانی شاهد موج جدید
بیماری کووید  19هستیم ،گفت :طی دو روز
گذشته در ایاالت متحده آمریکا باالترین میزان
مرگ و میر از شروع بیماری کرونا ثبت شد،
همچنین آمار کسب شده از کشورهای اروپایی
نیز مبنی بر افزایش آمار ابتال و مرگ و میر
است .بنابراین موج جدید افزایش بیماری در
دنیا آغاز شده و طبیعتاً از آنجا که این بیماری
یک پاندمی است ،کشور ما نیز از تنشهای
موج جدید بیماری مصون نخواهد بود.
وی با بیان اینکه بخشی از افزایش آمارهای
ابتال و فوتی کشور در همخوانی با گسترش
جهانی این بیماری است ،اظهار کرد :همانطور
که از قبل پیش بینی میکردیم در فصل پاییز
با سرد شدن تدریجی هوا ،بروز بیماریهای
تنفسی و به خصوص با توجه به عدم امکان
حضور در فضاهای غیر مسقف و باز و همچنین
افزایش حضور افراد در فضاهای بسته ،بار
بیماری نیز افزایش یافته است.
زالی با اشاره به مطالعه اخیر نیچر در رابطه
با نقش مداخالت کرونایی در کاهش گسترش

جوانان؛
ناقالن خطرناک دورهمیهای خانگی

کروناویروس ،اظهار کرد :بر اساس نتایج این
مطالعه متاسفانه تجمعات کوچک و متوسط
و یا همان گردهماییهای کوچک در رده اول
مخاطرات اجتماعی و عامل شیوع بیماری قرار

بازار سیاه داروهای کرونا
مردم را سردرگم کرده است

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :داروهای
متعددی در خیابان ناصرخسرو به نام داروی
کرونا به قیمت دهها میلیون تومان فروخته
میشود که معلوم نیست از کجا میآیند و نیز
مشخص نیست داروی گیاهی تولید شده در
کرمانشاه چطور بدون تایید کمیته درمان کرونا
وارد بازار شده است.
مینو محرز روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار
ایرنا افزود :هیچ داروی جدیدی برای کرونا در
دنیا تولید نشده است .در مورد دارو نگرانی که
وجود دارد این است که برخی افرادی که با

رسانه ها مصاحبه می کنند ،اسم برخی داروها
را بیان و اعالم می کنند که بیماران فالن دارو
را مصرف کنند ،این مساله باعث شده دوباره
ناصرخسرو و بازار سیاه دارو شلوغ شده و
دارویی که سه تای آن مثال سه میلیون تومان
بوده اکنون به قیمت  ۲۰تا  ۴۰میلیون تومان
در ناصرخسرو فروخته می شود.
وی گفت :هنوز هیج دارو و درمان اختصاصی
برای کووید ۱۹وجود ندارد .حتی رمدسیویر
هم به عنوان داروی اثربخش بر کووید ۱۹تایید
نشده است .یکی از داروهایی که به قیمت

گرفته است.
وی با بیان اینکه دورهمیهای خانگی کامال در
زمره این گروه پرمخاطره قرار میگیرد ،عنوان
کرد :در همین راستا کشورهای ایتالیا و اسپانیا
گزاف و بی حساب و کتاب در ناصرخسرو
فروخته می شود ،رمدسیویر است ،این دارو
در ایران هم تولید می شود و در صورت نیاز
بیماران در بیمارستان با امضای متخصص
عفونی برای بیمار تامین می شود ،پوکه های
این داروی تزریقی را هم مثل پوکه داروهای
مخدر می گیرند که به بازار سیاه نرود.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :داروی
رمدسیویری که اکنون در بازار سیاه است،
اگر از تولیدات کارخانه های داخلی است باید
معلوم شود که از کجا به بازار سیاه می آید
و اگر هم از کشورهای دیگر است که واقعا
فاجعه است و معلوم نیست از کجا می آورند.
رمدسیویر ایرانی که اکنون در ایران در دو
کارخانه تولید می شوند ،کیفیت خوبی هم
دارند طبق مقررات باید فقط در بیمارستان
توزیع شوند ،بنابراین باید معلوم شود ،داروی
رمدسیویری که اکنون در ناصرخسرو هست از
کجا می آید.
وی گفت :وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
باید بر توزیع این دارو و داروهای دیگری که در
بازار آزاد توزیع می شوند ،بیشتر نظارت کند.
محرز افزود :نکته دیگر درباره داروی گیاهی که
می گویند در کرمانشاه ساخته اند و گفته اند
کووید ۱۹را در درمان می کند .معلوم نیست
این دارو چیست و از کجا تاییدیه گرفته ،در
حالی که هنوز در کمیته کشوری درمان ستاد
ملی کرونا اصال مطرح نشده ،چطور ممکن
است ،سازمان غذا و دارو به دارویی که هنوز
در کمیته علمی کرونا تایید نشده ،مجوز بدهد،
این کارها مردم را سردرگم می کند و مردم
میلیونها تومان برای دارویی پول می دهند که
اصال معلوم نیست ،چیست و هنوز تایید نشده
است.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :یکسری
داروهای گیاهی یا با پایه گیاهی در دنیا تولید

