امتحانات دانش آموزان حضوری است
مگر اینکه ستاد کرونا اجازه ندهد

تاوان سختی در انتظار جنایتکاران
ترور شهید فخری زاده است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی مشکالت اخیر شبکه
شاد گفت :یک بخشی مربوط به زیرساخت فنی و بخش دیگر
مربوط به کاستی های نرم افزاری است که شناسایی شده و در
حال ترمیم است .این کار با توسعه زیرساخت ها و رفع اشکاالت
فنی در حال انجام است و تیم مسئولین فنی به ما نوید داده اند
که در یکی دو هفته آینده این مشکل هم برطرف خواهد شد...

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تاوان سختی در انتظار جنایتکاران
ترور شهید فخری زاده است ،گفت :این تاوان به زودی اتفاق
خواهد افتاد.آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روزگذشته در
نشست با اعضای شورای فرماندهی و مسئوالن مرکز مقاومت
بسیج قوه قضائیه که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد ،با
محکومیت ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده.... ،
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یکشنبه  9آذر  29 * 1399نوامبر  13 * 2020ربیع الثانی 1442
در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد

الزام همراه داشتن کارت
ملی برای مراجعه به
ادارات و حمل و نقل عمومی
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام همراه
داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت در ادارات
و همچنین استفاده از حمل و نقل عمومی ،جهت
کنترل افراد کرونا مثبت خبر داد.
دکتر علیرضا رییسی در حاشیه ستاد ملی مقابله با
کرونا ،ضمن تسلیت شهادت یکی از دانشمند کشور
شهید محسن فخریزاده ،گفت :عزیزی که در ایام
کرونا و در تحریمی که در آن هستیم ،در زمینه
تولید کیت ،واکسن و تجهیزات پزشکی مقابله با
کرونا بسیار فعال بودند و حاصل کار این عزیز را
هنوز هم داریم استفاده میکنیم .به ویژه کار بسیار
بزرگی که به رهبری ایشان در حوزه واکسن کرونا
در حال انجام بود .واقعا باید این اقدام تروریستی
و ددمنشانه را محکوم کرد .علیرغم تحریمهایی
که بر دوش ما سنگینی میکند ،نه تنها کمکی
در این حوزه به ما نمیشود ،بلکه دانشمندان ما را
هم به شهادت میرسانند .وی با بیان اینکه امروز
گزارشات متعددی در ستاد کرونا ارائه شد ،گفت:
گزارشی از روند درمان و اقداماتی که طی  9ماه در
حوزه درمان و مراقبت از بیماران انجام شده ،ارائه
شد که این اقدامات جای افتخار دارد .گزارشات
دیگری هم در زمینه ارزیابی محدودیتها انجام
شد و جا دارد صمیمانه از مردممان سپاسگزاری
کنم که بسیار با دقت رعایت کردند .رییسی گفت:
در عین حال امروز هم خبرهای خوبی داریم؛ به
طور کلی با توجه به رعایتی که مردم انجام دادند
و میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی که به باالی
 90درصد رسیده است ،روند بیماری رو به کاهش
گذاشته و در حال حاضر در  160شهر و شهرستان
قرمز ،حدود  145شهر روند رو به کاهش دارند و
روند کاهشی شروع شده که بسیار جای خوشحالی
است و در  15شهر باقی مانده نیز فکر میکنم طی
این هفته روند کاهش آغاز خواهد شد .وی ادامه
داد :خبر خوب دیگر این است که  89شهری که
قرمز بودند که از  5آبان  43شهر بود و  14آبان 46
شهر دیگر به آن اضافه شد ،آن  89شهر....

پاساژها ،آرامستان ها و پایانه ها،

 ۱۴عملیات امداد و نجات
آبگرفتگی دراستان

پاشنه آشیل
مقابله با کرونا

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد
گفت ۱۴ :عملیات امداد و نجات آبگرفتگی در
سامانه بارشی اخیر استان از سوی امدادگران این
نهاد انجام شد .سیداماناهلل جهانبین روز شنبه
اظهار داشت ۱۲:مورد از این حوادث در شهرستان
باشت و  ۲مورد نیز در شهرستان دنا انجام شده
است .وی از ریزش آوار و خسارت به سه خانه
روستایی به دلیل بارش های اخیر و آبگرفتگی در
شهرستان باشت خبر داد .مدیرعامل جمعیت هالل
احمر کهگیلویه و بویراحمد تصریح ...
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حقوق شهروندی
حلقه مفقوده درمقابله با کرونا

این روزها حقوق شهروندی با کرونا پیوند خورده
و خروجی این پیوند ،بایدها و نبایدهایی است که
گاهی جان می دهند و گاهی جان می گیرند .با
شیوع کرونا در کشور و نبرد تمام عیار در جبهههای
مختلف مقابله با این ویروس ،کلید واژهای جدیدی
در ادبیات حقوق شهروندی و به تعبیری دیگر
حقوق انسانی رقم خورد .وقتی شاه کلید مقابله با
کرونا ،پیشگیری میشود و شیوع واژه ترسناک این
ویروس ،به یقین چرخه مقابله با این چالش با تکیه
بر افراد حاضر در جامعه رقم خواهد خورد .مقابله با
کرونا در کشورهای مختلف با در نظر گرفتن فاصله
گذاریهای اجتماعی کلید خورد و در ....
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راه  ۲۰روستای دیشموک
در کهگیلویه و بویراحمد
مسدود شد
2
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کرونا را با اجرای قرنطینه هوشمند
کنترل کنیم

مشاور عالی وزیر بهداشت معتقد است :انجام آزمایش
وسیع ،شناسایی و ردیابی بیماران کرونایی و افراد در
تماس با آنها ،غربالگری و قرنطینه کردن به موقع بیماران
و افراد در تماس با آنان از مهمترین مراحل قرنطینه
هوشمند محسوب میشود که با اجرای آنها میتوان کرونا
را کنترل و مهار کرد.
در قرنطینه هوشمند افراد در تماس با بیماران هم باید تا
مشخص شدن آزمایش خود در قرنطینه بمانند و از تماس
با آنها در این مدت به شدت خودداری شود.
قرنطینه هوشمند به عنوان یک راهکار اساسی برای کنترل
و مهار بیماری کرونا در برخی کشورها مانند کره جنوبی
بکار گرفته شده و موفقیت های خوبی برای این کشورها به
ارمغان آورد ،ما هم می توانیم از این تجربیات برای در بند
کشیدن این ویروس بهره بگیریم.

مدیر عامل هالل احمرکهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

با توجه به مهار نشدن بیماری و ادامه شیوع کرونا در ماه
های گذشته ،شاهد رکوردزنی هایی در ابتال ،بستری و
فوت شدگان هستیم ،به نظر می رسد با راه اندازی طرح
قرنطینه هوشمند بتوانیم بر این بیماری سرکش ،فائق
بیاییم.
برخی کشورها با انجام آزمایش وسیع ،شناسایی و ردیابی
به موقع بیماران و افراد در تماس با آنها و قرنطینه افراد
مشکوک ،دست از اعمال محدودیت های گسترده کشیدید.
دکتر اسماعیل اکبری ،مشاور عالی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم
پزشکی سراسر کشور با طرح سوالی مبنی بر آیا قرنطینه
هوشمند می تواند بیماری را کنترل کند و ما باید آن را
اجرا کنیم ،نوشت :با ردیابی بیماران و افراد در تماس با آنها
و قرنطینه افراد در تماس با مبتالیان می توان این بیماری

را تا حد زیادی مهار کرد.
پس از اجرای این طرح ،همکاران اپیدمیولوژیست می
توانند اعالم کنند کجا را و به چه مدتی باید ببندیم (lock
 .) downاصرار بر تعطیلی عمده گران ترین روش برای
کنترل بیماری است و هرگز امکان استمرار برای آن وجود
ندارد بلکه تنها فرصتی فراهم می کند تا نظام سالمت به
وظایف خود عمل کند.
با توجه به حضور ویرانگر ویروس کرونا در کشور که خواب
را از چشمان شما و جان را از کالبد مردمان گرفته است،
الزم دیدم نامه ای دیگر پیرو نامه شماره /۵۵/۱۰۴د مورخ
 ۱۱فروردین سال  ۹۹بنویسم و در درجه اول تقاضا کنم
آن نامه را یکبار دیگر پس از گذشت هشت ماه مطالعه
فرمایید.
علت نوشتن این نامه تغییراتی است که در ساختار
مدیریتی کشور برای کنترل کرونا ایجاد شده و نتایجی که
از آلودگی این ویروس منحوس برای مردمانمان پیش آمده
منجر به تغییر شاخص های ارزیابی شده است.
ورود حاکمیت برای پشتیبانی از مجریان در کنترل کرونا،
تاسیس قرارگاه در ستاد ملی کرونا به رهبری وزیر کشور،
تشکیل شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا در وزارت
بهداشت ،حضور ساختارهای علمی و دلسوز اجتماعی،
مانند بسیج کشور برای پشتیبانی نیروهای بهداشتی ،اعالم
آمادگی میلیونی نیروهای تحت پوشش سازمان هالل احمر
و تغییرات علمی در شناخت عملکرد ویروس و چگونگی
مهار آن از جمله تغییرات در این زمینه است.
همانطور که قبال ذکر شده است ،مقابله با یک اپیدمی
(که امروز پاندمی شده) از استانداردهای علمی روشنی
برخوردار است و عدم رعایت آن منجر به شکست و مرگ
مردم می شود .اصول و دالیل کنترل اپیدمی ناشی از
ویروس شامل موارد زیر است:
 شناخت عملکرد و عامل اپیدمی و بیولوژی انتشار وبیماری زایی آن که امروز به خوبی انجام شده و می دانیم
که انسانی عامل انتشار و انسان دیگری آماده ابتال است.
 انسان های مبتال به سه گروه ،شامل بیماران نیازمندمراقبت در بیمارستان ،بیماران نیازمند مراقبت سرپایی و
بیماران بدون عالمت تقسیم می شوند.
هر سه گروه چه در خانه ،خیابان و چه در بیمارستان،
حاملین ویروس و عاملین انتشار آن بوده و این سه گروه به
عنوان عامل و نماد انتشار ویروس ،گروه اصلی هدف نظام
سالمت هستند.
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شناسایی زودرس مبتالیان از اهداف اصلی نظام
سالمت است
مشاور عالی وزیر بهداشت در این نامه آورده است :شناسایی
زودرس همه مبتالیان (Totally Early Detection
 )=TEDو پاسخ سریع به آنها ()Rapid Response
اهداف اصلی نظام سالمت است.
برای هدف اول ،از هر چه در اختیار داریم استفاده می
کنیم ،استاندارد امروز استفاده از کیت های  PCRاست،
اما مسئولین حوزه سالمت هرگز نباید منتظر لوازم تسهیل
گر باشند و پاسخ سریع را لحظه ای به عقب بیاندازند.
به خاطر داشته باشیم که در چهار روز اول ابتال بین
 ۱۰۰-۸۰درصد تست ها منفی کاذب هستند و پس از آن
احتمال مثبت شدن بیشتر می شود و روز هشتم تا دهم
به  ۱۰۰-۸۰درصد می رسد و از آن به بعد باز هم کاهش
می یابد ،به طور خالصه قریب  ۳۸درصد موارد تست ها
 PCRمنفی کاذب هستند آن هم در شرایطی که نمونه
گیری درست و علمی و انجام تست نیز با شاخص های
علمی انجام شده باشد.
به هر حال نظام سالمت با مدیریت سردمداران خط مقدم
باید کشف زودرس همه مبتالیان ( )TEDرا چه با نشانه
های بالینی یا روش های اپیدمیولوژیک و چه با استفاده از
کیت های تشخیص و غیره انجام دهند.
پس از شناسایی مبتالیان و حاملین ،عده ای با شاخص
های معینی که اعالم شده است به بیمارستان می روند و
همکاران ما در باالترین سطح تحصیلی پرستاری و طبابت
از آنها مراقبت می کنند اما وظیفه مسئولین سالمت در
اینجا تمام نمی شود و اقداماتی باید صورت دهند .عده ای
هم یا با دستور یا بدون دستور مقرر می شود که در خانه
قرنطینه شوند که بر اساس شاخصه ویروس این مدت ۱۴
روز است (با شرایطی تا  ۱۰روز کاهش می یابد).
نکته بسیار مهم این است که عدم مراقبت از ویروس در
این سه گروه بیمار و حاملین است .همچنین عدم شناخت
و پیگیری کسانی که با این گروه مبتال و حامل در تماس
بوده اند که این گروه به دو دسته تقسیم می شوند ،دسته
اول افرادی که در تماس نزدیک با بیمار بوده اند (به مدت
یک ربع ساعت در فاصله یک متری و یا هر شاخصی که
مایل باشید تعریف کنید) .این افراد از نظر نظام سالمت
باید عامل و حامل و بیمار تلقی شده و هرگز نباید از زیر
چتر مراقبت فعال نظام سالمت خارج شوند .دسته دوم
افرادی هستند که با این افراد در تماس نزدیک بوده اند.
بنابراین نظام سالمت مسئول کنترل پنج گروه شامل،
بیماران در بیمارستان ها ،بیماران با عالئم خفیف ،حاملین
سالم ،افراد در تماس نزدیک ،افراد در تماس با گروه چهار
هستند.
وظیفه اول نظام سالمت با کشف این پنج گروه تمام
می شود که ممکن است با بهره گیری از تست های
آزمایشگاهی یا اقدامات اپیدمیولوژیک و نشانه های بالینی
باشد .وظیفه دوم پاسخ سریع به آنها است .پاسخ سریع
یعنی هیچ یک از افراد این پنج گروه نباید از زیر چتر
مراقبتی نظام سالمت خارج شوند.

مدیر عامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد:

 ۳۵میلیارد ریال طرح برق
رسانی روستایی در استان
در دست اجراست
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درباره فوت عزیزان
به کودکان

دروغ نگویید
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معموال سه کار برای پاسخ سریع به این پنج گروه انجام
می شود:
 - ۱عده ای در بیمارستان هستند که باید عالوه بر مراقبت
های بیمارستانی مورد ردیابی قرار گیرند تا معلوم شود
چگونه و از کجا مبتال شده اند (ردیابی ویروس) این
اطالعات توسط همکاران ارجمند اپیدمیولوژیست مورد
ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
 - ۲آنهایی که بیمار بودند و در خانه مراقبت می شوند
(گروه دو و سه) ،باید نظام سالمت از قرنطینه خانگی آنها
مطمئن باشد (نه اعالم کند مبتالی زنجانی به شمال رفته
یا اردبیلی به تهران آمده است) این نشان از ضعف عملکرد
نظام سالمت است که این افراد را از زیر چتر مراقبتی فعال
خود خارج کرده و ویروس را رها کرده است.
 ۳گروه چهار و پنج نیز همانند گروه دو و سه باید تحتنظارت مستقیم برای قرنطینه قرار گیرند .و هرگز نباید
آنها را به دلیل سالم بودن و نداشتن عالمت رها کنیم
به طوری که این گروه از عوامل اصلی بقا و انتشار ویروس
هستند.
قرنطینههای منطقهای باید ایجاد شود
اکبری نوشته است :از واجبات ایجاد قرنطینه های منطقه
ای برای خدمت به این افراد طی دوره ایزوالسیون است.
مولفه های این مراکز با راه اندازی بیمارستان صحرایی
متفاوت است و باید از هتل ها ،مدارس ،اردوگاه ها و ...
استفاده شود هرچه تاخیر در این امر سبب انتشار بیشتر
ویروس می شود.
موضوع قرنطینه هم نکته ای است که باید عرض کنم،
هدف ایزوله کردن فرد است که اگر امکان آن در منزل
وجود دارد با شاخص های روشن وزارت بهداشت بالمانع
است وگرنه حتما باید در محلی مناسب قرنطینه شوند.
آنهایی که در منزل هستند باید به نحوی مراقبت شوند که
حتی برای تهیه مایحتاج ضروری از منزل خارج نشوند تا
دوره قرنطینه را به طور کامل طی کنند.
معموال بدحال ترین افراد در بیمارستان بستری هستند،
غیر از درمان ،مراقبت و ردیابی ویروس ،هرگز نباید به
یک فرد آلوده کننده تبدیل شوند ،بدین معنی که هرگز
نباید اجازه دهیم این بیمارستان ها “همراه” داشته باشند.
یعنی کسانی وظیفه مراقبت از این فرد را به عهده بگیرند
و سپس به جامعه برگردند.
آنچه گفتم را در قالب اعدادی که امروز در کشور اعالم می
شود ،ذکر می کنم ،روزانه حدود  ۱۰هزار نفر بیمار با تست
تشخیصی  PCRکشف می کنیم که اگر ضریب منفی
کاذب را در نظر بگیرید ،عدد تغییر می کند.
روزانه حدود سه هزار نفر را در بیمارستان بستری می
کنیم و روزانه حدود هفت هزار نفر را به قرنطینه خانگی
می فرستیم .به عبارتی روزانه از حال هفتاد هزار نفر (افراد
در تماس نزدیک) بی خبریم یا در زیر چتر ما نیستند
و روزانه حدود چهارصد هزار نفر را اصال نه تست و نه
پیگیری می کنیم .این عدد تقریبی است اما در ویتنام و
کره جنوبی حدود  ۶برابر گروه در تماس نزدیک بوده است.
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سیری در استان

