تصور عادی انگاری کرونا در کشور
خطرناک است

در اجرای پروتکل های کرونایی
مماشات نکنید

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ،با اشاره به روند
کاهشی موارد ابتال به بیماری کووید  ،۱۹نسبت به ایجاد ذهنیت
برخی افراد نسبت به عادی شدن شرایط کرونایی هشدار داد.
مسعود مردانی ،به شرایط کرونایی کشور بعد از آغاز تعطیلی دو
هفتهای در شهرهای قرمز اشاره کرد و گفت :خوشبختانه از هفته
قبل شاهد روند کاهش موارد ابتال و بستری بیماران ...

وزیر بهداشت با اشاره به پیک اخیر بیماری کرونا در کشور و با
بیان اینکه طوفان سهمگینی بود و خوشبختانه در اکثر داریم
به تعادل جدید بازمی گردیم ،گفت :مردم به تله قدیمی عادی
انگاری شرایط نروند و با تصور اینکه شرایط بهتر شده ،ما را از
اجرای دقیق پروتکلها دور نکنند .دکتر سعید نمکی در اجالس
روسای دانشگاههای علومپزشکی ضمن تسلیت شهادت...
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نکات کلیدی تهویه
فضاهای بسته و
کاهش انتقال کرونا

یک متخصص بهداشت حرفهای با بیان
اینکه راه انتقال کووید  ۱۹از طریق هوا و
یا انتقال هوابرد آن به تایید رسیده است؛
با تاکید بر نقش کلیدی تهویه مناسب در
کاهش احتمال انتقال بیماری؛ نکاتی را در
رابطه با چگونگی تهویه در محیطهای بسته
مختلف همچون ادارات ،منازل ،بیمارستانها
و وسایل حمل و نقل عمومی؛ به خصوص
در فصول سرد سال مطرح کرد.
دکتر سمیه فرهنگ دهقان عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،با بیان
اینکه سایز ذرات منتشر شده در بیماریهای
عفونی همچون کووید بر قابلیت ماندگاری و
معلق ماندن ویروس در هوا تأثیرگذار است،
گفت :در بیماریهای تنفسی مصطلح است
که ذرات بین  ۵تا  ۱۰میکرون را قطرات
تنفسی و ذرات کوچکتر از  ۵میکرون را
آئروسل (هواسل) نامگذاری میکنند .در
این خصوص اتفاق نظر وجود دارد که سرفه،
عطسه کردن ،فریاد زدن ،آواز خواندن و
حتی صحبت کردن ترکیبی از قطرات
تنفسی و آئروسل را در گستره وسیعی از نظر
اندازه منتشر میکنند .وی ادامه داد :پیش
بینی میشود که آئروسلها در هوا ماندگارتر
و عامل اصلی انتقال ویروس از طریق هوا
باشند ،در حالیکه قطرات درشتتر به
خصوص ذرات بزرگتر از  ۳۰میکرون طی
مدت زمان کوتاهتری تهنشین میشوند ،البته
قطرات  ۵تا  ۱۰میکرون که در رده قطرات
تنفسی هستند به دلیل داشتن رفتارهای
پیچید ه و عدم قطعیت در خصوص مدت
زمان ماندگاری در هوا ،اقدامات مرتبط با
هوابرد بودن ویروس را سختتر کردهاند.
معاون مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیانآور
محیط و کار با اشاره به نکاتی جهت کاهش
انتقال هوابرد کووید  ۱۹در فضاهای بسته،
عنوان کرد :کنترل منابع انتقال کووید ۱۹
مانند قرنطینه افراد ...

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

کرونا پر شتاب می تازد؛

حی علی خیرالعمل
رمز فاز جدید کنترل کرونا در استان

دورهمی های خانوادگی
را متوقف کنید

2
کرونا نکشد استرس می کشد؛

فضای مجازی عامل مهم
ایجاد استرس در جامعه

تست کرونای برخی از هموطنان که مثبت می شود
آنقدر فشار روانی بر آنان زیاد می شود که می گویند
اگر کرونا نکشد استرس حتما مرا از پای در آورد.
افکاری مانند اگر ویروس کرونا از من به سایر
اعضای خانواده سرایت کند ،اگر بدنم نتواند کرونا
را شکست دهد مثل خوره به جان مبتالیان میافتد.
گاهی سرزنشهای افراد خانواده که کرونا را برایمان
آوردی منجر به اختالف درون خانواده میشود
تا جایی که برخی از اعضای خانواده میخواهند
از خانه بروند و برخی هم نگران فرد مبتال شده
هستند .افزایش جانباختگان و مبتالیان ...

2
به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی؛

2

4

ترور فخریزاده بیپاسخ نمیماند؛
بودجه پژوهشی دفاعی  ۲برابر میشود

وزیر دفاع با بیان اینکه هیچ جنایت ،ترور و کار احمقانهای
بیپاسخ نخواهد ماند ،گفت :جنایتکاران را تا انتها تعقیب
میکنیم و امر فرماندهی کل قوا را اجرا خواهیم کرد.
امیر سرتیپ امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح در مراسم تشییع شهید محسن فخریزاده که صبح
روز(دوشنبه) در ستاد وزارت دفاع برگزار شد ،با بیان اینکه
این مراسم بزرگداشت متعلق به همه ملت ایران است،
گفت :متأسفانه به دلیل شرایط بیماری کرونا علیرغم آنکه
بسیاری تقاضا داشتند تا در این مراسم باشکوه شرکت
کنند ،برای ما میسر نشد.
وی ادامه داد :امروز با شخصیتی وداع میکنیم که از
نوجوانی با خدای خود پیمان ادای حق بست و بر این
پیمان پای فشرد و در این راه استقامت کرد و امروز به این
پیمان وفا کرد و به شرف شهادت نائل آمد .این توفیق را به
این شهید بزرگ که عاشق شهادت بود ،صمیمانه تبریک
میگویم اما فقدان او برای همه ما جانکاه است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تسلیت شهادت
این شهید بزرگ به ملت ایران خاطرنشان کرد :اگر
دشمنان رذیالنه دست به این جنایت نزده بودند و خون
شهید عزیز ما که یک شخصیت مخلص ،بیادعا و گمنام
بود را نمیریختند ،چه بسا او در گمنامی از این دنیا
میرفت اما امروز شهید عزیز ما که در گذشته تنها الگوی
جوانان ،شاگردان ،همکاران و همراهان خودش بود ،به همه
جهان معرفی شد ،از امروز او یک شخصیت جهانی است
و همه کسانی که پا در راه مبارزه میگذارند ،یک الگوی
بزرگ دیگری به نام شهید دکتر محسن فخریزاده دارند
که میتوانند در علم ،تالش ،اخالص و اخالق او تأسی
کنند و در همه ابعاد زندگی ،او را الگوی خود قرار دهند.
دشمنان بدانند این اولین شکست آنهاست .اگر آنها شهید
عزیز ما را کشتند که نامش از بین برود ،نام او با این اقدام
بلند آوازه شد .او امروز الگویی برای همه آزادگان و مبارزان
در جهان است.
امیر حاتمی گفت :شکست دیگر دشمن آنجاست
که میخواست بگوید شهید عزیز ما در مسیری قدم
برمیداشت که به نفع ملت ایران نبود .آنها با رمز و
کلمه «هستهای» تالش کردند شهید عزیز ما را به عنوان
بنیانگذار برنام ه هستهای ایران معرفی کنند؛ غافل از اینکه
این نه تنها باعث آن نمیشود که ملت ایران از این شهید
ناراحت شوند ،بلکه باعث افتخار ملت ایران ،وزارت دفاع و
نیروهای مسلح است .مگر نه این است که بزرگترین تهدید

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار از آغاز
فاز جدید کنترل کرونا به نام سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی و با رمز (حی علی خیرالعمل) با
حضور برخی اعضای این ستاد خبر داد .احد جمالی
در نشست هماهنگی طرح شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی در مرکز بهداشت استان با بیان اینکه در این
طرح از ظرفیتهای مهم و گوناگونی از جمله بسیج و
نیروهای بهداشت و درمان استفاده خواهد شد ،اظهار
کرد :ظرفیت های محلی نیز از جمله نقاط قوت این
طرح است که باید در همه بخشها،شهرها و حتی
روستاها به کار گرفته شود .وی جمالی ظرفیت...

علیه بشریت و جان انسانها ،همین سالحهای هستهای
است که شما هزاران هزار از آن را ساخته و نگهداری
میکنید.
وی ادامه داد :آمریکای جنایتکار هزاران سالح هستهای در
اختیار دارد و رژیم صهیونیستی جنایتکار نیز صدها سالح
هستهای دارد .این سالحها برای چیست؟ آیا این سالحها
برای آن است که به عنوان دکور در منزل شما استفاده
شود؟ نه ،ملت ما بصیر و هوشمند است و میداند که
بزرگترین تهدید علیه بشریت ،همین سالحهای شما است
و کسانی که جانشان را در کف اخالص میگذارند تا کشور
را در مقابل بزرگترین تهدیدات حفظ کنند ،عزیزترین افراد
نزد ملت ما هستند و در نگاه و چشم ملت ما جایگاه باالیی
دارند.
حاتمی گفت :ملت ایران خدمتگزاران خودش را دوست
دارد اما میدانند صادقترین خدمتگزاران آنهایی هستند
که جانشان را در کف دستشان میگذارند و چهل سال
است که برای دفاع از شرف ملت ایران تالش میکنند و در
آخر از این آزمون سرافراز بیرون میآیند .اینها نزد ملت ما
عزیزترین هستند و شما دشمنان ایران منفورترین هستید.
بدانید که این شکست دیگری برای شما بود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خطاب به حامیان
بین المللی ترور دانشمندان ایرانی گفت :شما فکر کردید
با این اقدام راهی را می بندید یا عزمی را می شکنید اما
بدانید که این طور نخواهد شد .شما در این روزها دیدید
که چگونه ملت عزیز ما به این شهید عزیز اظهار ارادت و
عالقه کرد و چگونه دست در دست هم انسجام خود را
باالتر برد.
وی تصریح کرد :همه مردم و مسئولین دست در دست هم
در محضر این شهید بزرگ پیمان می بندیم که منسجم
تر و مصمم تر خواهیم شد و عزممان برای ادامه راه این
شهید همان گونه که فرمانده معظم کل قوا فرمودند ،جزم
تر خواهد شد .راه اعتال و پیشرفت کشور را با سرعت و
قوت بیشتر ادامه خواهیم داد.
وزیر دفاع گفت :ما با دشمنی روبرو هستیم که چهل سال
است می گوید گزینه نظامی روی میز است اما نه جرأت و
نه فرصت استفاده از آن را پیدا کرد و نه پیدا می کند و در
آخر نیز با سرافکندگی این گزینه را زیر میز بُرد.
وی شکست دشمنان در راهبرد استفاده از قدرت سخت
را به دلیل ایثار رزمندگان و تالش دانشمندان دانست و
افزود :بصیرت و بینش فرماندهان و ملت ما و در رأس آنها

فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای موجب شکست
دشمنان در راهبرد خودشان بود .بدانید این پیشرفت و
قدرتمند شدن ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر دفاع ادامه داد :با این کار دشمنان مسیری که شهید
ما در حوزه های علمی و برترساز دنبال می کرد ،با قوت
ادامه پیدا می کند.
امیرحاتمی با اشاره به جلسه روز گذشته هیئت دولت
گفت :اولین گام برای ادامه مسیر شهید فخری زاده روز
گذشته در هیئت دولت برداشته شد .در حالی که بودجه
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع برای سال ۱۴۰۰
افزایش پیدا کرده بود ،روز گذشته تصمیم گرفتیم این
بودجه دو برابر شود.
وی افزود :خانواده های شهید ،عزیزان ،دوستان و همکاران
شهید محسن فخری زاده ،مسئولیت شما چند برابر شده
است .دولت گام اول را برداشت و شما باید با عزم راسخ
آن راه را ادامه دهید.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد :دشمن به خوبی می داند و من
نیز به عنوان سرباز به آنها می گویم هیچ جنایت ،ترور و کار
احمقانه ای نزد ملت ایران بیپاسخ نخواهد ماند .ما حتما
جنایتکاران را تا انتها تعقیب میکنیم .آنها باید بدانند که
به سزای عملشان خواهند رسید .ام ِر فرماندهی معظم کل
قوا اجرا خواهد شد .در همین جا از وزیر اطالعات ،فرمانده
کل سپاه ،فرمانده نیروی انتظامی و رئیس قوه قضائیه می
خواهم که آمران و عامالن و طراحان این جنایت را تعقیب
کنند و به سزای عملشان برسانند.
وی گفت :ملت ها و دولت هایی در این حادثه احساس
مسئولیت کردند و نسبت به ترور ابراز انزجار کردند .من از
همه آنها صمیمانه تشکر می کنم اما دولت ها و نهادهای
بین المللی که در این خصوص مماشات کرده و این اقدام
را محکوم نکردند بدانند که مماشات با تروریست ها که
بسیار پررو و وقیح هستند ،آنها را پرروتر می کند .اگر
موضع محکم نگیرید و همچنان در دام نظرات دوگانه
خودتان بمانید یک روز ترور دامن شما را خواهد گرفت.
البته چه شما این کار را انجام دهید ،چه انجام ندهید ،ما
همواره همان طور که در تهدیدات منطقه ای در سوریه و
عراق در کنار ملت ،دولت و نیروی مسلح این کشورها با
تروریست ها مقابله کردیم ،باز هم این کار را انجام خواهیم
داد .هر کسی که سر تعظیم در مقابل تروریست ها فرود
آورد حتما سرافکنده خواهد بود.

پلمب  ۸۰واحد صنفی
متخلف در کهگیلویه
2

 ۲هزار خودرو
در استان اعمال
قانون کرونایی شد

2

آسیب های

وابستگی به

شبکه های اجتماعی

3

دستگاههای اطالعاتی و امنیتی؛

در شناسایی و انهدام شبکه نفوذ
لحظهای درنگ نکنند

آیتاهلل رئیسی بیان داشت :لحظهای نباید در شناسایی
شبکه نفوذ غفلت و درنگ کرد تا عناصر نفوذی مجال پیدا
نکنند از داخل به دشمن پالس توطئه بدهند.
به گزارش امید مردم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،
آیتاهلل رئیسی ،در جلسه صبح امروز ( دوشنبه) شورای
عالی قوه قضاییه که در اجرای پروتکلهای بهداشتی مقابله
با کرونا در دو سالن جداگانه و از طریق ارتباط تصویری
برگزار شد ،با محکوم کردن ترور دانشمند شهید محسن
فخریزاده ،او را «قهرمان بیاثر کردن تحریم و تهدیدات
دشمن» معرفی کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که شهید فخریزاده از
چهرههایی بود که دشمن را خوب شناخت و راه خوبی
نیز برای مقابله با دشمن برگزید ،راهبرد او را بی اثر کردن
تحریمها و مصون سازی کشور در برابر تهدیدات دشمن
دانست و افزود :همه تالش ما باید در جهت قوی شدن
کشور در همه عرصهها برای خنثی کردن تحریمها و
تهدیدات دشمنان باشد.
آیتاهلل رئیسی با تأکید بر این که بیشترین تحریمهای
دشمن مربوط به بخش صنایع هستهای و دفاعی کشورمان
میشود ،گفت :شهید شهریاریها و شهید فخریزادهها
با تولید قدرت در حوزه هستهای و دفاعی تحریمهای
دشمنان در این دو عرصه را بی اثر کردهاند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :شهید فخری زاده نماد
تولید قدرت در حوزه علم و فناوری است که به جوانان
ما میآموزد برای خنثی کردن توطئههای دشمنان باید با
به داشته هایمان متکی باشیم و هرگونه چشم دوختن و
امیدبستن به مذاکره و این نوع روشها برای رفع تحریمها
خطاست.
آیتاهلل رئیسی با تأکید بر لزوم قوی شدن در برابر دشمن
و بیان این که قوی شدن در سایه حضور انسانهای متدین
و متعهد ،شجاع و مقاوم و متخصص اتفاق میافتد ،اظهار
داشت :برای رسیدن به قلهها باید حرکت اثربخش شهید
فخری زاده با قدرت ادامه یابد و از میراث گرانبهای این
شهید عزیز صیانت شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که تحریم و ترور دو روی یک
سکه اند ،اظهار داشت :اگر دشمن منطقی غیر از زورگویی
داشت ،ما هم با همان زبان با آنها سخن میگفتیم ،اما
دشمن برای رسیدن به اهدافش فقط منطق زور و قدرت
را میشناسد و تجربه نشان داده آنچه اهل تحریم و ترور را
سرجایش مینشاند ،قدرت و قدرتمند شدن است.
آیتاهلل رئیسی از پیگیری مجازات آمران و عامالن ترور