رئیس قوه قضاییه با اشاره به “آشفتگی
وضعیت اجتماعی آمریکا” تصریح کرد :امروز
به خاطر آزادی سالح گرم در آمریکا هزاران نفر
به خاک و خون کشیده می شوند و فضای آنجا
ناامن است اما کسی برای این مسأله و بسیاری
از کارهای ضد حقوق بشری در آمریکا و اروپا
قطعنامه صادر نمی کند.
رئیسی ادامه داد :کانادا به عنوان بانی قطعنامه
ضد ایرانی از بزرگ ترین ناقضان حقوق انسان
است که هم حقوق مردم خودش را تضییع
می کند و هم به پناهگاهی برای مفسدان و
تبهکاران تبدیل شده است و باید علیه آن
قطعنامه بدهند.
رئیس دستگاه قضا این نکته را هم متذکر شد
که جمهوری اسالمی ایران بر اساس مبانی و
آموزه های دینی و تأکیدات امامین انقالب
اسالمی و اصول قانون اساسی به کرامت و
حقوق انسان اعتقاد دارد و به معنای واقعی
کلمه به رعایت حقوق بشر پایبند است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر
از همکاران دستگاه قضا در رعایت اصول
بهداشتی در مواجهه با کرونا خاطر نشان کرد:
همه بخش های قضایی و اداری قوه قضاییه
ضمن حفظ سالمت همکاران و ارباب رجوع،
باید از همه ظرفیت ها استفاده کنند تا روند
دادرسی و رسیدگی به کار مردم دچار وقفه یا
اختالل نشود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با تقدیر از
خدمات دکتر محمدباقر ذوالقدر معاون سابق
راهبردی قوه قضاییه ،ابراز امیدواری کرد با
تالش دکتر صاحبکار معاون راهبردی جدید
و همکاری با مرکز ف ّناوری قوه قضاییه ،روند
حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند با سرعت
بیشتری پیگیری شود.
رئیسی استفاده از ف ّناوری های نوین و
هوشمندسازی دستگاه قضا را از ضرورت
های دوره تحول قضایی عنوان کرد و آن را
گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی مردم
به دادرسی الکترونیک و تحقق عدالت قضایی
دانست.

یکی از دالیل افزایش بیماری در دوره جدید
را تجمعات فردی و اجتماعی اعالم کردهاند.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
در رابطه با نقش موثر گردهمایهای خانگی
در شیوع بیشتر بیماری ،گفت :با شروع فصل
سرما و طوالنیشدن شب ها از مردم شریف
تهران میخواهیم که از دورهمیهای خانگی
و خانوادگی که به شدت کانون ابتالی بیماری
است ،اجتناب کنند.
وی با اشاره به یک نکته مهم در این رابطه،
اظهار کرد :در تجمعات خانگی افراد جوان
که معموالً به علت کفایت سیستم ایمنی فاقد
عالئم بیماری هستند نیز حضور دارند که
متاسفانه این افراد ناقالن فعال و خطرناک
بیماری محسوب می شوند که با شرکت در
جمعهای خانوادگی میتوانند باعث انتقال
بیماری شوند.
زالی در پایان با بیان اینکه در اکثر جمعهای
خانوادگی افراد مسن و سالمندان نیز حضور
دارند ،گفت :بنابراین حضور ناقالن جوان در
کنار افراد مسن خانواده میتواند باعث افزایش
چشمگیر آمار مرگ و میرها شود ،چراکه یکی
از دالیل افزایش آمار فوتیهای کرونا جمعیت
پر خطری است که در معرض این بیماری
قرار میگیرند و این مساله در دورهمیهای
خانوادگی اتفاق میافتد.