اشد مجازات
برای عامالن ترور
شهید فخری زاده
خواست ملت ایران
است
مهدی روشنفکر ،نماینده مردم شریف شهرستانهای
بویراحمد ،دنا و مارگون در مجلس شورای اسالمی در

رویداد

۴۹۲۱نفر در استان برای دریافت
تسهیالت کرونا ثبت نام کردند

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت۴ :
هزار و  ۹۲۱نفر برای دریافت تسهیالت کرونایی در این
استان در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که میزان اشتغال
حاصل از پرونده آن ها  ۶هزار و  ۹۳۸نفر است.
حشمت اهلل صمیمی اظهار داشت :در پی شیوع بیماری
کرونا در کشور تعداد زیادی از کسب و کارها خسارت
دیدند و به منظور کمک به این واحدهای تولیدی این
تسهیالت به استان اختصاص یافته است.
وی افزود :دولت همواره حامی تولیدکنندگان است و بانک
ها موظف شده اند نسبت به پرداخت این تسهیالت اقدام
کنند تا مردم از این مزایا بهره مند شوند.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:
هم اینک از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بخش
نامه ای صادر شده که تمامی افرادی که در سامانه کارا
ثبت نام کرده اند ،هیچ مشکل و محدودیتی برای دریافت
تسهیالتشان ندارند.
صمیمی ابراز داشت :تسهیالت درخواستی  ۴هزار و ۹۲۱
پرونده متقاضیان  ۶۷میلیارد تومان بوده که تاکنون  ۲هزار
و  ۸۰۰متقاضی موفق به دریافت این تسهیالت شده اند.
وی تاکید کرد :اشتغال حاصل از این تعداد پرونده سه هزار
و  ۶۷۶نفر بوده است.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویهو بویراحمد عنوان کرد:
تاکنون حدود  ۳۰میلیارد تومان به متقاضیان تسهیالت
مشاغل آسیب دیده از کرونا پرداخت شده و نظام بانکی
استان آمادگی پرداخت  ۳۷میلیارد تومان دیگر را داراست.
وی بیان کرد :به بیان دیگر  ۴۴درصد از مجموع تسهیالت
درخواستی پرونده های افراد متقاضی پرداخت شده و نرخ
سود این تسهیالت  ۱۲درصد است.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:
دوره بازپرداخت تسهیالت ،به مدت  ۲سال و تضمینی که
برای دریافت تسهیالت از سوی بانکها دریافت میشود.
شرایط دریافت تسهیالت کرونایی در شرایط کنونیکشور،
برای رفاه حال مردم بسیار تسهیل یافته است.
شرایط دریافت این تسهیالت به ترتیب برای کمتر از ۱۶
میلیون تومان سفته فرد متقاضی یا چک متقاضی الزم
است و نیازی به ضامن ندارد و برای  ۱۶تا  ۴۸میلیون
تومان وثیقه سفته و یا یک چک با یک ضامن نیاز دارد.
همچنین برای وام  ۴۸تا  ۱۶۰به دو ضامن و  ۱۶۰تا ۲۰۰
میلیون سه ضامن نیاز دارد و برای وام  ۲۰۰تومان به باالتر
بنا به تشخیص بانک وثایق متعارفی که معموال بانک ها
دریافت می کنند ،مورد نیاز است.
بر اساس هماهنگی های صورت گرفته سیستم نظام بانکی
کهگیلویه و بویراحمد آمادگی کامل و الزم برای پرداخت
تسهیالت کرونایی به متقاضیان را داراست.
بانکهای های پرداخت کننده تسهیالت شامل بانک های
انصار ،بانک پارسیان ،بانک تجارت ،رفاه کارگران ،سپه،
صادرات ایران ،ملت و ملی هستند.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد:

 ۹۵میلیارد ریال برای گازرسانی
به مسکن مددجویان اختصاص
یافت

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و
بویراحمد گفت ۹۵ :میلیارد و  ۳۴۰میلیون ریال اعتبار
برای گازرسانی به مسکن مددجویان زیر پوشش کمیته
امداد این استان اختصاص داده شد.
قباد مبشری اظهار داشت :یک هزار و  ۵۸۹واحد مسکونی
مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
کهگیلویه و بویراحمد با این میزان اعتبار گازرسانی می
شود.
وی افزود :هزینه مورد نیاز برای گازرسانی به هر واحد
مسکونی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) کهگیلویه و بویراحمد به طور میانگین  ۶۰میلیون
ریال است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و
بویراحمد بیان کرد :کاهش یا رفع مشکالت مددجویان زیر
پوشش کمیته امداد استان به ویژه مسکن آنان در اولویت
برنامه های این نهاد حمایتی است.
مبشری عنوان کرد :انشعاب آب ،برق و گاز به طور رایگان
به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
کهگیلویه و بویراحمد ارائه میشود.
وی ابراز داشت :ارائه انواع خدمات حمایتی به مددجویان
زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و
بویراحمد به منظور توانمندسازی هر چه بیشتر و خروج
تدریجی آنان از چرخه حمایت است.
افزون بر  ۴۵هزار خانوار با جمعیتی بیش از  ۱۱۴هزار
نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه
و بویراحمد هستند.
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پی ترور شهید محسن فخری زاده پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
جال َص َدقوا ما عا َه ُدوا هَّ
ِنین ِر ٌ
اللَ َعلَی ِه َفمِن ُهم
المؤم َ
((م َِن ُ
َحب ُه َومِن ُهم َمن یَن َتظِ ُر َوما بَدَّ لوا ت اً
َبدیل))
ن
ضی
َمن َق
َ
بار دیگر دست های ناپاک و خون آلود رژیم سفاک
صهیونیستی و سرکرده آن ،آمریکای جنایتکار از
آستین بیرون زد و یکی از فرزندان رشید ،پرافتخار،
مجاهد و خدوم در حوزه های دفاعی ،هسته ای و
صنعتی را ناجوانمردانه مورد ترور قرار داد .در این
اقدام کور و بزدالنه ،دانشمند پرافتخار ایران اسالمی
شهید محسن فخری زاده آسمانی شد و به درجه ی
رفیع شهادت نائل آمد.
شهادت منتهی الیه آرزوها و آمال انسان های وارسته و
همه مجاهدان راه حق بوده و از این رو ،مزد این همه

خدمت در گمنامی جز با شهادت قابل تصور نبود.
۴۱سال تهدید و ترور علیه ملت ایران بخصوص
دانشمندان و نخبگان ،برای استکبار جهانی همواره
نتیجه عکس داده و جهش های بلندتری را برای
جوانان و دانشگاهیان ما رقم زده است.
به نوبه خود شهادت این دانشمند بزرگ و پرافتخار
به محضر رهبر فرزانه انقالب،جامعه علمی کشور،
نیروهای مسلح و همه ملت ایران خصوصا به خانواده
این شهید عزیز و همه خانواده های شهدا ،تبریک و
تسلیت عرض می کنم.
به عنوان خادم ملت در خانه ملت از همه مسئوالن اعم
از سطوح لشکری و کشوری خواستارم تا در خصوص
بررسی ابعاد این ترور بزدالنه ،پیگیری و اشد مجازات
عامالن و مزدوران داخلی و خارجی آن ،اقدام عاجل
به عمل آورند.

خبر
راه  ۲۰روستای دیشموک کهگیلویه و
وبویراحمد مسدود شد

پاساژها ،آرامستان ها و پایانه ها،
پاشنه آشیل مقابله با کرونا

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:
رعایت محدودیت های کرونایی در
استان به خوبی رعایت شده اما هنوز در
ارامستان ها ،پاساژها ،دارو خانه ها و پایانه
های مسافر بری در رعایت فاصله گذاری
اجتماعی مشکل وجود دارد.
حسین کالنتری روز شنبه در نشست
استانی ستاد کرونا در یاسوج اظهار داشت:
رعایت محدودیت های کرونا در این استان
به مرز  ۹۶درصد رسیده است.
وی افزود :با رعایت تمامی بندهای طرح
جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها
و کاهش رفت و آمد ها کرونا را کنترل
خواهیم کرد اما تنها در صورتی موفق
خواهیم بود که دورهمی ها ،مراسمات عزا
و عروسی را تعطیل کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:
ما به دنبال جریمه و اخذ جریمه نیستیم
اما سالمت و جان مردم اولویت است و در
این خصوص اغماضی نداریم.
کالنتری با اشاره به افزایش روند مبتالیان
به کرونا در کهگیلویه ،تاکید کرد :این روند
افزایشی در پی برگزاری همان مراسم های
شلوغ عزا و عروسی در هفته های گذشته
بوده است.
وی ابراز داشت :هم اینک حدود  ۵هزار نفر
در قالب  ۷۳۶تیم در استان ،اقدامات محله
محور را در راستای کاهش و پیشگیری از
این بیماری در دستور کار دارند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :حدود
 ۷۰درصد مرگ و میر های کرونایی مربوط
به افراد مسن است بنابراین افراد مسن،
افراد دارای چاقی مفرط و گروه های دارای
بیماری زمینه ای و نقص ایمنی در معرض
خطر جدی قرار دارند.
کالنتری افزود :نجات جان مردم اولویت
اصلی ستاد ملی کروناست و همکاری و
مشارکت مردم نقش بسزایی در مهار و
کنترل این بیماری خواهد داشت.
وی تاکید کرد :در خصوص تعطیلی ادارات
تابع اعالم ستاد ملی مدیریت پیشگیری و
مقابله با کرونا هستیم و طبق ابالغیه ستاد
ملی به دستگاه های استان ابالغ کرده ایم.
استاندار کهگیلویهو بویراحمد عنوان کرد:
این روزها حقوق شهروندی با کرونا پیوند
خورده و خروجی این پیوند ،بایدها و
نبایدهایی است که گاهی جان می دهند
و گاهی جان می گیرند.
با شیوع کرونا در کشور و نبرد تمام عیار
در جبهههای مختلف مقابله با این ویروس،
کلید واژهای جدیدی در ادبیات حقوق
شهروندی و به تعبیری دیگر حقوق انسانی
رقم خورد.
وقتی شاه کلید مقابله با کرونا ،پیشگیری
میشود و شیوع واژه ترسناک این ویروس،
به یقین چرخه مقابله با این چالش با تکیه
بر افراد حاضر در جامعه رقم خواهد خورد.
مقابله با کرونا در کشورهای مختلف با در
نظر گرفتن فاصله گذاریهای اجتماعی
کلید خورد و در جوامع مختلف با
تراژدیهای تقابل و تمکین رو به رو شد.
در کشور ایران نیز به تبع سایر کشورها
پروتکلهایی در راستای مقابله با این
ویروس تدوین و ساختار اصلی جامعه
یعنی نیروی انسانی در بطن و متن موضوع
دیده شد.
با همه فراز و نشیبها ،بایدها و نبایدها،
شاهد اجرای مصوبات مختلف بودیم و
پروتکلهایی در سطح کشور به استانها
ابالغ شد.با این حساب موضوعی که تاکنون
کمتر به آن پرداخته شده ،مدیریت فرد
محور افراد مبتال و ایجاد مسئولیت پذیری
در تمام بدنه جامعه است.حال سوال
اینجاست که افراد در موارد ابتالی کرونا
به چه میزان شرایط استاندارد قرنطینه
را رعایت میکنند؟.آیا باورمندی به این
تعهد که ابتالی ما به کرونا مسئولیتهایی
در باب جلوگیری از انتقال به دیگران را
بسط داده و نوعی حقوق شهروندی را رقم
میزند ،شکل گرفته است؟.
به یقین نقش رسانهها در آگاهی بخشی

بخشدار دیشموک شهرستان کهگیلویه گفت :راه های
ارتباطی  ۲۰روستای دیشموک در کهگیلویه و بویراحمد
با مرکز این بخش به دلیل بارندگی و وقوع سیل قطع شده
است.
بخش دیشموک با  ۲۳هزار نفر جمعیت و  ۸۵روستا در ۹۰
کیلومتری دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه قرار دارد.
صفا حبیبی روز شنبه اظهار داشت :با توجه به وقوع سیل
دسترسی به این روستاها امکان پذیر نیست.
وی بیان کرد :روستاهای منطقه آجم با توجه به نامناسب
بودن زیرساختهای راهداری در اولین بارش امکان تردد
در آنها وجود ندارد.
حبیبی تصریح کرد :راه ارتباطی روستاهای چندار،روی
رش،بنه کلو و سرگچ به علت ریزش کوه نیز قطع شده
است .وی اضافه کرد :راه ارتباطی روستاهای پای پره و رود
سمه هم به علت نبود پل بر روی رودخانه خروشان سمه
قطع است .حبیبی با اشاره به استقرار  ۲دستگاه لودر و
گریدر اداره راهداری در بخش گفت :خدمات رسانی به این
روستاها با توجه به کمبود امکانات و وقوع سیل به سختی
انجام می شود.
در نخستین روز از بارش باران ناشی از ورود سامانه بارشی
جدید در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۵۰
میلی متر باران باریده است.

 ۱۴عملیات امداد و نجات آبگرفتگی
در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

دستگاه های خدمات رسان باید به جد پای
کار باشند.
کالنتری ابراز داشت :در شهرهای قرمز یک
سوم نیروها ،در شهرهای نارنجی نصف نیرو
ها و در شهر های زرد دو سوم نیروها باید
حضور یابند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین
گفت :هیچ ادارهای در استان حق تعطیلی
ندارد و مدیران باید در ادارات حضور
فیزیکی داشتهباشند.
حسین کالنتری به موضوع تعطیلی
ادارات در استان گریزی زد و اظهار داشت:
مدیران ادارات و سازمانها به دلیل شرایط
کرونا و مدیریت بحران در بارشها حق
دور کاری ندارند ،و باید در ادارات حضور
فیزیکی داشتهباشند .مدیران در سطح
شهرستانها نسبت به دورکاری یا تعطیلی
ادارات هماهنگی الزم را انجام دهند.
وی تعدیل نیرو به صالحدید مدیران
را بالمانع دانست و گفت :ادارات نباید
تعطیل باشند و خدماتدهی به مردم باید

به قوت خود باقی باشد.
احد جمالی معاونت سیاسی امنیتی
استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار
داشت :درباره تعطیلی باید در استان
تاکنون دستوری ابالغ نشده و این مورد
در صورت نیاز باید آنالیز شود که شامل
چه مناطقی از استان است و سپس به
ادارات اعالم خواهدشد.
وی افزود :به محض اطالع و یا ابالغ
تعطیلی ادارات کهگیلویه و بویراحمد از
سوی ستاد مدیریت کرونای کشور این
دستورالعمل آنالیز و اعالم میشود.
شاهرخ کناری فرماندار شهرستان
بویراحمد نیز از لزوم آمادگی تمام
دستگاههای خدماترسان در شرایط مقابله
با ویروس کرونا و همچنین جهت مدیریت
بحران احتمالی ناشی از بارندگیها خبر
داد و افزود :مطابق پیشبینیهای صورت
گرفته بارشها در استان به حدود 150
میلیمتر خواهدرسید ،و ضروری است
که همه دستگاهها برای مدیریت بحران

معضالتی که با کرونا جان میگیرند؛

حقوق شهروندی حلقه مفقوده مقابله

نسبت به این مهم محسوس بوده و
میتواند سوق دهنده افراد به خود امر به
معروفی و نهی درونی از منکر باشد.
در هر شرایطی بازی با سالمت دیگران
یک آسیب و هنجار شکنی محسوب شده
و نفی آن میتواند ضربات جبران ناپذیری
بر پیکره جامعه انسانی وارد کند.
با این وجود این روزها سهل انگاری و
عادی انگاری کرونا یک چالش جدی را
ایجاد کرده که میتواند با خروجی مرگ
پایانی تلخ را رقم بزند .عادی سازی هایی
که مردم شکل میدهند به مثابه یک بمب
ساعتی بوده که در سکوت جانها میگیرد
و هر روز خانوادهای در سوگ فرو میروند.
اما مصادیق این موارد در هر بخش از
جامعه وجود داشته و باید یک وحدت
همگانی در مسئولیت پذیری مقابله با
کرونا شکل بگیرد.