شهید فخری زاده نیز سخن گفت و توصیه غربیها برای
خویشتنداری جمهوری اسالمی ایران در برابر این جنایت
را چراغ سبز نشان دادن به تروریستها دانست و گفت :در
اجرای اقدامات بازدارنده نسبت به دشمن نباید کوتاهی
کرد و هر حرکتی که موجب بازدارندگی دشمن از تهدید
شود ،باید انجام داد.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از دستگاههای
اطالعاتی و امنیتی خواست با قدرت شبکه نفوذ را در جای
جای کشور شناسایی و منهدم کنند و تأکید کرد :لحظهای
نباید در شناسایی شبکه نفوذ غفلت و درنگ کرد تا عناصر
نفوذی مجال پیدا نکنند از داخل به دشمن پالس توطئه
بدهند.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری
برای برخورد با آمران و عامالن ترور شهید فخری زاده،
به دادستان کل کشور هم مأموریت داد با همکاری
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی و ستاد کل نیروهای مسلح
و سازمان قضایی نیروهای مسلح و ایجاد کارگروهی ویژه،
موضوع را با جدیت و سرعت پیگیری کند تا اقتضای حق
و عدل اجرا شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تالشهای جریان تحریف
در کشور برای سازش با دشمن گفت :جریان تحریف ،در
حال القای ترس و یاس و تسلیم در برابر دشمن است ،اما
مطالبه مقام معظم رهبری و خواست ملت و استراتژی
راهبردی نظام تداوم برنامههای دفاعی و هستهای و حرکت
اساسی کشور برای تولید قدرت در همه عرصه هاست.
آیت اهلل رئیسی گفت :آنچه دشمن را عقب مینشاند و
جریان تحریم را ناامید و جریان تحریف را مفتضح میکند،
قدرتمند شدن ایران اسالمی در همه عرصهها به ویژه در
عرصههای هستهای و دفاعی است که شهید فخری زاده
با جهاد علمی پیگیری و برای کشور قدرت آفرینی کرد و
امنیت منطقه را ارتقاء داد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
روز قانونگذاری یاد و خاطره شهید مدرس را گرامی داشت
و گفت :همه باید خود را ملتزم به «قانون» بدانند و محور
کار همه دستگاهها باید «قانون» باشد و کسی نباید به
خود اجازه دهد از قانون تخطی کرده یا قانون را دور بزند.
آیت اهلل رئیسی افزود :نزدیکترین راه به اجرای عدالت،
قانون است و قوه قضاییه هم قانون را محور برنامهها و
اقدامات خود میداند و بخشنامهها و دستورالعملهایی که
در دستگاه قضایی صادر میشود ،همگی مبتنی بر قانون
هستند و هیچ قانون جدیدی وضع نمیکنیم.
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سیری در استان

خسارت بیش از
ده میلیاردی سیل
به زیرساخت های
دیشموک

شهردار شهر «دیشموک» از خسارت  ۱۰میلیارد
ریالی سیل به زیرساختهای شهر دیشموک خبر
داد.
به گزارش امید مردم ،بارش باران از روز جمعه
هفته گذشته در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد
آغاز شد و تا صبح روز گذشته ادامه داشت ،مطابق

رویداد

سرپرست معاونت غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
منصوب شد

طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،
دکتر رحمت اهلل افشار به عنوان سرپرست معاونت غذا و
داروی این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج در متن این حکم آمده است:
جناب آقای دکتر رحمت اهلل افشار
داروساز محترم شاغل در دانشگاه
نظر به تعهد و سوابق جنابعالی به موجب این ابالغ به عنوان
سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه منصوب می شوید.
انتظار میرود در راستای تحقق برنامهها و اهداف نظام
سالمت و دولت تدبیر و امید با بهره گیری از ابزارهای نوین
مدیریتی و جلب مشارکت کلیه مدیران و کارکنان خدوم
آن معاونت در انجام اقدامات محوله اهتمام ورزید.
گفتنی است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در
ادامه از زحمات و تالش های بی دریغ دکتر امام بخش
قائدی معاون سابق معاونت غذا و داروی دانشگاه قدردانی
کرد.

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

پیشبینیهای صورت گرفته از طرف سازمان
هواشناسی ،میزان این بارشها در برخی از مناطق
استان به بیش از  200میلیمتر رسید.
بارشهای اخیر باعث ایجاد مشکالت عدیده برای
برخی از مناطق به ویژه روستاهای استان کهگیلویه
و بویراحمد شد ،و در شهرستانهای باشت و
کهگیلویه خساراتی نیز به بار آورد .اقبال اکبری
شهردار شهر دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه
اظهار داشت :در بارشهای سه روز گذشته در شهر
دیشموک خسارتهایی به زیرساختهای شهری
این شهر از قبیل سیل بند هدایت آب ،پل دره
مرکزی و منازل شهری وارد شد .وی با بیان اینکه
در اثر این بارشها سیل بند شمالی دچار تخریب
و با گل الی ناشی از سیالب پر شد افزود :پر شدن
سیل بند باعث خروج آب و هدایت به منازل پایین
دست در دو محله از شهر دیشموک شده که همین

امر باعث رانش زمین ،تخریب دیوار حیاط دو منزل
مسکونی و آب گرفتگی  4باب ساختمان دیگر نیز
شدهاست.
اکبری در ادامه گفت :در دره مرکزی شهر
دیشموک هم پایههای یکی از پلهای موجود بر اثر
سیل دچار ترک شده ،که باسازی پایههای این پل
نیازمند همکاری مدیریت بحران استانداری است.
وی میزان خسارات وارده به زیرساختهای شهری
و منازل مسکونی دیشموک را بیش از  10میلیارد
ریال برآورد کرد و گفت :در اثر این بارشها شش
باب منزل مسکونی دچار آب گرفتگی و تخریب
دیوار حیاط شده است .اکبری افزود :بر اثر رانش
زمین در محدوده ورودی دیشموک از طرف
خوزستان نیز وسایلی از قبیل کنتور آب ،کنتوربرق،
مخزن ذخیره آب تخریب و مصالح ساختمانی نیز
به زیر آوار ناشی از ریزش دیوار رفتهاست.

زمستان سخت روستاهای چرام
در سایه نبود سوخت

در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا ،با آغاز فصل سرما،
هشت روستای سردسیری شهرستان چرام از کمبود نفت
سفید رنج میبرند.
به گزارش امید مردم؛ مردم برخی روستاهای منطقه
سردسیری سادات امامزاده علی (ع) در بخش سرفاریاب از
جمله روستاهای «دلی بجک»« ،وربونی»« ،کندال»« ،تاوه
سفید»« ،دلی خلیفهایی»« ،دلی مو»« ،رودخانه سادات»
و برخی خانوارهای ساکن «دره آخوند» که هنوز گازرسانی
نشدهاند از نبود نفت سفید و عدم تامین سوخت زمستانی
مورد نیاز خود گالیهمند و ناراضی هستند.
در روزهایی کرونایی که مسئوالن ،مردم را برای پیشگیری
از شیوع این بیماری به ماندن در خانه ترغیب میکنند،
اما اهالی این روستاها در فصل سرما بدنبال تامین سوخت
هستند ،و به علت نبود نفت سفید همچنان سر درگم مانده
و از سرما میلرزند.
یکی از اهالی گفت :مردم این روستاها مجبورند به خاطر
نبود نفت سفید برای گرم نگه داشتن خانههای خود
درختان جنگل را قطع کرده و هیزم مورد نیاز خود را
تامین کنند.
عامل فروش نفت سفید منطقه سادات امامزاده علی (ع)
گفت :از مرداد ماه تاکنون برای تامین نفت سفید مردم
این منطقه به ادارات توزیع پخش فراوردههای نفتی در
شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه و چرام سر زده ایم،
اما مشکل همـچنان ب ه قوت خود باقیاست و شرمنده
مردم شدهایم.
قدرت سادات تقوی افزود :با وجود ثبت نام در سامانه
و پیگیریهای فراوان ،اما مشکل فعلی تعریف و تحویل
کارتخوان است که از بویراحمد تحویل گرفتیم ،ولی از
آنجا که تحت نظر شرکت توزیع نفت کهگیلویه هستیم
و در سامانه این شهرستان ثبت نام کردهایم ،کارت خوان
جواب نمیدهد و باید کد آن تغییر کند.
وی اضافه کرد :با توجه به سردسیری و کوهستانی بودن
منطقه مسوالن هرچه زودتر نسبت به رفع مشکل سوخت
مورد نیاز مردم این روستاها اقدام کنند.
گفتنی است منطقه سادات امامزاده علی (ع) ازتوابع بخش
سرفاریاب در شهرستان چرام بدلیل مجاورت با بخش
سپیدار بویراحمد ،نفت و سوخت زمستانی این روستاها
از شهرستان بویراحمد تامین و تحت نظارت شرکت توزیع
نفت شهرستان کهگیلویه توزیع میشود.

به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی؛

پلمب  ۸۰واحد صنفی متخلف
در کهگیلویه

کرونا پر شتاب در کهگیلویه و بویراحمد می تازد؛

دورهمی های خانوادگی را متوقف کنید

کشف کاالهای قاچاق
 ۲میلیارد ریالی در گچساران

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از کشف کاالهای
قاچاق به ارزش  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون ریال در محور
شیراز به گچساران خبر داد .سرهنگ “سید محمد موسوی”
افزود :مأموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران در
راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز با هماهنگی
قضائی در محور شیراز به گچساران تور ایست و بازرسی
دایر کردند .وی اظهار کرد :مأموران حین انجام ایست و
بازرسی به یک دستگاه خودروی وانت پراید و یک دستگاه
خودروی پژو  ۴۰۵مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان گچساران تصریح کرد :مأموران
در بازرسی از این خودروها  ۱۰۰دستگاه وای فای خانگی،
 ۱۲هزار عدد دی وی دی خام ۵ ،دستگاه انواع لوازم
خانگی قاچاق کشف و ضبط کردند .به گزارش ایسنا به
نقل از خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،موسوی با اشاره به
این که کارشناسان ارزش کاالهای کشف شده را  ۲میلیارد
و  ۱۰۰میلیون ریال اعالم کردهاند ،خاطرنشان کرد ۲ :نفر
در این راستا دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و خودروها
نیز به پارکینگ منتقل شدند.

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت ،وضعیت
کرونا در استان کهگیلویه و بویر احمد را
تشریح کرد و گفت :ویروس کرونا با وجود
تالشها و مجاهداتهای سربازان گمنام
نظام سالمت ،همچنان قربانی میگیرد
و امیدواریم با پرهیز از برگزاری هرگونه
دورهمی و مهمانی خانوادگی شاهد توقف
حی علی خیرالعمل

رمز فاز جدید کنترل کرونا در استان

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار
از آغاز فاز جدید کنترل کرونا به نام سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی و با رمز (حی
علی خیرالعمل) با حضور برخی اعضای
این ستاد خبر داد .احد جمالی در نشست
هماهنگی طرح شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی در مرکز بهداشت استان با بیان
اینکه در این طرح از ظرفیتهای مهم
و گوناگونی از جمله بسیج و نیروهای
بهداشت و درمان استفاده خواهد شد،
اظهار کرد :ظرفیت های محلی نیز از جمله
نقاط قوت این طرح است که باید در همه
بخشها،شهرها و حتی روستاها به کار
گرفته شود .وی جمالی ظرفیت بزرگان و
ریش سفیدان را یکی دیگر از نقاط قوت
و برجسته برای استفاده و کمک در این
طرح عنوان کرد و افزود  :بزرگان و ریش
سفیدان این استان در همه برهه ها ثابت
کردند بیشترین کمک و پشتیبانی را از
نظام و انقالب داشتند و در این طرح با
بزرگ منشی کمک کار خواهند بود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار
در این نشست از همه دستگاههای اجرایی
و سازمانها خواست که به نحو شایسته و
مطلوب پایدار باشند و بیشترین توان
خود را برای اجرای درست این طرح به
کار گیرند تا به امید خدا به زودی شاهد
قطع زنجیره انتقال و کاهش ابتالی به این
ویروس باشیم .جمالی با اشاره به هماهنگی
الزم میان تیمهای حاکمیتی در راستای
اجرای طرح شهید سلیمانی گفت :با
استفاده از ظرفیت بزرگان ،متنفذین ،اقوام
و عشیرهها و همچنین تفکر فرهیختگان
استان میتوانیم اهداف این طرح را پیگیری
و دنبال کنیم .وی ضمن تقدیر و تشکر از
تالشهای همه رسانه ها و صدا و سیمای
استان بیان کرد :رسانه های مختلف و صدا
و سیمای استان همیشه پیشقدم در همه
مسائل و بحرانها بودند و فرهنگسازی
خوبی داشته برای آموزش و آگاهی بخشی
به مردم دارند .جمالی خاطر نشان کرد:
هماهنگی در سطح شهرستانها و مناطق
مختلف این طرح را با موفقیت انجام دهیم،
ضمن اینکه شهرستانها پیشنهادات و
نیازمندیها را اعالم کنند تا بتوانیم منش
خدمترسانی به مردم در این طرح مقدس
بشویم .وی عنوان کرد :بحث اساسی ما
قطع زنجیره شیوع کرونا است.

شیوع بیماری در کشور باشیم.
به گزارش امید مردم ،دکتر سیماسادات
الری درباره وضعیت کرونا در استان
کهگیلویه و بویر احمد ،گفت :نمودار
موارد مثبت بستری در استان کهگیلویه
و بویر احمد در هفتههای اخیر ،دارای
روند نسبتا صعودی بوده است .هم اکنون

شهرستانهای بویر احمد و کهگلویه
در این استان ،در وضعیت قرمز یعنی
بسیار پرخطر ،شهرستانها باشت ،چرام
و گچساران در وضعیت نارنجی یعنی
پرخطر و شهرستانهای بهمئی ،دنا ،لنده
و مارگون در وضعیت زرد یعنی با خطر
متوسط قرار دارند.

کرونا نکشد ،استرس می کشد

فضای مجازی ،عامل مهم
ایجاد استرس در جامعه

تست کرونای برخی از هموطنان که مثبت
می شود آنقدر فشار روانی بر آنان زیاد می
شود که می گویند اگر کرونا نکشد استرس
حتما مرا از پای در آورد .به گزارش امید
مردم؛ افکاری مانند اگر ویروس کرونا از
من به سایر اعضای خانواده سرایت کند،
اگر بدنم نتواند کرونا را شکست دهد مثل
خوره به جان مبتالیان میافتد .گاهی
سرزنشهای افراد خانواده که کرونا را
برایمان آوردی منجر به اختالف درون
خانواده میشود تا جایی که برخی از
اعضای خانواده میخواهند از خانه بروند
و برخی هم نگران فرد مبتال شده هستند.
افزایش جانباختگان و مبتالیان بیماری
کووید  ۱۹این روزها منجر به هول و هراس
بسیاری از هموطنان شده است که این امر
ضرورت توجه به مدیریت استرس را بیشتر
کرده است .براساس آخرین آمار که روز
گذشته از سوی وزارت بهداشت اعالم شد
بیش از  48هزار نفر از شهروندان ایرانی بر
اثر بیماری کووید  ۱۹جان خود را از دست
داده و افزون بر  962هزار نفر هم به این
بیماری مبتال شدهاند .روانشناسان بالینی
معتقدند افزون بر مخاطرات جسمانی
ویروس کرونا ،اختالالت روانی از جمله
استرس و اضطراب ابتالء به بیماری به ویژه

برای افراد دارای بیماری زمینهای در کنار
فردی که دوران قرنطینه ابتالء به کرونا را
سپری میکنند برخی خانوادهها را تهدید
میکند.
چگونه استرس را کنترل کنیم؟
یک روان پزشک بالینی که خود ابتالء به
بیماری کووید  ۱۹را تجربه کرده است
میگوید :باید پذیرفت در دوران ویروس
کرونا استرس وجود دارد و باید راهکارهای
کنترل آن را فرا گرفت .شیرعلی خرامین
تاکید کرد :استرس در دوران کرونا شامل
قبل ،حین و بعد از بیماری میشود .وی
بیان کرد :داشتن استرس به دلیل کاهش
ایمنی بدن در سرعت ابتالء و سختتر
شدن دوران بیماری اثربخش است.
خرامین افزود :ایمنی مانند سربازان بدن
برای دفاع در برابر دشمن است که استرس
با کاهش آن باعث پایین آمدن قدرت
دفاعی بدن میشود .وی با اشاره به اینکه
دوران قرنطینه را در خانه سپری کردم و
به دلیل استفاده از ماسک ،فاصله گذاری
فیزیکی و مراقبتهای بهداشتی بیماری
به فرزندانم منتقل نشد تاکید کرد :در
صورت شناخت راهکارهای سرایت و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی پیشگیری از
سرایت ویروس کرونا دلیلی برای وارد شدن

وی افزود :در هفته اول آذر ماه بروز هفتگی
موارد مثبت بستری در این استان حدود
 ۳۶.۵نفر به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت
بوده است که میانگین بروز در این شاخص
با اختالف قابل توجه باالتر از میانگین
کشوری است .همچنین بروز هفتگی موارد
مرگ و میر ناشی از کرونا ،در این استان
در هفته اول آذر ماه حدود  ۳۰نفر به ازای
هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده
است.
الری ادامه داد :در حال حاضر  ۳۲۷بیمار
قطعی مبتال به کرونا در بیمارستان ها و
مراکز درمانی استان کهگیلویه و بویر احمد
بستری هستند که  ۳۴نفر از آنها در بخش
مراقبت های ویژه حضور دارند.
وی با بیان اینکه میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی در استان کهگیلویه و بویر احمد
 ۸۹درصد گزارش شده است ،گفت:
از ابتدای شیوع بیماری در این استان
بیش از  ۵۴هزار تست آزمایشگاهی از
افراد دارای عالئم بیماری انجام شده که
امیدواریم با کمک مسئوالن شاهد افزایش
تستها باشیم.سخنگوی وزارت بهداشت
تاکید کرد :ویروس کرونا علی رغم
تالشها و مجاهداتهای سربازان گمنام
نظام سالمت ،همچنان قربانی میگیرد.
امیدواریم با همکاری شما در اجرای درست
محدودیت ها و پرهیز از برگزاری هرگونه
دورهمی و مهمانی خانوادگی ،شاهد توقف
شیوع بیماری در کشور باشیم.
استرس وجود ندارد.
فضای مجازی عامل مهم استرس
این روانشناس بالینی تاکیدکرد :اطالعات
غلطی که از طریق فضای مجازی به
شکل گستردهای در حال بازنشر است
یکی از عوامل مهم افزایش استرس است.
خرامین عنوان کرد :بی توجهی به فضای
مجازی به ویژه برای افرادی که در حال
جدال با بیماری کووید  ۱۹هستند یکی
از راهکارهای مدیریت استرس است .وی
با بیان اینکه رسانههای رسمی این روزها
وظیفه خود در آگاهی بخشی به جامعه را
به خوبی ایفا میکنند از شهروندان خواست
اطالعات مورد نیاز را تنها از طریق منابع
رسمی رصد کنند .خرامین ابراز داشت:
تالش اطرافیان و آشنایان برای تأمین
آرامش روحی بیماران مبتال به کووید ۱۹
راهکار دیگری برای کاهش استرس است.
این روانشناس معتقد است که انجام تماس
تلفنی با بیمارانی که در بیمارستان بستری
هستند و مزاح به جای بزرگ کردن بیماری
یکی از راهکارهای مهم کاهش استرس
است .وی بیان کرد :در مواجهه با بیماری
کووید  ۱۹باید پرسید چکار باید کرد که
احتمال بهبودی بیشتر شود حفظ روحیه،
مراقبتهای پزشکان و استفاده از داروها
سه گانه بهبود بیماران است .وی تاکید
کرد :نه به عنوان یک روانشناس مسلمان
بلکه براساس یافتههای تجربی و علمی
تکیه بر توکل به خداوند یکی دیگر از
راههای روحیه بخشیدن به افراد در هنگام
بروز بیماری است.
کارهایی که میتوانید برای حمایت از
خود انجام دهید
از تماشا کردن ،خواندن یا گوش دادن به
اخبار ،از جمله رسانه های اجتماعی فاصله
بگیرید .شنیدن مکرر در مورد همهگیریها،
میتواند ناراحتکننده باشد.
مراقب بدن خود باشید .نفس عمیق
بکشید ،کشش یا حرکات مدیتیشن
جسمی را انجام دهید .سعی کنید وعده
های غذایی سالم و متعادل بخورید ،به طور
منظم ورزش کنید ،بخوابید و از الکل و
مصرف مواد مخدر دوری کنید.
برای خودتان وقت بگذارید .سعی کنید
فعالیتهای دیگری را که از آنها لذت
میبرید انجام دهید.
با دیگران در ارتباط باشید .با افرادی که به
آنها اعتماد میکنید درباره نگرانیهای خود
و آنچه احساس میکنید ،صحبت کنید.

