احتمال دسترسی به واکسن کرونا
تا تیرماه

دانشجویان از سیاسی کاری و وابستگی
های صرفا حزبی پرهیز کنند

محقق اصلی پروژه تولید واکسن کرونای ایرانی و عضو کمیته علمی
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به جزییات روند تولید واکسن
کرونای ایرانی که به تازگی مجوز سازمان غذا و دارو و کمیته اخالق
را برای ورود به فاز مطالعات انسانی دریافت کرده است ،گفت :اگر
نتایج مطالعات انسانی این واکسن هم مانند فاز حیوانی آن خوب و
موفقیتآمیز باشد ،امیدواریم تا اواخر تیر ماه به...

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت :دانشجو باید
از هرگونه سیاسیکاری و وابستگی صرف جناحی پرهیز کند.
حجتاالسالم و المسلمین سید نصیر حسینی در حاشیه نشست
ویدئو کنفرانس طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با گرامیداشت
 16آذر روز دانشجو اظهار داشت :انتظار میرود دانشجویان و
فارغالتحصیالن دانشگاهی با حضور در مسیر علمی و پرهیز...
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امیدهای پایان
اپیدمی کرونا قوی
شده است

فوق متخصص بیماری های عفونی ،با
اشاره به اینکه امیدهای پایان اپیدمی
کرونا بسیار قوی شده است ،گفت :دیماه
رقم مرگو میر بسیار کاهش پیدا خواهد
کرد.
مسعود مردانی ،در برنامه طبیب ،تصریح
کرد :میتوانیم با اولویت بندی گروههای
پرخطر را با واکسن وارداتی و سپس عموم
مردم را با واکسن ایرانی در مقابل ویروس
کرونا واکسینه کنیم.
وی افزود :بعد از اینکه چند کمپانی بزرگ
دنیا اعالم کردند که واکسن آنها میتواند
 ۹۵درصد ایمنی ایجاد کند ،بارقهای
از امید در دل مردم دنیا ایجاد شد.
خیلیها اوایل در مورد اینکه این بیماری
و حتی واکسن ایمنی میدهد یا نه شک
داشتند ،اما این ناامیدیها خوشبختانه در
هفتههای اخیر با تحقیقاتی که در این
زمینه شده تا حدودی از بین رفت ،چرا
که مقاالت خیلی قوی آمده که افرادی که
کرونا میگیرند تا مدتها حتی تا یک سال
بیماری را نخواهند گرفت ،اما این ممانعت
نمیکند از اینکه حتماً باید رعایتهای
الزم را انجام دهند.
مردانی گفت :در حال حاضر در دنیا نقش
بسیار عمدهای دادند به افرادی که این
بیماری را گرفتند ،چرا که حتی گفتند در
کشورهایی که شاید تعداد واکسن به حد
کافی نباشد الزم نیست افرادی که بیماری
را گرفتند فع ً
ال واکسن بزنند .من هم از
همان ابتدا همیشه تأکید داشتم که خیلی
از بیماریهای ویروسی دستگاه تنفسی
فوقانی ایمنی مادامالعمر میدهند.
وی ادامه داد :در حال حاضر نیز باالی
 ۱۵۰کمپانی بزرگ دنیا با تمام سرمایه
کار میکنند تا این واکسن را به ...

در کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست ؛

 211کیلومتر
فیبر نوری در استان

شمار قربانیان کرونا در استان
به  ۳۴۸نفر رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت :شمار
قربانیان کرونا در استان به  ۳۴۸نفر رسید .پرویز
یزدان پناه ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران،
افزود :امروز از  ۲۳۴نمونه دریافت شده از
آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج ۴۳ ،درصد
موارد مثبت شد .وی تصریح کرد :بیشترین موارد
در شهرستانهای بویراحمد با  ۴۳درصد ،کهگیلویه
 ۳۳درصد ،دنا  ۱۰درصد و بقیه موارد مثبت در
سایر شهرستانهای لنده ،گچساران و بهمئی به
ثبت رسید .یزدان پناه گفت :در حال....
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 ۱۲میلیارد ریال شهریه

