در اجرای پروتکل های بهداشتی؛
وظیفه مسوولین بیشتر از مردم است

 203واحد متخلف کرونایی
در استان پلمپ شدند
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از پلمپ 203
واحد متخلف با عدم رعایت محدودیت های کرونایی در
استان خبر داد .سردار کیقباد مصطفایی روز شنبه  ۱۵آذر
ماه در نشست ستاد کرونای استان ،افزود :از ابتدای طرح
محدودیتهای اخیر ۷۱۵۴ ،فقره جریمه ۲۰۰هزار تومانی
برای خودروهای متخلف در درون شهرها اعمال شد....

رییس جمهوری گفت :وقتی ما پروتکلی را الزامی میکنیم و ستاد ملی
کرونا آن را تصویب و ابالغ میکند استحقاق خود ما مسئولین برای اجرا
و وظیفه ما برای اجرا از مردم عادی بیشتر و باالتر است .حجتاسالم
والمسلمین حسن روحانی صبح روز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
اظهار کرد :با اقداماتی که در آبان ماه برای  ۴۶شهر انجام شد و سپس در
اول آذر ماه با اعالم عمومی و تقسیم شهرها به سه دسته قرمز ،نارنجی
و زرد تقسیم شدند ،کار خوبی انجام شده و از سوی وزارت بهداشت...
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شاخص نزولی کرونا،
نیازمند
تداوم محدودیت ها

شاخصی که بیش از هر چیز در تحلیل روند کرونا
اهمیت دارد ،میزان بستری در بیمارستان است
که این روند در حال حاضر نزولی شده ،اما اگر
دچار عادی انگاری شود ،به سادگی به وضعیت
قبل بر میگردد و در نتیجه این روند نیازمند
تداوم محدودیتها برای کاهش ابتالی بیشتر افراد
و کاهش ورودی بیمارستانهاست.
تعداد مبتالیان ویروس کرونا از ابتدای شیوع
تاکنون در کشور به یک میلیون و  ۱۶هزار و ۸۳۵
نفر رسیده و تعداد جان باختگان نیز نزدیک به ۵۰
هزار نفر رسیده است.
هرچند تعداد فوت شدگان روزانه به علت کرونا
در کشور ،از هفتم آذر سال  ۱۳۹۹روند کاهشی
گرفته و به کمتر از  ۴۰۰فوتی در روز رسیده ،اما
نکته قابل تامل این است که تعداد بستریهای
روزانه روند کاهشی محکمی ندارد و این یعنی مرز
میان بهبود یافتن و مرگ ،چندان قابل اتکا نیست.
البته روند بهبود یافتگان در روزهای اخیر صعودی
بوده ،اما نکته مهم اینجاست که مهمترین و قابل
ارزیابیترین شاخص برای بررسی وضعیت کرونا در
هر کشوری ،میزان بستری در بیمارستانهاست
زیرا این بیماران دقیقا پیش چشم نظام سالمت
و تحت مراقبت مستقیم قرار دارند و تعیین تکلیف
آنها در صورت بهبودی یا فوت ،قطعی محسوب
میشود.
از آنجایی که عدد بهبود یافتگان و عدد فوتیهای
با تست مثبت کرونا را نمیتوان بدون قید قطعی
بررسی کرد ،باید به میزان بستری در بیمارستانها
توجه ویژه داشت .نکته مورد تاکید وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از ابتدا ،قید قطعی بودن
تست کرونای مثبت افراد برای ثبت در آمار رسمی
بوده که این موضوع مورد تاکید سازمان جهانی
بهداشت نیز قرار دارد.
بسیاری از افراد ممکن است در طول این ماهها
با ویروس کرونا درگیر شده و به نوع خفیفی از
این بیماری مبتال شده و بهبود یافته باشند ،اما
این افراد به این دلیل که شاید خودشان متوجه
بیماری نشدهاند و تست کرونا ندادهاند... ،

میزان مثبت بودن نمونه های کرونا در کهگیلویه و بویراحمد؛

دو برابر
میانگین کشوری

سالمت مردم
اصل و اولویت اول است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کاهش ۳۴
درصدی بسترهای کرونایی طی هفته های اخیر
در سطح استان خبر داد .حسین کالنتری ظهر
شنبه در نشست ستاد کرونای استان ،با بیان اینکه
آمار ابتال به کروناویروس در کهگیلویه و بویراحمد
باالست ،افزود :باال بودن میانگین ابتالء در استان و
پوشش  ۸۰درصد شناسایی خارج از بیمارستانها،
نشان از بیمار یابی فعال و تستهای باال در استان
است .وی اظهارکرد :محدودیتها نتایج مناسبی
داشته و برخی شهرستانها از وضعیت قرمز خارج
شدند .نتیجه دو هفته محدودیت کاهش...

2
آژیر خطر کرونا این بار در چاروسا؛

مردم در نمونهگیری
همکاری نمیکنند

هفت سال انتظار
برای بهره برداری از
دو بیمارستان در استان

2

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان
کهگیلویه گفت :وضعیت بخش چاروسا
خطرناک است.به گزارش امید مردم به نقل
از فارس ،لطفاهلل افزوشته امروز در نشست
شورای سالمت شهرستان وضعیت کرونایی
بخش چاروسا را نگران کننده اعالم کرد.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان
کهگیلویه گفت :درصد مثبت چاروسا از
میانگین شهرستان و استان باالتر است...

2

2

4

توضیح شورای عالی امنیت ملی درباره حاشیههای مصوبه اخیر مجلس؛

مصوبه هستهای مجلس
به زیان مصالح ملی نیست

نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل
شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون” اقدام
راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق
مردم “ این است که قانون فوق مسئله خاصی
به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با
انتشار بیانیهای ،توضیحاتی را پیرامون
حاشیهسازیهایی که طی روزهای اخیردرباره
تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده
است ارائه کرد.
این بیانیه توضیحاتی پیرامون حاشیهسازیهایی
که طی روزهای اخیر در مورد تصویب قانون
«اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از
حقوق مردم» ایجاد شده است ،در بردارد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بیانیه توضیحی دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی پیرامون حاشیه سازی های اخیر در مورد
تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
تهران -دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
- ۹۹/۹/۱۵
حدود دو ماه قبل ،ریاست محترم مجلس
شورای اسالمی کلیات طرحی را که جمعی از
نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن
نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب
آن اصرار داشتند را در یکی از نشستهای

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه
نمودند .شورا نیزضمن استقبال از اصل موضوع
و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در
ارائه و تصویب طرحهای مورد نظر ،مالحظاتی را
نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد
تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به
عنوان مصوبه شورا ابالغ گردید.
در این مصوبه همچنین از مجلس شورای
اسالمی خواسته شده بود در بررسی و تدوین
نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی،
نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون
امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنیها و
ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که مالحظات
دبیرخانه را دریافت و دراغلب موارد ،مورد توجه
قرار دادند.
در مراحلی نیز برخی نگرانی های طبیعی و
متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری
از مراجع ذیربط مرتفع گردید.
مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب
نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و
قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی
در آن نداشته است.
روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای
اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاههای دیگر مگر

آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس،
رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای
محترم نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد،
نداشته است.
نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل
شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون” اقدام
راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق
مردم “ این است که قانون فوق مسئله خاصی
به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و برعکس،
آنچه بر خالف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی
می باشد همین جنجالها است که شان و جایگاه
نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده
و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می
کند.
بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی
روزهای اخیر شاهد آن بودیم ،مصالح و منافع
ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی
نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور
نداشته ،پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل
می کند.
در این میان توسل ابزاری به ارزشهای عالی
نظام و انقالب به ویژه موضوع شهادت دانشمند
خدوم و انقالبی شهید محسن فخری زاده و
دستمایه قرار دادن آن در مجادالت سیاسی و
جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است
در موقعیت کنونی ،تمام اهتمام خود را مصروف
تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی
اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده
به دشمن غدار باشند ،سواالت بزرگی را ایجاد
نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد.
در پایان اعالم می نماییم ،دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی
نسبت به رویکرد برخی طرفهایی که بدنبال
گسترش و تداوم هیاهو وتخدیش نقش ،جایگاه
و عملکرد دبیرخانه هستند ،قصد پاسخگویی به
آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه
اکید به همه طرفها در خصوص ضرورت پایان
دادن به مجادالت بی حاصل،هشدار میدهیم که
اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه
دست سیاست بازان قرار بگیرد.

ثبت نام انتخابات
شوراهای شهر
از  ۲۰اسفند آغاز می شود

ازدواج مجازی

زیر سقف پوشالی
3

2

بخشهای مراقبت ویژه

همچنان پر از بیماران کرونایی است

فوق متخصص عفونی گفت :با وجود کاهش
نسبی ورود بیماران سرپایی کرونا به درمانگاهها
همچنان آی سی یوها و بخشهای مراقبت
ویژه از بیماران کووید ۱۹با وضعیت وخیم پر
است و امیدواریم با کاهش بیماران شدید تاثیر
محدودیتها را در کاهش مرگهای کرونایی
ببینیم.
داود یادگاری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار
ایرنا افزود :موارد بروز بیماری کووید ۱۹از چند
روز گذشته و پس از اعمال محدودیت ها تا
حدی کم شده است .یک دلیل آن این است
که بعد از صعودی شدن موارد ابتال تا حدی
ایمنی نسبی در جامعه ایجاد شد و اکنون با
نزولی شدن نمودار موارد ابتال مواجه شده ایم،
احتماال برقراری محدودیت ها نیز در کاهش
موارد مراجعه مبتالیان سرپایی به درمانگاهها
و اورژانس های بیمارستانی تاثیر بگذارد اما
همچنان اکثر آی سی یوها پر هستند.
وی افزود :افرادی که در بخش های مراقبت
ویژه بستری هستند همان کسانی هستند در
موج سوم گرفتار بیماری شدید شده اند و هنوز
زود است که تاثیر محدودیت ها را در کاهش
موارد مرگ و بیماران بدحال ببینیم .پیش بینی
این است که اگر محدودیتها و رعایت پروتکل ها
ادامه پیدا کند از دو هفته آینده موارد بستری
در بخش های مراقبت های ویژه و به تبع آن
مرگ کرونا در کشور کاهش پیدا کند.
استا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه
داد :به نظر می رسد با افزایش ایمنی نسبی علیه
ویروس کرونا در بین مردم و اعمال محدودیت
ها حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد از ورود بیماران کرونا
به اورژانس بیمارستانها و درمانگاهها کاهش
پیدا کرده است.
یادگاری در پاسخ به این پرسش که برآورد شما
از اینکه چه میزان از جمعیت کشور تاکنون به
بیماری کووید ۱۹مبتال شده اند ،گفت :در این
زمینه آمار دقیقی نداریم .وزارت بهداشت باید
با یک آمارگیری از جمعیت زیاد این شاخص
را اعالم کند .هنوز به طور رسمی این کار را
نکرده و نمی دانیم چند درصد جامعه به کرونا
مبتال شده اند .تحقیقاتی توسط متخصصان
اپیدمیولوژی در کشور در این زمینه در حال

انجام است باید منتظر بمانیم تا نتایج تحقیقات
آنها اعالم شود.فوق تخصص عفونی گفت :یکی
از مبناهای آمارهای کرونا ،اعدادی است که
وزارت بهداشت به طور رسمی و روزانه اعالم
می کند اما متخصصان اپیدمیولوژی عالوه بر
این آمارها به اطالعات بیشتری دسترسی دارند
که بر مبنای آن می توانند میزان شیوع و بروز
کرونا را اعالم کنند.
محدودیت های مقطعی برای خریدن زمان
است
وی افزود :همه تالش مسئوالن کشور و جامعه
پزشکی این است که با اعمال محدودیت های
مقطعی زمان بخریم تا این شرایط سخت را به
خصوص در فصل سرد سال سپری کنیم به
امید اینکه بتوانیم در آینده نزدیک به واکسن
موثری دسترسی پیدا کنیم ،اکنون تنها کاری
که می توانیم انجام دهیم ،رعایت پروتکل های
بهداشتی است که با رعایت آنها تجربه خوبی
در فروردین و اردیبهشت داریم ،مردم همکاری
کردند ،مغازه ها را بستند ،خیلی ها به مسافرت
نرفتند ،اکنون هم اگر مردم همکاری کنند ،می
توانند موارد ابتال را کم کنیم.
یادگاری در مورد ابتالی کودکان به کرونا گفت:
بیش از  ۵۰درصد کودکان به نوع بی عالمت به
کووید ۱۹مبتال می شوند و چون میزان عوارض
کرونا حتی از عوارض آنفلوانزا هم در کودکان
کمتر است ،خیلی نگران کودکان نیستیم مگر
گروه کوچکی از کودکان که به بیماری های
مزمن ،بیماری قلبی  -عروقی یا تنفسی و ضعف
ایمنی مبتال هستند و ممکن است به نوع شدید
این بیماری مبتال شوند .اما در مجموع شدت
بیماری کووید ۱۹در کودکان باال نیست البته
موارد تک گیر شدید بیماری را در بین کودکان
و نوجوانان هم داریم و در مواردی به مرگ هم
منجر می شود اما موارد آن زیاد نیست.
وی افزود :هنوز هیچ دارویی برای درمان بیماری
کووید ۱۹در دنیا معرفی نشده و بعد از ماهها
تحقیق ،بر اساس آخرین مقاالت پزشکی منتشر
شده هنوز هیچ درمانی برای موارد سرپایی ابتال
به این بیماری در دنیا معرفی نشده ،درمان ها
فقط عالمتی است مثل تب بر و موارد مشابه اما
در مورد بیماران بستری و شدید برخی داروها

مثل رمدسیویر اگر زود شروع شود تا حدی
موثر است و داروهایی مثل کروتن و داروهای
ضد انعقادی نیز در کاهش موارد مرگ و میر
موثر بوده است.

بیماران کرونایی برای تجویز داروهای
خارج از پروتکل فشار می آورند
یادگاری گفت :اکثر داروهایی که برای کمک به
درمان کرونا در فضای مجازی معرفی و تبلیغ
می شود هیچ اثری ندارند اما مردم به پزشکان
فشار می آورند که این داروها را تجویز کنند،
بسیاری از این داروها در پروتکل کشوری نیست
و خرید آن از بازار آزاد با قیمت های بسیار
گزاف انجام می شود که منجر به هزینه ها
بسیار باال می شود اما از طرف مردم و خانواده
های بیماران نگران هستند با این حال از نظر
علمی هیچکدام از این داروها برای درمان
کووید ۱۹در دنیا تایید نشده است.
فوق تخصص عفونی ادامه داد :مراجعه مردم
به پزشکان متخصص مرتبط مثل متخصصان
عفونی ،ریه یا داخلی در این ایام بسیار زیاد شده
است .بسیاری از مردم پزشکان را برای تجویز
داروهایی که در رسانه ها تبلیغ می شوند ،تحت
فشار می گذارند اما پزشک باید وضعیت بیمار،
عالیم ،وضعیت بیمار و میزان اکسیژن خون
بیمار را بسنجد و بر اساس آن دارو تجویز کند.
در اکثر موارد نیازی به هیچ دارویی نیست و
با قرنطینه و رعایت اصول پیشگیری مشکل بر
طرف می شود.
وی گفت :مطب پزشکان متخصص شلوغ است
و فرصت پاسخگویی به همه بیماران نیست به
همین علت مجبوریم که نوبت های طوالنی
به مردم بدهیم و متاسفانه شاهد این هستیم
که در یک لحظه مثال چهار تا هشت نفر از
اعضای یک خانواده همگی با عالیم مشکوک به
کووید ۱۹به درمانگاه مراجعه می کنند ..برخی
از این بیماران دچار وضعیت حاد و مرگ می
شوند .مرگ بیماران به خصوص بیماران جوان
پزشکان را هم دچار افسردگی می کند و از
این نظر جامعه پزشکی تحت فشار روانی خیلی
زیاد است.
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ثبت نام انتخابات
شوراهای شهر
از  ۲۰اسفند آغاز می شود

سیری در استان

فرماندار گچساران گفت :ثبت نام داوطلبان شرکت
در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر
 ۲۰اسفند امسال آغاز خواهد شد.
علی خوان پایه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی
شهر و روستا در خرداد  ۱۴۰۰افزود :ثبت نام
داوطلبان شرکت کننده در ششمین دوره انتخابات
شوراهای اسالمی شهر از روز چهارشنبه  ۲۰اسفند
 ۹۹آغاز و به مدت  ۷روز ادامه خواهد یافت.