می شوند که خیلی هم خوب و اثربخش
هستند اما با حساب و کتاب و تاییدیه های
علمی تولید می شوند .تولید این داروها سالها
طول می کشد و مدتها طول می کشد که
تاییدیه بگیرند و باید مراحل کارآزمایی بالینی
دقیق داشته باشند .این همه وزارت بهداشت
برای درمان کرونا پروتکل نوشته اما مراکز
درمانی کارهایی انجام می شود که واقعا مردم
سردرگم می شوند.
محرز درباره تولید واکسن کرونا نیز گفت :تولید
واکسن کووید ۱۹در آمریکا یک پیشرفت مهم
است تاثیر واکسن شرکت فایزر که با همکاری
شرکت آلمانی بیو ان تک ساخته می شود از
این نظر مهم است که مانند واکسن ایدز که
در دنیا به دنبال ساخت آن هستند ،یک نوع
واکسن  RNAاست .عمکرد موفق این واکسن
می تواند امیدهایی برای تولید واکسن ایدز هم
به وجود آورد .در واقع اگر این واکسن کرونا
موفق عمل کند برای همه ویروس های مشابه
که واکسن ندارند می توان واکسن ساخت.
وی ادامه داد :واکسن کرونا دانشگاه آکسفورد
و واکسن کرونا شرکت مدرنا آمریکا هم تولید
شده و همه اینها وارد مرحله تایید سازمان
بهداشت جهانی شده اند و اگر سازمان بهداشت
جهانی تایید کند ،اعالم کرده اند که از ابتدای
سال جدید میالدی وارد بازار می شود.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :همه
نگران این هستیم که واکسن تولیدی کرونا
زمان اثربخشی مناسبی داشته باشد و انتظار
داریم واکسن کرونایی که تایید می شود
حداقل به اندازه واکسن آنفلوانزا یکسال ایمنی
بدهد و هر سال یکبار تکرار شود ،اگر این طور
باشد یک پیشرفت بزرگ و واکسن بسیار موثر
است اما اگر قرار باشد هر دو یا سه ماه یکبار
تکرار شود ،خیلی ارزش ندارد.
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جامعه
رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه خبر داد

بازداشت  ۱۲نفر از کارکنان قوه قضاییه
به اتهام گرفتن رشوه

رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه خبر داد که در ماه های
اخیر  ۱۲نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخشهای مختلف به اتهام
ارتشاء دستگیر و همچنین  ۱۸نفر از وکالیی که در بخشهای
مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پروندهها با پرداخت رشوه
تالش میکردند بازداشت شدند.
حجت االسالم عبداللهی در نشست شورای عالی قضایی از اقدامات
صورت گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطین با دستگاه
قضا از جمله وکالی رسمی دادگستری گزارشی ارائه کرد و گفت:
در ماه های اخیر  ۱۲نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخشهای
مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر شدهاند.
وی ادامه داد :همچنین  ۱۸نفر از وکالیی که در بخش های
مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پروندهها با پرداخت رشوه
تالش می کردند بازداشت شدند و در همین زمینه یک کارچاقکن
حرفه ای که به صورت علنی در مقابل یکی از مجموعه های قضایی
فعالیت داشت ،دستگیر شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تأکید بر لزوم برخورد
با افراد فاسد در مجموعه مرتبطین با دستگاه قضا ،تصریح کرد:
مفسدین باید بدانند که وضعیت برای هر گونه فعالیت ناسالم در
قوه قضاییه قرمز است .ما اجازه نمی دهیم چهره دستگاه کارآمدی
که قضات آن بعضاً به صورت شبانه روزی در آن مشغول خدمت
هستند و با اجاره نشینی و سختی زندگی خود را می گذرانند ،با
این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشان داده شود .انتظار
این است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی
در این مجموعه رخ ندهد.