رییس اداره صمت شهرستان کهگیلویه از پلمب ۸۰
واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
در شهرستان خبر داد .احمد حکیم اظهار کرد :نیروهای
اداره صمت شهرستان از زمان شیوع کرونا تاکنون با توجه
به شرایط ویژه اقتصادی و تحریمهای ظالمانه به صورت
دوشیفت فعال بودند و حتی یک روز دورکاری نداشتند.
وی با بیان اینکه بعد از بخش حوزه درمان ،اداره صمت
بیشترین فعالیت در زمان کرونا را دارد ،گفت :این حوزه
عالوه بر نظارت ،اشتغال و معیشت مردم ،باید بخش تولید
و معدن آن هم استمرار داشته باشد .حکیم تصریح کرد :از
تاریخ ۹۹/۸/۱۷تاکنون  ۷۹۹مورد بازرسی در سه شهرستان
کهگیلویه ،چرام و لنده صورت گرفت که از این مجموع
 ۸۵متخلف به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
شناسایی شدند .وی از پلمب  ۸۰واحد صنفی متخلف خبر
داد و گفت :ارزش ریالی جریمه متخلفان ۱۱۰میلیون بوده
است .حکیم از توزیع  ۱۲۲تن مرغ منجمد از آبانماه تاکنون
در سه شهرستان خبر داد و افزود :با توجه به شرایط کرونا،
توزیع مرغ در دهدشت در  ۶نقطه ،چرام ۳نقطه و در لنده
در دو نقطه انجام میشود.
وی همچنین از جذب  ۱۰۰تن روغن در آبانماه برای سه
شهرستان خبر داد و گفت :توزیع روغن در دهدشت توسط
۲۲عامل انجام میشود.
حکیم تصریح کرد :با توجه به شرایط کرونا فعال اجازه توزیع
برنج نداریم و از هفته آینده توزیع برنج در  ۹نقطه در سطح
شهرستان آغاز خواهد شد.
رییس اداره صمت شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه بازرسان
این اداره بصورت دوشیفت بازار را رصد و کنترل می کنند،
بیان کرد :بازرسیها باید هدفمند باشد ،شهروندان اصنافی
را که افزایش یا تعارض قیمت داشته باشند به سامانه ۱۲۴
گزارش دهند و ما در اسرع وقت بررسی و برخورد خواهیم
کرد.

 ۲هزار خودرو در کهگیلویه و بویراحمد
اعمال قانون کرونایی شد

فرمانده انتظامی کهگیلویه وبور احمد گفت :در راستای
اجرای محدودیت های کرونا در استان  ۲هزاز خودرو اعمال
قانون شدند.
سردار کیقباد مصطفایی اظهار داشت :از زمان اجرای
محدودیتهای کرونایی طی هشت شبانه روز  ۲هزار فقره
اعمال قانون  ۲میلیون ریالی و مابقی تذکر لسانی بوده
است.
وی بیان کرد :در استان با کاهش تردد حدود  ۵۰درصدی
مواجه هستیم و همکاری و مشارکت مردم و اصناف در این
مدت رضایت بخش بوده است.
مصطفایی با اشاره به اینکه تردد در شهرستانهای با
وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است گفت :همه وظیفه
داریم در حد توان برای کمک به کادر درمانی و بیمارستانی
و همچنین ارتقای سطح سالمت جامعه محدویتهای
کرونایی را رعایت کنیم.
وی اضافه کرد :هرگونه تردد در این مناطق با اعمال جرایم
سختگیرانه همراه خواهد بود.
مصطفایی ادامه داد :بر اساس این طرح هرگونه تردد
خودروهای بومی و غیر بومی درشهرستانهای با وضعیت
قرمز و نارنجی به صورت شبانه از ساعت  ۹شب تا چهار
صبح کام ً
ال ممنوع است.
وی ورود به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی را برای
پالکهای غیر بومی ممنوع اعالم کرد و گفت :افرادی که
قصد تردد در محورهای مواصالتی استان را دارند باید از
مسیرهای کمربندی و مسیرهای که در رابطه با تردد تعیین
شده عبور کنند تا مشمول اعمال قانون و جریمه نشوند.

کهگیلویه و بویراحمد رتبه سوم اعطای
تسهیالت به نیازمندان را کسب کرد

مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در کهگیلویه
و بویراحمد گفت :این استان رتبه سوم کشور در پرداخت
تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان در قالب طرح
“همیاران مهر” را کسب کرد.
الماس مجیدی گفت :در این طرح بانک متعهد میشود
مبالغی را که خیرین در قالب عقد صلح و به صورت بالعوض
در بانک واریز میکنند ،با پرداخت تسهیالت به اقشار
نیازمند جامعه در زمینه اشتغال ،تأمین معیشت جوانان،
بانوان سرپرست خانوار ،درمان ،تحصیل و بازسازی و توسعه
روستاهای محروم تخصیص دهد.
وی ادامه داد :منابع استان در این طرح  ۲۱هزار و ۴۸۰
میلیون ریال بود که با پرداخت  ۳۰۳فقره تسهیالت،
کهگیلویه و بویراحمد رتبه سوم کشور را در تعداد پرداخت
تسهیالت کسب کرد .مجیدی یادآوری کرد :استان نسبت
به پرداخت نیز رتبه دوم کشور را کسب کرده است یعنی،
 ۵۰درصد مبالغ اهدایی از سوی خیرین در قالب تسهیالت
کم بهره به متقاضیان پرداخت شده است .به گفته وی طرح
همیاران مهر از اقدامات خیرخواهانه است و افراد میتوانند
با اهدای برگه همیاران مهر در مراسم ترحیم و بزرگداشت
درگذشتگان تحت عنوان باقیات و صالحات متوفی ،به
جای هزینههای غیرقابل بازگشت ،در این کار خیر و انسان
دوستانه مشارکت کنند .مجیدی تاکید کرد :مشارکت در
این طرح میتواند کمکهای موقت و کوتاه مدت خیرین را
به کمکهای دائمی و در گردش تبدیل کند .وی گفت :به
انتخاب خیرین منابع جمع اوری شده در اشتغال جوانان،
بهداشت و درمان ،اشتغال زنان سرپرست خانوار ،اشتغال
زندانیان جرایم غیر عمد و حتی احیای زیرساختهای
سنتی مانند قناتها ،مراکز فرهنگی ،تاریخی ،هنری و غیره
به کار گرفته میشود.
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موارد ابتال و بستری بیماران کرونایی هستیم که ساخت واکسن کرونا در دنیا به گوش میرسد ،گفت:
فال روز
همین مسئله میتواند این ذهنیت را برای برخی از آنچه مسلم است ،حتی با تهیه واکسن هم باید این
هموطنان ایجاد کند که شرایط کرونا در کشور عادی پروتکلها را همچنان سفت و سخت رعایت کنیم تا
مدتی | کوتاه برنامههای بلند
فقطربیعبرای
فروردین :
متولد
| روزنامه جوان | شماره 4739
الثان��ي 1437
21 | 1394
ش��نبه  12بهم��ن
دو
شده است .در حالی که اص ً
ال این طور نیست و ما باید زمانی که شرایط عادی شود.عضو کمیته علمی ستاد
محیط
در
که
اتفاقاتی
با
را
خودتان
و
کرده
فراموش
را
مدتتان
88498481تهای ملی مقابله با کرونا ،تاکید کرد :عادی انگاری شرایط
ها و محدودی
همچنان نسبت به رعایت پروتکل
پايداري
کنونیتان میافتد سرگرم کنید .تا جایی که میتوانید از روشی
اعالم شده جدی باشیم.این متخصص بیماریهای کرونا در کشور ،ما را دوباره به دردسر خواهد انداخت.
که در پیش گرفتهاید خارج شوید ،برای اینکه شما کارهای
عفونی ،با تاکید بر اثربخشی محدودیتها در لذا ،از مردم درخواست میکنیم که همچنان اصول
تفریح
توانید به
دادن دارید و
گفتانجام
زیادی در طول روز برای
داشتندهای بهداشتی که همان ماسک زدن ،نگاه
اولیه پروتکل
مغنيهآثار
نمایان شدن
افزود :البته
کاهش بیماری،
حضور
برایعماد
نصراهلل و
سيدحسن
حميدرضا اسداللهي که روز تشييع پيكرش خانواده
شهيد
«جوان»نمبایپدر
وگوي
انجام
به
صورت
روی
بر
لبخندی
با
شما
کردن بپردازید .اما اگر
تعطیلیهای دو هفتهای در کشور ،باید حداقل دو شستشوی مکرر دستها و رعایت فاصله حداقلی
بود.
خواهید
تر
ه
سازند
بپردازید
دادن وظایفتان
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ،با اشاره هفته صبر کنیم.مردانی ادامه داد :رعایت
پروتکلهای است را ،رعایت کنند.مردانی ،مهمترین نگرانی  12بهمنماه رژه قدرت فرزندان انقالبي
به روند کاهشی موارد ابتال به بیماری کووید  ،۱۹بهداشتی و محدودیتهای اعمال شده ،قطعاً میتواند این روزهای مدافعان سالمت را ،انتقال ویروس از
متولد اردیبهشت  :فعالیت هایی را که تا چند روز گذشته
خميني کبير بود
نسبت به ایجاد ذهنیت برخی افراد نسبت به عادی به کنترل بیماری و سبک شدن کار بیمارستانها دورهمی های خانوادگی به دنبال تعطیلیها عنوان
انجام میدادید را با به دست آوردن نتیجه صحیحی ترک کنید
زیرااحمد
حاضرکردند.
استفاده مي
امکانات
مختلف از این
استانهاي
آثارنفر از
کمک کند .بنابراین ،اگر میخواهیم هزار
بستری
موارد
بیشترین
حال
در
گفت:
و
کرد
رعایت
داد.
هشدار
کرونایی
شرایط
شدن
محمدتبريزيحاضر به نقطهای رسیده اید که باید آماده
شما در حال
عليرضا محمدي
به
اسداللهي
حميدرضا
شهيد
حرم
مدافع
شهيدان
در ميان
خودم
براي
شهادتش
از
بعد
بود.
پرانگیزه
و
موفق
کارهایش
در
مسعود مردانی ،به شرایط کرونایی کشور بعد از آغاز پروتکلها در این دو هفته تعطیلی را ببینیم ،باید در بیمارستانها متوجه ابتالهای خانوادگی است12.لذا،
تغییری اساسی در زندگی باشید نه اینکه مدام به یک زندگی
بهمن س�الروز ورود تاريخي امام خميني به کشورمان پس از  15سال دوري ايشان
هاي
فعاليت
خاطر
به
و
عملگرايش
و
جهادي
روحيه
واسطه
مغنیه
شهید
مادر
جمله
از
ها
خیلي
لبنان
از
که
بود
جالب
خیلي
خودداری
تعطیلی دو هفتهای در شهرهای قرمز اشاره کرد و صبور باشیم تا بتوانیم با دغدغه کمتری وارد فصل باید از دورهمی های خانوادگی و فامیلی
معمولی و عادی که دارید متکی باشید .زندگی که در حال
ميهن اسالميمان است .امامي که در سال  42و هنگام دستگيريشان فرموده بود:
از
تبديل
ش�اخص
اي
چهره
به
اش
انقالبي
و
علمي
فرهنگي،
کنیم.عراق فرماندار عراق تماس گرفت و
سیدحس��نازنصراهلل و از
و
گفت :خوشبختانه از هفته قبل شاهد روند کاهش زمستان شویم.وی با اشاره به اخبار خوشایندی که
«س�ربازان من در گهوارهها هس�تند 15 ».س�ال بعد ثمره حضور س�ربازان خود را در
حاضر تجربه میکنید باعث شده است که شما از تمام هیجانات