حضور کارمندان کرونایی
به بهانه کار در ادارات
فرماندار شهرستان بویراحمد از حضور
و تردد بیماران کرونایی در سطح شهر
خبر داده است.شاهرخ کناری در گفتگو با
خبرنگار مهر ،افزود :مشکلی که در سطح
شهرستان داریم ،حضور بیماران کرونایی
بوده که پیش از پایان قرنطینه و یا با بی
توجهی به قرنطینه در سطح جامعه آزادانه
تردد میکنند.وی ابراز داشت :این افراد
هیچ الزامی به قرنطینه و در خانه ماندن
نشدهاند .برای نمونه کارمند اداری با
وضعیت مثبت کرونا به بهانه دفترچه بیمه،
کاغذ و … در میز کار حضور پیدا میکند.
کناری عنوان داشت :لیستها که به دست
میآید تماس میگیریم و تاکید میکنیم
که به هیچ دلیلی در محل کار حضور پیدا
نکنید ،اما متأسفانه توجهی نمیشود.

آمادگی الزم را داشتهباشند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه
و بویراحمد نیز گفت :شمار جانباختگان
استان به  ۳۱۰نفر رسیده است.
پرویز یزدان پناه افزود :هم اینک ۴۰۴
بیمار در بیمارستان های معین کرونای
استان بستری بوده که از این تعداد ۱۵۳
نفر مبتالی قطعی  ۳۳نفر در بخش مراقبت
های ویژه تحت درمان هستند.
یزدان پناه تاکید کرد :تعداد بهبود یافتگان
بیماران کرونایی کهگیلویه و بویراحمد
تاکنون۱۵هزار و۷۷۳نفر گزارش شده
است.
وی تصریح کرد :روز گذشته از  ۴۶۳نمونه
نمونه دریافت شده حدود  ۴۹درصد موارد
مثبت بود و بیشترین موارد مربوط به
بویراحمد بوده است.
یزدان پناه گفت :همراهی مردم و مسئوالن
در جدی گرفتن کرونا باید ادامه پیدا کند
در غیر این صورت شاهد خیز مبتالیان و
ایجاد خسارت جبرانناپذیری خواهیم بود.
فرماندار همچنین خواستار کمتر شدن
مأموریتهای غیر ضروری کارمندان به
خارج از شهرستانها شد.
وی به وضعیت دفاتر پیشخوان اشاره کرد
و ابراز داشت :متولیان این واحدها درب
را بسته و بیرون مجموعه تجمع میشود
و پروتکلها با ازدحام جمعیت رعایت
نمیشوند.
وی افزود :باید دفاتری که پروتکلها را
رعایت نمیکنند ،تعطیل شوند.
کناری تصریح کرد :باید بعد از هفت ماه
رعایت مناسبی از پروتکلهای بهداشتی در
سطح ادارات را داشته باشیم.
 ۵۴قربانی کرونا در شهرستان
بویراحمد
کناری با اشاره به اینکه در بخش ناوگان
درون شهری و برون شهری توقع داریم
حتی اگر یک خودروی متخلف در بحث
پروتکلها باشد ،طبق قانون اقدام شود،
گفت :توجه به تحقق پروتکلهای بهداشتی
ضروری است.کناری با تاکید بر اینکه در
بحث پاساژها عدم رعایتها به پلمب خواهد
انجامید ،تصریح کرد :از ابتدای شیوع تا
پنج مهر ،سه هزار و  ۴۵۰بیمار مبتال به
کرونا در استان شناسایی شده است.کناری
خاطرنشان کرد :همچنین کرونا جان ۵۴
نفر را در شهرستان بویراحمد گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر ،دیر یا زود ویروس
کرونا شکست خواهد خورد ،اما این ویروس
میتواند یک معیار برای سنجش تعهد
ما نسبت به حقوق شهروندی باشد .این
مهم از استفاده یک ماسک شروع شده و
تا چارچوبهای قرنطینه افراد مبتال بسط
پیدا میکند و باید بدانیم آیا میخواهیم در
چرخه جان بخشی بوده و در سیر ناقوس
جان گرفتن کرونا قرار بگیریم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت:
 ۱۴عملیات امداد و نجات آبگرفتگی در سامانه بارشی اخیر
استان از سوی امدادگران این نهاد انجام شد.
سیداماناهلل جهانبین روز شنبه اظهار داشت ۱۲:مورد از
این حوادث در شهرستان باشت و  ۲مورد نیز در شهرستان
دنا انجام شده است.
وی از ریزش آوار و خسارت به سه خانه روستایی به دلیل
بارش های اخیر و آبگرفتگی در شهرستان باشت خبر داد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد تصریح
کرد :در این حوادث با اعالم مرکز کنترل و هماهنگی
عملیات  EOCمبنی بر ریزش آوار در روستای کوشک
ظفر شهرستان باشت بالفاصله  ۲تیم امدادی به محل وقوع
حادثه اعزام و ضمن ایمن سازی ارزیابی صحنه حادثه
انجام شد .وی عنوان کرد :بر اثر بارندگی در شهرستان
باشت سقف خانه های قدیمی و کاهگلی روستایی دچار
شکاف شده بود .مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه
و بویراحمد ابراز داشت:در این حوادث خوشبختانه به
کسی آسیب نرسید و نجاتگران جمعیت هالل احمر پس
از خارج سازی وسایل و لوازم خانه های مذکور نکات و
توصیه های ایمنی را یاد آوری و اقالم امدادی مورد نیاز در
اختیار حادثه دیدگان قرار دادند .وی اضافه کرد؛ همه توان
امدادی این جمعیت آماده خدمت رسانی در صورت نیاز
است و عالوه بر پایگاههای ثابت و سیار هالل احمر ۳۱ ،تیم
امداد و نجات متشکل از ۱۲۴نفر امدادگر و نجاتگر نیز در
آمادهباش هستند .مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه
و بویراحمد بیان کرد ۳۱ :خودروی کمکدار ۳۵ ،موتورلجن
کش و کف کش برای تخلیه آب واحدهای مسکونی حادثه
دیده احتمالی آماده خدمات رسانی است.
وی تاکیدکرد:اطالعات جامع جمعیتی هر یک از شهرستان
های استان دریافت شده و محلی مناسب و کارشناسی شده
برای اسکان اضطراری آماده شده تا در صورت وقوع سیالب
افراد حادثه دیده اسکان داده شوند.
جهان بین به شهروندان توصیه کرد در صورت لزوم برای
دریافت خدمات امداد و نجات با شماره تلفن  ۱۱۲ارتباط
برقرار کنند.
مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه وبویراحمد

 ۳۵میلیارد ریال طرح برق رسانی
روستایی در استان در دست اجراست

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه وبویراحمد
گفت ۳۵ :میلیارد ریال طرح برق رسانی روستایی در این
استان در دست اجراست.
داود راهزادی اظهار داشت :این میزان اعتبار برای برق
رسانی به  ۱۱روستای این استان هزینه خواهد شد.
وی بیان کرد :عملیات اجرایی برقرسانی پایدار به ۹۳
خانوار در  ۱۱روستای این استان آغاز و پیش بینی می شود
تا پایان سال جار این طرح اجرا شود.
راهزادی تصریح کرد :پنج روستا در شهرستان باشت ،سه
روستا در بویراحمد ۲ ،روستا در شهرستان چرام و یک
روستا در شهرستان باشت در آینده نزدیک از نعمت برق
پایدار برخوردار می شوند.
وی پراکندگی ،سختگذبودن ،معارضات محلی ،نبود
محورهای مواصالتی مناسب ،پوششهای جنگلی و
کوهستانی بودن روستاها را از مهمترین مشکالت این طرح
اعالم کرد.
راهزادی تصریح کرد :بیش از  ۱۰هزار کیلومتر شبکه برق
فشار ضعیف و متوسط در این استان وجود دارد که بیش از
هفت هزار کیلومتر آن در مناطق سختگذر و کوهستانی
واقع شده است.
مجری طرح و نگهداری برق روستایی شرکت توزیع نیروی
برق کهگیلویه و بویراحمد هم تصریح کرد ۱۵۱ :روستا با
یکهزار و  ۲۰۳نفر جمعیت در کهگیلویه وبویراحمد در دولت
یازدهم و دوازدهم از نعمت برق پایدار برخوردار شدند.
حمید محمد پور افزود :همچنین در این مدت  ۱۳روستا با
واگذاری  ۹۵نیروگاه خورشیدی نیز دارای برق شدند.
وی اعتبار هزینه شده برای برق رسانی به این روستاها ۳۰۶
میلیارد ریال بوده که بیش از  ۲۸۰میلیارد ریال آن در
برقرسانی با شبکه های برق هزینه شده است.
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انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا درباره تغییرات در اینترنتی) مزایای زیادی از جمله کاهش تردد روزانه ،محصول داشته باشد به همین دلیل فروشندهها
فال روز
روشهای خرید و فروش ،عرضه و توزیع کاال در ایام کاهش مواجه حضوری و کاهش هزینه رفتوآمد را باید توضیحات کاملی درباره محصول عرضه شده
کرونایی مخصوصاً تعطیالت دو هفتهای از اول آذر ماه در پی دارد اما فروش اینترنتی محصوالت ،احتمال در صفحات مجازی فروشگاههای خود ارائه دهند
متولد
| روزنامه جوان |
فروردین  17 | 1394:ربیعالثان��ي | 1437
ش��نبه  8بهم��ن
پنج
4736تری
شمارهکامل
اطالعات
و نقش شهروندان درباره پیشگیری از کالهبرداری و مخاطرات برای عرضهکنندگان و خریداران کاال را نیز تا خریداران با دقت بیشتر و
شاید امروز نتوانید به آرزوهای خودتان دست پیدا کنید .اما بیان
88498481ایجاد در پی دارد .این مقام انتظامی ادامه داد :بنابراین الزم برای خرید محصول اقدام کنند و در صورت انجام
پايداري با توجه به
وقوع جرم در این ایام اظهار کرد:
تصوراتتان هم کار آسانی نیست .ممکن است همه بفهمند که شما
محدودیتهای اعمال شده درباره فعالیت تعدادی از است فروشندهها دقت بیشتری در عرضه کاال کنند این اقدامات ،قاعدتاً شاهد کاهش مراجعات و ثبت
نا امید و مأیوس هستید حتی اگر ندانند که واقعاً خواسته ی شما
صنوف و زمان فعالیت آنها ،برخی از صاحبان مشاغل و خریداران نیز برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی شکایات خریداران از فروشگاههای اینترنتی به مراجع
چیست .به هرحال ،آنها میتوانند تشخیص بدهند که شما از یک
فروش محصوالت خود را از حالت فیزیکی به حالت اقدامات را انجام دهند ،یکی از این اقدامات توسطگزارش
انتظامی و قضایی خواهیم بود.
نشویدباشاید فردا
بگویید .ناامید
توانید
چیزی خیلی ناراحتید که نمی
اربعين
«ميترا دليلي» همسر شهيد مدافع حرم سردار
«جوان»
وگوي
گفت
شهادتش این است که باید سواد رسانهای و اینترنتی مسئول اطالعرسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ
پلیس خریداران
درعرسانی
شاهياطال
ملک مسئول
اکبر دادهاند.
مجازی تغییر
کنید.
صحبت
توانستید درباره ی آن با کسی
فجر چقدر است؟
تئاتر
جشنواره سي و
مقدس
سهم تئاتر
کاالها
چهارماین
خریداران
در ازوهله بعد،
دفاعکرد:
عنوان
پیشگیری تهران بزرگ افزود :در نقاطی از تهران خود را افزایش دهند ،نخستین مشکل در عرضه
متولد اردیبهشت:
شده ،دقت
خبري عرضه
پرداخت کاالی
دردرباره نحوه
مسئول اطالعرسانی پلیس پیشگیری تهران ،نکات که به قول معروف بورس فروش کاالهایی همچون اینترنتی کاال برای خریداران که ممکن است منجر به باید
نيست!
هست،
جشنواره
شما در سابق برای طی کردن مسیر زندگی تان با برنامه ریزی و
ضروری حین خریدهای اینترنتی را تشریح کرد و پوشاک ،ظروف و لوازم آرایشی به شمار میآید ،کشمکشهای بعدی و حتی مراجعه به مراجع قضائی و اهتمام الزم را داشته باشند ،راهکارهای زیادی
طرح بیشتری پیش میرفتید ،میتوان گفت تمام اقداماتی که انجام
محمدتبريزيپرداخت در نظر گرفته شده و استفاده
احمد برای نحوه
گفت :فروش اینترنتی محصوالت ،عالوه بر مزایای تقریباً تمام صاحبان صنوف نسبت به نصب بنر روی و انتظامی شود ،تفاوت کاالی نمایش داده با محصول
میدادید حساب شده بود اما در این روزها تمام کارهایتان را با
کارش را در نخستين
وجه،هاي
همانند دوره
اینترنتیامسال
هایتئاتر فجر
جشنواره
زیاد ،احتمال مخاطرات برای عرضهکنندگان و کرکره مغازه خود اقدام و عنوان کردهاند فروش کاال ارائه شده در بستر فروشگاههای اینترنتی سي و
پيشيناین
یکی از
پرداخت
چهارميندرگاه
است .از
محمودي
بیزينب
عالميمیدهید.
عجله انجام
برنامگی و
عمليک ساله هنرهاي
دس�تاوردهاي
شاهد
کارشناسان
استمردم
کارهاکرد تا
ش�روع
وجود سرعت
ها با
البتهو این درگاه
بهمن راه
و لوازم خود را در این ایام به صورت اینترنتی عرضه اینانلو بیان کرد :البته ممکن است فروشنده درروزاین
يافتکاال را نیز در پی دارد.
خریداران
جريان
خونت
در
عشق
اين
وقتي
شناسد
نمي
مكان
و
زمان
بيت(ع)
اهل
به
شيعيان
عشق
:
خرداد
متولد
مختلفي از کارگردانهاي صاحبنام
همراهبا آثار
تئاتر فجر
باال ،باشند.
نمايشي کشور
دارند.
جشنوارهنیز به
مخاطراتی را
سروان محمد جواد اینانلو در گفتوگو با خبرنگار خواهند کرد .وی تصریح کرد :انجام این کار (فروش امر دخیل نباشد و خریدار تصورات دیگری از کیفیت
آن کتاب های طالع بینی که میگویند شما بلد نیستید چگونه تفریح

نکات ضروری حین
«خرید اینترنتی»
برای اینکه سرتان
کاله نرود!

براي وصال به معشوق مرز نميشناسي و براي رس�يدن به او بيتابي ميکني .از پايان جنگ
موقعاز لزوم
که در
اینکه شما
وجود
بیندازید .با
کنید را
رزمندگان جاي مانده از
خيليها
قادریدقلب
شهادت در
عشق به
است اما
بیرونها گذشته
تحميلي سال
کی
که
دانید
ی
م
همچنین
بیندازید
تعویق
به
را
خود
تفریح
و
شادمانی
قافله شهدا شعله ميکشد« .سردار شهيد اکبر ملکشاهي» يكي از جاماندگان قافله عاشورايي
آرزويببرید.
که لذت
زندگیبودتان
باید
شهادت را عمري در سينه داشت تا اينكه در دفاع از حرم اهل بيت
دفاعازمقدس
:
تیر
متولد
به شهادت رسيد .سرداري که دخترك چهار سالهاش را به اربابش حسين (ع) سپرده است تا
احساسات تان
غيرتاست
آري الزم
ش�ود .که
رقيه(س)یکنید
حرمفراموش م
اوقات
بعضی
نخواهد گذاشت ناموس
رادمردان شيعه
دفاع از
شماراهي
خود
که
است
تر
آسان
خیلی
اوقات
اغلب
که
چرا
نشود،
بیان
اوقات
بعضی
بيت در محاصره اشقيا باشد .اگرچه از عاشورا قرنها گذشته است اما شيعه هرگز نخواهد
اهل
اکبردرباره نحوه سپری شدن دوران
مشاور
نیست؛شهادتیک
مناسبت قضیه
نگاهبهدارید .اما
خودتان
مصيبترا برای
احساسات خود
سردار
ایناربعين
اکنونماه،
هشتم بهمن
شود.
عاشورا تكرار
گذاشت
داريد.کودکان ،با توجه به شرایط
سوگ در
آنها در قلب
دليلي نمیکنید
ميترارا بیان
همس�رش خود
وقتیبا احساسات
به شما
اینکه
خاطر
به
ماحصلش را پيش رو
پرداختيم که
گفتوگو
شاهي،
ملک

جامعه

كوهها و بيابانها را به عشق شهادت پيموده بود

درباره فوت عزیزان به کودکان دروغ نگویید
رفته پیش خدا رفته است کودک دائما از
خدا درخواست بازگشت او را دارد و وظیفه
اطرافیان این است که واقع بینانه مسائل به
کودک توضیح دهند.