رویداد

منطقه حفاظت شده دیل
زیر کشت بلوط رفت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گچساران گفت :در
چهار هکتار از منطقه حفاظت شده دیل از سوی این
اداره و تشکل های مردمی بلوط کشت شد.
ولی رمضانی افزود :خشکسالی ها و آتش سوزی های
چند سال اخیر باعث شده  ۱۰درصد از درخت ها و
درختچه های مناطق حفاظت شده دیل در گچساران
خشک و نابود شوند.
وی مساحت منطقه حفاظت شده دیل را  ۱۰هزارو
 ۳۰۰هکتار عنوان کرد و افزود :احیا و حفظ زیست بوم
ها یکی از اصول اساسنامه تشکل های زیست محیطی
است و به همین دلیل برای جبران درخت های خشک
شده ،کاشت بذر گونه های بومی در مناطق حفاظت
شده این شهرستان در دستور کار تشکل ها قرار گرفته
است.
رمضانی اظهار داشت :کاشت بادام در منطقه حفاظت
شده کوه سرخ یکی دیگر از برنامه های محیط زیست
این شهرستان در سالجاری است و این منطقه یکی از
زیستگاه های اصلی درخت بادام می باشد که در چند
سال گذشته عوامل طبیعی و انسانی باعث از بین رفتن
این گونه ارزشمند شده است.
وی ابراز کرد :همچنین امسال برای نخستین بار در سه
هکتار از منطقه حفاظت شده خامی گیاه بومی جاشیر
از سوی این اداره و تشکل های مردمی کشت شد.
رمضانی مساحت منطقه حفاظت شده خامی در این
شهرستان را  ۲۵هزار هکتار اعالم کرد و گفت :در
منطقه حفاظت شده خامی گونه گیاه مرتعی جاشیر
وجود نداشت این اداره با توجه به شرایط آب و هوایی
این منطقه اقدام به کشت این گونه گیاهی کرد.
وی تصریح کرد :سه گونه گیاهی دارویی مناطق
حفاظت شده این شهرستان بر اثر برداشت بی رویه در
معرض انقراض است.
آژیر خطر کرونا این بار در چاروسا؛

مردم در نمونهگیری همکاری
نمیکنند

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت:
وضعیت بخش چاروسا خطرناک است.
به گزارش امید مردم به نقل از فارس ،لطفاهلل افزوشته
امروز در نشست شورای سالمت شهرستان وضعیت
کرونایی بخش چاروسا را نگران کننده اعالم کرد.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت:
درصد مثبت چاروسا از میانگین شهرستان و استان
باالتر است.
این مسؤول گفت :به رغم همه هشدارها مردم حاضر به
نمونهگیری نیستند و همکاری نمیکنند.
افروشته تصریح کرد :شورای سالمت بخش چاروسا
وضعیت را جدی بگیرد و برای کنترل شرایط تدابیری
بیندیشد.
وی با بیان اینکه وضعیت چاروسا رااز نظر شیوع
نمیتوان نارنجی به حساب آورد ،افزود :وضعیت
خطرناک این بخش میتواند باز هم شهرستان را به
سمت قرمز سوق دهد.
افروشته همچنین از راهاندازی سه مرکز جدید
نمونهگیری در طرح شهید سلیمانی خبر داد و گفت:
یک مرکز سیار به چاروسا اختصاص یافته است.

تغییر وضعیت کرونایی شهرستان
کهگیلویه از قرمز به نارنجی

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت :در راستای رعایت
اعمال محدودیتها وضعیت شهرستان از قرمز به
نارنجی تغییر یافت.
علیرضا اتابک روز شنبه  ۱۵آذر ماه در نشست شورای
سالمت در دهدشت ضمن تشکر از همکاری اصناف
و بازاریان اظهار کرد :با رعایت اعمال محدودیتها،
وضعیت شهرستان از قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرد.
وی با بیان اینکه طی مدت  ۲۸روز نزدیک به ۹۵
درصد از کسبه فعالیت خود را تعطیل کردند گفت :با
شرایط موجود نباید نسبت به ادامه روال محدودیتها
سهلانگاری شود.
اتابک نقش امام جمعه و تالش اعضای شورای تامین
طی این مدت را ستودنی خواند.
وی از سالنهای ورزشی ،تاالرها ،آرایشگاهها ،استخر
و مصالها به عنوان مشاغل گروه سه نام برد و افزود:
در وضعیت نارنجی گروه مشاغل یک و دو مجاز به
فعالیت هستند و گروه مشاغل سه و چهار همچنان
ممنوع است.
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وی بیان کرد :همچنین ثبت نام داوطلبان انتخابات
شوراهای اسالمی روستا و تیره های عشایری نیز
ساعت هشت  ۱۶فروردین  ۱۴۰۰آغاز شده و به
مدت  ۷روز ادامه می یابد.
خوان پایه اظهار داشت :بر اساس تبصره  ۳ماده
ی  ۳۰قانون انتخابات شورای اسالمی شرکت
داوطلبان در انتخابات شوراها منوط به عدم سوء
پیشینه است.
وی ادامه داد :داوطلبان شرکت در انتخابات شورای
اسالمی شهر می توانند از تاریخ  ۲۰آذر امسال با
حضور در دفاتر خدمات قضایی و یا پلیس  ۱۰+و
یا از طریق سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی
نسبت به دریافت عدم سوء پیشینه خود اقدام و در
هنگام ثبت نام آن را ارایه کنند.
فرماندار گچساران گفت :متقاضیان شرکت در
انتخابات شوراهای اسالمی روستاها و نیروهای

عشایری نیز از  ۱۶دی  ۹۹میتوانند از طریق این
دفاتر و یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی
نسبت به دریافت عدم سوء پیشینه خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد :شهرداران ،مدیران مناطق
شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته
و دهیاران از عضویت در شورای اسالمی شهر و
روستای محل خدمت محرومند ،مگر آنکه قبل از
ثبت نام از سمت خو استعفا داده و به هیچ وجه در
آن پست شاغل نباشند.
خوان پایه اظهار داشت :مدیران کل تشکیالت
ستادی وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی
و سایر روسا ،مدیران و سرپرستانی که حوزه
مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد از عضویت
در شوراها اسالمی سراسر کشور محرومند مگر آن
که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا داده و به
هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد.

خبر

 203واحد متخلف کرونایی
در استان پلمپ شدند

وی تصریح کرد :هم اکنون بیش از  ۱۷۹نفر عضو
شورای اسالمی شهرها و روستاهای این شهرستان
هستند که ظرفیت مناسبی برای انجام خدمات در
این شهرستان هستند.

میزان مثبت بودن نمونه های کرونا در کهگیلویه و بویراحمد؛

دو برابر میانگین کشوری
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج گفت:میزان مثبت بودن نمونه ها
در سطح استان  ۳۷درصد بوده در حالی
که این میزان در کشور  ۱۵.۷درصد
است و این آمار بیش از دو برابر بودن
مثبت بودن نمونه ها نسبت به میانگین
کشوری را نشان می دهد.
محمدمهدی بانشی روز شنبه  ۱۵آذر
ماه در نشست ستاد مدیریت پیشگیری
و مقابله با کرونای استان افزود :اپیدمی
کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد
متفاوت است و مدیریت قوی بوده که
شیب کرونا را کنترل کرده است.
وی با بیان اینکه طی دو هفته اخیر
روند کرونا در استان کاهشی بوده
است ،اظهارکرد :شهرستان گچساران
که محدودیتهای زودتر شروع شده
بود از چهار هفته قبل روند کاهشی
گرفت ،وضعیت شهرستانهای بهمئی
و دنا نیز همچون شهرستان گچساران
بودند ،شهرستان بویراحمد دو هفته ای
است که روند کاهشی را شروع کرده و
شهرستانهای کهگیلویه ،چرام ،باشت
و لنده یک هفته است که وارد سیر
کاهشی شده اند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج با بیان اینکه این روند
کاهشی اثرات محدودیتهای قبلی
است ،خاطرنشان کرد :امیدواریم با
محدودیتهای اعمال شده از ابتدای آذر
ماه تاکنون و اجرای طرح سردار شهید
سلیمانی هفته های بهتری را پیش رو
داشته باشیم.
بانشی تصریح کرد :از ابتدای شیوع
کروناویروس تاکنون  ۱۳۹هزار و ۹۳۸
مراجعه کننده به مراکز درمانی استان

 18هزار معلول در سطح استان
وجود دارد

داشته ایم که ۸۷هزار  ۵۳۲نفر معادل
 ۶۲.۵درصد در مراکز  ۱۶ساعته ویزیت
شدند و  ۴۲هزار و  ۴۰۶نفر معادل ۳۷
درصد به بیمارستانهای کرونایی استان
مراجعه کرده بودند.
وی ادامه داد :تاکنون ۹هزار  ۶۶۴نفر
بودند که  ۹هزار و ۳۵۳نفر از این تعداد
مرخص شدند و در حال حاضر  ۳۱۱نفر
در بیمارستاهای کرونایی استان بستری
هستند که  ۱۲۶نفر کرونایی قطعی
هستند ۲۹ .نفر در بخش مراقبتهای
ویژه بستری می باشند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج عنوان کرد :تعداد بیماران
کرونایی بستری استان نسبت به ابتدای
ماه جاری کاهش  ۳۴درصدی را نشان
می دهد اگر این روند تا پایان ماه ادامه
داشته باشد به نقطه نسبتا امیدوار

سالمت مردم؛
اصل و اولویت اول است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کاهش
 ۳۴درصدی بسترهای کرونایی طی
هفته های اخیر در سطح استان خبر
داد .حسین کالنتری ظهر شنبه در
نشست ستاد کرونای استان ،با بیان
اینکه آمار ابتال به کروناویروس در
کهگیلویه و بویراحمد باالست ،افزود:
باال بودن میانگین ابتالء در استان و
پوشش  ۸۰درصد شناسایی خارج از
بیمارستانها ،نشان از بیمار یابی فعال
و تستهای باال در استان است.
وی اظهارکرد :محدودیتها نتایج
مناسبی داشته و برخی شهرستانها
از وضعیت قرمز خارج شدند .نتیجه دو
هفته محدودیت کاهش  ۳۴درصدی
بسترهای کرونایی در سطح استان بوده
است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد
خاطرنشان کرد :سالمت مردم اصل
و اولویت بوده و اگر کسی بخواهد با
سالمت مردم بازی کند ،با برخورد
شدید رو به رو خواهد شد.

کالنتری تصریح کرد :مردم باید از
کسانی که با بی مباالتی سالمت و
معیشت مردم را در خطر میاندازند
شاکی باشند و این افراد شاخص بهبود
شرایط را کاهش میدهد.
وی با تاکید بر لزوم تالش بیشتر برای
تغییر وضعیت شهرستان بویراحمد از
قرمز به نارنجی ،ادامه داد :با همکاری
و رعایت پروتکلهای بهداشتی میتوان
شهرهای نارنجی را نیز به سمت بهتر
حرکت داد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر
از فعالین طرح سردار شهید سلیمانی،
عنوان کرد :این طرح خروجیهای
مناسبی داشته و حمایت همه جانبه
دستگاه و بخشها شکل گرفت.
محدودیتهای  ۲۱شب تا  ۴صبح در
شهرستان بویراحمد همچنان ادامه
دارد.
کالنتری نزدیک به ۳۶درصد ابتالها
را مربوط به تجمعات و دورهمی های
خانوادگی دانست و تاکید کرد :در محور

هفت سال انتظار

به مساحت  23هزار مترمربع با زیربنای
چهار هزار متر مربع و بیمارستان
نرگسی گچساران سال  92در زمینی
به مساحت  40هزار مترمربع با زیربنای
 12هزار مترمربع در  6طبقه آغاز شد
ولی هنوز به بهره برداری نرسیدهاند.
معاونت منابع و توسعه و برنامهریزی
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و
بویراحمد از افتتاح  20پروژه بهداشتی
و درمانی در دهه فجر امسال خبر داد
و گفت :از سال گذشته تاکنون 43
طرح بهداشتی در استان به بهرهبرداری
رسیده است.

برای بهره برداری از

دو بیمارستان در استان
بهره برداری از دو بیمارستان بهمئی و
نرگسی گچساران بعد از گذشت  ۷سال
از آغاز عملیات اجرایی آنها ،هنوز در
حد شعار مانده است.
عملیات اجرایی بیمارستان 32
تختخوابی بهمئی اسفند  93در زمینی

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از پلمپ 203
واحد متخلف با عدم رعایت محدودیت های کرونایی در
استان خبر داد.
سردار کیقباد مصطفایی روز شنبه  ۱۵آذر ماه در نشست
ستاد کرونای استان ،افزود :از ابتدای طرح محدودیتهای
اخیر ۷۱۵۴ ،فقره جریمه ۲۰۰هزار تومانی برای خودروهای
متخلف در درون شهرها اعمال شد.
وی اظهارکرد :همچنین طی همین مدت  ۲۵۱جریمه ۵۰۰
هزار تومانی اعمال و ثبت شده است.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از برگشت
سه هزار و  ۷۲۶خودرو از ورودی شهرهای هدف خبر داد و
گفت ۱۹ :هزار و  ۷۲۸تذکر لسانی به رانندگان درون شهر
داده شد .مصطفایی با اشاره به پلمب  ۲۰۳واحد متخلف با
عدم رعایت محدودیتهای کرونایی ،اظهار کرد :دو هزار و
 ۲۱۰تذکر لسانی به صنوف داده شده و  ۲۷واحد اخطار
گرفتند .به گزارش امید مردم وی بیان کرد :در محور
مراسمات عروسی و عزا برخوردهایی با این افراد متخلف
انجام و پنج مورد دستگیری و معرفی به دستگاه قضائی در
رابطه داشته ایم.

کننده و خوبی می رسیم.
بانشی با بیان اینکه از ابتدای شیوع
کروناویروس تاکنون  ۳۴۲فوت ناشی از
این بیماری در سطح استان کهگیلویه و
بویراحمد داشته ایم ،تاکید کرد:از ۲۰
هزار و  ۷۶۰نفر مثبت کرونایی استان
کهگیلویه و بویراحمد تاکنون  ۱۷هزار و
 ۳۰۲نفر معادل حدود  ۸۴درصد بهبود
یافتند.
وی با اشاره به اینکه میزان مرگ میر
ناشی از کرونا در استان  ۱.۷درصد
است در حای که این میزان در کشور
 ۵درصد بوده ،اظهارکرد :بر اساس
جمعیت مرگ و میرکرونایی استان ۴۷
در هر  ۱۰۰هزار نفر و در کشور  ۵۸در
هر  ۱۰۰هزار نفر است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج با بیان اینکه میانگین سنی فوتی

های ناشی از کرونا در استان  ۶۸سال
است ،گفت :بیش از  ۸۰درصد فوت
در بین سالمندان بوده است .همچنین
میزان بروز کروناویروس در سطح استان
 ۲۸.۶درصد بوده که بیش از دوبرابر
میزان بروز در سطح کشور  ۱۱.۷درصد
است و این میزان نشان از بیماریابی
خوب است.
بانشی میانگین سنی مبتالیان کرونایی
استان کهگیلویه و بویراحمد را ۴۲
سال عنوان و تصریح کرد :این میزان
 ۱۰سال از میانگین کشور کمتر است.
میزان مثبت بودن نمونه ها در سطح
استان  ۳۷درصد بوده در حالی که این
میزان در کشور  ۱۵.۷درصد است و این
آمار بیش از دو برابر بودن مثبت بودن
نمونه ها نسبت به میانگین کشوری را
نشان می دهد.

مراسمات نیز باید کنترل کامل عملیاتی
شود.
وی با اشاره به مشکالت کادر درمان،
اظهارکرد :مطالبات کادر درمان باید
پیگیری و پوشش داده شود.

حوزه سالمت را کاهش میدهد.
وی خواستار پایش تخصصی
محدودیتها شد و بیان کرد :نتیجه
اعمال محدودیتها بررسی و اصنافی که
در تشدید شیوع ویروس نقش دارند با
شدت کنترل شود.
فعالیت ۷۳۶تیم در طرح سردار
شهید قاسم سلیمانی استان
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و
بویراحمد نیز در نشست ستاد کرونای
استان از فعالیت ۷۳۶تیم در راستای
طرح محله محور سردار شهید قاسم
سلیمانی برای مدیریت و مقابله با کرونا
در سطح استان خبر داد.
سردار حمید خرم دل افزود :اجرای
عملیاتی طرح محله محور سردار شهید
سلیمانی در استان کلید خورده و
اقدامات مناسبی نیز شکل گرفت.
وی با اشاره به برگزاری ۱۳جلسه در
استان ،اظهارکرد :استان به  ۷۰بلوک
تقسیم و ۷۳۶تیم تدارک دیده شد.
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و
بویراحمد خاطرنشان کرد :قرنطینهها
در تمام شهرستانها محقق شده و
۸۶۰نفر از افراد نیز آموزشهای الزم را
فراگرفتند.
خرمدل یکی از دغدغهها را آشنایی
مردم با طرح دانست و بیان کرد :در
این بخش نیز برنامههای مناسبی شکل
گرفته و طرح از نهم آذرماه وارد فاز
عملیاتی شده است.

جالل پورانفرد با اشاره به اینکه به
زودی کلینیک دهدشت و بیمارستان
نرگسی گچساران به بهرهبرداری
میرسد ،افزود :تاکنون پیشرفت کاری
بیمارستان نرگسی گچساران 92
درصد است و  90درصد تجهیزات آن
خریداری شد و  10درصد باقیمانده نیز
در مرحله خرید و استعالم است.
وی بیان کرد :بیمارستان بهمئی نیز
بیش از  90درصد پیشرفت کاری
دارد ،که بخش زیادی از تجهیزات این
بیمارستان نیز خریداری شده و مابقی
در حال خرید و استعالم است.

پورانفرد از ساخت بیمارستان در شهر
سی سخت نیز خبر داد و گفت :نقشه
و معماری بیمارستان سیسخت تایید و
مرحله خاکبرداری نیز انجام شده است.
معاونت توسعه ،منابع و برنامه ریزی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان
اینکه بیمارستان لنده نیز با  15درصد
پیشرفت کاری در مرحله اجرای ستون
است ،بیان کرد :در زمینه بیمارستان
پاتاوه نیز ابتدا باید زمین اهدایی به نام
دانشگاه علوم پزشکی ثبت تا مراحل
بعدی آن انجام شود.