تصور عادی انگاری
کرونا در کشور
خطرناک است

مسلمانان  7كشور شهادت حاج حميد را تسليت گفتند

جامعه

شده اس�ت .اس�داللهي که دانش�جوي کارشناسي ارشد
تسلیت گفت و معاونش را همراه یک تیم فرستاد .از پاکستان و
روحی و جسمی که میتوانید تجربه کنید به دور باشید.
دانش�گاه تهران بود ارتباط نزديكي با مبارزان کشورهاي
افغانستان هم آمدند .با اینکه یمنيها االن شرایط خوبي ندارند
امروز کار دست تان
است
طلبی زیاد
جاه
متولد
خانواده
ممکنمثل
چندين کشور
اي که از
خرداد :گونه
داش�ت .به
ديگر
ولي از یمن هم آمده بودن��د .از بحرین و نیجریه هم وقتي خبر
و
کنید
ی
م
کار
ای
ه
پیچید
وضعیت
در
شما
اینکه
خاطر
به
دهد
شهيد مغنيه و سيدحسن نصراهلل در روز تشييع پيكرش
شهادتش را شنیدند برایمان پیام فرستادند .در سفر حج وقتي
از
بیشتر
بخواهید
است
ممکن
برسید.
تان
اهداف
به
توانید
نمی
اي�ران آمدن�د .ش�عبانعلي اس�داللهي پدر ش�هيد در
به
براي اس��تراحت ميآمد در مدینه به مسجدالنبي و در مکه به
ً
دهید
ی
م
انجام
دارید
االن
که
کاری
از
و
دهید
انجام
کار
تان
توان
به گزارش «جوان» وقوع انقالب اس��المي
تحمیلي حول
کالهبردار جنگ
تقریبا اغلب شهداي
گفتوگو با «ج�وان» زواياي�ي از روحي�ات و خصوصيات
مسجدالحرام ميرفت و با مسلمانان دیگر آشنا ميشد .ارتباط
بورسی
دستگیری
ای��ران از جنبههاي گوناگون��ي منحصر به و حوش دهه  40یا کمي قبل از آن به دنیا
ميدهد.
پيشروي
پس�رش
خشنودو رفتاري
اخالقي
عمومي بسیار قوياي داشت و همینکه مينشست چهار ،پنج
تحسین کنند .اگر
قرار را
م�انشما
دیگران
حتی رااگر
نیستید
رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف یک کالهبرداری
بتوانید از این انتظارات غیرواقعی خود دست بکشید احساس به تازگی یکی از مدیران سابق فیس بوک و
فرد اس��ت ،یک انقالب جهانشمول بر پایه آمدهاند .یعني همان کس��اني که حضرت
نفر کنارش جمع ميش��دند .با آنها صحبت ميکرد و آخر سر
اینترنتی خبر داد و گفت :فردی که به بهانه سرمایهگذاری
ش�هيدبهرهوریتان نیز رئیس سابق این شرکت ،اعترافاتی تند و تکان
ایدئول��وژي دیني که در جه��ان دو قطبي امام با شروع نهضتش در اوایل دهه  ،40از
کودکي
خودتاندوران
گفتوگ�و از
ب�رايدرش�روع
ایمیل ميداد و شماره ميگرفت .در این کارها خیلي فعال بود.
داشت و
خواهید
رابطه با
بهتری
در بورس اقدام به کالهبرداری می کرد ،دستگیر شد.
دهنده درباره ماهیت شبکه های اجتماعی
آن روزه��ا ،داعیه اس��تقالل و آزادي س��ر آنها تحت عنوان سربازان درون گهوارهاش
فضاي خانه و خانوادهاي که در آن رشد
خواهدو
حميدرضا
زمان�ي که بحث رفتنش به س�وريه پيش آمد ش�ما
رفت.
باالتر
سرهنگ داود معظمی گودرزی روز دوشنبه در تشریح
و نحوه طراحی و اهداف آن ها داشته است.
ميداد .این انقالب خاص ام��ا ،از فرزندان نام ميبرد.
کرد و قد کشيد بگوييد.
مخالفت نكرديد؟ چه نظري داشتيد؟
حساب
به
زندگی
واجبات
از
یکی
جزو
داشتن
تفریح
:
تیر
متولد
این خبر افزود :با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس
«شان پارکر» تصریح کرده که این شبکه های
انقالبي منحصر به فردي نیز بهره ميبرد .رجوع به خاطرات ش��هداي دفاع مقدس
براي بحث رفتنش خیلي جزئیات کار را باز نميکرد و من خیلي از
مرحوم پدرم تقریبا بیش از نصف قرآن و مفاتیح را حفظ بود و
فتا مبنی بر کالهبرداری از وی توسط فردی به بهانه
میآید ،اما شما االن به خاطر مسائل
خانوادگی دچار اضطراب اجتماعی به گونه ای اعتیادآور طراحی شده اند
اگر در سایر انقالبها یا جریانهاي مشابه ،تأکیدي براین مس��ئله اس��ت .حضور در
مسائل را بعد از شهادتش متوجه شدم .ایشان یک بار که رفته بود
دعاهاي مسجد را ميخواند .وقتي امام جماعت مسجدي قصد
سرمایهگذاری در بورس و پرداخت سود مشارکت در بازار
خصوصی
مشکالت
خاطر
شده اید .لزومی ندارد روز خود را به
انسان
روانی
های
پذیری
آسیب
و
ها
ضعف
از
و
جمعیتي تحت تاثیر مسائل روز و هدایت مبارزات انقالبي تقریباً جزءالینفک زندگي
عکسهایش را از طریق تلگرام در کنار حرم حضرت رقیه(س)
سفر داش��ت پدرم را به عنوان پیشنماز معرفي ميکرد .ایشان
فروش سهام ،مراتب در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
خود
احساسات
موثری
نحو
قادرید به
چراکهبود.شما
کنند.
می
سوءاستفاده
رهبرش��ان ،حرکتي را آغاز ميکردند ،در بسیاري از شهدا به شمار ميرود .یا نگاهي
و زینب(س) فرس��تاد .عکسها را که دیدم گفتم بابا تو سوریه
خانواده پدريام قرآني و
محی��ط
کنید،اهل علم
خرابنبود ولي
معمم
وی ادامه داد :با تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی در
بوک
فیس
مدیران
از
یکی
اعترافات
از
ای
گوشه
کنید.
را
انقالب اسالمي ایران ش��رایطي پیش آمد به ترکیب مؤسس��ان س��پاه پاس��داران،
هستي؟ گفت بابا االن نیاز است که اینجا باشم .گفتم ما سابقه
مدیریت این فضا به من هم رسید .همسرم از خانوادههاي
اسالمي بود و
فضای مجازی با فردی که خود را از افراد توانمند و بانفوذ
گیری
شکل
اولیه
روزهای
درباره
پارکر
شان
صورت
کوچکی
تغییرات
آرزوهایتان
با
رابطه
در
:
مرداد
متولد
که جوانان انقالبي در دل نهضت اس��المي فرماندهان درجه اول ،دوم یا حتي س��وم
هشت سال دفاع مقدس داریم و پشت صدام را با آن همه حمایت
مذهبي ،س��ادات و مومن هس��تند که به تبع آن بچهها هم به
در بورس معرفی کرده آشنا شده که این شخص با وعده
گرفته اید و اکنون فیس بوک گفته است« :در ابتدا مردم می
ال
کودکيکام ً
مسئله را
شایدپیدایک
همینگیرد.
می
متولد شده ،رشد یافتند و پس از رسیدن به این نهاد انقالبي ،به خوبي نش��ان ميدهد
به خاک مالیدیم اگر کس��ي بخواهد به خاکمان چپ نگاه کند
سادههرجا به
حمیدرضا
کردند .از
سمت سوق
سود ماهیانه  ۱۰میلیون تومانی اقدام به تحریک و اغفال
نمی
استفاده
اجتماعی
های
شبکه
از
گفتند
فرصت
یک
با
رابطه
در
کنید
سعی
اید.
شده
آن
اهمیت
متوجه
دوران جواني و بالندگي ،انقالبشان را به که عموم آنها جزو جوانان پاي کاري بودند
پدرشان را در ميآوریم .گفت بابا بحث خاک نیست بحث دفاع
هیئت ميرفتم او هم با من ميآمد .به س��ن دبستان که رسید
شاکی و کالهبرداری از وی با عنوان سرمایه گذاری در
صوتاز دست بدهید .کنند زیرا برای تعامالت دنیای واقعی ارزش قائل
داشت .را
است آن
ممکن
نباشیداذانزیرا
پیروزي رساندند.
که شخصیت انقالبيشان را در دل نهضت
از حریم اسالم است .اگر شما راضي نباشي من یک قدم جلوتر
مس��جد
گفتن در
مرددمکبري و
خیلیعالقه به
خیلي
بورس کرده است .سرهنگ گودرزی ادامه داد :با ادامه
اند .من هم می گفتم« :باشد ،شما به شبکه های
پس از ش��روع نهضت ام��ام خمیني طي اسالمي امام خمیني(ره) بازیافتهاند .گویي
نميروم .سال گذشته یکي از دوستانش به نام هادي ذوالفقاري
مثل
خوبي
قرآن
استادان
راهنمایي
دوره
در
داشت.
خوبي هم
هستند
درکنارتان
که
این
از
و
دارند
خوبی
پیشنهادات
دوستان
یافتن تحقیقات پلیس هویت مجرم مورد شناسایی قرار
اجتماعی خواهید آمد ».البته نمی دانم که آن
سالهاي  41و  ،42تبعید ایشان به خارج انقالب در کوران حوادث خود ،سربازاني را
در سامرا شهید ش��د .حاج حمید باني کارهاي هماهنگي براي
سیدمحمد طباطبایي داشت .کالس حفظ
کریمي
مجتبي
میو شوید.
خوشحال
گرفت و مشخص شد که این فرد مدتی است در فضای
زمان آیا واقعا از پیامدهای حرفی که می زدم
از کشور ،دوران فترت  15سالهاي را پدید پرورش ميداد که در پهنهاي به نام جنگ
رفتنش را انجام داد .بعد از برگشتش خیلي داغ بحث دفاع از حرم
خیلي
هم
قرائتش
کرد
مي
کار
حفظ
اینکه
حین
رفت.
مي
قرآن
مجازی تحت عنوان سودهای کالن اقدام به کالهبرداری
متولد شهریور  :امروز اگر شریك كاریتان و یا رئیستان به خبر داشتم یا نه اما حاال شبکه های اجتماعی
را مطرح ميکرد .حاج حمید از پارسال بحث دفاع از حریم اسالم
از
رفت.
مي
قرآن
قرائت
براي
مجالس
و
مسابقات
در
بود.
خوب
تمام درخواستهای شما جواب منفی بدهد اص ً
ال برایتان روابط شما با جامعه و با همدیگر را تغییر می حد از شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن های ها ،گرایش ذاتی به تنبلی و خوش گذرانی دارند و نگرانی در رفتارشان بیشتر است ،کاربران از شهروندان می کند .وی افزود :با برنامه ریزی دقیق
را مطرح ميکرد .شب آخر که ميخواست برود دو هفته قبل از
قرآني در
نوجواني در
همان
هم
منطقه
در
بود.
کرده
کار
خیلي
هم
شرعي
مسائل
و
احکام
شكل
شهيد
ذهن
در
کجا
از
جهادي
و
انقالبي
تفكرات
به
رسیدن
امدادبرای
هاي كه
ایندورهاست
ه��اي شما
فعالیتاقدام
کناراولین
نیست.
خوشایند
دهند ،به شیوه های عجیبی بر خالقیت انسان همراه به وجود آمده است .شبکه های اجتماعی ،و اگر ابزار جذابی هم در اختیار آن ها قرار گیرد همیشگی شبکه های اجتماعی هستند چراکه کارشناسان پلیس فتا و طی هماهنگی با مراجع قضایی،
اربعین بود .ما فکر ميکردیم به عراق ميرود .آخر شب دست من
افتاد
اتفاق
بم
زلزله
وقتي
است
یادم
کرد.
نام
ثبت
هم
احمر
هالل
می در
خداشد و
شناخته مي
مداح و قاري
امام جماعت،
همهچه بر سر گرفت و حک
عنوانشما
خواستههایتان بدون در نظر گرفتن اینكه آنها چقدر بهبرای
شد؟ کاذبی پدید می آورند که در به خصوص شبکه های اجتماعی که دارای این افراد معاشرت های مجازی را به ارتباط های متهم دستگیرشد و بعد از انتقال به پلیس فتا ،با مشاهده
داند
گذارند و فقط
تاثیر می
ذهنی
وابستگی
را گرفت و بوسید و گفت :بابا اجازه بده من برم سوریه{ . . .گریه
به
االن
گفت
و
رفت
بم
به
و
گذاشت
زمین
روي
داشت
هرکاري
دورهمانوجواني
موفق بود.مغزحمید از
کارهایش
حمیدرضا عالقه زیادي در این موضوعات داشت .دوران
خود
ارزش دارند ،برایشان بجنگید .اما نباید در برابر مخالفان
دبستانامکانات جذابی نظیر الیو ویدئو ،الیک کردن ،درون جامعه ترجیح می دهند .همین ضعف اسناد و مدارک موجود به جرم خود اعتراف کرد.
احس��اساوميدرکردادامه و به
خواهند آورد».
کودکان
مواد
معتادان به
عالیم و
مدیر افراد
ميکند} دیگر ماندم چه بگویم .گفتم اگر ميروي زود برگرد و
من نیاز دارند .در کارهاي جهادي هم خیلي فعال بود و
افتاده.
تحمیلي عقب
جنگ
شهداي
قافله
آمده و از
عشقبهتر ازدیر به دنیا
جایي
حمید را
شبیهراهنمایي
رفتارهاییدوران
تأکید کرد براي
مدرسهاش
فیس
ابداع
از
هدف
که
است
گفته
مثال
عنوان
نسنجیده
واكنش تند نشان دهید .شكیبایی پیشه كردن
شخصیتیکهمی تواند باعث شکل گیری وابستگی
یک می
راحتی
است،
سلبریتی و
نمیبرادر دایرکت به
پیشرفتافراد
قابلیتای که
چون گونه
دارند به
پی
افیونیکهدر
هفته بیشتر شد
بعد ازبهرفتن
کردیم و...رفت.
خداحافظي
ميورزید .مقطعي در وزارت بهداشت و در فوریتهاي پزشکي
دو،
سالي
و
گذاشت
مي
احترام
شهدا
خانواده
به
خیلي
خودش
با
دارد.
باشد
ویژه
کنم
نام
ثبت
دستگیری اعضای باند
كردن
رفتار
نامتعارف و مشکالت پس از آن شود.
بگذارند.
آخراختیار
جمعه در
ذهن را
ساعت ها
بوک این بود که افراد نهایت وقت و حداکثر توانند مدتی بدون آن ها به سر ببرند .اگرچه
هایولي زیاد
تماس گرفت
آن که
محرم بود
نگرفت.
برادرم توانند تماس
است.مدتي احس��اس کرد جا براي فعالیتش
ولي بعد از
ميکرد
کار
فعالیت
زمانشهدا
سه بار در مسجد یادواره
کوچکترش یک سال و نیم فاصله دارد و ميگفت هرجا
اینچنینيبه همین
هايکنند و
سپری
گرفت.آن
شانميرا در
اما
است
کرده
کاری
شما
طرف
از
شخصی
اگر
:
مهر
متولد
اعتیاد
ترک
برای
ها
خانواده
به
هایی
توصیه
از
زمان
مرور
به
فرد
که
شود
می
چنین
این
اینترنت
از
استفاده
برای
ها
آن
بهانه
است
ممکن
صحبت نکرد و گفت کارمان زیاد است .شنبه صبح زنگ زد و از
کم اس��ت و دوباره آمد و کارهاي جهادي را ادامه داد .در کنار
قاچاقچیان سالح و مهمات
پیوست.
شهدا
خیل
به
هم
خودش
آخر
تا
داشت
زیاد
برود من هم ميروم .هرکاري کردیم قبول نکرد مدرسه دیگري
امام به نظر
است
پنهانی
مسئله
اینترنتی
انجام
عراق ورا توانایی
کارهايگیرد
فاصله می
اکنون زمان آن است علت دکمه الیک به آن اضافه شد تا کاربران به دست یابی به اطالعات مورد نیاز باشد اما در کارهای جدی
گفت
کرد پرسید و
هماهنگ مي
پسرعمویش که
رسددوستانش
سجاد(ع)مرایهم با
فرهنگي
مطالعات
هنوزمرکز
اینها
بیشتریعنوان
حميدرضا را به
ثبت نامش کنیم .نميخواست طوري رفتار کند که نسبت به
ریزی برای پیشگیری ،اصل مهم این پلیس از دستگیری اعضای باند قاچاق سالح و مهمات
جوان در واقع
يکشوند.
ترغیب
شهيدمحتوای
اگر بخواهيم آپلود
برنامه
می
ضعف
به
رو
او
در
کارآمد
و
مهم
کارهای
در
هدف
بی
زدن
پرسه
جز
افراد
گونه
این
عمل،
کسی
نخواهند
دیگران
است
ممکن
دهید.
تغییر
را
خود
که نظر
بگوید حساب و کتابها را انجام داد خبرش را بدهد .بعدازظهر
اندازي کرد که در آن کارهاي بینالملل در کشورهاي لبنان،
راه
مختلف
ابعاد
در
که
کنيم
معرفي
شصتي
دهه
شاخص
استادان
و
داشت
خوبي
استادان
هم
بعدها
کند.
پیدا
برتري
کسي
ماجراست .نوجوانان و جوانان بر رفتارهای بزرگ با  ۱۰۷قبضه سالح خبر داد .سردار علی اکبر جاویدان
حمایت شوند احساس ما با این کار از آسیب پذیری روانی انسان ها کانال ها کار دیگری انجام نمی
افغانس��تانازراآنها
شود اما اگر
باخبر
شان
شرایط
از
دهند.کرد کمتر جایيگذارد.حدود ساعت  3زنگ زد و آمدم گزارش عراق را بدهم که گفت
و
داد
مي
انجام
و
بحرین
یمن،
پاکس��تان،
عراق،
شهيد
پدر
عنوان
به
شما
نظر
به
بوده
موفق
اش
زندگي
مي
سعي
داشتند.
او
به
اي
ویژه
نگاه
اش
فرهنگي
سوءاستفاده کردیم.
شیوع مشکالت روانی :خرید مکرر بسته های ساالن خود به خوبی نظارت می کنند و استفاده فرمانده انتظامی استان کرمانشاه روز دوشنبه در تشریح
مضرات اعتیاد اینترنتی بر انسان
یک
امروز
است
ممکن
عقاید
اختالف
این
کنند.
ی
م
اطمینان
بابا کار فوري پیش آمده و من ميخواهم بروم ،بعدا ًزنگ ميزنم.
پیگیري
خیلي
را
مقاومت
بحث
داشت.
هم
خوبي
هاي
فعالیت
چیست؟کارهايش
موفوبیا»که به همه
چگونه بود
بگوید چه کار ميکند .گاهي که صحبت ميکرد ميگفت
ايشان «نو
سبک زندگيبیماری
محیطما دراینترنتی یا دوندگی بی امان برای رسیدن به غیر استاندارد والدین از شبکه های مجازی ،این پرونده افزود :پلیس اطالعات و امنیت عمومی
در درجه نخست ،وقتی یک نفر در
این آخرین صحبت و تماسمان بود .فردا ظهر ترکش
سیدحسن
تغییرمقاومت
جنبشدروزمینه
ميکرد و
خانوادهباشد.
مخصوصاً باداشته
لبنان بهمراه
بزرگ را
کرد؟
دنبال مي
را
تردیداهدافش
موفقيت
تهران نشس��تهایم و هیچ خبري از دور و اطرافمان نداریم .به
جامعه،
افراد
زندگی
در
اینترنت
ميرسيد و با بی
خمپاره بهتاییدی برای استفاده بی قید و شرط استان با کار اطالعاتی شبانه روزی یک محموله سالح
رسد .وقت خود مهر
ساعت ها
اختصاص
وایميفای و
خانواده معتاد به استفاده از اینترنت باشد ،یک دستگاه
شهادت مي
خورد و به
شاهرگش
بار
چندین
حتي
داشت.
تنگاتنگي
ارتباط
مغنیه
عماد
متولدو
نصراهلل
امروز
شما
احساس
با
سیاره
ونوس
که
حالی
در
:
آبان
ایشان اعتقاد و ایمان بسیار قوياي داشت .زماني که در وزارت
شهرهاي اطراف رفته بود و ميگفت خانم بارداري مي
خواست و انرژی که عایدی چندانی هم در پی ندارد ،فرزندان از این محیط هاست .والدین و فرزندان و مهمات که قاچاقچیان قصد داشتند از مرزهای غربی
تغییرات اساسی به وجود آورده و روح زمانه را فرصت برقراری تعامل با دیگر اعضای خانواده
وقتي به عكسهايش نگاه ميکنيم آرامش خاصي در
رفت.
لبنان
به
کارها
پیگیري
براي
هم
خودش
و
کرد
دعوت
آنها
نشانراهتان را ترک میکند ،اگر به هفتههای گذشته
نگاهیخیلي خاطرش را ميخواستند .سال  90از عوامل