و جوان در حالي شروع به کار کرد که در اين ميان تنها نام چهار نمايش با موضوع دفاع
مقدس به چش�م ميخورد .اين نمايشها هم در بخش مهمان و مرور جشنواره حضور
دارند و ما عم ً
ال امس�ال ش�اهد هيچ نمايش جديدي در حوزه دفاع مقدس نيس�تيم.

خبر

این خ ً
به گزارش «ج��وان» در جش��نواره
احساس
يگانزماني
ال
تئاترنفر ازنميزند؟
بیش��تر“كوار”/
امداد در
ماموران
شهادت 2
فج��ر ک��ه عن��وان بزرگترین اتف��اق و
جشنواره
ارتكابقبل
حدود دو ماه
دستگيريمي
جرم
ش��وددرکهمحل
ضارب
فرماندهميکشد
رویداد نمایشي کش��ور را یدک
تعداد زیادي
مقاومت با
انتظامي تئاتر
شروعاز
نمایش نفر
شهادت 2
فارس از
استان
تئاتر کشور
و نش��انگر فعالیت یک س��اله
جریان وواتفاق خاصي
امدادو پایان یافت
يگان شد
دستگيري
شهرستانولي“كوار”
ماموران
موضوعات
اس��ت نمایشهاي زیادي ب��ا
داد .ضمن
رق��م نزد.
ح��وزه دفاع
سردار
مقدس خبر
ارتكاب جرم
بالفاصله دررا درمحل
ضارب
بخشهاي
“رهاومگروه
مختلف روي صحن��ه ميروند
پايگاههنري
جشنواره ،حوزه
کنار
در در
اینکه
خبري
اینبا خبرنگار
وگو
گفت
حبيبي”
کارهاي
دیگري که
آذرماه
متولي 8
دقيقه روز
هايو 30
سازمان11
اثرشانكرد :وساعت
بهترین بيان
نمایشي س��عي ميکنند پليس،
نمایشها
را ارائه دهند .در میان ای��ن
برشان
وظیفه
هستند،
وقوع
دارند ومبني
وجود110
پليسي
فرهنگيهاي
اعالمکهمركز فوريت
در پي
نویسان
نمایشنامه
مهر است.
بخشهایي
درگيريکار کردن در
شهرستان
چنینمسكن
خانوادگي در
فقره
از گونههاي مختلفي از يك
جاي خالي
داخلي و خارجي تشکیل شده
صحبتم��ان
بالفاصله اینج��ا
موضوعاز را
عن��وانبررسي
هی��چامداد
مامورانبهيگان
“كوار”،
ِ
ش��دت
به
مقدس
نیست
کیفیت
بدون
سفارشي
هاي
نمایش
نمایشهاي حوزه دفاع در دستور كار خود قرار دادند .وي افزود :ماموران سريعا
مخاطبان در
احساس ميش��ود.
است که
تحقيقاتدلي
صحبت ازدرنمایشهاي
مطلع
اوليه
بلکهاعزام و
مورد نظر
امس��ال محل
به
نمایش
هیچ
شاهد
نو
نگاه
بخش مسابقه و
آزادگان،
رزمندگان،
به
عالقه
و
عشق
سر
از
شدند كه نوجواني  17ساله به دليل مشكالت شخصي
چیز
همه
و
نیستند
حوزه
این
جدیدي در
از
هوش
و
شود
نوشته
جانبازان
و
شهیدان
با خانواده خود درگير شده است .فرمانده انتظامي استان
همان تکرار کارهاي قبلي است.
قصدکاري
مانند همان
ببرد.كهدرست
داشت:مخاطب
سر
ورود
ماموران
هنگامي
فارس عنوان
در این دوره از جش��نوارهبهچهار
حمیدرضا آذرنگ
علیرضا نادري و
نمایش با که
نوجوان
داشتند ناگهان
امثالوي را
دستگيري
منزل و
پیشكهانجام مي
دارند .بانیمااسلحهسالها
هايبه
نمایشبود
دادند وپدرش
متعلق به
شكاري
حض��ورساله
موضوع دف��اع مقدس 17
زارعي با
رسيدنصحنه
شهادترا به روي
این ح��وزه
ماندگاري
سروان
در به
منجر
تيراندازي و
ک��وروش آنان
دهقان با «ج��ان گز» ،سمت
گذشت
هایي که با
نمایش
مكرمي” و مي
“بهرامبا «قرار»
«اروندخون» ،مهرداد کوروشنیا
شد.سالها
سردار
قاسمي”
“پوريا
بردند.دوم
استوار