رهایی از کرونا در گرو رعایت
دستورالعملهای ستاد ملی مقابله
با کروناست
امام جمعه دهدشت نیز در نشست
شورای سالمت شهرستان گفت :رهایی
از کرونا در گرو ملزم بودن به رعایت
دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با
کروناست.
حجتاالسالم علی وحدانیفر با بیان
اینکه همه باید خود را ملزم به رعایت
نکات بهداشتی و محدودیتهای مقابله
با کرونا را در دستور کار خود قرار دهیم
اظهار کرد :در شرایط کنونی مهمترین
معروف عمل به مراقبتهای بهداشتی و
توصیههای ستاد مقابله با کروناست.
وی از همه کسانی که طی دو هفته اخیر
در کمک به رعایت اعمال محدودیتها
زحمت کشیدند تقدیر و تشکر کرد و
گفت :گرچه این محدودیتها باعث
خسارتهایی به بازاریان شد ،اما به
سالمت جامعه کمک کردند.
امام جمعه دهدشت با بیان اینکه
وحدت رویه و کارجهادی مهمترین
فاکتور نجات از کروناست گفت :رعایت
دستورالعملهای بهداشتی تهدیدهای

مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه
 18هزار معلول در استان وجود دارد گفت :نرخ معلولیت
در این استان کمی باالی ۱۰درصد بوده و بعلت ازدواجهای
فامیلی باال مقداری باالتر از نرخ کشوری است.
«محسن مرادی» افزود :حدود ۱۸هزار نفر معلول در سطح
این استان داریم که نزدیک به ۴۰درصد از این تعداد از نوع
شدید و غیرشدید و ۶۰درصد متوسط و خفیف هستند.
وی اظهارکرد :حدود ۱۴هزار نفر معلول تحت پوشش
بهزیستی استان هستند۲۵۰۰ ،نفر پشت نوبت و ۱۵۰۰نفر
شرایط حمایت را ندارند.
مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان
کرد :مهمترین علت معلولیت در سطح استان کهگیلویه و
بویراحمد عوامل ژنتیک ،عوامل مادرزادی مثل رادیوگرافی
و مصرف دارو در دوران بارداری ،تصادفات و بیماریها مثل
مننژیت است.
مرادی تصریح کرد :مستمری ماهانه ،خدمات غیرمستمر
شامل حمایت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان ،تهیه
لوازم کمک توانبخشی عصا ،ویلچر ،سمعک ،تشک مواج
و ،...ارایه خدمات تخصصی فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،شنوایی
سنجی ،بینایی سنجی و ،...پرداخت بخشی از هزینه های
درمانی ،ساخت مسکن برای خانوادههای دو معلولی یا
بیشتر ،معرفی معلوالن به شهرداریها برای پروانه ساخت
و پایان کار رایگان ،معرفی جهت دریافت انشعاب آب ،برق،
گاز ،رایگان ،معرفی جهت بخشودگی مالیاتی ،حمایت
حقوقی از معلوالن و مناسب سازی محیط زندگی و خودرو
از جمله خدماتی است که به معلوالن ارائه می شود.
وی در خصوص مناسب سازی معابر و اماکن عمومی استان
برای تردد معلوالن ،ادامه داد :در بعضی ادارات ،بانکها،
شرکتها و خیابانهای استان برای تسهیل رفت و آمد
معلوالن اقداماتی انجام شده اما هنوز جای کار زیادی داریم.
مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ
به این سوال که طبق قانون باید سه درصد استخدامهای
رسمی دستگاههای اجرایی کشور از بین معلوالن باشد ،آیا
این قانون در استان ما اجرا می شود ،عنوان کرد :برای
استخدام و استفاده از سهمیه  ۳درصد معرفی نامه هایی
داده ایم .مرادی تاکید کرد :در استان کهگیلویه و بویراحمد
 ۱۰مرکز شبانه روزی نگهداری از معلوالن وجود دارد
که  ۵۰۰نفر معلول در آنها مقیم هستند .وی اظهارکرد:
نرخ معلولیت در استان کهگیلویه و بویراحمد کمی باالی
۱۰درصد بوده و بعلت ازدواجهای فامیلی باال مقداری باالتر
از نرخ کشوری است .مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه
و بویراحمد گفت :غربالگری بینایی کودکان سه تا۶سال،
غربالگری تشخیص و مداخله بهنگام شنوایی نوزادان،
مشاوره ژنتیک و کمک هزینه آزمایشات ژنتیک ،پرداخت
کمک هزینه عینک و عمل جراحی توسط بهزیستی به
کودکان مشکل دار تشخیص داده شده در برنامه فوق،
پرداخت هزینههای آزمایشات ژنتیک توسط بهزیستی
از مهمترین برنمامه های بهزیستی جهت پیشگیری از
معلولیت در استان است .مرادی بیان کرد :همچنین
آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها در مدارس و جهت
سالمندان هم در سالهای گذشته اجرا میشد که متاسفانه
در سالجاری بدلیل بیماری کرونا فعال انجام نمیشود.