بهداشت بود
فارغ شود هیچ وسیلهاي براي رفتنش به بیمارستان نبود.
تشکیلاذیتبه مرور سرخوردگی و احساس پوچی را در ارشد خانواده ها باید نحوه استفاده صحیح از آن را به داخل کشور انتقال دهند ،شناسایی کردند.
به خوبی تغییر داده است .از مزایای آن ،ارائه را از دست می دهد .همین امر ،موجب
ً
چهرهاش ميبينيم.
با
رابطه
در
هم
اسپانیایي
جوانان
و
اسپانیا
با
شدیم
متوجه
ا
اخیر
وقتي با هم به حج رفتیم و برگشتیم احساس کرد اینجا
بیندازید تا ببینید که این سیاره عشق و زیبایی چهحج بود و
ميشد وقتي شخصي در روس��تاها  70سال زحمت
چیزی را
کشیده و فرد بارور می کند .عالوه بر این ،نوجوانان با شبکه های اجتماعی خوش رنگ و لعاب را وی ادامه داد :پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان
خدمات آنالین و تجارت الکترونیک ،سهولت یک چرخه معیوب می شود و فرد هر روز بیشتر
هرجایي ميرفت با روي باز ،گشاده و خندان وارد ميشد .روحیه
برقرار کرده
زندگیارتباط
برایمقاومت
بحث
باید
آنطور که
هایش را
فعالیت
انجامتواند
کوچک استدرو نمي
برایش
کش��اورزي کرده و ما محصوالتش را راحت در تهران استفاده
جمعی،
آگاهی
دامنه
افزایش
کارها،
خواهید
بود .آورده است ،مطمئناً سود
ارمغان
شما به
اعضای کوچک تر خانواده تشریح کنند با رصد اطالعاتی  ۲قاچاقچی سالح و مهمات را که با
برای
پستشد.ها و
دیگران در
لحظاتو ازشاد
از گذشته از نظر عاطفی و روانی از دیگر افراد دیدن دایم
ً
آورد که به گمان برخ��ي از افراد ،به منزله تحمیلي و حوادث دیگر ،آموختههاي خود
گفتند در
گاهي مي
متنفر نمي
هیچکس
عجیبي داشت
بودند؟
فعال
ال
کام
فرهنگي
هاي
زمينه
در
پس
داشته باشد .جواني  25ساله در وزارت بهداشت استخدام شده
ميکنیم ولي این بنده خدا هیچ امکاناتي ندارد .مي
کرد .حاال که این سیاره وارد دومین خانه شما
گفت وحتي استوری هایشان ،بعد از هر الیک زدن ،سعی به و در پاسخ گویی به سواالت احتمالی فرزندان خودروی سمند و مگان قصد انتقال محموله گفته شده
حمید رامربوط به مسائل دسترسی به منابع دانش و متنوع ساختن خانواده فاصله می گیرد و به تنهایی خود
شکست نهضت اسالمي بود .اما در واقع این را به نحو احسن به منصه ظهور رساندند.
محل بعضي از بچهها انحراف پیدا کردهاند .ميگفت معرفي
من که پدرش ب��ودم در طول هفته خیلي کم ح��اج
وسع سفر مشهد ندارند و طرف با  80سال سن آرزوي سفر به
موقعیت
تعاملیو
سرکار هستي
گفتم االن
روشمي
استعفا بدهد! به او
کهو
که بر چیزهاییباشد
شبکه
جمله
از
و
ارتباطی
های
ورودی
شاناز بلوغ فکری آن هاست ،حوصله به را داشتند ،شناسایی و طی عملیاتی منسجم در
پیش
مادی زندگی میشود؛ زمان این رسیده
کهبهناشی
میازکنند،
استفاده از اینترنت پناه می برد اما ماجرا به
دوره  15ساله ،فرصت الزم جهت پرورش دی��روز در همی��ن س��تون گفتوگویي با
مسجد
برایآنها را
زندگیش��د،
هایرفیق مي
ارزشآنها
آش��نایي با
همانندسازیپس
کنید و
ميدیدم .زمان��ي هم که مرخصي ميآم��د تماسهاي تلفني
در
کرد،
مي
نام
ثبت
بود.
موفق
خیلي
کارها
این
در
دارد.
مشهد
خواهي
مي
چرا
و
داري
را
مزایایت
و
حقوق
اس��تخدام،
اداري،
معقول
استفاده
است.
مجازی
اجتماعی
های
آن ها حذف یا جابه جا می شود و به مرور از خرج دهند .غنی سازی فضای خانواده از عاطفه شهر کرمانشاه دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان
از این داشتهاید تکیه کنید.
شود.
نمی
ختم
جا
همین
فرزندان انقالبي خمیني کبیر را فراهم آورد .همسر سردار شهید حاج حسین همداني با
ميبرد و مسئولیتي به آنها ميداد .به گونهاي جذبشان ميکرد
زیادي داش��ت و باز س��رگرم کار بود .من گاهي ميگفتم 24
صدمهو سه،
اولین ميکرد
شدن:را جمع
روستاها افراد
گرفت و از
مشهد جا
دهد،درمن باید
های خدا مي
شبکهروزي را
گف��ت:
رهایش
دنبالاز شرایط
بسیاری
اجتماعی،
کني؟ مي از
۱۰۷
هم کمک زیادی به مدیریت این ماجرا کرمانشاه گفت :در بازرسی از خودروهای متهمان
اید
داده
انجام
اخیر
روزهای
این
در
که
متولد آذر  :فعالیتهایی
شبکهچهاردست یابی به اهداف شخصی خود در زندگی و محبت
وسطحی
وقتميکشی
طي این دوره ،رهبري هوشمندانه امام در محوریت فعالیتهاي انقالبي
که گذشتهشان را فراموش ميکردند.
ساعت شبانهروز براي حمید خیلي کم است .خیلي از جلسات
ذهنی انسان
توسعه
افزایی و
لذت ميبرد.
اجتماعی،از این
مشهد ميبرد.
جهادياش
کارهاي
دانش و دنبال
موجب ول کرد
کارهایم بروم .ش��غلش را
منتشر و
ایشانشکاری
اسلحه
قبضه سالح غیرمجاز ،شامل  ۹۹قبضه
می کند.
هاست .یادرچند مایوس می شوند.
خیلي آن
کارها بودن
وقت گیر
روزه بههای
است
بهتر
شوید،
گمراه
و
گیج
حدودی
زمینه که تا
شدهدراست
وباعث
کنار هدای��ت روحانیون ،س��ربازاني را در کردیم .هرچند همداني متولد سال
چقدر ما االن به چنين چهرههايي نياز داريم؟
مطالعات فرهنگ��ي را قبل از نماز صبح
کارهایش
باشدادامه این
فرزندشدر
صحبت ما
طبیعي اما
رفت .براي هر پدريهاهممی شود
مسئوالن و
عراق رفت
سال قبل
روینگران
است که
بوداز
متهمان29پس
بسیاری از رفتارهای خود و دگر آسیب رسان  ۸قبضه کلت کمری غیرمجاز کشف شد.
کربالدوستی های نامتعارف :طبق تحقیقات
استاندارکه
فرماندار وسرعتی
به همان
مجازیبا مطالب
که بههای
شبکه
برسد.تهایتان نظری
دیگرشفعالی
کارهاي آینده
ابتدا به
خواندن در
ادامهبعدیاز مسیر
قبل از
سنگر مساجد تربیت ميکرد که بسیاري و در آغاز نهضت امام خمیني ،نوجواني 12
بعد از شهادت چنین افرادي ما تازه متوجهشان ميشویم .شاید
نماز به
گذاش��ت تا
مي
اینترنتی! «نو
اعتیاد
است:
دیگری
مطلب
بازسازيمیکنیم و
همانشهر را
آیند،مابهمدارس
میکرد که
صحبت
این اندازه
دیدم تا
وقتي مي
چیزولي
داشتم.
و من هم نگرانيهایم را
نوجوانی و جوانی اعم از اعتیاد و رفتارهای تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.
ازایش دردانشگاهی معتبر صورت گرفته ،زنان بیشتر دوره
در چون
روند و
سرعت هم
بعد
و
باشید
داشته
مدت
کوتاه
ریزی
برنامه
یک
یا
باشید،
داشته
از آنها در آغ��از نهضت یا ک��ودک بودند یا یا  13س��اله بود ،اما او نیز مثل بسیاري از
در جامعه افراد زیادي اینطوري باشند که ناشناختهاند و بعد از
بود.
فعال
خیلي
معنای ترس
اصطالحی
موفوبیا»
مدارس استفاده
مدت 10
ایام اربعین
نوظهورفکربهکنم یک
راحت ميشد.
است خیالم
اعتقادات و ایمانش قوي
توجه و شکل
کنند.از مردان وابسته شبکه های اجتماعی مانند پرخطر به دلیل کمبود
ماندگاری
روز ازنیستند،
عمقی
مسافران بهشده،
مطالب مرور
بودند؟ از این گمراه نشوید.
سالي بیش
بروید تا
به پیش
میزاناص ً
اینکه
ال متولد نش��ده بودن��د .بنابراین کودکان و نوجوانان آن دوران ،ش��خصیت
شهادت و رفتنشان تازه رو ميشود.
متولد چه
دلیل
به
که
است
همراه
تلفن
از
جدایی
بابت
امسال
حتي
و
ساله
هر
بود.
موفقي
طرح
و
کردند
استقبال
هم
آنها
دریافت
اش
جهادي
کارهاي
از
را
بهداش��ت
سوم حقوق وزارت
فیس بوک ،اینستاگرام ،تلگرام و  ...می شوند .گیری دلبستگی نا ایمن در فرزندان است.
زیادی نخواهند داشت.
شما
و
افتد
ی
م
برایتان
ای
ه
منتظر
غیر
اتفاق
امروز
:
دی
متولد
میلیارد
حاملدل۱۷
اسالمي شکل
نهضت
کامیوناش را در
توقیف انقالبي
س��ربازان خمیني ،در دل نهضت اسالمي
گويا حاج حميد خيلي عملگرا بود و براي انجام کارها
1363
بهمن
15
استفادهدر بیش از
مشکالت ناشی
عوارض و
هماهنگ
نجف را
کربال و
کارهاي
عادتبهبهسوریه رفت
که خودش
دنبالش��انازميرفت.
عالقه زیادي
نميکرد ولي با عش��ق و
انسانکردمطالعات نشان داده افرادی که میزان اضطراب
اساسا
ذهنی:
تنبلی
سرگرمی و
او رشد و تکامل یافتند و پس از آنکه نقش داد و با این شخصیت آنچنان عجین شد که
دنبال استخاره نبود؟
وخیاالت
تصورات
کنید.
پیدا
آن
برای
موجهی
دلیل
توانید
ی
نم
در
عرب
ادبيات
ارشد
کارشناسي
دانشجوي
شهيد
و به پسرعمویش سپرد و خودش به سوریه رفت .هرساله  3تا 6
زندگي براي همسر و بچههایش در حد توانش کم نگذاشت.
کاالی قاچاق
پیروزيیاانقالب در س��ال  57باقي عمر خود را وق��ف اعتالي آرمانهاي
فروش قرار دهد یابيازبدیلي
کار باید
برآوردميگفت
ميکرد.
میلیاردعمل
صحبت بیشتر
دقیقاً!
ضمیرهم بودند؟
دانشگاه تهران
است
بهتر
و
آورند
ی
م
بیرون
سر
ناخودآگاهتان
از
ای
تازه
خارجدروارد کند
معرض
تومان
جايرا ۴۰
کالهبرداریبهشده
“وب سایتی” رو به رو شدند که در حوزه شرط
دستگیری اعضای باند
سردار یوسف ملک زاده جانشین فرمانده انتظامی استان
اصل��ي رزمندگان دفاع اس��المي خمیني کبیر کرد .او که از س��ن
وليفقیه
خصوصیات
شود .یکي
مدیریت
رشتهاش
التحصیلي
نادیدهفارغ
واحد بیشتر تا
بدنه یک
کردند،ماه تا
بازيبه سه
بود.دیگری قرار دهد
اختیار
تبعیت از در
خاصشتکمیل
متهمان با
اشارهازبه اینکه
انجاموی با
بندی و اجاره تعدادی از کارت های بانکی و فریب کرده اند.
کنید .به رویاهاتان
توجه
نداشت.آنها
شان به
گرفتن
چندجای
به
فارس از توقیف یک کامیون و کشف انواع کاالی قاچاق
قمار و شرطبندی با
ش��کل۶دادند و هش��ت سال  20سالگي وارد معرکه انقالب شده بود45 ،
مقدس را
دوست داشت
تحویلانجام
خواس��ت
مراحلکه مي
کارهایش را
اشخاص با مهندسی اجتماعی می پرداختند .پروندهبیشتر
ارتباطاتي
توجه به
آمد با
ببینیدپیش
سوریه و عراق
پروازبحث
ولي وقتي
بود
پانصدنیزهزار تا
حبس و یک میلیون و
دهد سال
مراجع
قانونی
برای سیر
مقصد
شاید
برند.
ی
م
کجا
به
را
شما
و
دهید
اجازه
به ارزش  ۱۷میلیارد ریال در شهرستان “پاسارگاد” خبر
سخت استکبار جهاني سال در همین مسیر ماند تا اینکه در سن
ریال جزای نقدیتمام در
دنیا آمد
دومش که به
جهتفرزن��د
بودیم و
گفت:حج
است ،بداند.
شدهآقا را هم
گردش مالی  ۴۰میلیارد تومانی وی ادامه داد :با انجام اقدامات اطالعاتی فنی قضائینظر
زبان محلي
یروي
داد و
عرباماتغییر
شانزبانراادبیات
داشت به
که
هجوم لذا
برابریشود؛
محکوم م
میلیون
پولشویی و
متهم
گاهيخود
احساسات خفته
توانید
رشته م
حداقل
ندانید،
نهایی
داد و گفت :ماموران انتظامی “پاسارگاد” حین گشت زنی
مي گفتن�د در محل
 65سالگي به شهادت رسید.
مقاومت
همهبودند
فرموده
تعیین کند
مجرمانهفرزند
هایکرد آقا نام
درخواست
براي تش��ییعش
که
همرزمانش
کرد.
مي
کار
لبنان
و
س��وریه
کردند.و جوان
نوجوان
افراد به خصوص قشر
ارتباطکهباآقا از
خودراضمن
فتا ناجا گفت :افرادی که با راه مالکان “وب سایت” ،متهمان با هویتهای ادامه فعالیت
پلیس
رئیس
را بیدار کرده و بهتر آنها را بشناسید.
در محورهای مواصالتی منتهی به این شهرستان ،به یک
بعض�ي از بچه ه�ا انحراف
ش��هداي جنگ تحمیلي به بنابراین در  12بهمن ماه  1357جهان تنها
چنینآمار
نگاهي به
سایتهایی
انتظار میرود از فعالیت در
فرزندشبرخی
برايبا فریب
اجتماعی
های
های شرطبندی و تبلیغ آن در معلوم ساکن شهرهای چالوس ،قائمشهر ،بابل ،کاربران در
گذاشته بود.
این اسم را
شبکههم
«احمد» و او
آمدند ميگفتند ط��وري به زبان س��وري صحبت ميکرد
انتظارکهداشته باشند که اندازی سایت
شما
متولد بهمن  :اگر امروز دیگران از
کامیون حامل بار مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر
پي�دا کردهان�د .ميگف�ت
ها است؛ از حدود  213شاهد استقبال میلیوني و بينظیر یک ملت
فریبنده آن
خودداری
استفاده
زندگيبهانه
وقف را به
بانکی آنها
تلگرامی جوانان و نوجوانان را فریب ساری ،نور شناسایی شدند و با هماهنگی مراجع از آنها ،اطالعات
مطلب
تبلیغات مؤید این
مزدشکنند و به خوبي
کرده بود و
جهادي
زندگياش را
س��وريها فکر نميکردند او ایراني باشد .خیلي راحت به
زبانکه بسیار دشوار کانالهای
دهید
سامان
موقعیتی را اداره کنید و آن را سرو
متوقف کردند.وی تصریح کرد :ماموران موفق شدند در
دادندو پس
کني�د
معرفيش�ان
شهروندان
توسط پلیس فتا استان مازندران قضائی دستگیر شدند؛ این مجرمان سایبری با از حسابرادرهمشرکت
مقدس ،رنج سني  16از رهبر انقالبشان نبود .این واقعه تاریخي،
وینفرازشهید دفاع
گرفت.های تجاری اخذ می کرد توجهی نداشته باشند .هزار
عربي صحبت ميکرد .اگر آنجا جلساتي با لبنانيها ،عراقيها
رفت و بدنبال آن می
بازرسی از آن خودرو ۵۰۰ ،قلم انواع لوازم خانگی شامل
خواهید
در
و غیرعملی است ،شما از کوره
آنه�ا ورفيق
از آش�نايي ب�ا
ماهانه رابهداد .درخواست کرد:
صورت
است واندکی
طورمبالغ
همینآن
مشاهده ادله تجهیزات هوشمند ،به بزه انتسابی و در ازای
تا  30ساله ،بخش اعظمي از شهداي دفاع اعالم بالندگي سربازان خمیني کبیر بود که
زحماتش
خداوندبهپاداش
و سوريها داشتند حاج حمید مترجمي را انجام ميداد .چند
شناسایی
دستگیر شدند .به گزارش ایرنا از خود اقرار کرده و انگیزه خود را کسب درآمد به آنها پرداخت می کردند .این مقام ارشد انتظامی توصیههای پلیس فتا را جدی گرفته و یخچال ،ظرفشویی ،تلویزیون ،لباسشویی و انواع ظروف
داشت.
خواهید
ناخوشایندی
احساس
مي ش�د ،آنها را به مسجد
مقدس را تش��کیل ميدهند .اگ��ر توجه اولین رژه قدرت خود را در حضور رهبرشان
شما راضي هستيد؟
خودم خادم الزوار هستم و
مداحي رفت.
هم به کالس
س��الي
متولد اسفند  :شما امروز سعی میكنید تا جایی كه امكان دارد پایگاه خبری پلیس ،سردار وحید مجید روز قیمت فریب نوجوانان و جوانان عنوان داشتند .با بیان اینکه راه اندازی و فعالیت در سایت های آنها را به کار ببندند تا در معرض اینگونه آشپزخانه خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی را کشف
داشته باش��یم که جنگ تحمیلي در سال انج��ام ميدادند .طنین گامه��اي این رژه
آنها
به
مسئوليتي
و
برد
مي
مي
استفاده
حضورش
از
جلسات
بعضي
در
من وقتي به سفرهاي کربال و سوریه ميرفتم یا در مکه هنگامي
قرآن
وقتي
کردیم.
دوشنبه با اعالم این خبر افزود :کارشناسان
کنند.
برایتان
شما
نیازهای
اما
برسید،
خود
مقصود
به
دیگران
كمك
با
صورت
گفتماست،
قانونميجرم
اساس
بندی بر
مشاهدهجمع و تفریق س��اده تاریخي تاکنون ستون کاخهاي مستکبران
ش��د ،با یک
کالهبرداری قرار نگیرند و59درآغاز
که
خواند
مي
زیبا
آنق��در
آمد.
مي
در
پرواز
ب��ه
روحم
خواند
مي
خدایا فرزندانم را در
رس��یدم
طواف مي
شرطآخر
جذبشانوجوه کالهبرداری شده را  ۴۰رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تاکنون در قمار وکه دور
اي
گونه
به
داد.
مي
گردش مالی
تحقیقات سایبری انجام شده  ۳۲۰کارت عابر به هموطنان هشدار داد :بر اساس ماده  ۷۰۷موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه برابر نظر
كمك
امدادكه بهتان
آنهایی
گفتنداگر
چراكه
خواهند
مي نیز
دردسرساز
ميتوان به ای��ن واقعیت دس��ت یافت که بسیاري را به لرزه انداخته است.
در بحث
بود؛ها مي
منطقه بچه
بردم .در
واقعاً لذت
زندگي موف��ق و عاقبت بخیر ک��ن و این توفی��ق نصیب حاج
ش�ان
گذشته
ک�ه
کرد
مي
با
داد:
ادامه
وی
اند.
کرده
برآورد
تومان
میلیارد
بانکی که مورد استفاده متهمان بوده کشف قانون مجازات اسالمی هر کس آالت و وسایل به آدرس  www.cyberpolice.irلینک مرکز کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۱۷ ،میلیارد ریال برآورد
در بحث
همميازآمد.
کارمان
خیلي به
هرپزشکي و
اندهاي
فوریت
حمید شد.
شما مجبور
شما
دلیلی
خواستهزبانبدون
وكرده
فضای مجازی و اعالم چندین نفر
ميو پایش
فرام�وشرصد
کردن�د
داشتند را
شده است ،گفت :در این خصوص یک نفر دستگیر و برای
از شهروندان مازندران ،کارشناسان پلیس فتا با شده است ،گفت :کارشناسان گردش مالی وجوه مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در فوریتهای سایبری با ما درمیان بگذارید.
میشوید بهشان كمك كنید.