پاندمی کووید  ۱۹که ممکن است کودکان
تان شدت یافته و تقویت میشوند.
با از دادن عزیزی مواجه شوند ،گفت :هنگام
متولد مرداد :
فوت عزیزی الزم است والدین و یا اطرافیان
همسرتان از
هم شما و
کرده بوديد؟
شهادتش را
خانواده پس هر فكر
رویش
پروژه ای كه
می باشد،
همبرای شما
متفاوتی
گوياروز
امروز
تشبیه سازی ،درک ماهیت مرگ را
بیانی صادقانه و با صراحت در
کودکرا باآماده
قبل از رفتن ما
زیادي
هایحدود
خودش تا
آماده
جدید
هستيد؟را تمام كنید تا برای دریافت پروژه
شهداكرده اید
كار می
آسان میکند
متناسب با سن و رشد شناختی و
مادرش خیليگفتار و
دلیليقب ً
هستم.
هایماشاء
جرقهشهید
من فرزند
بله،
ناراحت بود و
کرده بود.
نكنید به
شهادتشسعی
من شده اند ،اما
روشن
ال
اهللكار
شروع
باشید.
بدوي ،فوت آن عزیز را برای کودک این مشاور فوت حیوانات را مثال زد و افزود:
نبایدکودک
زبانی
همسایه
هستیم.
روشندو اهل
همسرم هر
جانباز شدي،
شما سال
ميگفت
حركت91برای
بهترین
كنترل كنید.
آنها را
کرمانشاهآتش
نگهداشتن
ومنظور
دهند و از جمالت عینی و واقعی اطرافیان میتوانند فوت حیوانات را برای
توضیح
به مي
همدیگر را
مادران
بودیم و
گفت :مادر
بدهي اما اکبر
كاریکار
ش��ناختند،های نباید
انجامرفته
سنگینتان
شخصی
سمت برنامه
اینماناست كه
اكنون
شما
استفاده کنند تا با توجه به ظرفیت کودک کودک مثال زنند و بگویند همانگونه که
ازدواج با
داردبود و
ش��هید
برادرش
همس��رم
كنید .اگر بگویي از رفتنم ناراحتي ،نميروم ولي شما
دنبالحركت
سریع
امكان
جایی كه
و تا
حقیقت را به او بگویند و کودک را فریب حیوانات میمیرند انسانها هم میمیرندو
شهریور:ش��هید بود ،سال  69ازدواج
دختري از خانواده
دوست داري داعش وارد ایران شود و لب مرز با
متولد
دیگر نمیتوانند زنده شوند و غذا بخورند
ندهند.
مان سه
حاصل
کردیم و
شیوهیکاینظاميام باید بروم؛ من
کند .من
مقابله به
ایرانتان را
فرزند؛ داستان
بخشی از
مشترککه
زندگيشدهاید
وسوسه
امروز
شما
مریم فوالدی ،با تاکید بر لزوم بیان صادقانه چراکه از طریق تشبیه سازی درک ماهیت
است.
بیان پسر
متفاوت و یک
دو دختر
خیلي به من نزدیک است.
مرگ
ميکنم
شما نباید نقاط آسیب پذیرحس
بگذارید
پنهان
را
خود
کنید.
آسان م
کودکان
زندگي را
لجنزار مرگ
سن و
متناسب با
کودک،
فوت عزیزی
خودش را از
ميکند
بیماريبرای پاک
کند.کاله حصیريشان
شدتیگرما
بیابانها از
نجاتبرای درجه
مقدس
دورانرادفاع
رزمندگان
شهيد از
من با تصادف یا
دیگریداري
برایدوست
حال شما
وجود
دیگر فضایی
بکنید
این کار
اینکه اگر
به خاطر
است
ضروری
نکته
این
به
توجه
همچنین
برخی
کرد:
اظهار
او
زبانی
و
شناختی
رشد
ميدهد .همین طور هم شد و در کربالي 5همان
ميسوخت .ميگفت دنبال چه ميگردید من از
بود؟
از دنیا بروم یا ميپسندي با شهادت از دنیا بروم؟
کند.
برقرار
ارتباط
شما
با
که
ندارد
نارنجک۳ها تا ۵
کودکان بین
درک
سواالتو که
مواقعی به
معتقدند نباید در چنین
برایبمبها و
شدتمرگ این
خودش به
ش��هید ش��دند
دوستانش
باالخره مادرش راضي شد و گفت برو خدا پشت
مهر :عضو معاونت مهندسي نیروهاي
سال 65
اکبر
دست برنميدارم آنقدر تمام کساني که با اکبر آشنايي داشتند
متولد
کودک پاسخ داد چراکه در روحیه کودک سال به دلیل خود محورتر بودن سختتر
ميگردم تا به مرادم «شهادت» برسم.
مجروح شد .بعد از  30سال هم در دفاع از حرم به
از
اکبر
برگردي.
سالمت
به
کنم
مي
دعا
پناهت،
و
چهار
یعني
بود.
ش��ده
پاس��داران
سپاه
زمیني
ميگويند او مدل س�ال  57مانده بود.
اگر امروز شخصی با یك ایده جالب به سمت شما می آید ،قبل از اینكه
اثر مخرب بر جای میگذارد در حالی که است و درک متفاوتتری نسبت به سایر
شهادت رسید و خوابش تعبیر شد.
افزود :چنین تربیت و دلسوزیهایی “حبيبي” با بيان اينكه بالفاصله با عكس العمل به موقع
الکهبهشهید
منفی قبل
پاسدار
خواستگاريام
سال قبل
دلبس�تگي وی
دنيامتفاوت است،
اي آبهنها
ذرهدر
همسرتاناحساسات
به نظر شما انگيزههاي حضورابزار این
دانست ً
نداشت مثل
ذهنتانميرا كام
بیایددید
كنید ،با
آنکهرابهبررسی
خوبیازآن
به
خوابش با سن کودک اطالعات الزم را کودکان دارند.
حتيمتناسب
رویميشود وباید
در جمع مدافعان حرم چه
در صحبتهايتان گفتيد که شهيد در
بود؟ طوری که پسرها معموال گرایش به منجر به بروز رفتارهای خودشیفتگی در نيروهاي كمكي فرد ضارب از ناحيه پا مورد اصابت گلوله
بود.
دیده
را
به
جنگي
مناطق
در
سال
15
از
بیش
ایشان
به
در اختیارش گذاشت .به ویژه در مواردی که این مشاور کودک و نوجوان افزود :بازه
بود .ایده نبندید .حتی اگر نمی خواهید زمانتان را برای دنبال كردن
این
داشتم ،بعد از 25سال جوانان اول انقالب بود .خيلي ساکت و
روي شناختي که از
سال  91مجروح شده بود .مجروحيتش
ایشان ۱۲بروز مشکالت به صورت مشکالت رفتاری ،کودک و افزایش توقع او از دیگران شود قرار گرفت و سريعا دستگير شد ،تصريح كرد :متهم براي
چيست؟
ماجراي خوابي که
پاکس��ازي میادین مین پرداخت .ابتدا آموزش
دست رفته والد کودک بوده است به زمانی تقریبی سوگ معموال بین  ۶تا
ديده بودعزیز از
فكرهای جدید تلف كنید ،شما می توانید سهوا ً به هر پروژه خیلی پر
کم حرف بود .خندههايش حالت تبسم
زندگي مشترک ،ميدانستم به چه فکر مي
چطور رخ داد؟
کند.تحصیلی و مشکالتی در محیط بنابراین الزم است اطرافیان انضباط به مداوا راهي بيمارستان شد.
مشکالت
خوابي
5
کرب��الي
عملی��ات
از
قبل
65
س��ال
ميداد و بعد ناظر میادین مین ش��د .چند سال
دلیل کاهش عزت نفس کودک الزم است ماه و در برخی موارد  ۲۴ماه است و معموال
سر و صدا جواب رد بدهید فقط به این دلیل كه اخیرا ً درگیر یك نقشه
داشت .در عين حال خيلي احساساتي
براي هر کاري چه منظوري
سال  91ما قصر شیرین بودیم .در اثر انفجار مین
س��ه وسالاینگونه مشکالت را برونسازی شیوه سالم و نه باشیوه سرزتش و انتقاد را
بهزیستیدارد .دردارند
اسباب بازی های قاچاق به مقصد نرسید
مرحله
یک
شد.
تعبیر
مرحله
چند
در
که
بیند
مي
کشور
اخیر هم مسئول انهدام میادین مین کل
اطرافیان با کمک گرفتن از روانشناسان و افراد بین  ۶تا  ۱۲ماه بازسازی و
عظیم شده اید.
من آدمي
است من دل
گفت به
بود .مي
آخر زندگي فک��رش را مي
یک ترکش کمانه ميکند و ب��ه کوه ميخورد.
کودکان آموزش دهند.
مشکالتنبند به
ممکن
مطمئنماما دختران
خوان��دم،یکنند
این م
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف
عملیات
این
در
اکبر
بود.
5
کربالي
عملیات
در
برادرش
شده بود .البته همسرم قبل از شهادت
مهم
نکته
اما
آورند
ی
م
بدست
را
الزم
به
دیگری
حمایتگر
محیط
یا
و
مشاوران
متولد آبان:
افسردگی با هم باشيم.
کهولت س�ن
نيس�تم تا
ش��هادت
براي رفتن به س��وریه فقط
خ��ورد وکهباعث
کمکش��کم
برگش��ت به
سوگ در
اضطراب و
سازی کنند و
شرایطیبه دنبالرا درون
محموله اسباب بازی الکترونیکی خارجی قاچاق به ارزش
خوانده
با هشت نفر از دوستانش صیغه برادري
به صورت نی��روي داوطلب بس��یجي به جبهه
اغلب کودکان در چنین
کنند .اکبر مي است
والد خود
کودک در
و
بارز
الگوی
و
نمونه
به
دهید
ی
م
انجام
که
کارهایی
تمام
صبر شما در
آنقدر در
های مي
دنبال
دیده بودو و به
خوابي که
گشت.
بیمارستان
دهند.بيابانها و گرمايوالد سالم برای کودک
من بروز
گفتخود
جسمانی از
نشانه
 15میلیارد ریال خبر داد .سرهنگ “محمدرضا هاشمی
بودند .به هم قول داده بودند هر کسي شهید شد
رفته بود .خودش تعری��ف ميکرد که همزمان
صحبت
افکارطبقخود
مي و
احساسات
مجروحیتش ميشود .ایش��ان را بهراجع به
توانسته
خود
صبر
با
شما
است.
شده
تبدیل
همگان
برای
قابل تمجید
شهدا ميدوید ،ميخواست عاقبت به قافله شهدا  60درج�ه ميگ�ردم تا ش�هيد ش�وم
مفیدتر از سایر بستگان است
س��رپایي
منتق��ل
کرمانش��اه
فر” در گفت و گو باخبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار
شفیع دیگري باشد .تا االن هم فقط یکازنفرشان
با عملیات کربالي 5اکبر کارمند بانک بوده که
عملاز این رو الزم است والدین و یا
کنند،
بینانهميکنند و نمی
غیرواقع
استعارههای
گریبان
نیز
بعد
سال
چندین
تا
حتی
که
را
هایی
ی
سخت
از
اید بسیاری
در آزادی عمل بیش از حد به
اعطای
برود ،مسئوالنش
خواس��ت
وقتي مي
کردند .در
عملش را پرستاران گم
خوابکودکميشود.
فوالدی در انتها با اشاره به تاثیرات روانی داشت :ماموران پاسگاه انتظامی “چوپانان” حین کنترل
با شروع این عملیات از مس��ئولش درخواست
کردن
صحبت
برسد.اجازه
کودک به او
اطرافیان
شرحنکنید
استفاده
زنده مانده و بقیه ش��هید شدهاند .ایشانبرای
دیدی
با
گاهی
فقط
نمایید.
حل
کوتاه
مدتی
عرض
در
بودند
گیر
شخصیتی
مشکالت
پاکس��ازي میادین مین مخالفت کردند .احمد
بدهند.پاره
عزیزتکانهاراشکمش
یکدر اثر
فوت بود
عمل آمده
شرح
موضوعطورگرفتن حضانت کودک به هنگام یکی از محورهای فرعی این شهرستان به یک کامیون
برنميگ��ردد .همین
مطمئن ش��دم
کودک و دیگر
دوس��ت و
شما ميکند .چون موافقت نميشود ،کار
مأموریت
هنگام
برادراست که
معتقد
ميبیند تم��ام آنهایي که باهم وی
کنید.
ی
م
نگاه
زندگی
به
منفی
بینانه وبهمجددا ً
با اصرار گفت باید بروم و دنبال چیزي هس��تم
زنند .بعد از آن اکبر از
بخیه مي
تویوتاي و واقعميشود
یکی از والدین ادامه داد :گاهی کشنده تانکر دار که از جنوب کشور به مقصد یکی از
فوتروز به
هم ش��د و در آخرین اعزامش بعد از 18
بودند و در کربالي  5ش��هید شدند
در بانک را رها ميکند و خ��ودش را به عملیات
توضیح
کودک
بایددرصادقانه
متولد
چنین
فوالدینظرگفت :در
دس��ت پیدا نميکنم .به
آن
به
ایران
در
که
باز
اما
شود
مي
معاف
عملیاتي
و
سنگین
کارهاي
رسید .شرایطی نیاز خانواده فرد متوفی بدون در نظر گرفتن استان های شمالی در حرکت بود ،مشکوک و آن را
شهادت
شود
سوار
بود
خواسته
هم
اکبر
اند.
نشسته
سپاه
آذر :اکبر در کربالي 5به شدت مجروح
رس��اند.
مي
پسران مشکالت را برونسازی
دهیم که فرد فوت شده دیگر باز نمیگردد
خانواده
اعضای
و
دوستان
با
را
تان
وقت
امروز
که
دارید
دوست
کودک
ـ
متوفی
بازمانده
روحی
شرایط
یا
و
مثبت
والدگری
طریق
از
والدین
است
سازیخدا ب��ود ،ميگفت اگر
درونرضایت
دختران دنبال
میکنند و من او به
اصطالحاتیدهد.
جمالتدرونظام ادامه مي
رفته بردنبه خدمت
متوقف کردند .وی گفت :در بازرسی از تانکر این خودرو
از نحوه شهادتش چيزي شنيدهايد؟
شمابود طوري که یک ماه به کما رفته بود.
شده
رفته کار
که راننده ش��روع به حرکت مي وکند.از به
منفجر به
انضباط سالم
آموزش
یکحضرتاطرافیان
چیزهاییميکه
تخريب ورویاهای
ش�غلرابطه با
در تا در
بگذرانید
جلوي
نگذاریددربروم
خصوصيات اخالقي
کند تا“بهسوارخواب از
ميشود و یک
مین تلهاي
زینب(س)از طریقگویا یک
بازماندهپايـ دچار اختالفاتی بر سر حضانت  70کارتن اسباب بازی الکترونیکی “پی اس فور و پی اس
زندگیکاري مي
دراکبر هر
گیرد.
خود و سرعت
پاکس�ازي
تانقاعدت ًا
قیامتفوت
هنگام
بگوييد.وی ،کودکان
“مسافرت شهيدبه گفته
رفته است”،
نظیر
به
شروع
و
شوند
ی
م
متوفی
همسر
با
کودک
ثبات
همدلی،
مراقبت،
حمایت،
و
کودکان
زندگی
به
راجع
تان
دیدگاه
کردن
بیان
کنید.
صحبت
آنها
با
خواهید
دغدغه سوریه و حضرت
کنم.و شهید
شکایت مي
گویند
آشنایي داشتند
خدا”کهو...با اکبر
پیشکساني
است”،اي“رفته تمام
همسرم را قطع ميکند .مجروح ميشود وقتي
فایو” و دسته بازی و ایکس باکس و پیانوی خارجی بدون
وارد چاله
میميادين مين خطرات زيادي وجود دارد،
رفتارهایی
خوی
توانند خلق و
عزیزميمی
خودداری
شود موفق نميشود تا اینکه تویوتارفته
تمام
است
الزم
که
حالی
در
کنند
ی
م
جدال
این
از
تا
کنند
کمک
کودک
به
رفتار
در
و
دارند
شدن
دیده
و
اجرا
قابلیت
همچنان
کامال
حالت
یک
این
نیست.
ب�ه آن
تصورات
رویاها و
فقط صحبت
سرب»
سنگین
هاي
«تکه
با
آقاخاني
ایوب
و
اضطراب،داشت.
افسردگی ،زینب(س)
نظیرب��ه دنیا
او م��دل س��ال  57مانده ب��ود .ذرهاي
دوستانش با شنیدن صداي انفجار خودشان را
مدارک گمرکی و قانونی کشف شد.سرهنگ هاشمی فر با
پرخاشگری،
کنیم.پاشد .آب
ميشود و آب لجنزار به صورتش مي
اين
نس�بت
دربارهديدي
همس�رتان چه
کنند
جمع
متوفا
سوگ
به
را
خود
حواس
مشاهده
گاها
که
چرا
شود
خارج
شرایط
کهنگي
بوي
و
رنگ
محتوا
و
سوژه
لحاظ
به
پیرامون
را
ش��ان
هاي
نمایش
محوری��ت
انجام
قضاوت
بدون
که
است
دیگران
با
رویاها
کردن
سهیم
واقعی از
ساله
چهار
دختر
يک
داش�تن
وجود
با
بود.
انقالب
اول
جوانان
مثل
نداشت
دلبستگي
تصریح کرد :هنگامی که به کودک افزایش هیجان خشم ،چسبیدن بیش
به اکبر ميرسانند با اینکه مین کوچکي منفجر
اشاره به دستگیری راننده خودرو در این رابطه و توقیف
فوالدی تویوتا
روي صورتش را که پاک ميکند ،ميبیند
مسئله داشت؟
موکول
بعد
به
را
حضانت
سر
بر
مذاکره
و
را
عزیزی
که
کودکی
به
اطرافیان
شود
ی
م
مقدس
دف��اع
تئاتر
گیرن��د.
نمي
خود
به
تحمیلي
جنگ
هاي
ش��خصیت
و
اتفاقات
در
مسئله
مهمترین
حقیقت
در
که
کند
ی
م
یادآوری
شما
به
و
گیرد
نداشتيد؟
ايشان
رفتن
با
مخالفتي
حالت
هایش
خنده
بود.
حرف
کم
و
ساکت
خیلي
فرد متوفا به خواب رفته است ،از اندازه به سایر عزیزان بدجای مانده،
ش��ده بود ،اما ش��دت جراحت به حدي بود که
کامیون و محموله اظهار داشت :ارزش محموله کشف
گوییمرسد.
فاصله گرفته و بعد هرچه ميدود مبهیآن نمي
شغل نه تنها امکان شهادت وجود دارد،
مدریاین
والداز سالم
قطعا
حینطرفی باید بدانند
کنند .از
از
بیش
عمل
آزادی
است
داده
دست
از
ً
ً
دارد.
نیاز
هنرمند
و
کار
جنس
این
به
ا
دقیق
خبري
دیگر
هاي
کارگردان
و
اند
داده
قرار
نرو.
داري
س��اله
چهار
دختر
گفت��م
او
به
ا
اتفاق
احساساتي
خیلي
حال
عین
در
داش��ت.
تبسم
دارد.
قرار
اولویت
در
چیزی
چه
و
چیست
تان
زندگی
اینکودک دچار اضطراب ،نگرانی ،از دست دادن انگیزه برای فعالیتهایی
است
ممکن
حالت غیرعادي ایجاد ک��رده بود .همین
شده توسط کارشناسان مربوطه  15میلیارد ریال اعالم
ش��ود.
در همین حین از خ��واب بیدار مي
بلکه س��ختيهایي دارد که متوجه خانواده فرد
پدربزرگ و
امامیدهند برای مثال به او اجازه بسیار مفیدتر و دلسوزتر از
ای م
فداي دختراندازه
نمایش هنرمنداني که با کارش��ان ميتوانند همه
شدهسه
مادرچهار اثر،
میان این
نیس��ت .از
3ساله
سالهام
گفت دختر
مانندنیس��تم
نبند من آدمي
بیدار دل
گفت به من
بود .مي
شود.دی :
متولد
تمرکز،
چهارعدم
خواندن،
ورزش و درس
نشدن
وحشت
تعریفخواب و
اختالل در
اسلحه کالشینکف همسرم در اثر گرما منفجر
است.
خواب را براي روحاني گردانشان جبهه
همسرم چون کارش پاکسازي و تخریب
مي
برای
تأثیرعمه
دایی و
دهندکرداسباب بازی دیگران را بدون بزرگ و عمو و خاله و
هایش می
رشتدیدن
هم براي
کن��ار
را
جامعه
هاي
طیف
ش��هید
175
تش��ییع
و
ورود
تحت
مي
سفارش
بچه
به
اواخر
این
حسین.
آنقدر
من
گفت
مي
باشیم.
هم
با
سن
کهولت
تا
اشتها،
و
حافظه
کاهش
بافی،
خیال
افزایش
این
و
شود
خوابیدن
هنگام
به
عزیزان
سایر
روزهای
در
و
هستند
شما
انتظار
در
بسیاری
مالی
سودهای
و
منفعت
ميشود و اکبر به ش��هادت ميرسد .همسرم به
كشف انبار احتكار  80ميلياردي در
ميکند .تعبیر ميکند کساني که داخل تویوتا
بود مأمور ش��د در مناطق م��رزي خدمت کند.
اهمیت
کودکان دیگر بردارد و به آنها باز کودک خواهد بود و نکته حائز
رضایت
هزاردیدن
همگان از
جمعاز کنند و
نمایش
انتظامي یک
فرماندهرا از این
توجهسوژهش��ان
دارن��د و
غواص قرار
دهند،
دهندخوبي انجام
روزه را به
فرایض
نماز وبروز
دینيخود
و ...از
طرد شدگی
احساس
ه��ا وشود .از
نهادینه
اختالالت در
گردم تا
سویدرج��ه مي
گرم��اي 60
وجودشبیابان
در
شوندکنید
جمع
حواستان
شوند .اما
مرزيی
مناطقشما م
دوریبهنصیب
نه
دلیل مس��ائل امنیتي مجبور بود زمان تخریب
بسته
كشف 48
گيالن
استان
شوي.
ش��ما مجروح مي
شهیدرامي
شیرین باید بودند
قصر
چندان90ما را
اواخر سال
چراکه
است
کودک
بهزیستی
و
سالمت
به
زمان
مرور
به
معتقدند
اطرافیان
و
نگرداند
لذتبهببرند.
سنگین آن
موضوع گرفتهاند .تنها «تکه
الزم10است
چنین شرایطی
که در
مسافرت رفته
ش��هید به
بیانرا اینکه متوفا
دیگر با
اطرافیانبود .وقتي که رفت
روزي در خانه
آخرین بار
گرماي 60
مأموریته��ا در
ش��وم .در
رسیدن به
کنند تاندهید.
مي هدر
بیهوده
های را
منفعت
تابرد.این
مین ،اس��لحه همراهش باش��د .اکبر ساعت 8
ارزش  80ميليارد ريال در
احتكاري
هايپوشک
انواع
لجنزار
منفعتاست و اینکه
این زندگي
لجنزار
زندگيبعد ازآب لجن؛
مردم کار
گفتم
من به او
است ،کودک دائما منتظر بازگشت عزیز با حمایت ،مراقبت و همدلی نگرانی از طرد این رفتار کودک درست میشود درحالی در چنین شرایطی هرگونه
چرا جوانان
خبربررسي شود
رشت باید
شهرستانشهید
کودکهایي از زندگي
آسیببهبهگوش��ه
س��رب»
و  30دقیق��ه ش��نبه  28آذر  94ی��ک روز قبل
خواهند ازدر
“عزيزالهنميملكي”
داد.سردار
استراحت کنید.
کنیم که
توصیه می
کمیکنم
زندگي مي
گفت من
شماپاسخ مي
مالی،امابهاو در
کنند.
بود.
که والدین باید با والدگری مثبت مداخله قطعا جبران ناپذیر خواهد
کشورشان
مهمترین
یکي از
است .همچنین برخی استعارات منجر به شدگی در کودک را کاهش دهند.
گف به
چمران ميپردازد و نس��بت
از ش��هادت امام حس��ن عس��کري(ع) در شهر
اين
تاریخيبا اعالم
وقایعپليس،
خبري
پايگاه
دیگر باآثار،خبرنگار
توگو
در
اکبر
است.
من
زندگي
همه
کارم
کنم؛
تا کار
:
بهمن
متولد
اثر گذاری در رشد مذهبی کودک میشود ،وی معتقد است که دختران و پسران هر دو کنند و به او نظم را آموزش دهند.
احساس ميشود
برخورددرباجامعه
هنوز تبعاتش
گفت:اگردر که
خبر ش��اید
حال و هواي متفاوتتري دارد.
سلیمیه س��وریه که نزدیک خاک ترکیه است
ماموران
محتكران،
راستاي
حادثه شد و
 91هم
سال
جانباز گوید که با رفتاری متفاوت
بهتان می
دچار شما
کار بازدرون
حین در
صدایی
امروز
برای مثال با گفتن اینکه عزیز از دست احساسات و هیجانات را درک میکنند اما
بنویسند اما
حوزهاي
راغبند از هر
بنویسند و
پليستأثیر
امسال جامعه و هنرمندان تحت
مجروح ش��د و در حین انتقالش به بیمارستان
احتكار
استان از
انتظامي
فرماندهي
پیداعمومی
امنيت
حرفنمي
دس��تورودکتر
طوري که به
ش��د،
توانسترا بزنید .اگر افراد دیگر بهتان
هایتان
مطرح کرده
خودتان را
مقدس که
بچهکاردرکردن در
رغبت
ش��دن ش��هیدان غواص قرار
عملکه 49
س��لیمیه به ش��هادت رس��ید .در حالي
شده
دفاع مطلع
حوزهرشت
شهرستان
گرفتندپوشک
نميزيادي
مقدار
دادنشجاعت و
خصیصه
کار
کارهای مربوط به خود تالش کنید،
دهد.انجام
انجامبرای
س��نگیني که
اصرار کردند
شدند.
ماموران به همراه نمايندگان اراضي به محل
را
است
نهفته
ناب
س��وژه
هزاران
دلش
در
رسید
نمي
چهار
تعداد این نمایش
و
زمینی
سیب
270تن
كشف
ميليارد
100
قمع
و
قلع
شهیدش
دوستان
به
گذشت
مي
عمرش
از
سال
هماهنگیها بابه عددو بررسي موضوع را در دستور كار قرار دادند.وي بيان
مقدس
دفاع
هاي
رزمنده
بین
در
شهید
توقعي
بي
صادق
خودتان
با
شما
اگر
کنید.
تکیه
خود
عاطفه
و
مهر
و
ها
جذابیت
بر
وی افزود :مأموران پس از
اعزام و نسبت به اجراي طرح قلع و قمع
س�ال  65قب�ل از عملي�ات کرب�الي
تئاتر فجر و
ندارند .یک بار
و کمتر مي
خبر
که
بود
ظهر
شنبه
یک
بعدش
روز
پیوست.
توسط
مسئوالنگرفته
همینصورت
اطالعاتي
شد 270 .داشت :پس از اقدامات
داشت.
هم
سوریه
در
را
خصیصه
همین
بود.
زبانزد
تر
راحت
خیلی
هم
بعدها
کنید،
حفظ
را
حالت
این
روز
تمام
در
و
بوده
“سپيدان”
در
ملي
اراضي
مقام قضائی در بازرسی از انبار مذکور
کاربريهاي غير مجاز اقدام كردند.
 5خوابي ميبيند ک�ه در چند مرحله
محرز کنند
بنشینند وو بررسي
همچنین تمام این چهار اثر در
پیاز دادند
شدن
مقاومتعمومي
جشنواره اماکن
سال نظارت بر
طولاداره
ماموران
شجاعت
همرزمانش
میگفته
به
مجروحشده
احتکار
رسیدهخاطر هماهنگی با افراد گروه
گروه و به
حدي ازیک
کناراو بهاعضای
توانید در
دانستمو سیب زمینی شامل 220 :تن
مي پیاز
ش��ده اس��ت .اما من تن
فرمانده انتظامي استان فارس از اجراي سردار “حبيبي” با بيان اينكه در اين طرح
عمليات
تعبير ش�د .ي�ک مرحل�ه در
که
بوده
اشتباه
هایشان
سیاستگذاري
کجاي
گفت
توان
مي
و
ان��د
رفته
صحن��ه
روي
به
ش��هداو او را
دوش��نبه
استانشده ،شب
فرمانده انتظامیشهید
 50تن سیب زمینی که به صورت صحت موضوع ،محل احتكار مورد شناسايي قرار گرفت.
حضرت زینب تمام
دفاع از
بود که
معراج پیاز
طرح قلع و قمع  8هزار و  400متر از  8هزار و  400متر از اراضي ملي كه به
کشف
کرمانشاه از
حرمبگیرید.
درست
خاطر را
کنترلبهاوضاع
انتظامي خ ً
کربالي  5بود .اکب�ر در اين عمليات
نویسان دراز حوزه دفاع
نمایشنامه
ال
فرمانده مقدس
نفردر حوزه دفاع
تئاتر 3فجر
جشنواره
نیروي زمیني سپاه
دوش��نبه در
زمینیو وصبح
 270تن سیب دیدیم
هماهنگي
اينكه پس
حضوربيان
گيالن با
پاکسازي مین به دیگران آموزش
متولدکه در
اصولي
کشف و
غیرقانونی احتکار شده بود را
هايبا غير مجاز در اراضي ملي صورت غير قانوني تصرف شده بود تخريب
شده
پیاز احتکار
اسفند :
کاربري
شود.
مي
احساس
شدت
این
به
مقدس
را
نویي
ن��گاه
هیچ
و
جدی��د
نمایش
هیچ
برادري
هشت نفر از دوستانش صيغه
و
کرمانشاه
در
وصیتش
طبق
و
کردند
تش��ییع
قضائي ماموران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسي از
بینخاطر
بود .به
شماداددررا زیر
مي
شهرستان “سپيدان” به ارزش  100ميليارد شد ،گفت :كارشناسان ارزش زمينهاي در یک انبار به ارزش 13میلیارد ریال در را دستگیر کردند.
ش��رایطخانوادهتان نقش یك راهنمای
دوستان و
گذاش��تهدر
عینپا حال كه
است که تئاتر
آسیب بزرگي
موضوع
نظر48 ،این
گ��ذارد .این
مخاطبانش نمي
پی��شروي
فقطق�ول داده بودند
به هم
بودند.
خوانده
داد.برادرش به خاک سپرده شد،
خبر که
قطعهاي
احتكاري
پوشک بچه
بسته انواع
هزار
انبار مورد
همرزمانش
و
همسرم
س��وریه،
در
جنگ
خاص
بیان اینکه
ایشانانتظامی استان ،با
فرمانده
داد .سردار “رهامبخش حبيبي” مذكور را  100ميليارد ريال برآورد كردهاند .شهرستان “صحنه”
اما
بیایید.
نظر
به
هم
عمل
اهل
است
الزم
كنید،
ی
م
بازی
را
شجاع
ريال خبر
رنج مي
افزود :امروز از آن
كردند ،کش��ور
کش��ور و
هنري
س��ؤال از
كارشناسان ارزش پیاز ویک
شد ش�فيع
نیست،کسي
كافی هر
پليس،که پیکر اکبر را در
خبري اس��ت
کردیم .جالب
را
نیاز بهدر
برد وشده
كشف
پوشكهاي
كشف
مس��ئوالن را
باشدهایي
سازي مین
برايبهخنثي
شده بودند
زمینی های
سیب
دفنپايگاه
خبرنگار
ديگريبا خبرنگار پايگاه خبري پليس ،فرمانده انتظامي استان فارس با اشاره به به گزارش
ش�هيداینكه
چراكه برای
نفع همه
كاری كه
مجبوردان
انجام
وگو
در گفت
کارشناسانه
درس��ت
،24ریزي
،14برنامه
،12 ،10یک
جشنوارهاي
كردند،که چرا در
اعالماس��ت
کارشناسان
این
کردیم.
دفن
الجسد
مفقود
شهید
یک
مزار
نفرش�ان
يک
فقط
هم
االن
ت�ا
باش�د.
است.
44و عددي
 38 ،34و
بستههاي
به
تا
بکنند
زمین
متر
یک
بود
پنهان
خاک
که زیر
بيان كرد :در پي مراجعه نماينده امور اينكه تالش براي دستگيري افراد سودجو سردار “علی اکبر جاویدان” در تشریح این كشف شده را  13میلیارد ريال
بتوانید برای انجام دادن كارهایی كه دوستشان دارید دواطلب شوید به
بااس��تعداد و
تش��ویق
ارشد ب��راي
مقامو هیچ
ايننویي
اس��تعداد
بزرگي هیچ
تصريحشدهكرد :متهمان بهبا این
به ایشان اهدا
خانواده ش��هید
خبر بیان داشت:مزار توسط
اين
نیروهاي  60ساله
معرفي متهم
انتظامي به
نبایدبسیار سخت
در آنجا
کارشان
برسند.
ش�دهاند
بیندازید.ش�هيد
مان�ده و بقيه
پرونده
تشکیل
مبني بر تصرف غيرقانوني اراضي ادامه دارد ،از شهروندان خواست هرگونه
اطالعات
ماموران پلیس
اراضي
زن�دهدیگران
كارهایتانتررا به گردن
فقط
نیازگویادارید.
مین هم
پول
مند دارد.
مرجع عالقه
چونبهجنگ
حرف تازهاي از واقع��ه مهمي
دوس��تان
همس��رم
برجاي
عملیاتي
مناطق
در
مین
سازي
اشاره كرد و اذعان داشت:
قضائي
پرونده
مراجع ذیصالح شد.
مبنیدر کنارتحویل
ترتیب خبر
اینکسب
بود ودربهپی
ملي و ايجاد ساخت و ساز غيرمجاز ،موضوع اخبار در خصوص ساخت و ساز غير مجاز شهرستان “صحنه”
خنثيشما كنترل خود را از دست میدهید آنها كام ً
ال میفهمند و با
ازوقتی
مانده از دفاع مقدس بوده است.
كارشناسان ارزش اين اقالم را  80میلیارد ريال برآورد
گرفت.یک انبار
شهیدش وآرامپیاز در
به صورت ويژه در دستور كار ماموران قرار و تغيير كاربري در اراضي را به مركز بر احتکار سیب زمینی
این رفتار ناپسند شما به وضوح مخالفت میكنند.
گرفت .وي افزود :پس از دستور مقام قضائي فوريتهاي پليسي  110گزارش كنند.
بالفاصله با همکاری تعزیرات حکومتی وارد
كردند.
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جدولفر2752
شماره 4736
طراح:علیرضا سجادی