بارش باران در استان
 ۲.۵برابر شد

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت:
میزان بارش باران در ایستگاه های اصلی استان امسال
نسبت به مدت مشابه پارسال  ۲.۵برابر شده است.
ولی بهره مند اظهار داشت :میانگین میزان بارش باران امسال
در ایستگاه های امامزاده جعفر ،یاسوج،دوگنبدان،دهدشت،
لیکک و سی سخت ۲۷۲میلی متر بود در حالی که در
مدت مشابه پارسال  ۱۰۹میلی متر باران در این ایستگاه
ها ثبت شده بود.وی با اشاره به اینکه میانگین بلندمدت
باران در کهگیلویه وبویراحمد  ۵۳۹.۶میلی متر است تاکید
کرد :تاکنون بیش از نیمی از بارش های بلندمدت باران
استان محقق شده که با توجه به اینکه  ۷۵روز از سال
زراعی را پشت سر گذاشته ایم آمار خوبی محسوب می
شود.بیان کرد:میزان بارش باران سال زراعی جاری در
ایستگاه های یاسوج ،۲۶۲.۱سی سخت،۲۷۷.۵دوگنبدان
،۲۶۹.۹دهدشت،۲۴۹لیکک  ۲۴۰و امامزاده جعفر ۳۳۸.۶
میلی متر گزارش شده است.کارشناس اداره کل هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد::میزان بارش باران در
مدت مشابه پارسال در ایستگاه های یاسوج ،۱۳۶.۲سی
سخت،۱۳۴.۴دوگنبدان ،۷۸.۲دهدشت ، ۱۰۵.۴لیکک
۱۰۷.۳و امامزاده جعفر  ۹۶.۲میلی متر گزارش شده بود.
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زندانیان بدهکار مهریه ،اولویت دارد» .معصومه ابتکار الیحه به چندین موضوع در ارتباط با زنان نیز توجه معسر» نیز پیش بینی شده و رویکرد و توجه خوبی
فال روز
در گفتوگو با ایسنا ،درباره توجه الیحه بودجه  ۱۴۰۰ویژهای نشان داده است .به گفته ابتکار ،در تبصره به زنان به ویژه زنان آسیب پذیر شده است.
به مباحث فرزندآوری ،گفت :در تبصره  ۱۶بند “ه”  ۱۴این الیحه به «تامین بودجه حق بیمه سهم اقشار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود :در
فروردین
متولد
| روزنامه جوان | شماره
بهم��ن  21 | 1394:ربیعالثان��ي | 1437
ش��نبه 12
دو
4739جهت
مرکزی در
این الیحه در جهت «حمایت از فرزند آوری؛ بانک خاص از جمله قالیبافان ،شاغالن صنایع دستی و تبصره  ۱۶بند الف این الیحه ،بانک
شاید امروز اگر کسی از شما بخواهد که بین اختالفات همکاران یا
تومان وام زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست» اشاره شده حمایت از جوانان موکلف شده است تا به مزدوجین
پايداريمیلیون
مرکزی مکلف شده است تا ۷۰
88498481
دوستان نظر بدهید دچار شک و تردید بشوید .اما شما باید تأمل
ودیعه مسکن با بازپرداخت  ۲۰ساله برای خانوارهای است .همچنین از این جهت که بیش از  ۷۰درصد از پس از  ۹۷.۱.۱مبلغ  ۵۰میلیون تومان وام پرداخت
کنید ،چون شما دو طرف قضیه را میبینید و به هر حال این مشکل
فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سالهای  ۹۹و قالیبافان و  ۸۵درصد از صنعتگران صنایع دستی را کند .ابتکار با بیان اینکه ردیف بودجه  ۱۴۰۰معاونت
شما نیست .با این وجود این موضوع تأثیری روی کار شما ندارد و باید
داشتندمیدهند ،میتوان گفت توجه خوبی به نگاه
امور زنان همانند سایر دستگاهها حدود  ۳۰درصد
زنان تشکیل
طرح به
عماد این
قرارو دهد».
سيدحسنیشوند،
 ۱۴۰۰شده و یا م
گفتوگوي «جوان» با پدر شهيد حميدرضا اسداللهي که روز تشييع پيكرش یا
حضور
مغنيه
نصراهلل
خانواده
در بی طرف بودن خود یا در مقابل اصرار دیگران برای پاسخ دادن به
پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری این قشر از زنان در الیحه بودجه  ۱۴۰۰انجام شده افزایش داشته است ،گفت :میتوان گفت در الیحه
آنها ،سفت و محکم باشید.
فرزنداناست.
قدرتبرآورده شده
رژه معاونت
ماهانتظارات
۱۴۰۰
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور درباره توجه و با تغییراتی تصویب و در الیحه بودجه  ۱۴۰۰قرار است .به گفته وی در تبصره  ۱۷بند الف الیحه نیز 12بودجه
انقالبي
بهمن
متولد اردیبهشت :
به مسائل زنان و خانواده در الیحه بودجه  ۱۴۰۰گرفت تا بتواند گامی در جهت حمایت از فرزندآوری موضوع «بیمه درمانی رایگان برای  ۳۰میلیون نفر» ردیف بودجه اصلی معاونت در سال گذشته ۲۵
اید،
رسیده
بودن
فعال
غیر
حالت
و
سکون
یک
به
شما در این روزها
بود
کبير
خميني
 ۳۲میلیارد
بیش از
امسال به
گفت :مطابق با تبصره  ۱۶بند “ ”۱الیحه بودجه بردارد .وی ادامه داد :در الیحه بودجه  ۱۴۰۰به که حداقل نیمی از آنان زنان هستند پیش بینی شده میلیارد تومان بوده و
تا
باشد
محرکی
که
این
برای
دارید
نیاز
اعتماد
قابل
احمدیک فرد
شما به
محمدتبريزي
مباحثميکردند.
امکانات استفاده
مختلف از این
« ،۱۴۰۰اولویت وامهای اشتغال سازمان بهزیستی اولویتهای مهمی نظیر مشکالت هزار
افزایش پیدا کرده است .ردیف بودجه استانها
عليرضاتومان
بهداشت و سالمت باروری
اینگونه به
استانهاياست و
نفر ازمردم،
اقتصادی
محمدي
فردی
به
سابق
مثل
را
شما
دوباره
و
سازد
خارج
حالت
این
از
شما را
ميان شهيدان مدافع حرم شهيد حميدرضا اسداللهي به
در
شهادتش براي
نیزبود .بعد
پرانگیزه
رشدکارهایش
با زنان سرپرست خانوار است» .همچنین در همین مباحث اشتغال ،اقشار آسیب پذیر ،در
پایش و
خميني بهاسناد
امام اجرای
نظارت بر
بهمن نیز در
خودم در تبصره  12۱۱بند
همچنین
توجهازمیشود.
موفق وزنان
اقتصادی
مسائلسال دوري ايشان
پس از 15
کشورمان
جهتتاريخي
س�الروز ورود
کند.
تبدیل
پویا
هاي
فعاليت
خاطر
به
و
عملگرايش
و
جهادي
روحيه
واسطه
مغنیه
شهید
مادر
جمله
از
ها
خیلي
لبنان
از
که
بود
جالب
خیلي
هنگام به  ۸و
میلیاردو تومان
خانواده از
تحکیم
تبصره بند “ج” آن قید شده است که «وام قرض در زمینههای مختلف و از همه مهمتر موضوع کرونا الف « ، ۱تامین کسری اعتبارات دیه محکومان ازمعسر
نیمشان فرموده بود:
دستگيري
حدوددر۳سال 42
امامي که
مان است.
ميهن اسالمي
خرداد
متولد
علمي:و انقالبياش به چهرهاي ش�اخص تبديل
فرهنگي،
تماس گرفت و
عمد عراق
غیرفرماندار
جرایمعراق
ایننصراهلل و از
سیدحس��ن
تومانهاافزایش
تصادفات با اولویت زنان
ناشی از
الحسنه دیه زندانیان نیازمند ،برای زنان زندانی و توجه ویژهای شده است .در کنار این و مباحث
است.بعد ثمره حضور س�ربازان خود را در
داشته س�ال
هس�تند15 ».
میلیاردگهواره
«س�ربازان من در
کاری
اگر
مخصوصا
باشید
بانشاط
و
سرزنده
بسیار
امروز
است
ممکن
شده اس�ت .اس�داللهي که دانش�جوي کارشناسي ارشد
تسلیت گفت و معاونش را همراه یک تیم فرستاد .از پاکستان و
اس�تقبالي تاريخي و ميليوني نظارهگر ميشد .در واقع حضور پرش�ور جوانان در اين
باشد .واقعا نیاز نیست
مبارزانرغبت
رویبامیل و
دهید از
انجام م
را که
کشورهاي
نزديكي
بودیارتباط
داریدتهران
دانش�گاه
افغانستان هم آمدند .با اینکه یمنيها االن شرایط خوبي ندارند
استقبال تاريخي ،يكي از اولين گردهماييها و قدرت نمايي فرزندان انقالبي خميني کبير
مشخص
کامال
اینکه
خاطر
به
دارید
خوشی
اوقات
کنید
وانمود
که
ديگر داش�ت .به گونهاي که از چندين کشور مثل خانواده
ولي از یمن هم آمده بودن��د .از بحرین و نیجریه هم وقتي خبر
قدرت ايمان خود قرار دادند.
بود که جهان را در سالها و حتي دهههاي بعد تحت تأثيرخبر
همیشه
از
بیشتر
که
است
الزم
اما
شماست.
میل
به
چیز
همه
که
است
شهيد مغنيه و سيدحسن نصراهلل در روز تشييع پيكرش
شهادتش را شنیدند برایمان پیام فرستادند .در سفر حج وقتي
کنید.
االن شروع
آمدن�د.همین
کنید و از
تالش
ش�هيد در
بکارپدر
اس�داللهي
ش�عبانعلي
اي�ران
به
براي اس��تراحت ميآمد در مدینه به مسجدالنبي و در مکه به
ً
:
تیر
متولد
به گزارش «جوان» وقوع انقالب اس��المي
تحمیلي حول
هایجنگ
کودشهداي
تناغلب
تقریبا
گفتوگو با «ج�وان» زواياي�ي از روحي�ات و خصوصيات
مسجدالحرام ميرفت و با مسلمانان دیگر آشنا ميشد .ارتباط
شیمیایی
کشف 13
دهد.شوید .گرچه شما
مواجه می
مجموعراهای
رفتاري با
این روزها
شما
ای��ران از جنبههاي گوناگون��ي منحصر به و حوش دهه  40یا کمي قبل از آن به دنیا
تضادهاقرار مي
پيشازرويم�ان
پس�رش
اخالقي و
عمومي بسیار قوياي داشت و همینکه مينشست چهار ،پنج
احتکار شده در”کوهدشت”
فرد اس��ت ،یک انقالب جهانشمول بر پایه آمدهاند .یعني همان کس��اني که حضرت
حس میکنید این جریانات زیاد بهتان مربوط نمیشود ،اما از نظر
نفر کنارش جمع ميش��دند .با آنها صحبت ميکرد و آخر سر
معصومه نیکنام  -تکنولوژی سریعتر و جلوتر فراهمشده است.
شيميايي
اوایلکود
 13تن
شروعاز کشف
لرستان
انتظامي استان
فرماندهدو قطبي
ایدئول��وژي دیني که در جه��ان
دهه  ،40از
نهضتش در
امام با
غرقاز دوران کودکي
آنوگ�و
ش�روعدرگفت
ایمیل ميداد و شماره ميگرفت .در این کارها خیلي فعال بود.
ش�هيد در مورد حوادث
شده اید و
ب�راي خیلی
احساسی
از فرهنگها حرکت میکند و این سرعت گسترش این نوع ارتباطات در سالهای
ريالاشدر
میلیون
300
و
میلیارد
10
ارزش
به
شده
احتکار
آن روزه��ا ،داعیه اس��تقالل و آزادي س��ر آنها تحت عنوان سربازان درون گهواره
ایدر آن
گیرانهکه
خانوادهاي
زمان�ي که بحث رفتنش به س�وريه پيش آمد ش�ما
رشدشما ابدا به کسی
دارید.
خانه وسخت
فضايهای
حميدرضا ودیدگاه
دور و برتان
شهرستان “کوهدشت” خبر داد .سردار”حاجی محمد مهدیان
سرسامآور همه معیارهای یک زندگی ساده اخیر دوام و پایداری برخی از ازدواجها را
ميداد .این انقالب خاص ام��ا ،از فرزندان نام ميبرد.
اجازهکردنمویقد
مخالفت نكرديد؟ چه نظري داشتيد؟
بگوييد .احساسات درونی تان چیزی بفهمد ،چرا
کشيددر مورد
دهید
نسب “ در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،گفت:
و سالم را تحت الشعاع قرار داده به گونهای با تهدید روبهرو کرده است ،ازدواجهای
انقالبي منحصر به فردي نیز بهره ميبرد .رجوع به خاطرات ش��هداي دفاع مقدس
از
خیلي
من
و
کرد
نمي
باز
را
کار
جزئیات
خیلي
رفتنش
بحث
براي
و
بود
حفظ
را
مفاتیح
و
قرآن
نصف
از
بیش
تقریبا
پدرم
مرحوم
نیستید.
دیگران
نظرات
نقطه
فهمیدن
جستجوی
در
نیز
خودتان
که
در پی دریافت اطالعاتی مبني بر دپو و احتکار مقادیری کود
که نمونه بارز آن را در ازدواجهای مجازی اینترنتی به دلیل مبتنی نبودن بر پایههای
مشابه،
هاي
جریان
یا
ها
انقالب
سایر
در
اگر
در
حضور
اس��ت.
مس��ئله
براین
تأکیدي
بود
رفته
که
بار
یک
ایشان
شدم.
متوجه
شهادتش
از
بعد
را
مسائل
قصد
مسجدي
جماعت
امام
وقتي
خواند.
مي
را
مسجد
دعاهاي
:
مرداد
متولد
شيميايي در انباري در یکی از محله های “کوهدشت” بررسی
شاهد هستیم ،شکلگیری ازدواجهایی زیر فرهنگی ارزشهای جامعه و آشنا نبودن
هدایت
جمعیتي تحت تاثیر مسائل روز
الینفک زندگي
تقریباً جزء
انقالبي
مبارزات
عکسهایش را از طریق تلگرام در کنار حرم حضرت رقیه(س)
بازگشتهایشان
معرفي ميکرد.
سفر
است ،ممکن است
پیشنمازسنبله
عنوان برج
پدرم رابهبهنشانه
داش��تماه
اکنون که
شهرستان
آگاهی این
پليس
ماموران
دستور کار
موضوعو در
افراد با یکدیگر و ارزشهای خانوادگی طرف
سقف کاغذی و پوشالی.
کردند ،در
شمار مي
شهدا به
بسیاري از
و زینب(س) فرس��تاد .عکسها را که دیدم گفتم بابا تو سوریه
باشند.قرآني و
داشتهپدريام
تضادخانواده
محی��ط
اهل علم بود.
احساسات ولي
معمم نبود
نگاهي و
رود .یامیدانی
تحقيقات
انجام
ماموران با
وي گفت:
ميگرفت.
رهبرش��ان ،حرکتي را آغازقرار
تالش کردن برای حل
منطقتان
شما با
شواهد و آمارها نشان می هد که گویا دوره مقابل بهسرعت فرو میپاشد در این شیوه
پیش آمد
انقالب اسالمي ایران ش��رایطي
پاس��داران،
س��پاه
مؤسس��ان
صحت به
هستي؟ گفت بابا االن نیاز است که اینجا باشم .گفتم ما سابقه
همسرم از
خوشحال رسید.
باعثفضا به من هم
مشکلو این
اسالمي بود
قضائي
هماهنگي
دریافتی با
ترکیبهای
گزارش
اطمينان از
هاي برای اینکه حتی
خانوادهشد،
نخواهد
شدن شما
این
ازدواج سنتی که عاقالنه تر بود ،به سر آمده آشنایی به دلیل اینکه مواجهه فیزیکی به
اس��المي
نهضت
موردحتي
انباردوم یا
درجه ازاول،
فرماندهان
هشت سال دفاع مقدس داریم و پشت صدام را با آن همه حمایت
ها هم
مختلفیتبع آن
هس��تند که به
درمومن
س��ادات و
س��ومتن
نظر 13
بازرسي
مربوطه اعزام و در
محل
که جوانان انقالبي در دل به
رویدبه نیاز دارید که هم
بچهی
پیش م
مسیرهای
مذهبي،که شما
زمانی
و این روزها والدین هیچ نقشی در شکل وجود نمیآید ،افراد میتوانند هویت کاذب
استان
انتظامي
انقالبي،شد.
نهادکشف
شيمياييبهاحتکاراینشده
کوداز رسیدن
متولد شده ،رشد یافتند و پس
ميدهد
فرماندهنش��ان
به خوبي
به خاک مالیدیم اگر کس��ي بخواهد به خاکمان چپ نگاه کند
حمیدرضا هرجا
کودکي
کردند.
سوق پیدا
بههمین
گوش بهبدهید.
حرف دلتان
هماز به
کنید و
سمترجوع
عقلتان
گیری و انتخاب همسر فرزندانشان ندارند برای خود دستوپا کنند و به طرف مقابل
داشت:
اظهار
رابطه،
اين
در
نفر
یک
دستگيري
به
اشاره
با
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
هم با من ميآمد .به س��ن دبستان که رسید
متولدميرفتم او
هیئت
شهریور :
نهضت و
10دلمیلیارد
شده
احتکار
کودهاي
و جایگاه آن ها به حاشیه رانده شده است .اطالعات غیر واقعی بدهند این امر نخستین
پیروزي رساندند.
شانرارا در
انقالبي
شخصیت
کارشناسان ارزش که
از حریم اسالم است .اگر شما راضي نباشي من یک قدم جلوتر
صوت
توانیدداشت.
مس��جد
تاندر
گفتن
مکبري و اذان
عالقهازبه
خیلي
و
کنید
فکر
آینده
درباره
ی
م
دوستان
همه
بهتر
شما
پایان
مهدیان
کردند .سردار
ريال برآورد
این روزها جوانان بیشتر وقت و سرمایه حلقه زنجیر انحراف از اخالقیات است که
300میلیونطي
پس از ش��روع نهضت ام��ام خمیني
نسباند.درگویي
بازیافته
خمیني(ره)
اسالمي امام
نميروم .سال گذشته یکي از دوستانش به نام هادي ذوالفقاري
مثل
خوبي
قرآن
استادان
راهنمایي
ایندوره
داشت .در
تصمیمهم
خوبي
کنار
موجود
موانع
تمام
که
است
این
مثل
موضوع
بگیرید.
اقتصاديرادر
کاال باعث
قاچاق
اينکه احتکار و
سالهاي  41و  ،42تبعیدبا بیان
جوانی خود را صرف فضای مجازی کرده در آشناییهای اینترنتی رخ میدهد.
ایشان بهبهخارج
رکود سربازاني
حوادث خود،
کوران
انقالب در
در سامرا شهید ش��د .حاج حمید باني کارهاي هماهنگي براي
حفظ
کالس
طباطبایيیداشت.
مجتبي وکریمي و
خود را بسط دهید.
ذهن
دهند تا
سیدمحمد به شما م
فضای بیشتری
رفتهاند
کشور مي شود از مردم خواست ،هرگونه موارد مشکوک را از
و همه انتخاب های آن ها اعم از خرید و کارشناسان حوزه خانواده بر این باور
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
قرآن ميرفت .حین اینکه حفظ کار ميکرد قرائتش هم خیلي
کند.
القا
شما
به
را
استقالل
از
اشتباهی
حس
تواند
ی
م
حالت
اما این
آموزش و بویژه دوستی ها و ازدواج آن ها هستند که در اینترنت بسیار آسان است پنهان فضای مجازی برای فرار انسانها از به دلیل گستردگی شبکههای اجتماعی ،طريق سامانه  110به پليس اطالع دهند.
را مطرح ميکرد .حاج حمید از پارسال بحث دفاع از حریم اسالم
خوب بود .در مسابقات و مجالس براي قرائت قرآن ميرفت .از
شما
کنید
ی
م
فکر
آنکه
از
بیشتر
کار
این
اینکه
خاطر
به
باشید
مراقب
که افراد را با خلق شخصیتهای کامال واقعیت و استفاده از نقاب در مقابل یکدیگر شکل گیری روابط دوستانه در این فضا رو
است.
شده
مجازی
را مطرح ميکرد .شب آخر که ميخواست برود دو هفته قبل از
همان نوجواني در کنار فعالیته��اي قرآني در دورههاي امداد
هم
منطقه
در
بود.
کرده
کار
خیلي
هم
شرعي
مسائل
و
احکام
شكل
شهيد
ذهن
در
کجا
از
جهادي
و
انقالبي
تفكرات
انجام
نکنند
حمایت
شمارا
تان
همساالن
اگر
و
کرد
خواهد
درگیر
را
در برخی روابط شکل گرفته در فضای تخیلی فریب داد کاری که امکان آن در یک شیوه انحرافی است درحالیکه اتکاء به به افزایش است.
کشف  45میلیارد کاالی قاچاق در تهران
اربعین بود .ما فکر ميکردیم به عراق ميرود .آخر شب دست من
هاللاحمر هم ثبتنام کرد .یادم است وقتي زلزله بم اتفاق افتاد
همه
در
و
شد
مي
شناخته
قاري
و
مداح
جماعت،
امام
عنوان
به
شد؟
حک
و
گرفت
شود.
ی
م
پذیر
امکان
سختی
به
کار
این
مجازی یکسری اطالعات و عکس هایی واقعیت بسیار مشکلتر است؛ بنابراین این روش متضمن خطراتی است .چندین وی افزود :روابط دوستی که در فضای
را گرفت و بوسید و گفت :بابا اجازه بده من برم سوریه. . .
هرکاري داشت روي زمین گذاشت و به بم رفت و گفت االن به
{گریهشکل میگیرد ،فرصت شناخت رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ از کشف  140تن
کارهایش موفق بود .حمید از دوره نوجواني احس��اس ميکرد
حمیدرضا عالقه زیادي در این موضوعات داشت .دوران
متولد مهر :
دبستانسایت دوستیابی و همسریابی با امکانات مجازی
ميکند} دیگر ماندم چه بگویم .گفتم اگر ميروي زود برگرد و
عشق
من نیاز دارند .در کارهاي جهادي هم خیلي فعال بود و
واقعی
روابط
با
مقایسه
در
اینترنتی
روابط
در
که
شود
می
بدل
و
رد
طرفین
بین
مواد اولیه پتروشیمی در جنوب تهران به ارزش  45میلیارد ریال
افتاده.
عقب
تحمیلي
جنگ
شهداي
قافله
از
و
آمده
دنیا
به
دیر
جایي
را
حمید
راهنمایي
دوران
براي
کرد
تأکید
اش
مدرسه
مدیر
وقت
سر
را
خود
کاری
روزانه
کارهای
که
است
سخت
امروز بسیار
منحصر به فردی چون آلبوم تصاویر،
عمیقشدراکهبه فرد نمیدهد ،این نوع روابط در
خداحافظي کردیم و رفت .بعد از رفتن یک هفته بیشتر
ميورزید .مقطعي در وزارت بهداشت و در فوریتهاي پزشکي
ضعیف
جسمانی -روانی
حضور
که با
همراه
ثبت و
آسیب را می
بیشترین
احترامها
شهداخانم
خانوادهبین
خودش خیلي به این
خبر داد .به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ”علي
دو،
سالي
و
گذاشت
مي
برادر
با
دارد.
پیشرفت
قابلیت
چون
باشد
ویژه
کنم
نام
پراکنده
همیشه
از
بیش
شما
تمرکز
اینکه
خاطر
به
برسانید
به اتمام
تاالرهای گفتگو و چت رومها این زمینه
دنیای
مجازی میتواند آسیبهای جدی در ولي پور گودرزي “با اعالم اين خبر بیان داشت  :با کسب
ولي زیاد
تماس نگرفت .جمعه آخر محرم بود که تماس گرفت
کار ميکرد ولي بعد از مدتي احس��اس کرد جا براي فعالیتش
کسانی
است.ميبیشتر
پیچیده
حال
درعییکن
اینچنیني که در و
پرونده هایی
گرفت.بسیار
زیراميچه
بینند
هاي
فعالیت
شهدا
یادواره
مسجد
در
بار
سه
برادرم
هرجا
گفت
و
دارد
فاصله
نیم
و
سال
کوچکترش
به
تان”
ت
“جزییا
از
خانه
ششمین
در
شما
نشان
خودنمای
ماه
است.
را به وجود آوردهاند که جوانان به
سمتصبحپی
داشتهاز باشد؛ چراکه شبکههای اجتماعی خبری پیرامون تخلیه و دپوی مقادیری مواد اولیه پتروشیمی
زنگ زد و
صحبت نکرد و گفت کارمان زیاد است .شنبه
کم اس��ت و دوباره آمد و کارهاي جهادي را ادامه داد .در کنار
فضای
نکرد در
آشنایی
اینترنتی
حیثیت تشکل می
هتک
خودشفتا
زیاد داشت تا آخر پلی
پیوست.
دلیلشهدا
به خیل
هم به
دیگري
مدرسه
کردیموقبول
ازدواجهرکاري
کههمبهميروم.
برود من
در
تنها
این
اما
شود.
ی
م
وارد
کارتان
به
نسبت
شما
عملی
رویکرد
کشیده
سرانجام
های ب
و سوی آشنای
آزادی را در اختیار کاربر قرار داده و در انباری در حوالی شورآباد تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت
فضایگفت
کرد پرسید و
هماهنگ مي
کارهايیعراق را
پسرعمویشیکه
اینها مرکز مطالعات فرهنگي امام سجاد(ع) را هم با دوستانش
جوانخانم ها مجازی گرایش دارند ،امکان برقراری
پرونده را
شاکیان
شهيدکه بیشتر
اگر بخواهيم شود
عنوان يک
حميدرضا را به
بلکه درباره توانایی
نیست؛
اندازهدرشما
بیش از
رابطه با
آگاه
آن
دردسرساز
عواقب
از
بگویدآنکه
ثبت نامش کنیم .نميخواست طوري رفتار کند که نسبت به شده بی
باعث
ورود افراد به روابط نامتعارف شده که اقتصادی برای بررسی موضوع به نشانی اعالمی اعزام شدند.
حساب و کتابها را انجام داد خبرش را بدهد .بعدازظهر
لبنان،
کشورهاي
بینالملل
هایکارهاي
فعالیتدر آن
اندازي کرد که
راه
داشتراو در
مخالف
بعدها باهم جنس
تعامل
مختلفاست که
ابعادحالی
در در
دهند کهاین
تشکیل می
معرفي کنيم
شاخص دهه شصتي
استادان
استادان خوبي
ارتباطپیداوکند.
کسي برتري
است.
مختلف
منابع
از
همزمان
یادگیری
درباره
شما
گفتطوالنی اثرات مخربی را متوجه وی تصريح کرد :تحقیقات اولیه نشان از صحت خبر دریافتی
مدت
به استناد ماده ۱۷قانون جرایم رایانهای ،فضاها و محیطهای متعارف ندارند و در باشند.حدود ساعت  3زنگ زد و آمدم گزارش عراق را در
بدهم که
عراق ،پاکس��تان ،یمن ،بحرین و افغانس��تان را انجام ميداد و
شهيد
پدر
عنوان
به
شما
نظر
به
بوده
موفق
اش
زندگي
جایي
کمتر
کرد
مي
سعي
داشتند.
او
به
اي
ویژه
نگاه
اش
فرهنگي
داشت و کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی موفق شد هویت
آبان :
متولد
مجازی،
های
ازدواج
خانوادهاش میکند.
فرهنگی،بعدا ً فرد
کار
کرد مميیگفت در بابا
زنگ وميزنم.
اختالفاتخواهم بروم،
آمده و من مي
فوري پیش
خوبي هم داشت .بحث مقاومت را خیلي پیگیري
فعالیتهاي
غیرواقعیميسیر
آرزوهای
کار و
رویاها
رایانهای یا
همهههای
که بهسامان
وسیله
فردی به
سبک زندگيهر
کارهايش
چگونه بود
ايشان
گاهي که صحبت
ميکند.
بگوید چه
کنندما در اجتماعی و اقتصادی فرد نادیده گرفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم مالک این انبار را به دست آوردند .رئیس پلیس امنیت اقتصادی
سرعت
به
شما
زندگی
سرعت
اما
رسد،
ی
م
نظر
به
ممکن
غیر
چه
اگر
این آخرین صحبت و تماسمان بود .فردا ظهر ترکش خمپاره به
ميکرد و در زمینه مقاومت لبنان مخصوصاً با خانواده سیدحسن
اینترنتی
دور وازدواج
سمت
هیچ به
افرادی
تهراندر واقع
فیلم خصوصی
مخابراتی صوت
تصویرميیاکرد؟
اهدافش رایادنبال
ميرسيد و با موفقيت
اطرافمان
خبري از
نشس��تهایم و
نداریم .به می شود در اینگونه ارتباطها آنچه بیشتر سایبری پلیس فتا ناجا گفت :با توجه به با اشاره اینکه با هماهنگی های قضائی دستور بازرسی از داخل
دیگری
چیز
سمت
به
چیز
یک
از
توانید
ی
م
شما
است.
افزایش
حال
شاهرگش ميخورد و به شهادت ميرسد.
درنصراهلل و عماد مغنیه ارتباط تنگاتنگي داشت .حتي چندین بار
زماني که در
ایمان بسیار قوي
خواست
درمي
بارداري
هایخانم
تگفت
معاشرمي
رفته بود و
دنیای
کمتری
اطرافکه
شهرهايیروند
وزارترا بدون م
دیگری
داشت.اسرار
اي یا
خانوادگی
ایشان اعتقاد و یا
انبارمورد نظر اخذ شد ،افزود :در بررسی از این انبار  140تن
بگذارید.
جای
بر
را
ناتمام
سری از
دنبال خود
بدوید و به
طرف
هايش اید
عكسافکار و
بهکند
وقتيی
جلب توجه م
کهدرفرصت شناخت عمیق از طرف
آرامشاین
خاصي
هایکنيم
نگاههمي
رفت.
کارهایلبنان
پیگیري کارها به
یکبراي
خودش هم
دعوت کرد و
آنها را
قانونیعوامل
سال  90از
خواستند.
خاطرشاورا مي
اذیت
بیمارستانینبود.
رفتنش به
اي براي
هیچ وسیله
فارغ شود
بینند
هایی را که م
واقعیت
داشته و
واقعی
منتشر کند
موارد
جز در
بهداشت بود خیليرضایت
مواد اولیه پتروشیمی قاچاق فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی
هم
با
و
کم
وقت
در
را
کارها
از
انبوهی
تا
کنید
تالش
اینکه
جای
عدم
باعث
ارتباط
این
به
اکتفا
و
است
مقابل
پس
ندارد،
امکان
مجازی
فضای
در
مقابل
ً
بينيم.
مي
اش
چهره
با
رابطه
در
هم
اسپانیایي
جوانان
و
اسپانیا
با
شدیم
متوجه
بهاخیرا
احساس
حج بود و وقتي با همیابه حج
کشف شد .سرهنگ گودرزی با بیان اینکه انبار فوق با دستور
کشیده و
زحمت
روس��تاها 70
مطابقشخصي
ميشد وقتي
اینترنت
سال در
بنابراین
میلشاندر نیست،
اینجاحبس از
کرد به
دهد،
برگشتیمقرار
رفتیم ودیگران
دسترس
کارهای
و
کنید
عوض
را
خود
کار
روش
کنید
سعی
دهید،
انجام
دیگر
فرد و
فرهنگی
مناسب از
کش��اورزي کرده و ما محصوالتش را راحت در تهران استفادهشناخت
شد .است
وارد ميبهتر
خندان
اختالفاتگشاده و
رفت با روي باز،
هرجایي مي
بحث مقاومت ارتباط برقرار کرده بود.
روحیه کاربران اطالعات شخصی خود را قضائی پلمب و کاالی کشف شده تحویل امین شد ،گفت:
آنطور که
فعالیت
۹۱نمي
برایش کوچک است و
باید از پنج به دنبال آرمان و آرزوهای خود هستند.
نقدی
هایش راجزای
سال یا
تواند دو
روز تا
.
دهید
انجام
را
کمتری
ازدواج
متنفر در
کسدیگر،
طرف
ميکنیم ولي این بنده خدا هیچ امکاناتي ندارد .ميگفت حتيخانواده او م
پس در زمينههاي فرهنگي کام ً
گمانمورد
استبهبعدها
نکنند؛ چراکه ممکن
افشا
کارشناسانمنزله
برخ��ي از افراد ،به
آورد که
ميلياردخود
آموختههاي
تحمیلي و
گفتند در
گاهي مي
نميشد.
شود .ازازهیچ
عجیبيیداشت و
ال فعال بودند؟
ريال
دیگر،را 45
حوادث شده
کاالي کشف
ارزش ريالي
استخدام
بهداشت
ساله در
داشته باشد .جواني 25
ریالشدهیا هر دو کارشناسان حوزه فضای مجازی نیز معتقد
میلیون
وزارت ۴۰
ریال تا
میلیون
که آذر :
متولد
محاسبهواقع
سوءاستفاده قرار گیرد .شکست نهضت اسالمي بود .اما در
ایناند .را به نحو احسن به منصه ظهور رساندند.
خودگفت معرفيشان
حداند .مي
کمترینکرده
اختالفاتهابهانحراف پیدا
اینبعضي از بچه
سفر بهسنتیمحل
را
حمید
ح��اج
کم
خیلي
پدرش ب��ودم در طول هفته
من
کرده
آرزوي
سن
سال
80
با
طرف
و
ندارند
مشهد
سفر
وسع
موقعیت
و
هستي
سرکار
االن
گفتم
مي
او
به
بدهد!
استعفا
و
باشد
هستند ،با نگاهی گذرا به دنیای اینترنت و
مجازات محکوم خواهد شد.
دیگران
با
آنها
گذاشتن
درمیان
از
خود
پیش
افکارتان
نگهداشتن
پسدواز خانواده
کنید وزیرا
مشهد دارد .در این کارها خیلي موفق بود .ثبتنام ميکرد ،در میرسد؛
 15ساله،
خصوص در
دورهاین
پروندههایی که در
ویبه به
فرصت الزم جهت پرورش دی��روز در همی��ن س��تون گفتوگویي با
مسجد
آشناییآنها را
اساس ميش��د،
آش��نایي بابرآنها رفیق
ميدیدم .زمان��ي هم که مرخصي ميآم��د تماسهاي تلفني
خواهي
مي
چرا
و
داري
را
مزایایت
و
حقوق
اس��تخدام،
اداري،
به گفته کارشناسان پلیس فتا ،یکی از تفحصی کوتاه در دنیای مجازی مشخص
گفتم 24می توانید خودتان
گاهيکهميشما
گیری
کناره
باز اما این
است،
مطمئن تر
مي مبردیوشوند.
مشهد جا ميگرفت و از روستاها افراد را جمع ميکرد و سه ،چهارانتخاب
خمیني کبیر را فراهم
همداني با
حاج حسین
شهید
آورد.فرارهمسر
ارتباطیجذبشان
مجازیبه گونهاي
ارتباطآنها ميداد.
مسئولیتي به
بود .من
س��رگرم کار
داش��ت و
زیادي
انقالبي گفت:
فرزندانکرد و
کرد تشکیل شده اشاره
ميفتا
پلیس
کهمن
ایرادهاییدهد،
روزي را خدا مي
میلیاردی
هزار
سردار 2
مالیاتی
کشف
دنبالدر حوزه میشود در نگاه اول ،اتکا به اینترنت و
میبایدتوان
گف��ت:ترین
رهایش کني؟ مي مهم
می
فکر
چگونه
شما
اینکه
نباشد.
الزم
شاید
کنید،
خارج
را از
است.
شان رانفره
گذشتهیک
فردگرایانه و
رهبري
دوره،
های هوشمندانه امام در محوریت فعالیتهاي انقالبي ایشان منتشر
ميکردند.
فراموش
که
ساعتآنشبانهروز براي حمید خیلي کم است .خیلي از جلسات
فیلم
اینها و
طيس
همچنین به انتشار و اشتراک گذاری عک
همسریابیچند
لذت ميبرد .یا
خیلي
کارها
این
از
برد.
مي
مشهد
به
روزه
اش
جهادي
کارهاي
دنبال
و
کرد
ول
را
ش��غلش
بروم.
کارهایم
پیشرفت و ورود تکنولوژی وارد کرد این فضای مجازی آسانترین راه
زنجان
هدای��ت
کنار
همداني متولد سال  29بود
درهرچند
روحانیون ،س��ربازاني را در کردیم.
برقرار
ارتباط
چگونگی
در
مشکل
بلکه
نیست،
واقعیتان
مشکل
کنید
داريم؟
نياز
هايي
چهره
چنين
به
االن
ما
چقدر
و کارهایش در زمینه مطالعات فرهنگ��ي را قبل از نماز صبح
فضایکربالدلیل ناامن بودن محیط اینترنت و نبود خصوصی میتواند بعدها مورد سوءاستفاده
فرماندار وکهاستاندار
رفت با
سال قبل
فرزندش باشد
همهکه نگران
دراست
طبیعي
رفت .براي هر پدري هم
مسئوالنآنو است
واقعیت
عراقاما
که بهشود
تلقی
پیشرفته حفظ
کشورهای
است که
فرماندهبسیاري
گیرد،ميکرد که
قرارتربیت
مساجد
شاید کالهبرداران سنگر
نوجواني 12
خمیني،
نهضت امام
استاندر آغاز
انتظامی و
شان ميشویم.
افرادي ما تازه
چنین
شهادت
شخصدیگرش
نکنیدکارهاي
خواندن نماز به
میتا بعد از
گذاش��ت
مي
سازید که
برسد.را وادار
دیگری
باشد .سعی
کردنتان
متوجهافراد،
وضعیت
بررسی
برای
بعد ازالزم
صحبت کرد که ما مدارس شهر را بازسازي کنیم و در ازایش درامکانات
سایبری
مجرمان و
اندازه
این
تا
دیدم
مي
وقتي
ولي
داشتم.
را
هایم
نگراني
هم
من
و
خرید
متهم که با
شناسایی 5
زنجان از
ارزش ها و هنجارهای آن جامعه بسیار نامطمئن مجازی نمیتواند مالک دقیق و
یا
بودند
ک��ودک
یا
نهضت
آغ��از
در
آنها
از
از
بسیاري
مثل
نیز
او
اما
بود،
س��اله
13
یا
از
بعد
و
اند
ناشناخته
که
باشند
اینطوري
زیادي
افراد
جامعه
در
بود.
فعال
خیلي
احساس
تان
پیچیده
مسائل
کردن
حل
و
شما
آرزوهای
قبال
در
کنند.ریسک ازدواج در این فضا بسیار زیاد است .بنابراین شهروندان دقت داشته باشند که به زمین های مرغوب و تجاری شهر به قیمت پایین بالغ بر  2هزار
مدارسبهاستفاده
مدت 10
مسافران به
ایام اربعین
شد .فکر کنم یک
ورودراحت مي
استازخیالم
اعتقادات و ایمانش قوي
حساب
روز اززندگی
شریک
یافتن
خوبی برای
تکنولوژیک جدید
ابزارهای
مهم تر
ً
بنابراین
بودن��د.
نش��ده
متولد
ال
اص
اینکه
ش��خصیت
دوران،
آن
نوجوانان
و
کودکان
شود.
مي
رو
تازه
شان
رفتن
و
شهادت
بودند؟
سالي
چه
متولد
کند.
مسئولیت
میلیارد ریال بدون پرداخت هیچ گونه مالیاتی درآمد نامشروع
امسالبنابراین می توان ،گفت ،ازدواج فرآیندی دوستیهای مجازی اعتماد نکنند.
دهدحتي
بود .مهریساله و
هاموفقي
طرح
زیراکردند و
استقبال
دریافت
میکارهاي
بهداش��ت را از
چون
نشان
بررسی
آنها همآید
جامعه ها
اش در
جهاديواقع
شود ،در
سوم حقوق وزارتمحسوب
اسالمي باشکل
نهضت
داد.اش را در دل
انقالبي
اسالمي
س��ربازانازخمیني،
براي انجام کارها
رسومبود و
عملگرا
جامعهخيلي
حاج حميد
1363
بهمن
15
اعالم
جهانبخش”
سردار”رحیم
بودند ،خبر
نهضتکرده
در دلکسب
دی :
متولد
خود
آداب و
گويا هر
که خودش به سوریه رفت کارهاي کربال و نجف را هماهنگ کرداست که در
ازدواج
بزرگترین آسیب ناشی
در
رفت.
مي
دنبالش��ان
زیادي
عالقه
نميکرد ولي با عش��ق
باید و سعی شود قبل از ورود یک رسانه دوستیها و آشناییهای اینترنتی تعهدی
فعالیت
اقتصادی
امنیت
این پلیس
ماموران
آنکهاظهار
اینازخبر
عجینازشد که
آنچنان
شخصیت
نقشداشت:داد و با
او رشد و تکامل یافتند و پس
نبود؟
استخاره
دنبال
در
عرب
ادبيات
ارشد
کارشناسي
دانشجوي
شهيد
و
شادتر
االن
شما
ظاهرا
اما
نکرده،
تغییر
چیز
هیچ
بحال
تا
دیروز
از
تواندتا 6را دارد .زمانی که جوانان با کنار گذاشتن اینترنتی
و به پسرعمویش سپرد و خودش به سوریه رفت .هرساله 3
زندگي براي همسر و بچههایش در حد توانش کم
نگذاشت .و آموزش میان افراد به وجود نمیآورد ،می
فرهنگ سازی
یا ابزار جدید با
هايمی
اقتصادی
در نظام
اخالل
اقدام به
معامالتی که
در بنگاه
چند
ً
اعتالي آرمان
وق��ف
خود را
باقي عمر
س��ال 57
هاییانقالب
پیروزي
در
بدیلي
بي
باید
کار
گفت
مي
کرد.
مي
عمل
بیشتر
صحبت
جاي
به
!
ا
دقیق
بودند؟
هم
تهران
دانشگاه
که
چیزهایی
خاطر
به
شدن
نگران
جای
به
پس
اید.
شده
تر
سرحال
درست ،آن را در خدمت فرهنگ و ارزش خیلی زود به جدایی منجر شود همچنین واقعیتها به ازدواجهای اینترنتی اقدام آسیب شناسانان معتقدند در ازدواج
قرار
که ازخود
دستوراوکار
خمینيرا در
اس��الميموضوع
دفاعرسیدگی به
مطلع و
بازي کردند ،بدنه اصل��ي کنند،
س��ن
کبیر کرد.
رزمندگان
کهفقیه
تبعیت از ولي
ممکنیکي از
انجام شود.
مدیریت
نداشت .رشته
التحصیلي
شمافارغ
بیشتر تا
تحتواحد
چند
دهید .اما گفتن این
کارتاناشادامه
فقط به
نیست،
کنترل
خاصش بسیار
خصوصیاتعوامل
است علل و
میکنند
موردبود.تایید والدین نیست ،زوج جوان از
شناختی که از این طریق شکل میگیرد
های رایج در جامعه خود دربیاروند.
مطلع
کارشناسی
بررسی
ماموران با
دادند.وی
بود45 ،
هایانقالب شده
معرکه
سالگي وارد
افزود20 :
هش��ت سال
مشترکدادند و
نیز ش��کل
را
مقدس
داشت
دوست
دهد
انجام
خواس��ت
مي
که
را
کارهایش
بیشتر
ارتباطاتي
به
توجه
با
آمد
پیش
عراق
و
سوریه
بحث
وقتي
ولي
بود
است!
اشتباه
شد
نخواهید
تسلیم
وقت
هیچ
شما
که
حرف
ازدواج در هه جوامع امری مقدس و چندان کامل نیست چون ازدواج باید با زیادی داشته باشد .واقعیت این است که اعتماد به نفس کمتری در زندگی
اقدام
ماند تاشهر
مسیرشمال
معامالتی در
استکبار 5نفر از
برابر هجوم سخت شدند،
زنجانسن
اینکه در
هایدر همین
جهانيبنگاهسال
در
تمام
آمد
دنیا
به
که
دومش
فرزن��د
و
بودیم
حج
بداند.
هم
را
آقا
نظر
محلي
زبان
روي
و
داد
رشته
تغییر
عرب
ادبیات
زبان
به
داشت
که
:
بهمن
متولد
افراد مختلف با ورود به فضای مجازی برخوردار هستند زیرا از حداقل حمایت ها به خرید زمین های مرغوب با قیمت پایین کرده و با معامالت
ترینمحل
گفتن�دیدر
مرحله ورود به زندگی عاطفی آگاهی و درک عمیق صورت بگیرد.
گاهي مي اصل
 65سالگي به شهادت رسید.
کردند.
مقاومت
بودند
فرموده
آقا
که
کند
تعیین
را
فرزند
نام
آقا
کرد
درخواست
تش��ییعش
براي
که
همرزمانش
کرد.
مي
کار
لبنان
و
س��وریه
اید،
کرده
گیری
کناره
دعواها
از
موقت
طور
به
شما
درحالیکه
توان گفت که از ابتدای تشکیل تحقیقات نشان میدهد ازدواجهای بهنوعی از فضای حقیقی و واقعیتها فاصله برخوردارند این در حالی است که ازدواج صوری هیچ گونه مالیاتی را پرداخت نکرده اند.فرمانده انتظامی
انحراف
ه�ا و می
بعض�ي از بچهاست
نگاهي به آمار ش��هداي جنگ تحمیلي به بنابراین در  12بهمن ماه  1357جهان تنها
«احمد» و او هم این اسم را براي فرزندش گذاشته بود.
آورند.ميکرد
س��وريیصحبت
خانوادگیزبان
گفتند ط��وري به
کشمکمي
آمدند
باوجودکه این کامال واضح
سر بر م
شهای
گف�تمراحل و شکلهای مختلفی اینترنتی اگر هم اتفاق بیفتند از روی عقل میگیرند .در این زمینه به نمونه هایی از های موفق شامل ازدواج هایی است که استان زنجان در ادامه با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت
مي
پي�دا کردهان�د.
بشری
جامعه
ملت
یک
نظیر
بي
و
میلیوني
استقبال
شاهد
213
حدود
از
است؛
مطلب
این
مؤید
خوبي
مزدش
و
بود
کرده
جهادي
زندگي
وقف
را
اش
زندگي
زبان
به
راحت
خیلي
باشد.
ایراني
او
کردند
نمي
فکر
ها
س��وري
زود
یا
دیر
و
هستند
رشد
حال
در
هنوز
پرده
پشت
فشارهای
که
است
روابط دوستی و ازدواج اینترنتی اشاره می عالوه بر موافقت زوجین برای ازدواج ،اقتصادی با بررسی های کارشناسانه دریافتند ،این  5نفر بیش
ت شده و منطق نیستند و متأسفانه سوءاستفاده در
پسبه شکل امروزی تثبی 
گذرانده تا
معرفيش�ان راکني�د و
تاریخي،
هاياین واقعه
قسمتنبود.
انقالبشان
زمين از رهبر
قطعه16
رنج سني
هزار نفر شهید دفاع
گرفت.
هم
را
ها
عراقي
ها،
لبناني
با
جلساتي
آنجا
اگر
کرد.
مي
صحبت
عربي
تجاري
مرغوب و
مسکوني در
مقدس45 ،
از
کنید.
رسیدگی
بهشان
باید
شود که سرانجام خوشی نداشته است:
والدین نیز موافق باشند.
ترین اقدام در فرآیند قبل از این سایتها بسیار زیاد است و بیشترین
آنه�امهم
است.
رفيق
از آش�نايي ب�ا
کبیر بود که
بالندگي
اعالم
شهداي دفاع
تا  30ساله ،بخش اعظمي از
همینطور است و خداوند پاداش زحماتش را داد.
داشتند حاج حمید مترجمي را انجام ميداد .چند
سوريها
و
تراکنش
خمینيگفت:
سربازانکردند،
خریداری
پایین
قیمت های
شهر را با
:
اسفند
متولد
بهترین راهکار برای رفع مشکالت ناشی
ها
ت
سای
این
در
شکلی
به
که
هایی
ه
رابط
است
مرد
و
زن
بین
آشنایی
موضوع
ازدواج
مسجد
به
را
آنها
ش�د،
مي
رهبرشان
حضور
در
را
خود
قدرت
رژه
اولین
توجه
اگ��ر
دهند.
مي
تش��کیل
را
مقدس
هستيد؟
راضي
شما
و
هستم
الزوار
خادم
خودم
رفت.
مداحي
کالس
به
هم
س��الي
هشدار پلیس فتا نسبت به دوستی و از فضای مجازی ،فرهنگسازی است به های مالی این افراد بیش از  2هزار میلیارد ریال ثبت شده که با
حاال که بهرام مدعی در دهمین خانه تان یعنی خانه شغلی قرار
های سنتی با نظارت بزرگترها ایجاد میشود با اهداف جنسی است و
که در
ه��اي این
مالیات گام
دادند .طنین
صوری هیچانج��ام
معامالتدر سال
داشته باش��یم که جنگ تحمیلي
شیوهآنها
مسئوليتي به
ميبرد و
من وقتي به سفرهاي کربال و سوریه ميرفتم یا در مکه هنگامي
در بعضي جلسات از حضورش استفاده ميکردیم .وقتي قرآن
نکردهرژهاند.
پرداخت
مي بابت
مبلغی را
دارید که باید انجام
دارد ،کارهای خیلی مهم و زیادی پیش رویتان
ازدواج های اینترنتی
این معنی که مسئوالن فرهنگی جامعه با
آید و در اکثر موارد آن گونه اخالق در بسیاری از موارد در این سایتها
ميداد .به گونهبهايوجود می
مستکبران
کاخ باهاي
تاریخيبهتاکنون
پرونده
تشکیل
ستونافراد
اینکه این
جهانبخش با اشاره
 59آغاز ش��د ،با یک جمع وسردار
تفریق س��اده
ميخواند روحم ب��ه پرواز در ميآمد .آنق��در زیبا ميخواند که
که دور آخر طواف ميرس��یدم ميگفتم خدایا فرزندانم را در
جذبشان
شوید
ی
م
کشیده
موفقیت
دهید .درحقیقت شما به قدری به سمت
سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز ارائه مشاوره به والدین و همچنین تولید
پرونده دیگری هم
تصریح کرد:
مالیاتی معرفی
واقعیت به
ش�انیک زندگی پایدار و بادوام زیر پا گذاشته میشود.
ها به
مي کرد ک�ه ازدواج
انداخته است.
شدند،به لرزه
بسیاري را
ادارهیافت که
دس��ت
ميتوان به ای��ن
واقعاً لذت ميبردم .در منطقه بچهها ميگفتند در بحث امداد
زندگي موف��ق و عاقبت بخیر ک��ن و این توفی��ق نصیب حاج
گذشته
مالی
مسائل
به
کنید.
ی
م
فراموش
که بخشهای دیگر زندگی تان را
تشخیص
حمیدوشد.پیشگیری از جرایم سایبری برنامههای مختلف به آموزش خانوادهها با موضوع اخالل در نظام اقتصادی برای این  5متهم تشکیل
شود اما با استقرار شبکههای به گفته کارشناسان ،همسریابی اینترنتی
مي می
را فرام�وشمنجر
و فوریتهاي پزشکي و زبان خیلي به کارمان ميآمد .در بحث
کردن�د
درست
دردسر
خود
برای
صورت
این
بی توجهی نشان ندهید ،در
اطالعرسانی و اینترنتی آرا م آرام زمینه ممکن است مراحل نهادینه شدن در کشور پلیس فتا ناجا به موضوع دوستی و ازدواج و جوانان نسبت به نقاط قوت و ضعف و با دستور قضائی ،امالک این افراد توقیف و پرونده در حال
برای شکلگیری ازدواجها بر مبنای وب را طی کند اما بازهم با توجه به ماهیت های اینترنتی اشاره کرد و گفت :این روزها استفاده از اینترنت و خدمات آن بپردازند .رسیدگی است.
خواهید کرد .جدول