آسیب های وابستگی به شبکه های اجتماعی

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
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از باال به پايين

 – 1اثر تاریخی  4200ساله استان خوزستان  – 2بخار آب گرم یا داروی جوشانده که مریض آن را استنشاق
می کند  -مظهر جدایی – محبوب ،معشوق  -3مقابل اینان – از ابزار -نیس��ت و فنا شده  – 4شهری نزدیک
اردبیل – رنگ زرد مایل به سرخ – گفت و گوی اینترنتی – سست و بی حال  – 5صاحب شر – نادر و ناپیدا – ضمیر
داخل  – 6تیرپیکاندار – سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ – پس��تانداری جونده  – 7رودی در چین – وقت
و زمان – مس��ابقات س��رعت  – 8حرکت و رفت و آمد متوالی – تیراندازی کردن – بخشی از کفش فوتبالیست
 – 9مورد اعتماد – رف��ت و آمد – مک��ر و حیله  – 10پیش��امد و حادثه – مقصود و هدف – چوب خوش��بو
 – 11حرف انتخاب – نیرومند و مقتدر – آینه  – 12گشوده – توانایی و درک تشخیص – دشمنی – عالمت کاال
– 13کم کردن – مرکز فرماندهی – مرکز فیجي  – 14افسون رام کردن جانوران درنده و گزنده – کوچکترین
رگهای خونی – دیلم  – 15اثر آلفردو دو موسه فرانسوی و نام دو کشور اروپایی
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پاسخ جدول شماره4738
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ارقام1تا 9راطوریقراردهيدکه
درهررديف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطيکبار
بهکارروند.
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9
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5

 – 1فهماندن مطلبی با اشاره و کنایه – حالت بی هوشی  – 2نوعی آبگوشت ساده – شاخه بریده انار یا گز که
موبدان زرتشتی به هنگام نیایش در دست میگرفتند – ارفاق  – 3دستگاهی در بدن – همواره و همیشه  -جلگه
پهناور در نواحی نیمه خشک  – 4داستان نویس فرانسوی کتاب دور دنیا در هشتاد روز – هر یک از دو سطح سکه
– پول آذربایجان – دیوار بلند  – 5چندتا شاهد – محافظ بدن رزم آوران قدیم  – 6گزاردن ،بجاآوردن  -اقیانوس
آهسته – شراب شاعرانه  – 7رقیق کننده رنگ – موافقت دولت با آمدن سفیری از طرف دولت دیگر – جدا و غیر
 – 8لقب بهرام سردار ایرانی هرمز ،شاه ساسانی-روی آوردن بخت و اقبال – فعال و پرکار  -9کهف – از عنصرهای
شیمیایی جدول تناوبی یا عدد اتمی  – 76قدرت و توان  -10صدمتر مربع – هر طبقه از دیوار گلی – خجالت و
رویزردی  – 11بچه حیوانات اهلی – محل کار کارمند  – 12صدا و آواز – جعبه فرنگی – بنده و ش��ما – نام
قدیم یمن  – 13هزاردستان – سرآمد – شرح و تفسیر کلمه  – 14خشکی – محلهای در شمال تهران – سال
نجومی  – 15از القاب اشراقی اروپا – دریانورد پرتغالی قرون  5و  16که ناوگان تخت فرماندهی او برای نخستین
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اس�تقبالي تاريخي و ميليوني نظارهگر ميشد .در واقع حضور پرش�ور جوانان در اين
استقبال تاريخي ،يكي از اولين گردهماييها و قدرت نمايي فرزندان انقالبي خميني کبير
قدرت ايمان خود قرار دادند.
بود که جهان را در سالها و حتي دهههاي بعد تحت تأثيرخبر

تصور عادی انگاری کرونا در کشور
خطرناک است

در اجرای پروتکل های کرونایی
مماشات نکنید

وزیر بهداشت با اشاره به پیک اخیر بیماری کرونا در کشور و با
بیان اینکه طوفان سهمگینی بود و خوشبختانه در اکثر داریم
به تعادل جدید بازمی گردیم ،گفت :مردم به تله قدیمی عادی
انگاری شرایط نروند و با تصور اینکه شرایط بهتر شده ،ما را از
اجرای دقیق پروتکلها دور نکنند .دکتر سعید نمکی در اجالس
روسای دانشگاههای علومپزشکی ضمن تسلیت شهادت...
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نکات کلیدی تهویه
فضاهای بسته و
کاهش انتقال کرونا

یک متخصص بهداشت حرفهای با بیان
اینکه راه انتقال کووید  ۱۹از طریق هوا و
یا انتقال هوابرد آن به تایید رسیده است؛
با تاکید بر نقش کلیدی تهویه مناسب در
کاهش احتمال انتقال بیماری؛ نکاتی را در
رابطه با چگونگی تهویه در محیطهای بسته
مختلف همچون ادارات ،منازل ،بیمارستانها
و وسایل حمل و نقل عمومی؛ به خصوص
در فصول سرد سال مطرح کرد.
دکتر سمیه فرهنگ دهقان عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،با بیان
اینکه سایز ذرات منتشر شده در بیماریهای
عفونی همچون کووید بر قابلیت ماندگاری و
معلق ماندن ویروس در هوا تأثیرگذار است،
گفت :در بیماریهای تنفسی مصطلح است
که ذرات بین  ۵تا  ۱۰میکرون را قطرات
تنفسی و ذرات کوچکتر از  ۵میکرون را
آئروسل (هواسل) نامگذاری میکنند .در
این خصوص اتفاق نظر وجود دارد که سرفه،
عطسه کردن ،فریاد زدن ،آواز خواندن و
حتی صحبت کردن ترکیبی از قطرات
تنفسی و آئروسل را در گستره وسیعی از نظر
اندازه منتشر میکنند .وی ادامه داد :پیش
بینی میشود که آئروسلها در هوا ماندگارتر
و عامل اصلی انتقال ویروس از طریق هوا
باشند ،در حالیکه قطرات درشتتر به
خصوص ذرات بزرگتر از  3۰میکرون طی
مدت زمان کوتاهتری تهنشین میشوند ،البته
قطرات  ۵تا  ۱۰میکرون که در رده قطرات
تنفسی هستند به دلیل داشتن رفتارهای
پیچیده و عدم قطعیت در خصوص مدت
زمان ماندگاری در هوا ،اقدامات مرتبط با
هوابرد بودن ویروس را سختتر کردهاند.
معاون مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیانآور
محیط و کار با اشاره به نکاتی جهت کاهش
انتقال هوابرد کووید  ۱۹در فضاهای بسته،
عنوان کرد :کنترل منابع انتقال کووید ۱۹
مانند قرنطینه افراد ...

حی علی خیرالعمل
رمز فاز جدید کنترل کرونا در استان

دورهمی های خانوادگی
را متوقف کنید

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار از آغاز
فاز جدید کنترل کرونا به نام سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی و با رمز (حی علی خیرالعمل) با
حضور برخی اعضای این ستاد خبر داد .احد جمالی
در نشست هماهنگی طرح شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی در مرکز بهداشت استان با بیان اینکه در این
طرح از ظرفیتهای مهم و گوناگونی از جمله بسیج و
نیروهای بهداشت و درمان استفاده خواهد شد ،اظهار
کرد :ظرفیت های محلی نیز از جمله نقاط قوت این
طرح است که باید در همه بخشها،شهرها و حتی
روستاها به کار گرفته شود .وی جمالی ظرفیت...
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 ۲هزار خودرو
در استان اعمال
قانون کرونایی شد

کرونا نکشد استرس می کشد؛

فضای مجازی عامل مهم
ایجاد استرس در جامعه
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علیه بشریت و جان انسانها ،همین سالحهای هستهای
است که شما هزاران هزار از آن را ساخته و نگهداری
میکنید.
وی ادامه داد :آمریکای جنایتکار هزاران سالح هستهای در
اختیار دارد و رژیم صهیونیستی جنایتکار نیز صدها سالح
هستهای دارد .این سالحها برای چیست؟ آیا این سالحها
برای آن است که به عنوان دکور در منزل شما استفاده
شود؟ نه ،ملت ما بصیر و هوشمند است و میداند که
بزرگترین تهدید علیه بشریت ،همین سالحهای شما است
و کسانی که جانشان را در کف اخالص میگذارند تا کشور
را در مقابل بزرگترین تهدیدات حفظ کنند ،عزیزترین افراد
نزد ملت ما هستند و در نگاه و چشم ملت ما جایگاه باالیی
دارند.
حاتمی گفت :ملت ایران خدمتگزاران خودش را دوست
دارد اما میدانند صادقترین خدمتگزاران آنهایی هستند
که جانشان را در کف دستشان میگذارند و چهل سال
است که برای دفاع از شرف ملت ایران تالش میکنند و در
آخر از این آزمون سرافراز بیرون میآیند .اینها نزد ملت ما
عزیزترین هستند و شما دشمنان ایران منفورترین هستید.
بدانید که این شکست دیگری برای شما بود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خطاب به حامیان
بین المللی ترور دانشمندان ایرانی گفت :شما فکر کردید
با این اقدام راهی را می بندید یا عزمی را می شکنید اما
بدانید که این طور نخواهد شد .شما در این روزها دیدید
که چگونه ملت عزیز ما به این شهید عزیز اظهار ارادت و
عالقه کرد و چگونه دست در دست هم انسجام خود را
باالتر برد.
وی تصریح کرد :همه مردم و مسئولین دست در دست هم
در محضر این شهید بزرگ پیمان می بندیم که منسجم
تر و مصمم تر خواهیم شد و عزممان برای ادامه راه این
شهید همان گونه که فرمانده معظم کل قوا فرمودند ،جزم
تر خواهد شد .راه اعتال و پیشرفت کشور را با سرعت و
قوت بیشتر ادامه خواهیم داد.
وزیر دفاع گفت :ما با دشمنی روبرو هستیم که چهل سال
است می گوید گزینه نظامی روی میز است اما نه جرأت و
نه فرصت استفاده از آن را پیدا کرد و نه پیدا می کند و در
آخر نیز با سرافکندگی این گزینه را زیر میز ب ُرد.
وی شکست دشمنان در راهبرد استفاده از قدرت سخت
را به دلیل ایثار رزمندگان و تالش دانشمندان دانست و
افزود :بصیرت و بینش فرماندهان و ملت ما و در رأس آنها

فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای موجب شکست
دشمنان در راهبرد خودشان بود .بدانید این پیشرفت و
قدرتمند شدن ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر دفاع ادامه داد :با این کار دشمنان مسیری که شهید
ما در حوزه های علمی و برترساز دنبال می کرد ،با قوت
ادامه پیدا می کند.
امیرحاتمی با اشاره به جلسه روز گذشته هیئت دولت
گفت :اولین گام برای ادامه مسیر شهید فخری زاده روز
گذشته در هیئت دولت برداشته شد .در حالی که بودجه
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع برای سال ۱۴۰۰
افزایش پیدا کرده بود ،روز گذشته تصمیم گرفتیم این
بودجه دو برابر شود.
وی افزود :خانواده های شهید ،عزیزان ،دوستان و همکاران
شهید محسن فخری زاده ،مسئولیت شما چند برابر شده
است .دولت گام اول را برداشت و شما باید با عزم راسخ
آن راه را ادامه دهید.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد :دشمن به خوبی می داند و من
نیز به عنوان سرباز به آنها می گویم هیچ جنایت ،ترور و کار
احمقانه ای نزد ملت ایران بیپاسخ نخواهد ماند .ما حتما
جنایتکاران را تا انتها تعقیب میکنیم .آنها باید بدانند که
به سزای عملشان خواهند رسید .ام ِر فرماندهی معظم کل
قوا اجرا خواهد شد .در همین جا از وزیر اطالعات ،فرمانده
کل سپاه ،فرمانده نیروی انتظامی و رئیس قوه قضائیه می
خواهم که آمران و عامالن و طراحان این جنایت را تعقیب
کنند و به سزای عملشان برسانند.
وی گفت :ملت ها و دولت هایی در این حادثه احساس
مسئولیت کردند و نسبت به ترور ابراز انزجار کردند .من از
همه آنها صمیمانه تشکر می کنم اما دولت ها و نهادهای
بین المللی که در این خصوص مماشات کرده و این اقدام
را محکوم نکردند بدانند که مماشات با تروریست ها که
بسیار پررو و وقیح هستند ،آنها را پرروتر می کند .اگر
موضع محکم نگیرید و همچنان در دام نظرات دوگانه
خودتان بمانید یک روز ترور دامن شما را خواهد گرفت.
البته چه شما این کار را انجام دهید ،چه انجام ندهید ،ما
همواره همان طور که در تهدیدات منطقه ای در سوریه و
عراق در کنار ملت ،دولت و نیروی مسلح این کشورها با
تروریست ها مقابله کردیم ،باز هم این کار را انجام خواهیم
داد .هر کسی که سر تعظیم در مقابل تروریست ها فرود
آورد حتما سرافکنده خواهد بود.

سالمت

چاپ و لیتوگرافی  :فرهنگ
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omidemardomdaily
آسیب های

به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی؛
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امام علی علیه السالم

نمابر 33234136 :تلفن33234135 :

تست کرونای برخی از هموطنان که مثبت می شود
آنقدر فشار روانی بر آنان زیاد می شود که می گویند
اگر کرونا نکشد استرس حتما مرا از پای در آورد.
افکاری مانند اگر ویروس کرونا از من به سایر
اعضای خانواده سرایت کند ،اگر بدنم نتواند کرونا
را شکست دهد مثل خوره به جان مبتالیان میافتد.
گاهی سرزنشهای افراد خانواده که کرونا را برایمان
آوردی منجر به اختالف درون خانواده میشود
تا جایی که برخی از اعضای خانواده میخواهند
از خانه بروند و برخی هم نگران فرد مبتال شده
هستند .افزایش جانباختگان و مبتالیان ...

ترور فخریزاده بیپاسخ نمیماند؛
بودجه پژوهشی دفاعی  ۲برابر میشود

یاسوج -میدان شهدا -سردارجنگل شمالی -ساختمان فدک طبقه دوم -واحد8

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

کرونا پر شتاب می تازد؛

وزیر دفاع با بیان اینکه هیچ جنایت ،ترور و کار احمقانهای
بیپاسخ نخواهد ماند ،گفت :جنایتکاران را تا انتها تعقیب
میکنیم و امر فرماندهی کل قوا را اجرا خواهیم کرد.
امیر سرتیپ امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح در مراسم تشییع شهید محسن فخریزاده که صبح
روز(دوشنبه) در ستاد وزارت دفاع برگزار شد ،با بیان اینکه
این مراسم بزرگداشت متعلق به همه ملت ایران است،
گفت :متأسفانه به دلیل شرایط بیماری کرونا علیرغم آنکه
بسیاری تقاضا داشتند تا در این مراسم باشکوه شرکت
کنند ،برای ما میسر نشد.
وی ادامه داد :امروز با شخصیتی وداع میکنیم که از
نوجوانی با خدای خود پیمان ادای حق بست و بر این
پیمان پای فشرد و در این راه استقامت کرد و امروز به این
پیمان وفا کرد و به شرف شهادت نائل آمد .این توفیق را به
این شهید بزرگ که عاشق شهادت بود ،صمیمانه تبریک
میگویم اما فقدان او برای همه ما جانکاه است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تسلیت شهادت
این شهید بزرگ به ملت ایران خاطرنشان کرد :اگر
دشمنان رذیالنه دست به این جنایت نزده بودند و خون
شهید عزیز ما که یک شخصیت مخلص ،بیادعا و گمنام
بود را نمیریختند ،چه بسا او در گمنامی از این دنیا
میرفت اما امروز شهید عزیز ما که در گذشته تنها الگوی
جوانان ،شاگردان ،همکاران و همراهان خودش بود ،به همه
جهان معرفی شد ،از امروز او یک شخصیت جهانی است
و همه کسانی که پا در راه مبارزه میگذارند ،یک الگوی
بزرگ دیگری به نام شهید دکتر محسن فخریزاده دارند
که میتوانند در علم ،تالش ،اخالص و اخالق او تأسی
کنند و در همه ابعاد زندگی ،او را الگوی خود قرار دهند.
دشمنان بدانند این اولین شکست آنهاست .اگر آنها شهید
عزیز ما را کشتند که نامش از بین برود ،نام او با این اقدام
بلند آوازه شد .او امروز الگویی برای همه آزادگان و مبارزان
در جهان است.
امیر حاتمی گفت :شکست دیگر دشمن آنجاست
که میخواست بگوید شهید عزیز ما در مسیری قدم
برمیداشت که به نفع ملت ایران نبود .آنها با رمز و
کلمه «هستهای» تالش کردند شهید عزیز ما را به عنوان
بنیانگذار برنامه هستهای ایران معرفی کنند؛ غافل از اینکه
این نه تنها باعث آن نمیشود که ملت ایران از این شهید
ناراحت شوند ،بلکه باعث افتخار ملت ایران ،وزارت دفاع و
نیروهای مسلح است .مگر نه این است که بزرگترین تهدید

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ،با اشاره به روند
کاهشی موارد ابتال به بیماری کووید  ،۱۹نسبت به ایجاد ذهنیت
برخی افراد نسبت به عادی شدن شرایط کرونایی هشدار داد.
مسعود مردانی ،به شرایط کرونایی کشور بعد از آغاز تعطیلی دو
هفتهای در شهرهای قرمز اشاره کرد و گفت :خوشبختانه از هفته
قبل شاهد روند کاهش موارد ابتال و بستری بیماران ...

website: omidkb.ir

وابستگی به

پلمب  ۸۰واحد صنفی
متخلف در کهگیلویه

شبکه های اجتماعی
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ن ال َهوى .
ِن النُّهى  ،أب َع ُدها َع ِ
أقر ُ
ب اآلرا ِء م َ
َ

نزديك ترين رأى ها به خردمندى  ،دورترين آنها از هواپرستى است .