امتحانات دانش آموزان حضوری است
مگر اینکه ستاد کرونا اجازه ندهد

تاوان سختی در انتظار جنایتکاران
ترور شهید فخری زاده است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تاوان سختی در انتظار جنایتکاران
ترور شهید فخری زاده است ،گفت :این تاوان به زودی اتفاق
خواهد افتاد.آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روزگذشته در
نشست با اعضای شورای فرماندهی و مسئوالن مرکز مقاومت
بسیج قوه قضائیه که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد ،با
محکومیت ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده.... ،

صفحه ()4

صفحه ()4

سال چهاردهم * شماره  4 * 2752صفحه * 1000تومان

یکشنبه  9آذر  29 * 1399نوامبر  13 * 2020ربیع الثانی 1442
در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد

الزام همراه داشتن کارت

ملی برای مراجعه به
ادارات و حمل و نقل عمومی
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام همراه
داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت در ادارات
و همچنین استفاده از حمل و نقل عمومی ،جهت
کنترل افراد کرونا مثبت خبر داد.
دکتر علیرضا رییسی در حاشیه ستاد ملی مقابله با
کرونا ،ضمن تسلیت شهادت یکی از دانشمند کشور
شهید محسن فخریزاده ،گفت :عزیزی که در ایام
کرونا و در تحریمی که در آن هستیم ،در زمینه
تولید کیت ،واکسن و تجهیزات پزشکی مقابله با
کرونا بسیار فعال بودند و حاصل کار این عزیز را
هنوز هم داریم استفاده میکنیم .به ویژه کار بسیار
بزرگی که به رهبری ایشان در حوزه واکسن کرونا
در حال انجام بود .واقعا باید این اقدام تروریستی
و ددمنشانه را محکوم کرد .علیرغم تحریمهایی
که بر دوش ما سنگینی میکند ،نه تنها کمکی
در این حوزه به ما نمیشود ،بلکه دانشمندان ما را
هم به شهادت میرسانند .وی با بیان اینکه امروز
گزارشات متعددی در ستاد کرونا ارائه شد ،گفت:
گزارشی از روند درمان و اقداماتی که طی  9ماه در
حوزه درمان و مراقبت از بیماران انجام شده ،ارائه
شد که این اقدامات جای افتخار دارد .گزارشات
دیگری هم در زمینه ارزیابی محدودیتها انجام
شد و جا دارد صمیمانه از مردممان سپاسگزاری
کنم که بسیار با دقت رعایت کردند .رییسی گفت:
در عین حال امروز هم خبرهای خوبی داریم؛ به
طور کلی با توجه به رعایتی که مردم انجام دادند
و میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی که به باالی
 90درصد رسیده است ،روند بیماری رو به کاهش
گذاشته و در حال حاضر در  160شهر و شهرستان
قرمز ،حدود  145شهر روند رو به کاهش دارند و
روند کاهشی شروع شده که بسیار جای خوشحالی
است و در  15شهر باقی مانده نیز فکر میکنم طی
این هفته روند کاهش آغاز خواهد شد .وی ادامه
داد :خبر خوب دیگر این است که  89شهری که
قرمز بودند که از  5آبان  43شهر بود و  14آبان 46
شهر دیگر به آن اضافه شد ،آن  89شهر....

پاساژها ،آرامستان ها و پایانه ها،

 ۱۴عملیات امداد و نجات
آبگرفتگی دراستان

پاشنه آشیل
مقابله با کرونا

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد
گفت 14 :عملیات امداد و نجات آبگرفتگی در
سامانه بارشی اخیر استان از سوی امدادگران این
نهاد انجام شد .سیداماناهلل جهانبین روز شنبه
اظهار داشت 1۲:مورد از این حوادث در شهرستان
باشت و  ۲مورد نیز در شهرستان دنا انجام شده
است .وی از ریزش آوار و خسارت به سه خانه
روستایی به دلیل بارش های اخیر و آبگرفتگی در
شهرستان باشت خبر داد .مدیرعامل جمعیت هالل
احمر کهگیلویه و بویراحمد تصریح ...
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حقوق شهروندی
حلقه مفقوده درمقابله با کرونا

این روزها حقوق شهروندی با کرونا پیوند خورده
و خروجی این پیوند ،بایدها و نبایدهایی است که
گاهی جان می دهند و گاهی جان می گیرند .با
شیوع کرونا در کشور و نبرد تمام عیار در جبهههای
مختلف مقابله با این ویروس ،کلید واژهای جدیدی
در ادبیات حقوق شهروندی و به تعبیری دیگر
حقوق انسانی رقم خورد .وقتی شاه کلید مقابله با
کرونا ،پیشگیری میشود و شیوع واژه ترسناک این
ویروس ،به یقین چرخه مقابله با این چالش با تکیه
بر افراد حاضر در جامعه رقم خواهد خورد .مقابله با
کرونا در کشورهای مختلف با در نظر گرفتن فاصله
گذاریهای اجتماعی کلید خورد و در ....
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راه  ۲۰روستای دیشموک
در کهگیلویه و بویراحمد
مسدود شد
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کرونا را با اجرای قرنطینه هوشمند
کنترل کنیم

را تا حد زیادی مهار کرد.
پس از اجرای این طرح ،همکاران اپیدمیولوژیست می
توانند اعالم کنند کجا را و به چه مدتی باید ببندیم (lock
 .) downاصرار بر تعطیلی عمده گران ترین روش برای
کنترل بیماری است و هرگز امکان استمرار برای آن وجود
ندارد بلکه تنها فرصتی فراهم می کند تا نظام سالمت به
وظایف خود عمل کند.
با توجه به حضور ویرانگر ویروس کرونا در کشور که خواب
را از چشمان شما و جان را از کالبد مردمان گرفته است،
الزم دیدم نامه ای دیگر پیرو نامه شماره /55/104د مورخ
 11فروردین سال  99بنویسم و در درجه اول تقاضا کنم
آن نامه را یکبار دیگر پس از گذشت هشت ماه مطالعه
فرمایید.
علت نوشتن این نامه تغییراتی است که در ساختار
مدیریتی کشور برای کنترل کرونا ایجاد شده و نتایجی که
از آلودگی این ویروس منحوس برای مردمانمان پیش آمده
منجر به تغییر شاخص های ارزیابی شده است.
ورود حاکمیت برای پشتیبانی از مجریان در کنترل کرونا،
تاسیس قرارگاه در ستاد ملی کرونا به رهبری وزیر کشور،
تشکیل شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا در وزارت
بهداشت ،حضور ساختارهای علمی و دلسوز اجتماعی،
مانند بسیج کشور برای پشتیبانی نیروهای بهداشتی ،اعالم
آمادگی میلیونی نیروهای تحت پوشش سازمان هالل احمر
و تغییرات علمی در شناخت عملکرد ویروس و چگونگی
مهار آن از جمله تغییرات در این زمینه است.
همانطور که قبال ذکر شده است ،مقابله با یک اپیدمی
(که امروز پاندمی شده) از استانداردهای علمی روشنی
برخوردار است و عدم رعایت آن منجر به شکست و مرگ
مردم می شود .اصول و دالیل کنترل اپیدمی ناشی از
ویروس شامل موارد زیر است:
 شناخت عملکرد و عامل اپیدمی و بیولوژی انتشار وبیماری زایی آن که امروز به خوبی انجام شده و می دانیم
که انسانی عامل انتشار و انسان دیگری آماده ابتال است.
 انسان های مبتال به سه گروه ،شامل بیماران نیازمندمراقبت در بیمارستان ،بیماران نیازمند مراقبت سرپایی و
بیماران بدون عالمت تقسیم می شوند.
هر سه گروه چه در خانه ،خیابان و چه در بیمارستان،
حاملین ویروس و عاملین انتشار آن بوده و این سه گروه به
عنوان عامل و نماد انتشار ویروس ،گروه اصلی هدف نظام
سالمت هستند.

سالمت
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شناسایی زودرس مبتالیان از اهداف اصلی نظام
سالمت است
مشاور عالی وزیر بهداشت در این نامه آورده است :شناسایی
زودرس همه مبتالیان (Totally Early Detection
 )=TEDو پاسخ سریع به آنها ()Rapid Response
اهداف اصلی نظام سالمت است.
برای هدف اول ،از هر چه در اختیار داریم استفاده می
کنیم ،استاندارد امروز استفاده از کیت های  PCRاست،
اما مسئولین حوزه سالمت هرگز نباید منتظر لوازم تسهیل
گر باشند و پاسخ سریع را لحظه ای به عقب بیاندازند.
به خاطر داشته باشیم که در چهار روز اول ابتال بین
 100-80درصد تست ها منفی کاذب هستند و پس از آن
احتمال مثبت شدن بیشتر می شود و روز هشتم تا دهم
به  100-80درصد می رسد و از آن به بعد باز هم کاهش
می یابد ،به طور خالصه قریب  38درصد موارد تست ها
 PCRمنفی کاذب هستند آن هم در شرایطی که نمونه
گیری درست و علمی و انجام تست نیز با شاخص های
علمی انجام شده باشد.
به هر حال نظام سالمت با مدیریت سردمداران خط مقدم
باید کشف زودرس همه مبتالیان ( )TEDرا چه با نشانه
های بالینی یا روش های اپیدمیولوژیک و چه با استفاده از
کیت های تشخیص و غیره انجام دهند.
پس از شناسایی مبتالیان و حاملین ،عده ای با شاخص
های معینی که اعالم شده است به بیمارستان می روند و
همکاران ما در باالترین سطح تحصیلی پرستاری و طبابت
از آنها مراقبت می کنند اما وظیفه مسئولین سالمت در
اینجا تمام نمی شود و اقداماتی باید صورت دهند .عده ای
هم یا با دستور یا بدون دستور مقرر می شود که در خانه
قرنطینه شوند که بر اساس شاخصه ویروس این مدت 14
روز است (با شرایطی تا  10روز کاهش می یابد).
نکته بسیار مهم این است که عدم مراقبت از ویروس در
این سه گروه بیمار و حاملین است .همچنین عدم شناخت
و پیگیری کسانی که با این گروه مبتال و حامل در تماس
بوده اند که این گروه به دو دسته تقسیم می شوند ،دسته
اول افرادی که در تماس نزدیک با بیمار بوده اند (به مدت
یک ربع ساعت در فاصله یک متری و یا هر شاخصی که
مایل باشید تعریف کنید) .این افراد از نظر نظام سالمت
باید عامل و حامل و بیمار تلقی شده و هرگز نباید از زیر
چتر مراقبت فعال نظام سالمت خارج شوند .دسته دوم
افرادی هستند که با این افراد در تماس نزدیک بوده اند.
بنابراین نظام سالمت مسئول کنترل پنج گروه شامل،
بیماران در بیمارستان ها ،بیماران با عالئم خفیف ،حاملین
سالم ،افراد در تماس نزدیک ،افراد در تماس با گروه چهار
هستند.
وظیفه اول نظام سالمت با کشف این پنج گروه تمام
می شود که ممکن است با بهره گیری از تست های
آزمایشگاهی یا اقدامات اپیدمیولوژیک و نشانه های بالینی
باشد .وظیفه دوم پاسخ سریع به آنها است .پاسخ سریع
یعنی هیچ یک از افراد این پنج گروه نباید از زیر چتر
مراقبتی نظام سالمت خارج شوند.