پرداخت وام قرض
الحسنه به بدهکاران
مهریه

مسلمانان  7كشور شهادت حاج حميد را تسليت گفتند

جامعه

ازدواج مجازی زیر سقف پوشالی

9
10
11
12
13
14
15

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

پاسخ جدول شماره4738
1
2

1

{
Y

2

3

4

5



Y

É

Ã

Á

¹ 3
c _ 4
É 5
6

½

± 7

8
9

10

¹
Á


Y

11

Ã

13

Y

{ 12



k

Y  14
½ É 15

7

¥ É s

Y

½

 [   ±
Ã

Á


µ

¹

 ½

c

Y

É

Y

Ã

½

Y

{
Y

¹

6

9

10

15 14 13 12 11


¹
Á

¹

¹

Y


Ã

Á

µ



w

Y

Y

 É

{

[ ½


{

½ É ±

 ¹

½ ¹

8

½

Y

Y

¹

Y

¹
Y

 {

Ã

Y

½ ¥

½ ¹  c
Y



Y

 Á

Y

k c

Y

w
µ

Y

Á

{
Ã

É [ Á



Á

Y



s
{

Y  Ã



µ ¹

½ É ¹


¹

Y

Á  ¹

  ¹ c

 ¹



Y

½

¹

Y

¹

É

{
Ã

É

 Y
Y

½

Ã

Á c



½

¹

¹
Y

c
Y

Y

c
s
Y



É
¹
Y

Ã

Á

¹

Y

½

Ã

Á

2 4
5
6

متقاطع
کلمات
جدول
2757
حل جدول



1 8
5
7
9
4
8
5

1

6
8
2
3
5
1
4
9
7

8

3
5

1
4
3
9
2
7
8
5
6

7

7 8

4 6

9
7
5
8
4
6
2
3
1

6

ارقام1تا 9راطوریقراردهيدکه
درهررديف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطيکبار
بهکارروند.

8
5
1
7
3
4
6
2
9

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
بار آفریقا را دور زد و به هندوستان رسید

3
2

4
6
7
5
9
2
3
1
8

4

جدول سودوکو

3
2
9
1
6
8
5
7
4

3

8

2
1
6
4
7
3
9
8
5

2

از راست به چپ

8 9
7

7
9
4
2
8
5
1
6
3

1

15 14 13 12 11

5
3
8
6
1
9
7
4
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جدولفر2758
طراح:علیرضا سجادی

شماره 4739

در اجرای پروتکل های بهداشتی؛
وظیفه مسوولین بیشتر از مردم است

 203واحد متخلف کرونایی
در استان پلمپ شدند
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از پلمپ 203
واحد متخلف با عدم رعایت محدودیت های کرونایی در
استان خبر داد .سردار کیقباد مصطفایی روز شنبه  ۱۵آذر
ماه در نشست ستاد کرونای استان ،افزود :از ابتدای طرح
محدودیتهای اخیر ۷۱۵۴ ،فقره جریمه 200هزار تومانی
برای خودروهای متخلف در درون شهرها اعمال شد....

صفحه ()2

صفحه ()2

شاخص نزولی کرونا،
نیازمند
تداوم محدودیت ها

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

سال چهاردهم * شماره  4 * 2758صفحه * 1000تومان

یکشنبه  16آذر  6 * 1399دسامبر  20 * 2020ربیع الثانی 1442

شاخصی که بیش از هر چیز در تحلیل روند کرونا
اهمیت دارد ،میزان بستری در بیمارستان است
که این روند در حال حاضر نزولی شده ،اما اگر
دچار عادی انگاری شود ،به سادگی به وضعیت
قبل بر میگردد و در نتیجه این روند نیازمند
تداوم محدودیتها برای کاهش ابتالی بیشتر افراد
و کاهش ورودی بیمارستانهاست.
تعداد مبتالیان ویروس کرونا از ابتدای شیوع
تاکنون در کشور به یک میلیون و  ۱۶هزار و ۸3۵
نفر رسیده و تعداد جان باختگان نیز نزدیک به ۵0
هزار نفر رسیده است.
هرچند تعداد فوت شدگان روزانه به علت کرونا
در کشور ،از هفتم آذر سال  ۱3۹۹روند کاهشی
گرفته و به کمتر از  ۴00فوتی در روز رسیده ،اما
نکته قابل تامل این است که تعداد بستریهای
روزانه روند کاهشی محکمی ندارد و این یعنی مرز
میان بهبود یافتن و مرگ ،چندان قابل اتکا نیست.
البته روند بهبود یافتگان در روزهای اخیر صعودی
بوده ،اما نکته مهم اینجاست که مهمترین و قابل
ارزیابیترین شاخص برای بررسی وضعیت کرونا در
هر کشوری ،میزان بستری در بیمارستانهاست
زیرا این بیماران دقیقا پیش چشم نظام سالمت
و تحت مراقبت مستقیم قرار دارند و تعیین تکلیف
آنها در صورت بهبودی یا فوت ،قطعی محسوب
میشود.
از آنجایی که عدد بهبود یافتگان و عدد فوتیهای
با تست مثبت کرونا را نمیتوان بدون قید قطعی
بررسی کرد ،باید به میزان بستری در بیمارستانها
توجه ویژه داشت .نکته مورد تاکید وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از ابتدا ،قید قطعی بودن
تست کرونای مثبت افراد برای ثبت در آمار رسمی
بوده که این موضوع مورد تاکید سازمان جهانی
بهداشت نیز قرار دارد.
بسیاری از افراد ممکن است در طول این ماهها
با ویروس کرونا درگیر شده و به نوع خفیفی از
این بیماری مبتال شده و بهبود یافته باشند ،اما
این افراد به این دلیل که شاید خودشان متوجه
بیماری نشدهاند و تست کرونا ندادهاند... ،

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

رییس جمهوری گفت :وقتی ما پروتکلی را الزامی میکنیم و ستاد ملی
کرونا آن را تصویب و ابالغ میکند استحقاق خود ما مسئولین برای اجرا
و وظیفه ما برای اجرا از مردم عادی بیشتر و باالتر است .حجتاسالم
والمسلمین حسن روحانی صبح روز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
اظهار کرد :با اقداماتی که در آبان ماه برای  ۴۶شهر انجام شد و سپس در
اول آذر ماه با اعالم عمومی و تقسیم شهرها به سه دسته قرمز ،نارنجی
و زرد تقسیم شدند ،کار خوبی انجام شده و از سوی وزارت بهداشت...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

میزان مثبت بودن نمونه های کرونا در کهگیلویه و بویراحمد؛

دو برابر
میانگین کشوری

سالمت مردم
اصل و اولویت اول است

نمابر 33234136 :تلفن33234135 :

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از کاهش 3۴
درصدی بسترهای کرونایی طی هفته های اخیر
در سطح استان خبر داد .حسین کالنتری ظهر
شنبه در نشست ستاد کرونای استان ،با بیان اینکه
آمار ابتال به کروناویروس در کهگیلویه و بویراحمد
باالست ،افزود :باال بودن میانگین ابتالء در استان و
پوشش  ۸0درصد شناسایی خارج از بیمارستانها،
نشان از بیمار یابی فعال و تستهای باال در استان
است .وی اظهارکرد :محدودیتها نتایج مناسبی
داشته و برخی شهرستانها از وضعیت قرمز خارج
شدند .نتیجه دو هفته محدودیت کاهش...

2

هفت سال انتظار
برای بهره برداری از
دو بیمارستان در استان

آژیر خطر کرونا این بار در چاروسا؛

مردم در نمونهگیری
همکاری نمیکنند

omidemardomdaily
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ازدواج مجازی

مصوبه هستهای مجلس
به زیان مصالح ملی نیست

زیر سقف پوشالی
3

2

همچنان پر از بیماران کرونایی است

فوق متخصص عفونی گفت :با وجود کاهش
نسبی ورود بیماران سرپایی کرونا به درمانگاهها
همچنان آی سی یوها و بخشهای مراقبت
ویژه از بیماران کووید ۱۹با وضعیت وخیم پر
است و امیدواریم با کاهش بیماران شدید تاثیر
محدودیتها را در کاهش مرگهای کرونایی
ببینیم.
داود یادگاری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار
ایرنا افزود :موارد بروز بیماری کووید ۱۹از چند
روز گذشته و پس از اعمال محدودیت ها تا
حدی کم شده است .یک دلیل آن این است
که بعد از صعودی شدن موارد ابتال تا حدی
ایمنی نسبی در جامعه ایجاد شد و اکنون با
نزولی شدن نمودار موارد ابتال مواجه شده ایم،
احتماال برقراری محدودیت ها نیز در کاهش
موارد مراجعه مبتالیان سرپایی به درمانگاهها
و اورژانس های بیمارستانی تاثیر بگذارد اما
همچنان اکثر آی سی یوها پر هستند.
وی افزود :افرادی که در بخش های مراقبت
ویژه بستری هستند همان کسانی هستند در
موج سوم گرفتار بیماری شدید شده اند و هنوز
زود است که تاثیر محدودیت ها را در کاهش
موارد مرگ و بیماران بدحال ببینیم .پیش بینی
این است که اگر محدودیتها و رعایت پروتکل ها
ادامه پیدا کند از دو هفته آینده موارد بستری
در بخش های مراقبت های ویژه و به تبع آن
مرگ کرونا در کشور کاهش پیدا کند.
استا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه
داد :به نظر می رسد با افزایش ایمنی نسبی علیه
ویروس کرونا در بین مردم و اعمال محدودیت
ها حدود  20تا  30درصد از ورود بیماران کرونا
به اورژانس بیمارستانها و درمانگاهها کاهش
پیدا کرده است.
یادگاری در پاسخ به این پرسش که برآورد شما
از اینکه چه میزان از جمعیت کشور تاکنون به
بیماری کووید ۱۹مبتال شده اند ،گفت :در این
زمینه آمار دقیقی نداریم .وزارت بهداشت باید
با یک آمارگیری از جمعیت زیاد این شاخص
را اعالم کند .هنوز به طور رسمی این کار را
نکرده و نمی دانیم چند درصد جامعه به کرونا
مبتال شده اند .تحقیقاتی توسط متخصصان
اپیدمیولوژی در کشور در این زمینه در حال

سالمت

آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس،
رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای
محترم نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد،
نداشته است.
نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل
شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون” اقدام
راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق
مردم “ این است که قانون فوق مسئله خاصی
به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و برعکس،
آنچه بر خالف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی
می باشد همین جنجالها است که شان و جایگاه
نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده
و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می
کند.
بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی
روزهای اخیر شاهد آن بودیم ،مصالح و منافع
ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی
نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور
نداشته ،پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل
می کند.
در این میان توسل ابزاری به ارزشهای عالی
نظام و انقالب به ویژه موضوع شهادت دانشمند
خدوم و انقالبی شهید محسن فخری زاده و
دستمایه قرار دادن آن در مجادالت سیاسی و
جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است
در موقعیت کنونی ،تمام اهتمام خود را مصروف
تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی
اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده
به دشمن غدار باشند ،سواالت بزرگی را ایجاد
نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد.
در پایان اعالم می نماییم ،دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی
نسبت به رویکرد برخی طرفهایی که بدنبال
گسترش و تداوم هیاهو وتخدیش نقش ،جایگاه
و عملکرد دبیرخانه هستند ،قصد پاسخگویی به
آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه
اکید به همه طرفها در خصوص ضرورت پایان
دادن به مجادالت بی حاصل،هشدار میدهیم که
اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه
دست سیاست بازان قرار بگیرد.

انجام است باید منتظر بمانیم تا نتایج تحقیقات
آنها اعالم شود.فوق تخصص عفونی گفت :یکی
از مبناهای آمارهای کرونا ،اعدادی است که
وزارت بهداشت به طور رسمی و روزانه اعالم
می کند اما متخصصان اپیدمیولوژی عالوه بر
این آمارها به اطالعات بیشتری دسترسی دارند
که بر مبنای آن می توانند میزان شیوع و بروز
کرونا را اعالم کنند.
محدودیت های مقطعی برای خریدن زمان
است
وی افزود :همه تالش مسئوالن کشور و جامعه
پزشکی این است که با اعمال محدودیت های
مقطعی زمان بخریم تا این شرایط سخت را به
خصوص در فصل سرد سال سپری کنیم به
امید اینکه بتوانیم در آینده نزدیک به واکسن
موثری دسترسی پیدا کنیم ،اکنون تنها کاری
که می توانیم انجام دهیم ،رعایت پروتکل های
بهداشتی است که با رعایت آنها تجربه خوبی
در فروردین و اردیبهشت داریم ،مردم همکاری
کردند ،مغازه ها را بستند ،خیلی ها به مسافرت
نرفتند ،اکنون هم اگر مردم همکاری کنند ،می
توانند موارد ابتال را کم کنیم.
یادگاری در مورد ابتالی کودکان به کرونا گفت:
بیش از  ۵0درصد کودکان به نوع بی عالمت به
کووید ۱۹مبتال می شوند و چون میزان عوارض
کرونا حتی از عوارض آنفلوانزا هم در کودکان
کمتر است ،خیلی نگران کودکان نیستیم مگر
گروه کوچکی از کودکان که به بیماری های
مزمن ،بیماری قلبی  -عروقی یا تنفسی و ضعف
ایمنی مبتال هستند و ممکن است به نوع شدید
این بیماری مبتال شوند .اما در مجموع شدت
بیماری کووید ۱۹در کودکان باال نیست البته
موارد تک گیر شدید بیماری را در بین کودکان
و نوجوانان هم داریم و در مواردی به مرگ هم
منجر می شود اما موارد آن زیاد نیست.
وی افزود :هنوز هیچ دارویی برای درمان بیماری
کووید ۱۹در دنیا معرفی نشده و بعد از ماهها
تحقیق ،بر اساس آخرین مقاالت پزشکی منتشر
شده هنوز هیچ درمانی برای موارد سرپایی ابتال
به این بیماری در دنیا معرفی نشده ،درمان ها
فقط عالمتی است مثل تب بر و موارد مشابه اما
در مورد بیماران بستری و شدید برخی داروها

برای اجرای پروتکل های بهداشتی ؛

مثل رمدسیویر اگر زود شروع شود تا حدی
موثر است و داروهایی مثل کروتن و داروهای
ضد انعقادی نیز در کاهش موارد مرگ و میر
موثر بوده است.