Email: kbomid92@gmail.com
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دستگاههای اطالعاتی و امنیتی؛

در شناسایی و انهدام شبکه نفوذ
لحظهای درنگ نکنند

آیتاهلل رئیسی بیان داشت :لحظهای نباید در شناسایی
شبکه نفوذ غفلت و درنگ کرد تا عناصر نفوذی مجال پیدا
نکنند از داخل به دشمن پالس توطئه بدهند.
به گزارش امید مردم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،
آیتاهلل رئیسی ،در جلسه صبح امروز ( دوشنبه) شورای
عالی قوه قضاییه که در اجرای پروتکلهای بهداشتی مقابله
با کرونا در دو سالن جداگانه و از طریق ارتباط تصویری
برگزار شد ،با محکوم کردن ترور دانشمند شهید محسن
فخریزاده ،او را «قهرمان بیاثر کردن تحریم و تهدیدات
دشمن» معرفی کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که شهید فخریزاده از
چهرههایی بود که دشمن را خوب شناخت و راه خوبی
نیز برای مقابله با دشمن برگزید ،راهبرد او را بی اثر کردن
تحریمها و مصون سازی کشور در برابر تهدیدات دشمن
دانست و افزود :همه تالش ما باید در جهت قوی شدن
کشور در همه عرصهها برای خنثی کردن تحریمها و
تهدیدات دشمنان باشد.
آیتاهلل رئیسی با تأکید بر این که بیشترین تحریمهای
دشمن مربوط به بخش صنایع هستهای و دفاعی کشورمان
میشود ،گفت :شهید شهریاریها و شهید فخریزادهها
با تولید قدرت در حوزه هستهای و دفاعی تحریمهای
دشمنان در این دو عرصه را بی اثر کردهاند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :شهید فخری زاده نماد
تولید قدرت در حوزه علم و فناوری است که به جوانان
ما میآموزد برای خنثی کردن توطئههای دشمنان باید با
به داشته هایمان متکی باشیم و هرگونه چشم دوختن و
امیدبستن به مذاکره و این نوع روشها برای رفع تحریمها
خطاست.
آیتاهلل رئیسی با تأکید بر لزوم قوی شدن در برابر دشمن
و بیان این که قوی شدن در سایه حضور انسانهای متدین
و متعهد ،شجاع و مقاوم و متخصص اتفاق میافتد ،اظهار
داشت :برای رسیدن به قلهها باید حرکت اثربخش شهید
فخری زاده با قدرت ادامه یابد و از میراث گرانبهای این
شهید عزیز صیانت شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که تحریم و ترور دو روی یک
سکه اند ،اظهار داشت :اگر دشمن منطقی غیر از زورگویی
داشت ،ما هم با همان زبان با آنها سخن میگفتیم ،اما
دشمن برای رسیدن به اهدافش فقط منطق زور و قدرت
را میشناسد و تجربه نشان داده آنچه اهل تحریم و ترور را
سرجایش مینشاند ،قدرت و قدرتمند شدن است.
آیتاهلل رئیسی از پیگیری مجازات آمران و عامالن ترور

وزیر بهداشت تاکید کرد:

شهید فخری زاده نیز سخن گفت و توصیه غربیها برای
خویشتنداری جمهوری اسالمی ایران در برابر این جنایت
را چراغ سبز نشان دادن به تروریستها دانست و گفت :در
اجرای اقدامات بازدارنده نسبت به دشمن نباید کوتاهی
کرد و هر حرکتی که موجب بازدارندگی دشمن از تهدید
شود ،باید انجام داد.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از دستگاههای
اطالعاتی و امنیتی خواست با قدرت شبکه نفوذ را در جای
جای کشور شناسایی و منهدم کنند و تأکید کرد :لحظهای
نباید در شناسایی شبکه نفوذ غفلت و درنگ کرد تا عناصر
نفوذی مجال پیدا نکنند از داخل به دشمن پالس توطئه
بدهند.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری
برای برخورد با آمران و عامالن ترور شهید فخری زاده،
به دادستان کل کشور هم مأموریت داد با همکاری
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی و ستاد کل نیروهای مسلح
و سازمان قضایی نیروهای مسلح و ایجاد کارگروهی ویژه،
موضوع را با جدیت و سرعت پیگیری کند تا اقتضای حق
و عدل اجرا شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تالشهای جریان تحریف
در کشور برای سازش با دشمن گفت :جریان تحریف ،در
حال القای ترس و یاس و تسلیم در برابر دشمن است ،اما
مطالبه مقام معظم رهبری و خواست ملت و استراتژی
راهبردی نظام تداوم برنامههای دفاعی و هستهای و حرکت
اساسی کشور برای تولید قدرت در همه عرصه هاست.
آیت اهلل رئیسی گفت :آنچه دشمن را عقب مینشاند و
جریان تحریم را ناامید و جریان تحریف را مفتضح میکند،
قدرتمند شدن ایران اسالمی در همه عرصهها به ویژه در
عرصههای هستهای و دفاعی است که شهید فخری زاده
با جهاد علمی پیگیری و برای کشور قدرت آفرینی کرد و
امنیت منطقه را ارتقاء داد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
روز قانونگذاری یاد و خاطره شهید مدرس را گرامی داشت
و گفت :همه باید خود را ملتزم به «قانون» بدانند و محور
کار همه دستگاهها باید «قانون» باشد و کسی نباید به
خود اجازه دهد از قانون تخطی کرده یا قانون را دور بزند.
آیت اهلل رئیسی افزود :نزدیکترین راه به اجرای عدالت،
قانون است و قوه قضاییه هم قانون را محور برنامهها و
اقدامات خود میداند و بخشنامهها و دستورالعملهایی که
در دستگاه قضایی صادر میشود ،همگی مبتنی بر قانون
هستند و هیچ قانون جدیدی وضع نمیکنیم.

در اجرای پروتکلها مماشات نکنید

غذاهای بیرون بر را با مایکروفر
کرونازدایی کنید

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :با توجه به نحوه
تهیه و فروش غذاهای بیرون بر و احتمال آلودگی
ظروف بسته بندی به ویروس کرونا ،باید پس از
دریافت غذا ،محتوای آن را درون ظرف دیگری ریخته
و با ماکروفر ویروس زدایی کنیم .دکتر مسعود مردانی
افزود :احتمال آلودگی ظروف غذاهای بیرون بر به
ویروس کرونا به این دلیل است که از زمان تهیه،
بستهبندی ،توزیع و رسیدن به دست مشتری باید
یک چرخه چند نفره را طی کند اگر فقط یک نفر در
این چرخه مبتال به کرونا باشد دیگران را نیز مبتال
می کند .وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا
کیبوردهای رایانه که مورد استفاده مشترک کارکنان
یک مجموعه قرار می گیرد آیا می تواند سبب انتقال
بیماری شود نیز گفت :در صورت استفاده یک فرد
مبتال به کرونا از کیبورد رایانه آلودگی کیبورد ۱۰۰
درصد است و دیگر استفاده کنندگان باید مراقب
سالمتی خود باشند .استاد دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با تاکید بر اینکه کاربران دستگاه های
رایانهای باید در طول زمان استفاده از رایانه از زدن
دست ها بصورت خود جدا ً خودداری کنند ،تصریح
کرد :به رغم اینکه در مطالعات جدید مشخص شده
که انتقال کرونا از سطوح به انسان کمرنگ است اما
انتقال بیماری نیز دور از انتظار نیست .دکتر مردانی
در پاسخ به این سوال نیز که چرا بسیاری از مبتالیان
به کرونا بیماری خود را پنهان میکنند ،اظهار داشت :
پنهان کاری بیماری کرونا سبب گسترش آن در جامعه
و بخصوص اعضای خانواده میشود در حالی که فرد
مبتال باید عالوه بر معرفی خود به مراکز درمانی سریعاً
تحت درمان قرار بگیرند.
یافته جدید محققان؛

تاثیر داروی «آیورمکتین»

در بهبود بیماران کووید ۱۹

نتایج اخیر نشان می دهد که داروی ضد شپش
آیورمکتین در درمان بیماری کووید ۱۹موثر است.
محققان دانشگاه قزوین یک آزمایش  ۴۵روزه را بر
روی  ۱۸۰بیمار کرونایی بستری شده در بیمارستان با
شرایط خفیف تا شدید انجام دادند.
یافته ها نشان داد داروی آیورمکتین به عنوان یک
داروی کمکی موجب کاهش نرخ مرگ و میر ،طول
مدت نیاز به اکسیژن مصنوعی ،و مدت بستری
شدن در بیمارستان در بیماران کرونایی شد.بهبود
سایر پارامترهای بالینی حاکی از آن است که داروی
آیورمکتین با حاشیه امن باال ،دارای تاثیر درمانی
باالیی بر بیماری کووید  ۱۹است.با وجود نتایج مثبت
حاصل از این دارو ،اما از آنجائیکه هنوز به طور رسمی
موردتایید سازمان های نظیر سازمان بهداشت جهانی
و نهادهای مه سالمت در آمریکا قرار نگرفته است،
هنوز در روند درمان این بیماری نقشی ندارد.محققان
بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

وزیر بهداشت با اشاره به پیک اخیر بیماری
کرونا در کشور و با بیان اینکه طوفان
سهمگینی بود و خوشبختانه در اکثر داریم
به تعادل جدید بازمی گردیم ،گفت :مردم به
تله قدیمی عادی انگاری شرایط نروند و با
تصور اینکه شرایط بهتر شده ،ما را از اجرای
دقیق پروتکلها دور نکنند.
دکتر سعید نمکی در اجالس روسای
دانشگاههای علومپزشکی ضمن تسلیت
شهادت دکتر فخریزاده ،گفت :تشکر
میکنم از زحمات شبانهروزی عزیزان بویژه
در این پیک جدید که ما توانستیم با همت
و پشتکار بیبدیل شما عزیزان این منحنی
را سر به فرود بیاوریم .هر میلیمتری از این
منحنیها که به سمت پایین خم میشود،
پشت عزیزان بردبار ما در مراکز بهداشتی
درمانی به شدت خمیده میشود .من
شاهد تالش شبانهروزی شما عزیزان بودم،
طوفان سهمگینی بود و با اطالعاتی که از
شما میگیرم خوشبختانه در اکثر استانها
داریم به تعادل جدید برمیگردیم .دیروز هم
از مردم خواستم این کاهش مرگ و میر را به
پای بهتر شدن اوضاع و عادی انگاری نگذارند
و به تله قدیمی عادی انگاری شرایط نبرند و
با تصور اینکه شرایط بهتر شده است ،ما را از
اجرای دقیق پروتکلها دور نکنند.
وی افزود :اگر توانستیم تعداد مرگ و میر
و موارد بستری را کاهش دهیم فقط در
سایه رعایت دقیق پروتکلها و زحمات کادر
بهداشت و درمان کشور است .خوشبختانه
علیرغم پیشبینی های سازمانهای علمی
جهانی که در این ماه و ماه آینده مرگ باالی
 ۸۰۰تا  ۱۰۰۰نفر را برای ما پیشبینی کرده
بودند و پیشبینی آنها در مورد امریکا و
کشورهای اروپایی درست از آب درآمد ،اما
این پیشبینیها به دلیل مداخالت به موقع
در کشور ما در حال عکس شدن است.
نمکی ادامه داد :ما اثرات محدودیتها و
طرح جدید که مزین به نام شهید حاج قاسم
سلیمانی است را در هفتههای آتی خواهیم
دید .این کاهشها اثراتی است که از قبل
همکاران ما در دانشگاهها و بیمارستانها اجرا
کردند نیز و سایر محدودیتهایی است که
در کشور اعمال کردند.
وی با اشاره به طرح محلهمحور شهید حاج
قاسم سلیمانی ،گفت :این طرح با همکاری
هاللاحمر ،بسیج ،سازمانهای مردمنهاد و...
با توصیه مقام معظم رهبری آغاز شد .یکی
از این محورهای بسیار مهم محور آموزش

نکات کلیدی تهویه
فضاهای بسته
و کاهش انتقال کرونا

یک متخصص بهداشت حرفهای با بیان اینکه راه انتقال
کووید  ۱۹از طریق هوا و یا انتقال هوابرد آن به تایید
رسیده است؛ با تاکید بر نقش کلیدی تهویه مناسب
در کاهش احتمال انتقال بیماری؛ نکاتی را در رابطه با
چگونگی تهویه در محیطهای بسته مختلف همچون
ادارات ،منازل ،بیمارستانها و وسایل حمل و نقل عمومی؛
به خصوص در فصول سرد سال مطرح کرد.
دکتر سمیه فرهنگ دهقان عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،با بیان اینکه سایز ذرات
منتشر شده در بیماریهای عفونی همچون کووید بر
قابلیت ماندگاری و معلق ماندن ویروس در هوا تأثیرگذار
است ،گفت :در بیماریهای تنفسی مصطلح است که
ذرات بین  ۵تا  ۱۰میکرون را قطرات تنفسی و ذرات
کوچکتر از  ۵میکرون را آئروسل (هواسل) نامگذاری
میکنند .در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد که سرفه،
عطسه کردن ،فریاد زدن ،آواز خواندن و حتی صحبت
کردن ترکیبی از قطرات تنفسی و آئروسل را در گستره
وسیعی از نظر اندازه منتشر میکنند .وی ادامه داد :پیش
بینی میشود که آئروسلها در هوا ماندگارتر و عامل اصلی
انتقال ویروس از طریق هوا باشند ،در حالیکه قطرات
درشتتر به خصوص ذرات بزرگتر از  ۳۰میکرون طی
مدت زمان کوتاهتری تهنشین میشوند ،البته قطرات ۵
تا  ۱۰میکرون که در رده قطرات تنفسی هستند به دلیل
داشتن رفتارهای پیچید ه و عدم قطعیت در خصوص مدت
زمان ماندگاری در هوا ،اقدامات مرتبط با هوابرد بودن
ویروس را سختتر کردهاند.
چهار مداخله غیر دارویی برای کاهش انتقال
کووید ۱۹
معاون مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیانآور محیط و کار
با اشاره به نکاتی جهت کاهش انتقال هوابرد کووید  ۱۹در
فضاهای بسته ،عنوان کرد :کنترل منابع انتقال کووید ۱۹
مانند قرنطینه افراد مبتال ،انجام اقدامات کنترل مهندسی

است .ما اگر نتوانیم آموزش همگانی را در
راستای رعایت پروتکلها و آنچه که ما به
عنوان اصلیترین عامل مهار بیماری از آن
اسم میبریم ،به خوبی اجرا کنیم ،موفق
نخواهیم بود .در حیطه آموزش سازمان صدا
و سیما در این مدت به خوبی در کنار ما
بود و از روسای دانشگاهها هم می خواهم از
ظرفیت صدا و سیمای استانی استفاده کنند
و کمیته مخصوصی برای آموزش تعیین
کنند تا بتوانیم سقف آگاهی مردم را نسبت
به ابعاد مختلف بیماری افزایش دهیم.
اوی با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای
پروتکلهای ضدکرونا ،اظهار کرد :در این
مرحله با هیچکس مماشات نکنید .ما پیک
زمستانهای را مانند تمام جهان پیش روی
خود داریم .در استانهای جنوبی االن هوا
معتدل تر است ولی با پیشروی به سمت
سرما مردم به داخل خانهها رفته و دربها
و پنجرهها را میبندند و شیوع بیماری باال
میرود .بنابراین بر اساس اعالم رنگ هر
منطقه شامل قرمز ،زرد و نارنجی منطبق
بر دستورالعملها ،پروتکلها را بیشتر رعایت
کنند و نظارت را افزایش دهند.
وزیر بهداشت ادامه داد :از سازمان هاللاحمر
خواستیم کنار دانشگاههای علوم پزشکی
باشند تا به اتفاق بر اجرای پروتکلها
نظارت کنید و فیدبک آن را به استانداران
و فرمانداران ارائه دهید.
نمکی افزود :توسعه مراکز سرپایی از
تقاضاهایی است که از شما عزیزان خواستم،
باید به مراکز  ۱۶و  ۲۴ساعته پرداخته شود؛
به خصوص در حاشیه شهرها؛ این طرح باید
در حاشیه شهرها که فضاهای کوچکی برای
زندگی دارند و در این فضاهای کوچک افراد
زیادی کنار هم هستند و این افراد در زیر
پوست شهر در تردد هستند ،بیشتر جدی
گرفته شود .در این مناطق از تمام ظرفیتها
استفاده کنید ولی از حاشیه شهرها برای
ارائه خدمات سرپایی غافل نشوید .اگر توسعه
خدمات سرپایی نداشته باشیم حتما بار آن با
تاخیر و مشکالت بیشتر در بیمارستان دیده
میشود .بنابراین بر اساس ظرفیت مناسب
برای جمعیت بین  ۵۰تا  ۱۰۰هزار نفر حتما
باید به فکر مراکز سرپایی باشیم.
وی تاکید کرد :برخی دوستان مراکز جامع
سالمت یا پایگاههای سالمت را دو منظوره
استفاده میکنند یعنی راهی برای ورود
مبتالیان کرونا و راهی برای ورود بیماران
عادی در نظر میگیرند که این راه از نظر