توزیع کیتهای تشخیص سریع کرونا
در مراکز منتخب

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت از توزیع
کیتهای تشخیص سریع آنتیژن ویروس کووید -۱۹از امروز
خبر داد و گفت :این تست برای مراجعینی است که برای گرفتن
مراقبت به مراکز خدمات جامع سالمت منتخب کووید-۱۹
مراجعه میکنند.
دکتر سیامک سمیعی ،با بیان اینکه طبق دستور معاون بهداشت
وزارت بهداشت ،کیتهای تشخیص سریع آنتیژن ویروس
کووید -۱۹از امروز توزیع میشوند ،گفت :بر این اساس تا پایان
هفته تمام دانشگاههای علوم پزشکی سهمیه کیت سریع آنتیژن
خود را دریافت میکنند.
وی افزود :در مرحله اول مصرف تقریبی یک هفته دانشگاهها بر
اساس جمعیتشان در اختیارشان قرار میگیرد .در این مرحله
هدف تامین کیتهای مورد نیاز فعالیتهای دانشگاهها در گام
چهارم است.
سمیعی با بیان اینکه نمونهبرداری و آزمایش بر اساس پروتکلهای
ابالغی انجام میشود و هزینهای برای گیرنده خدمت ندارد ،ادامه
داد :این وسایل برای انجام آزمایش در آزمایشگاه نیست ،بلکه
برای مواردی مانند مراجعینی است که برای گرفتن مراقبت به
مراکز بهداشتی_ درمانی منتخب یعنی مراکز خدمات جامع
سالمت منتخب کووید -۱۹مراجعه میکنند .باید توجه کرد که
در آزمایشگاههای کووید -۱۹همچنان تست  PCRانجام میشود.
پیش از این نیز سمیعی در گفتوگو با ایسنا ،اعالم کرده بود
که در مراکزی که امکان انجام آزمایش آنتیژن ویروس به روش
تشخیص سریع را خواهند داشت ،نیازی به ارسال نمونه به محل
دیگر وجود نداشته و نتیجه هر آزمایش معموالپس از  ۱۵تا ۳۰
دقیقه قابل گزارش خواهد بود.
به گفته وی ،از نقاط ضعف روش تشخیص آنتیژن با استفاده از
وسایل تشخیص سریع ،حساسیت نسبی کمتر آن در مقایسه با
روش تشخیص مولکولی است که آن را با محدود کردن استفاده
از این روش به افراد عالمتدار تا حد زیادی جبران میکنند.
بنابراین از وسایل تشخیص سریع اساسا باید در افراد عالمت دار
برای تشخیص بیماری استفاده کرد و موارد استفاده از آن در افراد
بیعالمت بسیار محدود است چون این انتظار وجود دارد که به
دلیل تعداد ویروس کمتر در افراد بدون عالمت ،موارد منفی کاذب
بیشتری مشاهده شود.

درصدی
موفقیت ۷۰
ِ

واکسن کرونای آکسفورد

«آسترازنکا» روز (دوشنبه) اعالم کرد واکسن کرونایی که بهصورت
مشترک با دانشگاه آکسفورد ساخته است تا  ۷۰درصد در
پیشگیری از بیماری مؤثر است .این آزمایشگاه توضیح داد که
این نتایج موقت و اولیه آزمایشهای بالینی است که در مقیاسی
وسیع در انگلیس و برزیل انجام شده است .آسترازنکا و آکسفورد
دو شیوه متفاوت از تزریق این واکسن را بررسی کردند .در شیوه
اول نیم دوز واکسن و به دنبال آن یک دوز کامل با فاصله حداقل
یک ماه روی داوطلبان امتحان شد که  ۹۰درصد مؤثر بود .در
شیوه دوم از دو دوز کامل با فاصله یک ماه استفاده شد که ۶۲
درصد تأثیر داشت .نتایج ترکیبی ،میانگین اثربخشی  ۷۰درصد را
نشان میدهد .این واکسن نسبت به واکسنهای فایزر-بیونتک و
مدرنا که اثربخشی آنها از  ۹۰درصد بیشتر و به  ۹۵درصد نزدیک
میشود ،فع ً
ال اثربخشی کمتری دارد که دلیل آن احتماال مربوط به
اعالم نتایج اولیه آزمایشها است.
به گزارش ایندیپندنت ،هماکنون واکسن مشترک شرکت فایزر و
بیونتک ،باالترین میزان اثربخشی را در میان واکسنهای مقابله
با کرونا نشان داده است و  ۹۵درصد افرادی که این واکسن را
دریافت کردهاند ،آمادگی ایمنی مناسبی برای مقابله با این ویروس
پیدا کردهاند.