داغی کف پا،

هشدار درباره بیماری ها

با توجه به مهار نشدن بیماری و ادامه شیوع کرونا در ماه
های گذشته ،شاهد رکوردزنی هایی در ابتال ،بستری و
فوت شدگان هستیم ،به نظر می رسد با راه اندازی طرح
قرنطینه هوشمند بتوانیم بر این بیماری سرکش ،فائق
بیاییم.
برخی کشورها با انجام آزمایش وسیع ،شناسایی و ردیابی
به موقع بیماران و افراد در تماس با آنها و قرنطینه افراد
مشکوک ،دست از اعمال محدودیت های گسترده کشیدید.
دکتر اسماعیل اکبری ،مشاور عالی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم
پزشکی سراسر کشور با طرح سوالی مبنی بر آیا قرنطینه
هوشمند می تواند بیماری را کنترل کند و ما باید آن را
اجرا کنیم ،نوشت :با ردیابی بیماران و افراد در تماس با آنها
و قرنطینه افراد در تماس با مبتالیان می توان این بیماری

سردبیر :پیمان فرامرزی

مدیر عامل هالل احمرکهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛
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مشاور عالی وزیر بهداشت معتقد است :انجام آزمایش
وسیع ،شناسایی و ردیابی بیماران کرونایی و افراد در
تماس با آنها ،غربالگری و قرنطینه کردن به موقع بیماران
و افراد در تماس با آنان از مهمترین مراحل قرنطینه
هوشمند محسوب میشود که با اجرای آنها میتوان کرونا
را کنترل و مهار کرد.
در قرنطینه هوشمند افراد در تماس با بیماران هم باید تا
مشخص شدن آزمایش خود در قرنطینه بمانند و از تماس
با آنها در این مدت به شدت خودداری شود.
قرنطینه هوشمند به عنوان یک راهکار اساسی برای کنترل
و مهار بیماری کرونا در برخی کشورها مانند کره جنوبی
بکار گرفته شده و موفقیت های خوبی برای این کشورها به
ارمغان آورد ،ما هم می توانیم از این تجربیات برای در بند
کشیدن این ویروس بهره بگیریم.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی مشکالت اخیر شبکه
شاد گفت :یک بخشی مربوط به زیرساخت فنی و بخش دیگر
مربوط به کاستی های نرم افزاری است که شناسایی شده و در
حال ترمیم است .این کار با توسعه زیرساخت ها و رفع اشکاالت
فنی در حال انجام است و تیم مسئولین فنی به ما نوید داده اند
که در یکی دو هفته آینده این مشکل هم برطرف خواهد شد...

مدیر عامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد:

 ۳۵میلیارد ریال طرح برق
رسانی روستایی در استان
در دست اجراست
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قرنطینههای منطقهای باید ایجاد شود
اکبری نوشته است :از واجبات ایجاد قرنطینه های منطقه
ای برای خدمت به این افراد طی دوره ایزوالسیون است.
مولفه های این مراکز با راه اندازی بیمارستان صحرایی
متفاوت است و باید از هتل ها ،مدارس ،اردوگاه ها و ...
استفاده شود هرچه تاخیر در این امر سبب انتشار بیشتر
ویروس می شود.
موضوع قرنطینه هم نکته ای است که باید عرض کنم،
هدف ایزوله کردن فرد است که اگر امکان آن در منزل
وجود دارد با شاخص های روشن وزارت بهداشت بالمانع
است وگرنه حتما باید در محلی مناسب قرنطینه شوند.
آنهایی که در منزل هستند باید به نحوی مراقبت شوند که
حتی برای تهیه مایحتاج ضروری از منزل خارج نشوند تا
دوره قرنطینه را به طور کامل طی کنند.
معموال بدحال ترین افراد در بیمارستان بستری هستند،
غیر از درمان ،مراقبت و ردیابی ویروس ،هرگز نباید به
یک فرد آلوده کننده تبدیل شوند ،بدین معنی که هرگز
نباید اجازه دهیم این بیمارستان ها “همراه” داشته باشند.
یعنی کسانی وظیفه مراقبت از این فرد را به عهده بگیرند
و سپس به جامعه برگردند.
آنچه گفتم را در قالب اعدادی که امروز در کشور اعالم می
شود ،ذکر می کنم ،روزانه حدود  10هزار نفر بیمار با تست
تشخیصی  PCRکشف می کنیم که اگر ضریب منفی
کاذب را در نظر بگیرید ،عدد تغییر می کند.
روزانه حدود سه هزار نفر را در بیمارستان بستری می
کنیم و روزانه حدود هفت هزار نفر را به قرنطینه خانگی
می فرستیم .به عبارتی روزانه از حال هفتاد هزار نفر (افراد
در تماس نزدیک) بی خبریم یا در زیر چتر ما نیستند
و روزانه حدود چهارصد هزار نفر را اصال نه تست و نه
پیگیری می کنیم .این عدد تقریبی است اما در ویتنام و
کره جنوبی حدود  6برابر گروه در تماس نزدیک بوده است.

شایعترین عالئم کم خونی کدامند؟

احساس خستگی و زود خسته شدن در بین افراد از
مهمترین عالئم کم خونی محسوب میشود.
کوروش صمدپور متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت:
یکی از رایجترین بیماریهای دنیا مربوط به آنمی یا
فقر آهن است .وقتی صحبت از کم خونی میشود؛
منظور ما نرسیدن اکسیژن به اعضای بدن است .در
واقع هموگلوبین که مسئولیت اکسیژن رسانی به تمام
اعضای بدن را عهده دار است  ،نیاز شدید به آهن
دارد و زمانی که میزان آهن در بدن کاهش پیدا کند،
اکسیژن رسانی با اختالل رو به رو خواهد شد.
او در ادامه افزود :کم خونی دالیل مختلفی مانند
وراثت ،کمبود ویتامین  B۱۲و فقر آهن دارد .نبود
تغذیه سالم یا کم ،عادت ماهیانه در بین خانم ها،
بیماریهای التهاب روده و شروع تودههای دستگاه
گوارش در افراد بزرگسال باعث کاهش میزان آهن در
بدن میشود .صمدپور بیان کرد :احساس خستگی و
زود خسته شدن در بین افراد از مهمترین عالئم کم
خونی محسوب میشود .این افراد حتی تمرکز نسبت
به کار و فعالیت خود ندارند .رنگ پریدگی از دیگر
عالئم کم خونی است که نسبت به شدت آن دست و
صورت این افراد به صورت رنگ پریده ظاهر میشود.
او افزود :سردرد و سرگیجه یکی از عالئم شایع فقر
آهن است که به دلیل کمبود اکسیژن ،عروق دچار
تورم میشوند و در نهایت سر درد را ایجاد میکند.
کمبود اکسیژن و مسئولیت قلب برای خون رسانی در
افراد مبتال به آنمی ،تپش قلب را ایجاد میکند.
این متخصص تغذیه مطرح کرد :عالئم دیگری در
موارد شدیدتر آنمی مانند تغییر شکل ناخن ها ،خشک
شدن دهان ،پاهای بیقرار به خصوص در ناحیه ساق پا
را مشاهده میکنیم .تغییرات خلقی مانند افسردگی و
تمایل به خوردن خاک و کاغذ در برخی افراد مبتال به
کم خونی به صورت محدود نیز دیده میشود .از دیگر
عالئم آنمی میتوان به پوست خشک و موهای شکننده
هم اشاره کرد .صمدپور گفت :در مرحله اول باید علت
کم خونی مانند دریافت کم یا از دست دادن خون را
شناسایی کنیم .بهترین کار این است که با پزشک خود
مشورت کنید .اما نقش تغذیه در کنترل و درمان کم
خونی بسیار حائز اهمیت است .آهن در گوشت ،مرغ و
ماهی به خصوص گوشت قرمز یافت میشود.
صمدپور در پایان تصریح کرد :حبوبات و تخم مرغ
نقش مهمی در تامین میزان آهن بدن دارند .باید دقت
کنید در مواردی که منبع تامین آهن از گیاهان و
سبزیجات است در بعضی از مواد غذایی دیگر تداخل
ایجاد می کند .به عنوان مثال در صورتی که چای با
مواد غذایی حاوی آهن مصرف شود؛ در بدن تداخل
ایجاد می شود و جذب کامل آهن انجام نمی شود.
همچنین سبوس زیاد هم باعث ایجاد تداخل در جذب
آهن می شود.
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معموال سه کار برای پاسخ سریع به این پنج گروه انجام
می شود:
 - 1عده ای در بیمارستان هستند که باید عالوه بر مراقبت
های بیمارستانی مورد ردیابی قرار گیرند تا معلوم شود
چگونه و از کجا مبتال شده اند (ردیابی ویروس) این
اطالعات توسط همکاران ارجمند اپیدمیولوژیست مورد
ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
 - ۲آنهایی که بیمار بودند و در خانه مراقبت می شوند
(گروه دو و سه) ،باید نظام سالمت از قرنطینه خانگی آنها
مطمئن باشد (نه اعالم کند مبتالی زنجانی به شمال رفته
یا اردبیلی به تهران آمده است) این نشان از ضعف عملکرد
نظام سالمت است که این افراد را از زیر چتر مراقبتی فعال
خود خارج کرده و ویروس را رها کرده است.
 3گروه چهار و پنج نیز همانند گروه دو و سه باید تحتنظارت مستقیم برای قرنطینه قرار گیرند .و هرگز نباید
آنها را به دلیل سالم بودن و نداشتن عالمت رها کنیم
به طوری که این گروه از عوامل اصلی بقا و انتشار ویروس
هستند.

داغ شدن کف پا ممکن است به دالیل زیادی از جمله
کمبود مواد مغذی ،ناراحتی کلیوی ،دیابت و  ...باشد.
اگر به صورت مکرر دچار این حالت نمیشوید جای
نگرانی وجود ندارد ،اما برخی افراد عالوه بر داغی
مکرر در کف پا احساس مور مور شدن میکنند ،این
عالیم میتواند زنگ هشداری برای بروز بیماری باشد.
از جمله:
چربی خون
اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که عادت
به مصرف غذاهای چرب و فست فود دارید و حتی
در مصرف این دسته از غذاهای چرب زیاده روی
میکنید ،احتمال بروز بیماری چربی خون در شما
افزایش مییابد .یکی از عالیم بروز این بیماری در شما
داغ شدن همراه با مور مور شدن و سوزن سوزن شدن
پاهایتان است.
ابتال به دیابت
داغی کف پا یکی از هزاران عالیمی است که به شما
خبر ابتال به دیابت را میدهد .همچنین ممکن است
داغی کف پای شما با عرق کف دست هم همراه باشد.
پس داغی کف پا را باید جدی گرفت.
بیماری مزمن کلیوی
یکی از وظایف اصلی کلیه ،تصفیه و پاک سازی بدن
و جلوگیری از تجمع انواع آلودگیها در بدن است اما
زمانی که کلیه به هر دلیلی از کار بیفتد و دیگر نتواند
وظایف خود را به خوبی انجام دهد ،این مواد زاید و
اضافی که به دلیل کم کاری کلیه در بدن باقی مانده
است به سمت دیگر قسمتهای بدن حرکت میکند و
بر اثر سوختن این مواد زاید در دیگر قسمتهای بدن،
شما در کف پاهایتان احساس داغی می کنید.
کم کاری تیروئید
یکی دیگر از عواملی که میتواند سبب بروز داغی کف
پا شود کم کاری تیروئید است .زمانی که شما دچار
کم کاری تیروئید میشوید سوخت و ساز بدن تان هم
کاهش مییابد پس در نتیجه با تجمع انواع مواد در
بدن روبه رو میشوید که میتواند سبب بروز داغی در
کف پایتان شود.
کمبود ویتامین
در بین انواع ویتامین ها ،افراد زیادی از کمبود ویتامین
 Bرنج میبرند.ویتامین  Bاز جمله ویتامینهای الزم
و ضروری بدن است که کمبود این ویتامین میتواند
سبب بروز انواع بیماری شود .زمانی که با کمبود
این ویتامین رو به رو میشوید در سیستم عصبی
اختالالتی ایجاد و سبب میشود شما با احساس سوزن
سوزن شدن و داغی کف پایتان مواجه شوید.

امام مهدی علیه السالم

آیت اهلل رئیسی:

کاریکاتور

تاوان سختی در انتظار جنایتکاران ترور شهید فخریزاده است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تاوان سختی
در انتظار جنایتکاران ترور شهید فخری زاده
است ،گفت :این تاوان به زودی اتفاق خواهد
افتاد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روزگذشته
در نشست با اعضای شورای فرماندهی و
مسئوالن مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه
که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد ،با
محکومیت ترور دانشمند شهید محسن
فخری زاده« ،صنعت هسته ای» را یک
صنعت «اقتدارآفرین» برای کشور دانست
و گفت :شهید فخری زادهها« ،قهرمانان
پیشرفت» این کشورند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه «پیشرفت
های هستهای و دفاعی» کشور ،خاری در
چشم دشمنان این کشور است« ،ترور» و
«تحریم» را دو لبه یک قیچی توصیف کرد
که دشمنان برای توقف ملت ایران در دست
گرفتهاند و متذکر شد :هدف اصلی دشمن،
«ترور پیشرفت و اقتدار» ملت ایران است که
انشااهلل محقق نخواهد شد.
آیت اهلل رئیسی «طراحان و حامیان ترور»
را خبیثتر از «عامالن» آن دانست و اظهار
داشت« :طراحان و حامیان» ترور همانهایی
هستند که اول «تحریم» میکنند و سپس با
کراوات پای میز «مذاکره» آمده و از سوی
دیگر در خیابان با اسلحه آدم می کشند.
رئیس قوه قضائیه گفت :همان مدعیان
دروغین حقوق بشر در «اروپا و آمریکا» یک
روز با ممانعت از رسیدن «دارو» به بیماران
جنایت میکنند ،یک روز هم در خیابان با
«اسلحه» آدم می کشند؛ یک روز حاج قاسم
سلیمانی و یک روز شهریاری و علیمحمدی
و یک روز هم فخری زاده را ترور میکنند.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه «تاوان
سختی در انتظار این جنایتکاران است»،
گفت :تاوان این جنایتها ،ازاله لکه نجس
صهیونیستی از جغرافیای منطقه است که
انشااهلل به زودی اتفاق خواهد افتاد و این
وعده الهی است.
آیت اهلل رئیسی از دانشمند شهید محسن
فخری زاده به عنوان یکی از چهرههای بی
ادعا و خدوم یاد کرد و گفت :شهید فخری
زاده سرداری بی ادعا بود که عموم مردم او