بیماران کرونایی برای تجویز داروهای
خارج از پروتکل فشار می آورند
یادگاری گفت :اکثر داروهایی که برای کمک به
درمان کرونا در فضای مجازی معرفی و تبلیغ
می شود هیچ اثری ندارند اما مردم به پزشکان
فشار می آورند که این داروها را تجویز کنند،
بسیاری از این داروها در پروتکل کشوری نیست
و خرید آن از بازار آزاد با قیمت های بسیار
گزاف انجام می شود که منجر به هزینه ها
بسیار باال می شود اما از طرف مردم و خانواده
های بیماران نگران هستند با این حال از نظر
علمی هیچکدام از این داروها برای درمان
کووید ۱۹در دنیا تایید نشده است.
فوق تخصص عفونی ادامه داد :مراجعه مردم
به پزشکان متخصص مرتبط مثل متخصصان
عفونی ،ریه یا داخلی در این ایام بسیار زیاد شده
است .بسیاری از مردم پزشکان را برای تجویز
داروهایی که در رسانه ها تبلیغ می شوند ،تحت
فشار می گذارند اما پزشک باید وضعیت بیمار،
عالیم ،وضعیت بیمار و میزان اکسیژن خون
بیمار را بسنجد و بر اساس آن دارو تجویز کند.
در اکثر موارد نیازی به هیچ دارویی نیست و
با قرنطینه و رعایت اصول پیشگیری مشکل بر
طرف می شود.
وی گفت :مطب پزشکان متخصص شلوغ است
و فرصت پاسخگویی به همه بیماران نیست به
همین علت مجبوریم که نوبت های طوالنی
به مردم بدهیم و متاسفانه شاهد این هستیم
که در یک لحظه مثال چهار تا هشت نفر از
اعضای یک خانواده همگی با عالیم مشکوک به
کووید ۱۹به درمانگاه مراجعه می کنند ..برخی
از این بیماران دچار وضعیت حاد و مرگ می
شوند .مرگ بیماران به خصوص بیماران جوان
پزشکان را هم دچار افسردگی می کند و از
این نظر جامعه پزشکی تحت فشار روانی خیلی
زیاد است.

شایعترین عادتهای سبک
زندگی غلط

نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل
شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون” اقدام
راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق
مردم “ این است که قانون فوق مسئله خاصی
به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با
انتشار بیانیهای ،توضیحاتی را پیرامون
حاشیهسازیهایی که طی روزهای اخیردرباره
تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده
است ارائه کرد.
این بیانیه توضیحاتی پیرامون حاشیهسازیهایی
که طی روزهای اخیر در مورد تصویب قانون
«اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از
حقوق مردم» ایجاد شده است ،در بردارد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بیانیه توضیحی دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی پیرامون حاشیه سازی های اخیر در مورد
تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
تهران -دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
- ۹۹/۹/۱۵
حدود دو ماه قبل ،ریاست محترم مجلس
شورای اسالمی کلیات طرحی را که جمعی از
نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن
نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب
آن اصرار داشتند را در یکی از نشستهای

Email: kbomid92@gmail.com

بخشهای مراقبت ویژه

توضیح شورای عالی امنیت ملی درباره حاشیههای مصوبه اخیر مجلس؛

شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه
نمودند .شورا نیزضمن استقبال از اصل موضوع
و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در
ارائه و تصویب طرحهای مورد نظر ،مالحظاتی را
نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد
تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به
عنوان مصوبه شورا ابالغ گردید.
در این مصوبه همچنین از مجلس شورای
اسالمی خواسته شده بود در بررسی و تدوین
نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی،
نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون
امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنیها و
ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که مالحظات
دبیرخانه را دریافت و دراغلب موارد ،مورد توجه
قرار دادند.
در مراحلی نیز برخی نگرانی های طبیعی و
متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری
از مراجع ذیربط مرتفع گردید.
مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب
نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و
قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی
در آن نداشته است.
روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای
اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاههای دیگر مگر

خدايا! آنچه را به من وعده دادهاى ،به انجام رسان....
خدايا ! به دست من از دشمنانت انتقام بگير».
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معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان
کهگیلویه گفت :وضعیت بخش چاروسا
خطرناک است.به گزارش امید مردم به نقل
از فارس ،لطفاهلل افزوشته امروز در نشست
شورای سالمت شهرستان وضعیت کرونایی
بخش چاروسا را نگران کننده اعالم کرد.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان
کهگیلویه گفت :درصد مثبت چاروسا از
میانگین شهرستان و استان باالتر است...

ثبت نام انتخابات
شوراهای شهر
از  20اسفند آغاز می شود

چاپ و لیتوگرافی  :فرهنگ

امام مهدی علیه السالم
ِك .
اللَّ ُه َّم أنجِ ز لي ما َو َعدتَني  ....اللَّ ُه َّم انتَقِم لي مِن أعدائ َ 

سبک غلط زندگی و عادتهای اشتباه ،شایعترین دالیل
همهگیری چاقی هستند که در سطح جهانی رو به افزایش
است و قطعا میتواند زمینهساز شماری از بیماریها به ویژه
امراض قابل پیشگیری باشد.
متخصصان سالمت همواره تاکید دارند که رژیم غذایی
نامناسب و نداشتن تحرک در کنار هم میتواند موجب چاقی
شده و سالمت فرد را به خطر اندازد.
مهمترین عامل چاقی ،خوردن بیش از اندازه و فعالیت بسیار
کم است .اینکه چه نوع و چه مقدار کالری در طول روز مصرف
می کنید می تواند در بروز چاقی نقش داشته باشد.
در عین حال برای پیشگیری از بروز این اختالل متابولیک
که می تواند منشا شماری از بیماری های دیگر باشد دریافت
کالری از منابع غذایی سالم ،طبیعی و خانگی ضروری است.
در این مطلب به نقل از سایت تخصصی “ان دی تی وی” به
سه اشتباه شایع و عادت غلط در سبک زندگی که میتوانند
منجر به بروز چاقی شوند ،اشاره شده است:
 .۱تغذیه نامناسب
اگر مرتب و زیاد از تنقالت ،مواد غذایی فرآوری و بسته
بندی شده استفاده کنید در معرض چاقی قرار می گیرید.
خوردن زیاد ،کنترل نشده و به دفعات در طول روز و مصرف
نوشیدنی های شیرین و غذاهای آماده از عوامل مهم افزایش
وزن هستند.
 .۲بی تحرکی
اگر هرگز ورزش نمی کنید و به هیچ شکلی از فعالیت بدنی
تن نمی دهید به شدت در معرض ابتال به چاقی هستید.
نشستن زیاد در طول روز نیز این خطر را تشدید می کند.
حداقل  ۱۵۰دقیقه ورزش سبک یا  ۹۰دقیقه ورزش سنگین
در هفته برای جلوگیری از چاقی در هر فردی ضروریست.
 .۳استرس بیش از حد
استرس مزمن و طوالنی مدت یکی از دالیل ناخواسته در بروز
چاقی و اضافه وزن است .استرس می تواند برنامه های کاهش
وزن شما را مختل کرده و انجام این کار را برایتان مشکل کند.
با بکارگیری روش های مختلف و موثر مدیریت استرس می
توانید از چاقی و اضافه وزن جلوگیری کنید.

نشانههای پیشرفت کرونا در
بیمارانی که قرنطینه خانگی هستند

یک متخصص قلب و عروق گفت :برخی بیماران مبتال
به کرونا که حال عمومی بهتری دارند قرنطینه خانگی
میشوند .این افراد اگر در این دوران دچار درد قفسه
سینه ،تشدید تنگی نفس و افزایش ضربان قلب بودند
نشان دهنده پیشرفت بیماری آنان است و باید سریعا
به مراکز درمانی مراجعه کنند.
دکتر حامد طالکوب ،با بیان اینکه مصرف داروهای
قلبی و عروقی به هیچ عنوان سبب تشدید بیماری
کرونا نمیشود و این یک باور اشتباه است ،گفت:
تمام بیماران قلبی و عروقی باید داروهای خود را
به صورت مرتب مصرف کنند و حتی کنترل بیشتری
روی بیماری خود داشته باشند.
طالکوب خاطر نشان کرد :افراد مبتال به بیماریهای
قلبی و عروقی بیشتر مستعد ابتال به کرونا هستند
و مرگ و میر ناشی از کرونا در آنان بیشتر دیده
میشود پس این افراد باید در صورت وجود عالئمی
چون درد قفسه سینه ،تنگی نفس که عالمت مشترک
بیماریهای قلبی و ریوی است ،تپش قلب ،ضعف ،بی
حالی شدید و بی هوش شدن ناگهانی سریعا به مراکز
درمانی منتقل شوند.
وی تصریح کرد :بیماری کرونا نیز ممکن است سبب
بروز عالئم قلبی در افراد شود .این عالئم ممکن است
در سیر بیماری کرونا ایجاد شود و یا در برخی موارد
عالئم قلبی زودتر از سایر عالئم شایع کرونا چون تنگی
نفس ،تب و لرز و  ...بروز کند و به صورت ناگهانی فرد
دچار حمله قلبی شود .
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه
داد :همه افراد باید نسبت به عالئمی چون درد قفسه
سینه و تپش قلب ناگهانی هشیار باشند به خصوص
درد قفسه سینهای که در اثر فعالیت ایجاد شده است
و سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنند .
وی افزود :متاسفانه برخی افراد عالئم اولیه را جدی
نمیگیرند و در مراحل پیشرفته بیماری مراجعه
میکنند و زمان در درمان بیماریهای قلبی بسیار
اهمیت دارد و در صورت مراجعه دیرهنگام ممکن
است عارضهای ایجاد شود که قابل جبران نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد :برخی بیماران
مبتال به کرونا که حال عمومی بهتری دارند قرنطینه
خانگی میشوند .این افراد اگر در این دوران دچار درد
قفسه سینه ،تشدید تنگی نفس و افزایش ضربان قلب
بودند نشان دهنده پیشرفت بیماری آنان است و باید
سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنند.

آغاز واکسیناسیون کرونا در مسکو

روسیه برنامه واکسیناسیون در برابر کووید -۱۹را در
مسکو آغاز کرد.
روسیه برنامه واکسیناسیون در برابر بیماری
کووید -۱۹را آغاز کرد که بر اساس آن مراکز درمانی
در مسکو ،افرادی را که بیشتر در معرض خطر این
ویروس قرار دارند واکسینه میکنند.در این برنامه
واکسیناسیون ،واکسن اسپوتنیک  Vکه در ماه اوت به
ثبت رسید مورد استفاده قرار میگیرد.تولیدکنندگان
این واکسن اظهار داشته اند که واکسن اسپوتنیک،
 ۹۵درصد اثربخشی دارد و با عوارض جانبی مهمی
همراه نسیت اما هنوز آزمایشات انبوه روی آن در
حال انجام است.هزاران نفر برای دریافت اولین دوز از
این واکسن ثبت نام کردهاند اما هنوز مشخص نیست
این کشور چه تعداد از این واکسن را میتواند تولید
کند.تولیدکنندگان واکسن اسپوتنیک  Vپیش بینی
کردهاند که تا پایان سال جاری دو میلیون دوز از این
واکسن ساخته شود.شهردار مسکو که پیشتر از اجرایی
شدن برنامه واکسیناسیون خبر داده بود ،گفته است
که افراد شاغل در مدارس و مراکز خدمات سالمت و
اجتماعی میتوانند این واکسن را تزریق کنند.

وظیفه مسئولین بیشتر از مردم است
رییس جمهوری گفت :وقتی ما پروتکلی را الزامی
میکنیم و ستاد ملی کرونا آن را تصویب و ابالغ
میکند استحقاق خود ما مسئولین برای اجرا و
وظیفه ما برای اجرا از مردم عادی بیشتر و باالتر
است.
حجتاسالم والمسلمین حسن روحانی صبح روز
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد :با
اقداماتی که در آبان ماه برای  ۴۶شهر انجام شد
و سپس در اول آذر ماه با اعالم عمومی و تقسیم
شهرها به سه دسته قرمز ،نارنجی و زرد تقسیم
شدند ،کار خوبی انجام شده و از سوی وزارت
بهداشت اعالم شد کهآثار مثبت بوده است.
وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم گفت :تا زمانی
که مردم احساس میکنند که این بیماری مسری
و خطرناک است و برای حفظ سالمتی خود،
خانواده ،هموطنان و باید پروتکلها را رعایت
کنند پیشرفت می کنیم البتهمحدودیتهایی
هم الزم است اعمال میکنیم ،براساس مصوبات
و چارچوبها عمل خواهیم کرد و امیدواریم با
همکاری مردم شاهد یک شرایط مناسبتری
باشیم.
رییسجمهوری گفت :ما به کانال  ۵۰۰نفر
فوتی در روز نزدیک شده بودیم و حتی برخی
پیشبینیها حاکی از آن بود که با همان روند
شرایط بسیار بدتری داشتیم ولی با اقداماتی که
انجام شد از کانال  ۴۰۰نفر به کانال  ۳۰۰نفر
رسیدیم و امیدواریم با همکاری مردم شرایط
بهتری داشته باشیم.
روحانی ،استفاده از ماسک ،رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی و عدم تجمع را اصولی دانست که
باید همیشه رعایت شود و خاطرنشان کرد:
اگر ترددها بیشتر شود و تجمعها شروع شود،
مشکل ما بیشتر میشود .در اروپا با وجود همه
محدودیتهای سختی که وضع شده بود ،در
تابستان هم گشایش ایجاد شده بود ،می بینیم
دچار چه وضعی شدند .به محض آنکه مراعات در
جامعه مورد توجه قرار نگیرد و مردم حس کنند
شرایط عادی شده ،یک ماه بعد به شرایط سخت
و بد برمیگردیم.
وی ادامه داد :همیشه باید مراقبتها را ادامه
دهیم حتی اگر واکسن مطمئن و دوز مناسب
در اختیار ما قرار گیرد و بتوانیم به مردم بدهیم
باز هم باید پروتکلها را رعایت کرد .برای اینکه
اوال واکسن وقتی تزریق میشود ،اثر گذاری آن
چند هفته زمان الزم دارد .هنوز آثار و عوارض
واکسنها مشخص نیست و معلوم نیست آثار
واکسنهایی که قرار است در کشورهایی که
میخواهند واکسیناسیون را شروع کنند چه
مقدار است و عوارض این واکسنها هم برای دنیا
روشن نیست.
رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد :شاید برخی
از این واکسنها دارای عوارضی باشد؛ پس ما
نمیتوانیم به واکسنی که هنوز در اختیار قرار
نگرفته امیدوار باشیم .هر وقت هم واکسن
مطمئنی پیدا شود به اندازه دوز مورد نیاز تولید
نمیشود و ظرفیت تولید در دنیا محدود است.
ضمن اینکه انجام واکسیناسیون برای همه افراد
مورد نیاز زمان میبرد بنابراین نباید به امید
واکسن مراقبتها کاهش یابد.
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جامعه

ادامه محدودیتهای کرونایی در جادهها/
جریمه  ۳۰۰هزار خودرو

رییس جمهوری گفت :فکر میکنیم واکسن
میرسد و مشکالت ما حل میشود در حالی
که هیچ واکسنی  ۱۰۰درصد اثربخش نیست
و نمیدانیم آیا این ویروس تغییر ژنتیکی انجام
میدهد یا نه و اگر چنین تغییری ایجاد شود
واکسنها هم باید تغییر کنند .بنابراین باید همه
پروتکلهای بهداشتی را به همان شکل اعالم شده
به دقت اجرا و عملیاتی کنیم.
وی با تاکید مجدد بر توسعه آزمایشات افزود :این
توسعه آغاز شده است و به رقم  ۱۰۰هزار آزمایش
در روز میرسیم و این میتواند در بیماریابی
سریعتر کمک کند تا افراد گرفتار تختبیمارستان
نشوند و زودتر بهبود یابند .افراد مبتال باید دوره
قرنطینه را مراعات کنند و در صورت نقض
قرنطینه حتماً باید با آنان برخورد شود.
رییس جمهوری گفت :بسیار تاسف بار است فرد
مبتال که آزمایش او مثبت است و به او اعالم
هم میشود ،خودش خانه را ترک کند و حتی
میخواهد سوار قطار یا هواپیما شود و به شهر
دیگر برود که تعدادی از این افراد از فرودگاهها و
از مبادی که میخواستند حرکت کنند ،برگردانده
شدند.
وی اضافه کرد :همه ما وظیفه داریم نسبت به
این موارد سختگیریهایی را اعمال کنیم .هر جا
روشن شود فرد مبتال تخلف و قرنطینه را نقض
کرده است ،جریمه باید برای این افراد اعمال
شود .همچنین افرادی که با افراد بیمار ارتباط
دارند باید مورد معاینه ،درمان و آزمایش قرار
بگیرند تا شرایط روشن شود.
روحانی تاکید کرد :هر زمان مراعاتها زیاد و
دقتها بیشتر و پروتکلها بهتر رعایت شد ،چند
هفته بعد شرایط مناسبتری را تجربه کردیم .آثار