به شکل استفاده از سیستمهای تهویه مکانیکی(مانند
سیستمهای تهویه مطبوع )HVAC-و استفاده از تهویه
طبیعی (مانند باز نمودن درب و پنجره) ،انجام اقدامات
کنترلی مدیریتی مانند محدود کردن تعداد افراد و مدت
زمان حضور آنها در محیطهای بسته و نوع رفتارحفاظتی
افراد مانند فاصلهگذاری فیزیکی ،رعایت بهداشت دست
و استفاده از ماسکهای تنفسی جهت کاهش انتقال
کووید  ۱۹در محیطهای بسته مؤثر است .این متخصص
بهداشت حرفهای با بیان اینکه تهویه به معنای تبادل هوا
بین محیط داخل و بیرون بوده و در دو نوع طبیعی و
مکانیکی انجام میشود ،توضیح داد :با تهویه مناسب،
کیفیت هوای داخل با تزریق هوای تازه بیرون افزایش
پیدا کرده و آسایش گرمایی (از نقطه نظر دما ،رطوبت،
سرعت و جهت حرکت هوا) در محیط بسته به گونهای
مطبوع ،ایجاد میشود .وی ادامه داد :بر این اساس ،در
تهویه طبیعی ،تبادل هوا از طریق راههای ورودی مثل
دربها ،پنجرهها ،دودکشها و ونتیالتورهایی که اخیرا در
برخی ساختمانهای جدید به کار گرفته شده ،به دلیل
وزش باد ،نیروهای شناوری حرارتی یا اختالف دمای
محیط داخل و بیرون محقق میشود .به گفته وی ،در
تهویه مکانیکی محیطهای بسته نیز از وسایل کمکی
دارای نقش حیاتی در تسریع جابجایی هوا تحت عنوان
هواکش یا فن استفاده میشود که به طور مستقیم بر
روی دیوار یا سقف یا به طور غیرمستقیم در سیستم
کانالکشی ساختمانی ،بکار گرفته میشوند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه هر دو نوع
فنهای دمنده و مکنده در کنترل کووید  ۱۹مهم و
اثرگذار هستند ،توضیح داد :فنهای دمنده هوای تمیز
بیرون یا هوای فراوری شده در یونیتهای تصفیه هوا را
به محیط داخل تزریق کرده و فنهای مکنده هوای آلوده
محیط داخل را به بیرون میفرستند.
نحوه تهویه هوا در بیمارستانها
جهت کاهش آلودگی ویروس
فرهنگ با تاکید بر اینکه سیستم تهویه مناسب در
بیمارستانها به خصوص در بخشهای با ریسک باال
میتواند بر کاهش آلودگی اثر قابل توجهی داشته باشد،
گفت :در بخشهایی مثل  ICUکه بخش مراقبتهای
ویژه از بیماران کووید  ۱۹است با ایجاد فشار منفی
(حداقل اختالف ۲.۵پاسکال نسبت به محیط اطراف) از
طریق برقراری نسبت مناسب مکش هوای آلوده و دمش
هوای تمیز ،میتوان تا حد زیادی از انتقال هوای این
بخشها به محیطهای اطراف جلوگیری کرد.
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جامعه

بازار بورس اصالحات ساختاری
میخواهد /نباید حقوق مردم تضییع شود

بنده عالمان ه نیست .مسلما بیمار کووید و
غیر کووید حتی با راه ورود جداگانه باالخره
جایی باهم برخورد میکنند .پس مراکز
کووید ۱۹و غیر کووید باید جدا باشد.
نمکی درباره تستهای تشخیصی
کرونا ،اظهار کرد :تستهای سریع برای
دانشگاههای علوم پزشکی ارسال میشود ،اما
برخی دانشگاهها به اشتباه فکر میکنند با
داستن تست سریع باید از تست  PCRغافل
شوند .ما وقتی از ظرفیت  100هزار تست در
روز صحبت میکنیم برای تستهای سریع
و  PCRهمزمان را در نظر میگیریم؛ باید
 40هزار تست  PCRروزانه انجام شود و
بین ۶۰هزار تا  ۸۰هزار مورد هم تست سریع
انجام دهیم .در بیمارستان مطلقا کسی حق
ندارد از تست سریع استفاده کند و باید حتما
از تست  PCRاستفاده شود و در پایگاههای
سالمت و سرپایی باید از تست سریع استفاده
شود و تکلیف فرد ظرف  20دقیقه مشخص
شود تا تماسهای نزدیک بیمار را شناسایی
کنیم.
وی با اشاره به اهمیت قرنطینه بیماران،
تصریح کرد :در حوزه قرنطینه دستگاههای
مختلفی مانند عزیران گردشگری و میراث
فرهنگی همکاری داشتند و مراکزی شناسایی
شدند اما خواهش ما از روسای دانشگاهی

وی با بیان اینکه هوا تمایل دارد از محیط پر فشار به
کم فشار حرکت کند ،گفت :بنابراین با حفظ این شرایط،
ممکن است از اتاقهای مجاور به محیطهای بستری
بیماران کووید  ۱۹هوا ورود پیدا کند اما بر عکس آن
اتفاق نمیافتد و این موضوع در کاهش انتقال ویروس
موثر است .همچنین برای ایجاد تهویه مناسب محلهای
نگهداری این بیماران ،میتوان از سیستمهای تهویه
هیبریدی یا ترکیبی از سیستم تهویه مطبوع مکانیکی
و سیستم تهویه طبیعی با توجه به شرایط استفاده کرد،
که البته با توجه به برودت هوا درفصول سرد سال ،نقش
تهویه طبیعی به مراتب کمرنگتر خواهد شد و این موضوع
اهمیت عملکرد مناسب تهویه مکانیکی را در غیاب تهویه
طبیعی بسیار پررنگتر میکند.
شاخص ارزیابی
عملکرد سیستم تهویه طبیعی و مکانیکی
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه عملکرد
سیستم تهویه طبیعی و مکانیکی با سه شاخص کلی
نرخ تهویه ،الگوی حرکت هوا و نحوه توزیع آن ارزیابی
میشود ،توضیح داد :نرخ تهویه با مقدار هوای بیرون
که در فضای داخل تامین میشود ارتباط دارد (برای
بخشهای بستری بیماران این مقدار ،حداقل  ۸۰لیتر در
ثانیه به ازای هر بیمار است)؛ توصیه میشود طراحی و
جانمایی دریچههای توزیع هوا ،به گونهای باشد که جهت
ورود و حرکت هوا در فضایی که بیمار در آن قرار دارد،
از مناطق تمیز به سمت مناطقی با هوای کثیف باشد و
دریچههایی که به منظور ورود هوای تمیز و تازه به داخل
تعبیه شده از لحاظ تعداد و موقعیت قرارگیری باید به
نحوی باشند که به طور مؤثر به توزیع یکنواخت هوای
تازه تزریق شده و جابجایی آن با هوای داخل کمک کند.
این متخصص بهداشت حرفهای همچنین با اشاره به
عوامل اثرگذار بر مقدار مناسب هوای بیرونی که باید وارد
محیط داخل شود ،اظهار کرد :تعداد دفعات تعویض هوا
در ساعت ( )ACHکه به راحتی برای تهویه مکانیکی و
تهویه طبیعی قابل محاسبه است ،در این خصوص نقش
بسزایی دارد .حجم هوای بیرونی که در واحد زمان به
فضای داخل فرستاده میشود ،حجم اتاقی که به عنوان
محیط داخل در نظر گرفته میشود ،اختالف دمای محیط
داخل و بیرون ،تعداد افراد حاضر در محیط (و بعضاً مرحله
پیشرفت بیماری در مبتالیان) و نرخ هوای مکش شده به
سمت بیرون؛ میتوانند برای محاسبه  ACHدر تهویه
مکانیکی و طبیعی قابل توجه باشند .در منابع علمی این
طور اشاره شده است برای کنترل انتقال هوابرد عوامل

این است که تخمین بزنند و اعالم کنند چند
درصد بیماران امکان قرنطینه خانگی دارند
و چند درصد این امکان را ندارند ،ما نباید
به کارگر فصلی و فردی که در فضای بسیار
کوچک با حمعیت باال زندگی میکند ،اصرار
به آنگونه قرنطینه کنیم .فضای قرنطینه با
استفاده از ظرفیت هتلها تامین میشود
تا موارد مورد نظر مردم هم فراهم شود .به
نسبت تعداد تختها تیم پزشکی و پرستاری
برای مراقبت از بیماران در نظر گرفته شده
است.
نمکی در رابطه با داروهای مورد نیاز برای
درمان بیماری نیز گفت :قرار شد داروهایی
که برای درمان سرپایی نیاز است را حتما
تامین کنیم .هر استان باید یک متولی برای
موارد مذکور در نظر گیرد و آن را به دکتر
کولیوند و دکتر شانهساز انتقال دهند .لوازم
حفاظت فردی باید به شکل مناسب فراهم
شود تا آلودگی جدید نداشته باشیم.
وی گفت :تردید ندارم در پایان این طرح
دستاورد بسیار خوبی خواهیم داشت ،ما
ایستادیم تا بازهم به مرگهای دو رقمی و
تک رقمی کرونا بازگردیم و با همت شما و
مقامات ارشد نظام این هدف محقق میشود.

بیماریزا ،حداقل تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت،
 ۱۵بار میباشد .فرهنگ با بیان اینکه بیمارستانها و
ساختمانهای مجهز به سیستمهای تهویه مطبوع-
 HVACبا عملکرد مناسب ،در فصول سرد سال برای
کنترل انتقال هوابرد این ویروس ،دردسرهای کمتری
دارند ،اظهار کرد :این سیستمها هوای برگشتی از داخل
بخشها را از یونیتهای تصفیه هوا مجهز به فیلترهای
با کارایی باال عبور میدهند و به طور کلی هوای پاک
برگشتی متشکل از هوای داخل و هوای تازه بیرون را به
محیط داخل تزریق میکنند و در این سیستمها معموالً
استانداردهای کیفیت هوا رعایت میشود.
نکات مهم تهویه هوا در منازل مسکونی و
محیطهای اداری
فرهنگ در رابطه با نحوه تهویه و کنترل انتقال هوابرد
کووید  ۱۹در محیطهای بستهای که مجهز به سیستمهای
تهویه مطبوع نیستند و در فصول سرد برای گرمکردن
محیط از بخاری ،شومینه یا رادیاتور استفاده میکنند،
گفت :برای بحث جابهجایی هوا در این محیطها ناچار
هستیم از تهویه طبیعی بیشتر استفاده کنیم و با باز کردن
درب و پنجره ،یا پنجرههای رو به روی هم به صورت
همزمان در ساعتهای مشخصی از روز به افزایش کیفیت
هوا و کاهش احتمال انتقال بیماری کمک کنیم.
وی افزود :به دلیل متفاوت بودن شرایط محیطهای
اینچنینی از نقطه نظر تعداد دربها و پنجرهها ،موقعیت
پنجرهها نسبت به یکدیگر ،دمای هوا ،وزش باد ،تعداد
افراد ساکن در محیط و افراد در رفتوآمد ،بیمار و یا
ناقل بودن آنها به کووید  ،۱۹نمیتوان عدد مشخص و
دقیقی را برای مدت زمان تهویه مناسب در نظر گرفت.
با این حال توصیه میشود به خصوص در محیطهای پر
رفت و آمد ،در طول روز به ازای هر ساعت چند مرتبه
پنجرههای رو به روی هم باز شود تا تبادل هوا اتفاق افتد؛
باز بودن درب و پنجره به صورت همزمان برای بهرهوری
کامل از سیستم تهویه طبیعی بسیار تعیین کننده
است ،در این خصوص بهرهگیری از حدود توصیه شده
و استاندارد تعداد دفعات تعویض هوا میتواند راهنمای
مناسبی باشد .اگرچه به عنوان روش جایگزین استفاده از
تهویه طبیعی در فصول سرد ،در حال حاضر یونیتهای
پرتابل تصفیه هوا مجهز به فیلتر هپا و المپهای  UVو
یا دستگاههای پالسما برای پاکسازی و ضد عفونی کردن
هوای محیطهای بسته به بازار معرفی شدهاند ،ولیکن با
توجه به بحث رهایش رادیکالهای آزاد و ازون ،الزم است
در بکارگیری از آنها جانب احتیاط بعمل آید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت :مدیریت
بورس نیاز به بازنگری دارد و باید اصالحات ساختاری در بازار سرمایه
به وجود بیاید.
حمیدرضا حاجی بابایی ،با اشاره به مشکالت بازار بورس ،گفت :برای
ساماندهی بازار بورس در وهله اول باید شفافیت در نحوه اداره بازار
سرمایه وجود داشته باشد و همچنین تأثیرگذاران بازار سرمایه و
سهامداران عمده بورسی باید مشخص شوند.
وی افزود :همچنین باید مشخص شود کارگزارانی که در بورس فعالیت
میکنند ،متعلق به چه شرکتهایی هستند و میزان تأثیرگذاری این
کارگزاران و شرکتهای عمده بورسی به ویژه شرکتهای وابسته به
بانکها باید مشخص شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
همچنین باید مسئوالن ذیربط به ویژه وزیر اقتصاد و امور دارایی پاسخ
دهند که آیا از بحرانهای ایجاد شده در بازار سرمایه در شهریور ماه
امسال اطالع داشتند یا خیر و اگر اطالع داشتند باید به صورت شفاف
بگویند که چرا مانع مشکالت بازار بورس نشدهاند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد :همچنین مسئوالن ذیربط به ویژه وزیر
اقتصاد و امور دارایی باید به صورت مشخص بگویند چه برنامههایی
برای مدیریت بازار سرمایه و حل مشکالت آن دارند.
وی تأکید کرد :شرایط فعلی بازار بورس نشان میدهد که مدیریت
در بازار سرمایه نیاز به بازنگری و نظارت کامل از طریق سیستمهای
نظارتی دارد و دستگاههای نظارتی باید این مسئله را پیگیری کنند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی افزود :تعداد اندکی از
مردم وارد بازار بورس شدند اما کسانی که بخش عمدهای را در بازار
بورس تشکیل میدهند به نوعی این بازار را کنترل میکنند و معموالً
مردمی که به صورت انفرادی در این بازار وارد میشوند ،ضرر و زیان
میبینند و باید کمک کنیم تا مشکالت بازار سرمایه حل و فصل شود
و حقوق مردم تضییع نشود.
حاجی بابایی گفت :امیدواریم مسئوالن ذیربط بر بازار بورس نظارت و
آن را کنترل کنند و همچنین باید در بازار بورس اصالحات ساختاری
ایجاد شود.

محدودیتها توانسته سیکل بیماری کرونا
را بشکند

معاون درمان وزارت بهداشت ،گفت :محدودیتهای اعمال شده
توانسته سیکل بیماری کرونا را بشکند.
قاسم جان بابایی ،اظهار داشت :در حال حاضر ،در اکثر استانها شاهد
روند نزولی ابتالء به بیماری هستیم و طبق انتظارات ،تأثیر مداخالت از
اواخر هفته دوم آغاز محدودیتها نمود بیشتری خواهد یافت.
وی ادامه داد :محدودیتهای اعمال شده ،سیکل بیماری را خواهد
شکست اما اگر بخواهیم میزان ابتالء به حداقل ممکن برسد این
محدودیتها و احتیاطات باید در داخل خانوادهها انجام شود.
معاون درمان وزارت بهداشت ،گفت :افراد سالمند بیشترین گروهی
هستند که دچار مرگ ناشی از بیماری کرونا میشوند .ریسک مرگ و
میر در صورت ابتالء به بیماری در افراد باالی  ۷۰سال  ۱۲برابر بیش
از افراد زیر  ۴۰سال است.
جان بابایی تاکید کرد :در زمان پیک اعمال محدودیتها سیکل را
خواهد شکست ،اما کاهش مرگ و میر ،دیرتر نمود خواهد یافت.
معاون درمان وزارت بهداشت ،با عنوان این مطلب که بار بیماری ارتباط
زیادی با رفتار اجتماعی مردم دارد ،افزود :برگزاری مراسمها ،تجمعات،
رفت و آمدها و ماندن طوالنی مدت در فضای بستری در روند افزایشی
و پیک بیماری تأثیرگذار است ،اما محدودیتهای اعمال شده توانسته
سیکل بیماری را بشکند.
وی گفت :باید به دو گروه افراد زیر  ۲۰سال که دارای عالئم کمی
هستند اما بسیار ناقل هستند و سالمندان باالی  ۶۰سال که گروه
پرخطر هستند و بیشترین احتمال مرگ و میر را دارند ،توجه جدی
نمود.
جان بابایی ادامه داد :در افراد با سن باال عالئم بیشتر به صورت تب
خفیف ،بی حالی ،بی اشتهایی و گاهی همراه با کاهش سطح هوشیاری
نمود پیدا میکند .اما در افراد میانسال تابلو عالئم بیشتر به صورت تب،
درد استخوانی ،سرفه ،تنگی نفس و اختالالت چشایی و بویایی است.
وی افزود :یکی از مشکالت ،انکار بیماری است .در صورت بروز عالئم
اولین احتمال شک به کرونا است.
معاون درمان وزارت بهداشت ،تاکید کرد :استفاده از ماسک ،شستن
دستها و حفظ فاصله اجتماعی احتمال ابتالء را به شدت کاهش
خواهد داد.