را تا روز شهادتش نمیشناختند .این شهید
با روحیه بسیجی ،همچون یک سرباز بی نام
و نشان با تسلط بر علم و تکنولوژی توانست
زمینههای دفاع از کشور و نظام و منطقه را
فراهم کند و نقش مهمی در قدرت آفرینی
دفاعی داشت و حقیقتاً سرمایه افتخارآفرین
برای کشور بود.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد :دلیل اینکه
شهید فخری زاده مورد خشم و غضب
دشمن قرار گرفت ،این بود که آمریکا و
صهیونیستها تصور میکردند باید علم و
تکنولوژی در انحصار آنها باشد اما او یکی
از افرادی بود که این باور آنها را باطل کرد
و توانست با علم و فناوری برای کشور تولید
اقتدار کند و البته با شهادت فخری زاده نیز
حرکت علمی کشور در حوزه تولید قدرت
متوقف نمیشود.
آیت اهلل رئیسی در ادامه از سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی هم به عنوان «سردار ایجاد
امنیت و قدرت در منطقه» یاد کرد و گفت:
حاج قاسم عزیز هم با شجاعت ،مدیریت،
اخالق و معنویت و روحیه بسیجی و توان
نظامی باالیی که داشت ،ضریب امنیت
منطقه را در مقابل بدخواهان و مستکبران
و عوامل آنها از جمله داعش باال برد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش از
خداباوری و توجه به اخالق و معنویت،
برخورداری از بصیرت ،داشتن نگاه انقالبی
و روحیه گره گشایی از کار مردم به عنوان
مهمترین شاخصههای فرهنگ بسیج و
بسیجیان یاد کرد.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر انطباق روحیه
بسیجی با مأموریتهای سازمانی برای ارتقا
کارآمدی و افزایش رضایتمندی عمومی در
یک مجموعه اداری اظهار داشت :مهمترین
مأموریت دستگاه قضا اجرای عدالت ،احقاق
حقوق عامه و فصل خصومت هاست و انجام
این تکالیف و وظایف با روحیه بسیجی
موجب کارآمدی هر چه بیشتر سیستم
قضائی خواهد شد.
وی تصریح کرد :همه الیههای دستگاه قضا
باید از روحیه بسیجی برخوردار باشند و هر
چه سطح مدیریتی باالتر میرود و به کانون
مأموریتهای قوه قضائیه در حوزه قضائی
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جامعه
در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد

الزام همراه داشتن کارت ملی برای
مراجعه به ادارات و حمل و نقل عمومی

نزدیک تر میشود ،باید این روحیه و فرهنگ
بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
آیت اهلل رئیسی افزود :اگر شهید فخری زاده
در اتاقی دربسته و از مسیر علم و پژوهش و
نوآوری برای خدمت به کشور گام برداشت،
قاضی و کارمند دستگاه قضا باید با گشاده
رویی و رسیدگی به موقع به پروندهها و کار
مردم و گره گشایی از کار خلق خدا در جهت
افزایش کارآمدی نظام قضائی و رضایتمندی
مردم و تولید سرمایه اجتماعی گام بردارد.
رئیس قوه قضائیه از فرماندهان و اعضای
بسیج قوه قضائیه خواست ضمن حفظ
روحیه بسیجی در دستگاه قضا ،برای افزایش
کارآمدی قوه قضائیه تالش کنند و تأکید
کرد :اگر فضای بسیجی در دستگاه قضائی
حاکم شود ،دیگر کسی جرأت نمیکند از
رشوه و پارتی بازی و ناحق کردن حق حرف
بزند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کار
بسیجی زمان و مکان نمیشناسد ،اظهار
داشت :رسیدگی به پروندههای معوقه یکی
از اولویتهای ماست که نیروهای بسیجی

امتحانات دانش آموزان حضوری است

مگر اینکه متخصصان بهداشت اجازه ندهند

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی
مشکالت اخیر شبکه شاد گفت :یک بخشی
مربوط به زیرساخت فنی و بخش دیگر
مربوط به کاستی های نرم افزاری است که
شناسایی شده و در حال ترمیم است .این کار
با توسعه زیرساخت ها و رفع اشکاالت فنی
در حال انجام است و تیم مسئولین فنی به
ما نوید داده اند که در یکی دو هفته آینده
این مشکل هم برطرف خواهد شد.
محسن حاجی میرزایی صبح روز شنبه در
برنامه تلویزیونی شبکه پنجم سیما با بیان
اینکه در دوران کنونی روش آموزش ،نقش
خانواده و دانشآموز ،روش ارزشیابی و
ارتباط گرفتن دانشآموز با معلم و همچنین
معلم با دانشآموز تغییر کرده است گفت:
روش نظارت مدیران بر انجام ماموریتهای
مدرسه نیز تغییر کرده و تمامی اینها در این
شرایط متفاوت برای آموزش و پرورش رقم
خورده است.
وی افزود :آموزش در شرایط کرونا ،آموزش
در بحران است؛ بحران یعنی اینکه حال
هیچکس حال طبیعی نیست و همه در این
شرایط ویژه و نگران ،کار را دنبال میکنند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کار

کردن در این شرایط برای همه سخت و
پیچیده است گفت :همه تالش ما این است
که محیط کار مناسبی را برای همکاران خود
مهیا کنیم و ماموریت خود را به درستی انجام
دهیم .به دنبال این هستیم که دانشآموزان
در این شرایط آسیب نبینند و محتوای
آموزشی به درستی به آنها منتقل شود تا
افت تحصیلی پیدا نکنند و ترک تحصیل نیز
نداشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به پیشینه و دالیل راه
اندازی شبکه شاد گفت :ایجاد مجموعه ای با
توانمندی ارائه خدمت به همه دانش آموزان
و معلمان کار قابل توجهی بود .شرکت همراه
اول زیرساخت های شبکه شاد را فراهم کرد
و بهترین متخصصان ایرانی امروز درگیر کار
روی شبکه شاد هستند و می توانند شهادت
دهند هر روز وضعیت بهتری را نسبت به روز
قبل تجربه کرده ایم.
حاجی میرزایی با اشاره به مشکل کنونی
شبکه شاد گفت :یک بخشی مربوط به
زیرساخت فنی و بخش دیگر مربوط به
کاستی های نرم افزاری است که شناسایی
شده و در حال ترمیم است .این کار با توسعه
زیرساخت ها و رفع اشکاالت فنی در حال

انجام است و تیم مسئوالن فنی به ما نوید
داده اند که ظرف یکی دو هفته آینده این
مشکل هم برطرف خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش درباره استمداد از
بخش های بیرونی آموزش و پرورش گفت :از
مجموعه های دیگر کمک خواسته بودیم اما
یکی از مطالبات ما فراهم کردن محیط ایزوله
برای دانش آموزان بود .ما از پیام رسان های
داخلی تضمین خواسته بودیم که باید تحت
تست هایی قرار می گرفتند اما نپذیرفتند و
ناگزیر شدیم شاد را راه اندازی کنیم.
وی افزود :حتی هفته های اول ،پنج پیام
رسان داخلی را هم معرفی کرده بودیم اما
به سرعت متوجه شدیم که توانایی الزم را
برای ارائه این سرویس ندارند .اینستاگرام،
واتساپ و غیره همه خارجی هستند اما تنها
اپلیکیشن بومی با این حجم کاربر ،شاد است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شاد یک
بستر گسترده است و خطاها و کاستی هایش
زود آشکار می شود اظهار کرد :شاد در همه
خانه ها حضور دارد و هر خانواده ای می داند
کار ما چگونه است.
حاجی میرزایی به برقراری  ۶۰۰هزار ارتباط
زنده در شبکه شاد در هر روز اشاره کرد و
گفت :در برخی ساعات روز ترافیک باالیی
داریم که ساعات کالسی را در ساعات
مختلف روز تقسیم کردیم تا بار ترافیک
توزیع شود و پاسخگویی با مشکالت کمتری
روبرو باشد.
امکان تهیه ابزار هوشمند برای دانش
آموزان را نداریم
وی با اشاره به اینکه اکنون در شاد این امکان
فراهم است که دو یا سه فرزند بتوانند با یک
گوشی وارد شبکه بشوند؟ گفت :اما درباره
اینکه عدهای اکنون ابزار هوشمند ندارند،
امکان تامین آن از ناحیه ما نیست چرا
که نیازمند واردات و تامین ارز است .البته

قوه قضائیه میتوانند در این زمینه همکاران
دستگاه قضا را یاری دهند .وقتی کسی
به یک مجتمع قضائی مراجعه میکند و
میگوید رسیدگی به پرونده او دچار اطاله
شده ،بی تفاوت از کنارش نگذرید و تالش
کنید کارش را پیگیری کنید.
آیت اهلل رئیسی افزود :بسیجی باید نسبت به
کار مردم احساس مسئولیت کند و اگر جایی
دید که بی عدالتی شده ،برای رفع مشکل و
گره گشایی از کار مردم و احقاق حق تالش
کند و دنبال نام و نشان هم نباشد و بداند
خداوند خودش اجر کارش را میدهد.
رئیس قوه قضائیه ،رسالت مهم مرکز بسیج
قوه قضائیه در دوره تحول قضائی را افزایش
کارآمدی سازمانی و صیانت از همکاران
دستگاه قضا و خانوادههای آنها عنوان کرد.
رئیس دستگاه قضا ،گمنامی و کار برای خدا
را از مهمترین ویژگیهای بسیجیان دانست
و تأکید کرد :وقتی کار برای رضای خدا باشد
و کسی دنبال نام و نشان نباشد ،خداوند
خودش پاداش میدهد و افراد بی ادعا را نام
آور میکند.
تهیه ابزار هوشمند به همت خیرین در حال
انجام است و در بودجه سال  ۱۴۰۰نیز پیش
بینیهایی برای این امر انجام شده است.
امتحانات دانش آموزان حضوری است
مگر اینکه متخصصان بهداشت اجازه
ندهند
وزیر آموزش و پرورش درباره برگزاری
امتحانات نیز گفت :ترجیح ما آموزش
حضوری است .اصل بر برگزاری امتحانات
به صورت حضوری است زیرا از وقتی که
ارتباط ما با دانشآموز مجازی شده باید
میزان فراگیری او از درس برای ما مشخص
باشد ،لذا امتحان حضوری است مگر اینکه
در زمان امتحانات با وضعیتی مواجه شویم
که متخصصان امر بهداشت اجازه این موضوع
را ندهند.
توصیه می کنیم بعد از تعطیلی دوهفته
ای آموزش کالس اولی ها حضوری شود
حاجی میرزایی افزود :به محض خارج شدن از
این تعطیلی دوهفته ای به خانوادهها توصیه
آموزش حضوری به ویژه برای کالس اولی
ها را داریم و خود ما بر رعایت پروتکلهای
بهداشتی تاکید می کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه الیحه
رتبه بندی به دولت ارائه شده گفت :اعتباری
نیز در بودجه  ۱۴۰۰برای آن پیش بینی
شده و امید است سال آینده این الیحه اجرا
شود.
وی ادامه داد :در رتبه بندی پیشین از
ظرفیت  ۱۰قانون خدمات استفاده شده بود
که پس از تعمیم دادن این ظرفیت توسط
دولت به تمام کارکنان دولت ،عمال رتبه
بتدی قبلی بیاثر شد و ما مجددا در این
الیحه رتبه بندی را پیش بینی کردیم.
از شیوه فعلی خدمات و آموزش در
مدارس راضی نیستیم
وزیر آموزش و پرورش نسبت به وضعیت
فعلی خدمات ،پشتیبانی ،شیوه آموزش در
مدارس ابراز نارضایتی کرد و افزود :در
شرایط فعلی همه چیز تغییر کرده است و
ما در راهی قدم گذاشتیم که قبال طی نکرده
بودیم اما این شرایط روز به روز بهتر خواهد
شد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله
با کرونا از الزام همراه داشتن
کارت ملی برای گرفتن
خدمت در ادارات و همچنین
استفاده از حمل و نقل
عمومی ،جهت کنترل افراد
کرونا مثبت خبر داد.
دکتر علیرضا رییسی
در حاشیه ستاد ملی مقابله با کرونا ،ضمن تسلیت شهادت یکی از
دانشمند کشور شهید محسن فخریزاده ،گفت :عزیزی که در ایام
کرونا و در تحریمی که در آن هستیم ،در زمینه تولید کیت ،واکسن
و تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا بسیار فعال بودند و حاصل کار این
عزیز را هنوز هم داریم استفاده میکنیم .به ویژه کار بسیار بزرگی که
به رهبری ایشان در حوزه واکسن کرونا در حال انجام بود .واقعا باید
این اقدام تروریستی و ددمنشانه را محکوم کرد .علیرغم تحریمهایی
که بر دوش ما سنگینی میکند ،نه تنها کمکی در این حوزه به ما
نمیشود ،بلکه دانشمندان ما را هم به شهادت میرسانند.
وی با بیان اینکه امروز گزارشات متعددی در ستاد کرونا ارائه شد،
گفت :گزارشی از روند درمان و اقداماتی که طی  9ماه در حوزه درمان
و مراقبت از بیماران انجام شده ،ارائه شد که این اقدامات جای افتخار
دارد .گزارشات دیگری هم در زمینه ارزیابی محدودیتها انجام شد
و جا دارد صمیمانه از مردممان سپاسگزاری کنم که بسیار با دقت
رعایت کردند.
رییسی گفت :در عین حال امروز هم خبرهای خوبی داریم؛ به طور کلی
با توجه به رعایتی که مردم انجام دادند و میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی که به باالی  90درصد رسیده است ،روند بیماری رو به
کاهش گذاشته و در حال حاضر در  160شهر و شهرستان قرمز ،حدود
 145شهر روند رو به کاهش دارند و روند کاهشی شروع شده که بسیار
جای خوشحالی است و در  15شهر باقی مانده نیز فکر میکنم طی
این هفته روند کاهش آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد :خبر خوب دیگر این است که  89شهری که قرمز بودند
که از  5آبان  43شهر بود و  14آبان  46شهر دیگر به آن اضافه شد،
آن  89شهر به جز دو شهر همه این شهرها از حالت قرمز خارج شده
و به نارنجی و زرد بدل شدهاند که نشاندهنده رعایت بسیار خوب
مردم است.
رییسی تاکید کرد :برای کاهش روند فوتیها هم باید منتظر باشیم .با
توجه به اینکه در حال حاضر میزان ورودی به بیمارستانها و بستری
رو به کاهش گذاشته،حدود دو تا سه هفته دیگر آثار این موضوع را
خواهیم دید .میزان فوتیها نیز کاهش مییابد.
وی تاکید کرد :نباید دوباره فریب این را بخوریم که چون روند بیماری
رو به کاهش گذاشته دیگر نیاز به اقدامات خاصی نیست ،بلکه آقای
رییس جمهور هم تاکید کردند که اقدامات زیادی باید انجام شود.
همچنان باید بحث استفاده از ماسک ،فاصلهگذاری اجتماعی و ...را
باید جدی بگیریم .ترددهای غیر ضروری را حذف کرده و از حضور
در جشنها و مراسمهای پرتجمع به ویژه در فضاهای بسته باید
پرهیز کرد .با توجه به سرد شدن هوا و بسته شدن درب و پنجره و
کاهش تهویه ،این مضوع میتواند برای شیوع بیماری بسیار موثر باشد.
خوشبختانه ما میزان تستها را تا پایان این ماه به  100تا  120هزار
تست در روز خواهیم رساند.
رییسی گفت :همچنین با توجه به سامانه یکپارچه رصد آزمایشهایی
که ایجاد کردیم ،تمام آزمایشهای مثبت در یک بانک اطالعاتی جمع
آوری میشود و طی چهار روز گذشته از حضور و سفر  1748نفر فردی
که مثبت بودند و قصد خرید بلیت و مسافرت با اتوبوس ،هواپیما و قطار
داشتند جلوگیری کردیم .زیرا توانستیم از این سامانه استفاده کنیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :یکی از مصوبات امروز ستاد
ملی کرونا که یکی از مصوبات خوب است ،این است که فکر میکنم
برای اینکه بتوانیم از حضور افراد کرونا مثبت در حمل و نقل عمومی
و ادارات جلوگیری کنیم ،این است که همراه داشتن کارت ملی برای
گرفتن خدمت ،الزامی است .بنابراین هموطنان اگر قرار است به اداره
ای برای گرفتن خدمت مراجعه کنند ،باید کارت ملی به همراه داشته
باشند.
وی افزود :این اقدام برای حفظ سالمت خودشان و دیگران است .در
این صورت اگر آزمایش مثبت داشته باشند ،با کارت ملی قابل چک
کرن است و میتوانند از افراد در معرض خطر محافظت کنند.
رییسی اظهار کرد :ادارات دولتی همه تعطیل هستند ،مگر اینکه
باالترین مقام مسئول یک دستگاه یا اداره الزامی برای حضور حداقلی
کارکنان داشته باشد .بنابراین یک حضور حداقلی برای کارکنان دولت
در این هفته مد نظر است.
وی تاکید کرد :برنامه ما یک محدودیت هوشمند است .به طوری
که دوشنبه هفته جاری مجددا وضعیت شیوع و بروز بیماری را رصد
میکنیم و اگر شهرهایی در وضعیت قرمز یا نارنجی باشند ،اعمال
محدودیت میکنیم و اگر شهر یا شهرستانی از قرمز به نارنجی یا زرد
بدل شده باشد ،محدودیتها به همان نسبت کاهش مییابد.
رییسی گفت :امیدوارم رعایت پروتکلها همچنان ادامه یابد .نیروی
انتظامی ،مردم ،وزارت راه و  ...بسیار کمک کردند و از همه مردم به
دلیل مسئولینپذیریشان تشکر میکنم.