شاخص نزولی بستری کرونا،
نیازمند تداوم محدودیتها

شاخصی که بیش از هر چیز در تحلیل روند کرونا
اهمیت دارد ،میزان بستری در بیمارستان است که
این روند در حال حاضر نزولی شده ،اما اگر دچار
عادی انگاری شود ،به سادگی به وضعیت قبل
بر میگردد و در نتیجه این روند نیازمند تداوم
محدودیتها برای کاهش ابتالی بیشتر افراد و
کاهش ورودی بیمارستانهاست.
تعداد مبتالیان ویروس کرونا از ابتدای شیوع
تاکنون در کشور به یک میلیون و  ۱۶هزار و ۸۳۵
نفر رسیده و تعداد جان باختگان نیز نزدیک به ۵۰
هزار نفر رسیده است.
هرچند تعداد فوت شدگان روزانه به علت کرونا در
کشور ،از هفتم آذر سال  ۱۳۹۹روند کاهشی گرفته
و به کمتر از  ۴۰۰فوتی در روز رسیده ،اما نکته
قابل تامل این است که تعداد بستریهای روزانه
روند کاهشی محکمی ندارد و این یعنی مرز میان
بهبود یافتن و مرگ ،چندان قابل اتکا نیست.
البته روند بهبود یافتگان در روزهای اخیر صعودی
بوده ،اما نکته مهم اینجاست که مهمترین و قابل
ارزیابیترین شاخص برای بررسی وضعیت کرونا در
هر کشوری ،میزان بستری در بیمارستانهاست
زیرا این بیماران دقیقا پیش چشم نظام سالمت
و تحت مراقبت مستقیم قرار دارند و تعیین تکلیف
آنها در صورت بهبودی یا فوت ،قطعی محسوب
میشود.
از آنجایی که عدد بهبود یافتگان و عدد فوتیهای
با تست مثبت کرونا را نمیتوان بدون قید قطعی
بررسی کرد ،باید به میزان بستری در بیمارستانها
توجه ویژه داشت .نکته مورد تاکید وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از ابتدا ،قید قطعی بودن
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تست کرونای مثبت افراد برای ثبت در آمار رسمی
بوده که این موضوع مورد تاکید سازمان جهانی
بهداشت نیز قرار دارد.
بسیاری از افراد ممکن است در طول این ماهها
با ویروس کرونا درگیر شده و به نوع خفیفی از
این بیماری مبتال شده و بهبود یافته باشند ،اما
این افراد به این دلیل که شاید خودشان متوجه
بیماری نشدهاند و تست کرونا ندادهاند ،در آمار
بهبود یافتگان قید نمیشوند .در عمل هم چنین
چیزی اجرایی نیست که از افراد بدون عالمت تست
کرونا گرفته شود و در نتیجه قید قطعی بودن تست
کرونای مثبت را میتوان منطقی و حتی اقتصادی
دانست.
همچنین ممکن است از ابتدای شیوع این ویروس
تاکنون ،برخی افراد به دلیل عدم انجام تست کرونا
یا عالمت نداشتن یا به دلیل بیماریهای زمینهای
دیگری که داشتند ،فوت کرده باشند و در نتیجه
این افراد هم در آمارهای فوت با تست مثبت کرونا
قید نشدهاند .این اقدام هم مورد تاکید سازمان
جهانی بهداشت است و در واقع فقط افرادی باید
در آمار روزانه فوت به علت کرونا محاسبه شوند
که تست کرونای آنها مثبت بوده و این موضوع
ثبت شده است.
از طرفی ،شاخص مبتالیان هم چندان قابل اتکا
نیست؛ زیرا هرچه تعداد تستهای روزانه در کشور
افزایش پیدا کند و افراد عالمتدار و اطرافیان آنها
تست شوند ،قدر مسلم تعداد افراد شناسایی شده
هم افزایش پیدا میکند .موضوعی که حداقل در
یک ماه اخیر شاهد آن هستیم و با توجه به حمایت
مالی دولت مبنی بر افزایش تستهای روزانه و

اقداماتی که مردم در فروردین و اوایل اردیبهشت
انجام دادند ،را در اواخر اردیبهشت و خرداد
مشاهده کردیم و دو مرتبه که مردم حس کردند
این بیماری مشکلی ایجاد نمیکند و از آن عبور
کردند ،فاصلهها کم و رفت و آمدها زیاد شد و
دوباره با موج بسیار بزرگ و گستردهای مواجه
شدیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه اگر اقدامات دو
هفته اخیر نبود امروز با مشکالت بسیار گسترده
مواجه بودیم ،ادامه داد :از همه آنانی که برای
اجرای مصوبات تالش کردند ،از وزارت بهداشت
و درمان که بار سنگین بر دوش این وزارتخانه
است ،وزارت کشور که فرمانده قرارگاه عملیاتی
است ،قدردانی می کنم.
رییس دولت تدبیر و امید گفت :وقتی ما پروتکلی
را الزامی میکنیم و ستاد ملی کرونا آن را تصویب
و ابالغ میکند استحقاق خود ما مسئولین برای
اجرا و وظیفه ما برای اجرا از مردم عادی بیشتر
و باالتر است.
روحانی با ذکر آیهای از قرآن اظهار داشت :کسی
که مسئولیت باالتر دارد و مردم در حکومت به
وی نگاه میکنند ،عمل وی میتواند تاثیرگذار
باشد .وزیران و دستگاههای دیگر و همه آنهایی
که در کشور مسئول هستند بیش از دیگران باید
مراعات کنند و اگر مراعات نکنند موجب میشود
که مردم احساس کنند این مصوبات خیلی الزم و
ضروری نیست و اگر ضروری بود چرا فالن اداره و
وزارتخانه و فالن مقام عمل نکرد.
وی عنوان کرد :همه ما مسئولیت داریم و بسیار
مهم است که ما بیش از مردم مراعات کنیم و
مردم این را برای خودشان الگو قرار دهند و
انشاءاهلل با تالشهایی که انجام میدهیم به

نقطه مطلوب برسیم.
رییس جمهوری اضافه کرد :با همکاری مردم
موفق شدیم از حدود  ۱۶۰منطقه قرمز به ۶۴
منطقه قرمز برسیم .بسیار مهم بود که این
مناطق قرمز به مناطق نارنجی تبدیل شوند.
مردم عزیز نیز بدانند که هر چقدر بیشتر مراعات
کنند ،محدودیتها کاهش پیدا خواهد کرد و هر
شهری کمتر مراعات کند ،در هفتههای آینده با
محدودیتهای بیشتر مواجه خواهد شد.
روحانی اضافه کرد :در گزارشهایی که در ستاد
ارائه شد ،هفت شهر وضعیت قرمز شدید داشتند
و در نشست امروز به استانداران و فرمانداران این
هفت شهر اعالم شد که شرایط صعودی در ابتال
به کرونا دارند .البته شرایط بعضی از شهرستانها
مناسب است و حتی نزولی شده ولی این هفت
شهرستان در شرایط صعودی قرار دارند و باید
حتماً برای این هفت شهرستان اقدامات فوری
و وسیع انجام بگیرد تا در آینده دچار مشکالت
نشویم.
وی همچنین درباره وضعیت تهران یادآور شد:
شرایط تهران نارنجی اما لب مرز است و همه
نیروها باید تالش کنند به دقت همه مقررات
اجرا شود .زیرا اگر مقررات به خوبی اجرا نشود،
شهری که نارنجی شده ممکن است بعد از یک
یا دو هفته دچار مشکل شده و به وضعیت قرمز
بازگردد.
رییس دولت تدبیر و امید در پایان ابراز امیدواری
کرد :با کمک و یاری همه بتوانیم هرچه سریعتر از
مشکالتی که این ویروس برای کشور ایجاد کرده،
با فوت کمتر ،ابتالی کمتر و بستری کمتر و با
کمک به کادر درمان از پیک بیماری عبور کنیم.

ورود تستهای تشخیص سریع به چرخه شناسایی
ویروس ،روند مبتالیان شناسایی شده هم افزایش
چشمگیری داشته است.
بنابراین ،تنها شاخصی که میتواند قابل اتکا و
ارزیابی باشد ،شاخص بستری در بیمارستانهاست
که با ثباتتر و قابل ارزیابیتر است .این بیماران
که با تست مثبت کرونا بستری هستند ،در صورت
بهبودی جزو بهبود یافتگان و در صورت فوت ،جزو
فوتیهای کرونا ثبت میشوند.

اجرایی از اول آذر ،تا حدودی موثر واقع شده و در
حال حاضر  ۶۴شهرستان در وضعیت قرمز کرونا
قرار دارند و این در حالیست که این میزان در
ابتدای آذر ماه ۱۶۰ ،شهرستان بود.
هرچند تعداد شهرهای نارنجی از  ۲۰۸شهرستان
در ابتدای آذر به  ۲۷۸شهرستان رسیده و این
زنگ خطری برای افزایش مجدد تعداد شهرهای
قرمز کرونایی محسوب میشود .همچنین تعداد
شهرهای زرد کرونایی هم از  ۸۰شهرستان به ۱۰۶
شهرستان رسیده است.

شاخصهای فوتی و بستری کاهشی است
همان طور که گفته شد ،آمار مبتالیان با تست
مثبت کرونا در ماههای اخیر روند افزایشی داشته
که این موضوع ناشی از انجام تست روزانه بیشتر
و تمرکز بر بیماریابی است .اتفاقی که باید در کنار
قرنطینه بیماران و جلوگیری از تردد آنها در سطح
جامعه همراه باشد که موثر واقع شود .این روند
افزایشی از  ۲۷مهر ماه  ۱۳۹۹آغاز شده است .در
آن بازه زمانی ،تعداد مبتالیان شناسایی شده روزانه
تقریبا بین  ۳هزار و  ۸۰۰تا  ۴هزار نفر در روز بود
که این روند در حال حاضر به  ۱۱هزار تا  ۱۳هزار
و  ۳۰۰بیمار شناسایی شده روزانه افزایش پیدا
کرده است.
میانگین شاخص بستری با تست مثبت کرونا در
کل کشور ،در نیمه آبان ماه حدود  ۲۹۰۰نفر بوده
که بعد کم کم سیر نزولی پیدا کرده و در هفتههای
اخیر ،شاخص بستری با تست مثبت کرونا به حدود
 ۱۸۰۰نفر رسیده است.
رنگ کرونا به رفتار اجتماعی بستگی دارد
با همه این اوصاف ،کرونا همچنان در شهرها و
کشورها میتازد و جان میگیرد ،اما آنچه در
همه ماههای اخیر به اثبات رسیده ،تاثیر مستقیم
رفتارهای اجتماعی و مسئوالن در برابر بیماری
کووید  ۱۹است.
محدودیتهای کرونایی اجرا شده که هفتههای
اول آبان ابتدا در  ۴۳شهرستان و سپس در ۴۶
شهرستان اجرا شد و همچنین محدودیتهای

جزییات تبدیل وضعیت رنگهای کرونایی
شهرستانها
علی رضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا درباره وضعیت رنگ بندی شهرها گفت:
محدودیتهای جدید کرونایی از شنبه اول آذر در
 ۴۴۸شهر شامل  ۱۶۰شهر با وضعیت قرمز۲۰۸ ،
شهر با وضعیت نارنجی و  ۸۰شهر با وضعیت زرد به
مدت دو هفته به اجرا در آمده بود .در حال حاضر
 ۶۴قرمز ۲۷۸ ،نارنجی و  ۱۰۶زرد داریم.
وی درباره جزییات تبدیل وضعیت این شهرها به
خبرنگار سالمت ایرنا بیان کرد :در مجموع از ۱۶۰
شهر با وضعیت قرمز در ابتدای آذر ماه ۳۷ ،شهر
قرمز ماند ۱۲۰ ،شهر نارنجی و  ۳شهر زرد شد.
همچنین از  ۲۰۸شهرستان با وضعیت نارنجی۲۳ ،
شهر قرمز ۱۳۶ ،شهر نارنجی و  ۴۹شهر زرد شد.
رییسی اظهار کرد :از مجموع  ۸۰شهر با وضعیت
زرد نیز ۲۶ ،شهر نارنجی و  ۵۴شهر در وضعیت زرد
باقی ماند .با اضافه شدن  ۳شهر که قبال وضعیت
قرمز و  ۴۹شهر که وضعیت نارنجی داشتند ،در
حال حاضر تعداد شهرستانها با وضعیت زرد به
 ۱۰۶شهرستان رسیده است.
به هر حال در این هفته وضعیت شهرها به این
صورت خواهد بود و همچنان فعالیت مشاغل گروه
یک در مناطق قرمز ،مشاغل گروه یک و دو در
شهرهای با وضعیت نارنجی و مشاغل گروه یک
و دو و سه در شهرهای با وضعیت زرد مجاز است.

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از تداوم
محدودیتهای تردد بین جادهای و نیز ممنوعیت تردد شبانه خبر
داد.
سرهنگ احمد شیرانی ،درباره اینکه آیا به تغییر وضعیت کرونایی
یکسری از شهرهای کشور به وضعیت نارنجی محدودیتهای تردد
همچنان اجرا میشود یا خیر گفت :محدودیت ترددی که شامل
ممنوعیت ورود پالکهای غیر بومی و خروج پالکهای بومی بود
همچنان ادامه دارد .البته تهران و البرز با توجه به پیوستگی که
دارد به صورت پکپارچه دیده شدهاند.
وی ادامه داد :همچنین ممنوعیت تردد شبانه از ساعت  ۲۱تا چهار
صبح نیز برابر اعالم انجام شده در شهرهای نارنجی نیز عالوه بر
شهرهای قرمز همچنان ادامه دارد.
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از کاهش
به طور متوسط  ۴۰درصدی ترددها در کل کشور از زمان اجرای
محدودیتهای کرونایی خبر داد و گفت :طی این دو هفته حدود
۳۰۰هزار خودرو نیز به دلیل عدم توجه به ممنوعیت های اعمال
شده تردد جریمه شده اند.
شیرانی از مردم خواست که همچنان به رعایت پروتکلهای
بهداشتی توجه کرده و از تردد غیرضروری وانجام مسافرت در این
ایام خودداری کنند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

منع تردد شبانه برای  ۲۷۸شهر
در وضعیت نارنجی کرونا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از اعمال منع تردد شبانه (از
ساعت  ۹شب تا  ۴صبح) برای شهرهای در وضعیت نارنجی کرونا
عالوه بر شهرهای قرمز خبر داد.
دکتر علیرضا رییسی با اشاره به جلسه روز گذشته ستاد ملی
مقابله با کرونا ،گفت :دو مصوبه در ستاد مطرح شد .مصوبه اول
منع تردد از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح در شهرهای نارنجی عالوه بر
شهرهای قرمز است .این محدودیت قبال در شهرهای قرمز اعمال
شده بود ،اما برای شهرهای در وضعیت نارنجی کرونا هم منع تردد
شبانه مصوب شد.
وی افزود :یعنی در  ۲۷۸شهری که نارنجی هستند ،منع تردد
شبانه اعمال می شود و با توجه به قید جمعیتی که گذاشته شده،
این مصوبه اجرایی می شود.
رییسی ادامه داد :مجددا تاکید می کنم با توجه به سرد شدن هوا و
فصل زمستان ،مهم ترین عامل ایجاد بیماری و انتشار آن دورهمی
های خانوادگی است؛ چراکه این موضوع می تواند تا  ۵۱درصد
عامل انتشار بیماری باشد .خواهشم آن است که این موضوع رعایت
شود .منع ترددهای شبانه هم بیشتر روی همین موضوع تاکید می
کند که بحث دورهمی های خانوادگی کم شود.

ممنوعیت استفاده از تست سریع کرونا
در بیمارستانها و آزمایشگاهها
مدیر نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص طبی معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ممنوعیت استفاده از تست
سریع  covid-۱۹در بیمارستانها و آزمایشگاههای تشخیص
طبی خبر داد.
دکتر سید محمدرضا یثربی ضمن بیان این مطلب گفت :استفاده
از تست سریع کرونا در بیمارستانها و آزمایشگاههای تشخیص
طبی ممنوع است و در این مراکز باید حتما از روش PCRاستفاده
شود.
وی خاطرنشان کرد :با آغاز توزیع کیت سریع تشخیص کرونا در
کشور ،این تست فقط در پایگاههای سالمت و مراکز بهداشتی
به منظور غربالگری استفاده میشود و مردم به بیمارستانها و
آزمایشگاه های خصوصی و دولتی مراجعه نکنند.
یثربی تاکید کرد :با توجه به اینکه کاربرد مهم این تست برای
غربالگری بیماری کرونا است.
به همین دلیل استفاده از آن در مراکز درمانی لزومی نداشته و
در صورت استفاده ،تذکرات و برخوردهای قانونی از سوی معاونت
درمانصورت میگیرد.
رییس اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان ،با اشاره به این که
پاسخ این تست ظرف مدت زمان  ۲۰دقیقه مشخص میشود ،افزود:
نتیجه منفی این آزمایش احتمال بیماری فعال را به طور کامل
منتفی نمیکند و در صورت مثبت شدن ،انجام آزمایش تاییدی
تشخیص مولکولی خصوصا برای افراد عالمت دار توصیه میشود.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
یثربی با بیان اینکه برای انجام این تست از نمونه نازوفانکس
استفاده میشود ،تشخیص سریع در بیماران عالمت دار مشکوک
به ابتال به کووید  ،-۱۹تشخیص عفونت در افراد بی عالمت که
سابقه تماس با بیمار مبتال به کووید -۱۹را داشته باشد(contact
 )tracingو بررسی همه گیری مشکوک در اجتماعات کوچک را از
مهمترین کاربردهای این تست برشمرد.