نمک پاشی بانک های
استان بر زخم مردم

به دانشجویان استان
پرداخت شد

تماسهای پی در پی بانکهای کهگیلویه و
بویراحمد با مشتریان برای پرداخت قسط وام
بر زخم تاول زده کرونایی مردم ،نمک میپاشد.
در شرایطی که کرونا ویروس کسب و کارها
را کساد کرده و بازار را زمین گیر کرده است،
تماسهای پی در پی بانکها برای پرداخت قسط
بر زخم تاول زده کرونایی مردم ،نمک میپاشد و
روز به روز بر دردها اضافه میکنند تا جایی که
گفته میشود افرادی را در این شرایط کرونایی به
صورت حق الزحمهای بکار گرفته تا با مردم برای
پرداخت اقساط معوق تماس بگیرند...
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توضیحات آقای وزیر در خصوص نحوه

برگزاری امتحانات دیماه دانش آموزان

وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اینکه
مشمولین قانون استخدامی مجلس تا سال
آینده استخدام میشوند ،افزود :با همکاری
وزارت نفت و سازمان برنامهوبودجه،
بخاریهای نفتی برای همیشه جمعآوری
میشوند
محسن حاجی میرزایی در حاشیه برنامه
گفتگوی هفته و در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :یکی از دستگاههایی که بیشترین
ارتباط ،همکاری و هماهنگی را با آموزش
و پروش را دارد سازمان بازرسی کل کشور
است .آموزشوپرورش یکی از گستردهترین
دستگاههای کشور که با تعداد زیادی نیروی
انسانی در همه نقاط کشور حضور داریم
بنابراین بیشترین تعامالت را با سازمان
بازرسی کل کشور داریم.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به شرایط ناشی
از کرونا ،تصریح کرد :تماممسیرهایی که تا
قبل از کرونا میرفتیم با شیوع این ویروس و
تعطیلی مدارس مسدود شد و باید مسیرهای
جدیدی را ایجاد و جایگزین میکردیم
بنابراین در این راستا نیازمند هماهنگی و
همکاری با سازمان بازرسی کل کشور است.
وی بابیان اینکه همکاری بسیار خوبی بین
آموزشوپرورش و سازمان بازرسی کل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد؛

کشور وجود دارد و مقررشده آموزش نیروی
انسانی آموزشوپرورش توسط این سازمان در
موضوعات موردتوجه سازمان بازرسی انجام
شود ،گفت :در مورد برخی از قوانینی که
معطلمانده و موردنیاز آموزشوپرورش است
مقررشده سازمان بازرسی کل کشور همکاری
الزمه را ارائه دهد.
وی ادامه داد :سرمایه اصلی آموزشوپرورش
اعتماد جامعه است بنابراین همکاری ما با
این سازمان میتواند اعتماد عمومی و هم
اعتماد مجموعه ارکان نظام را به مجموعه
آموزشوپرورش افزایش دهد.
عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به جلسات
متعدد هفتههای اخیر در خصوص برگزاری
امتحانات دیماه ،عنوان کرد :با یک وضعیت
ثابت روبهرو نیستیم بلکه شرایط متفاوت است
بنابراین با توجه به صالحدیدهای ستاد کرونا
همکاران ما مشغول بررسی و مطالعات در این
زمینه و همچنین تعامل با ستاد ملی کرونا و
معاونان آموزشی هستند و تا قبل از شروع
امتحانات روش برگزاری اعالم خواهد شد.
وی اضافه کرد :آزمونهای حضوری و مجازی
هر دو در دستور کار خواهد بود در این
زمینه کیفیتها و روشهای مختلف آزمون
را بررسی و شناسایی کردیم آنچه برای ما

مهم است استفاده از روشهای اطمینانبخش
در برگزاری امتحانات است تا از فراگیری
محتواهای درسی توسط دانش آموزان
مطمئن شویم بنابراین همه تالش ما در این
راستا است.
وزیر آموزشوپرورش خاطرنشان کرد :بر اساس
ارزیابی ما از برگزاری امتحانات نهایی سال
 ،۹۹تعداد شرکتکنندگان و هم نمرات دانش
آموزان در مقایسه با سال قبل افزایشیافته
است بنابراین علیرغم اینکه بخشی از سال
تحصیلی قبل را بهصورت مجازی داشتیم اما
نتیجه کار قابلقبول بود.
وی در خصوص برگزاری امتحانات در دیماه
گفت :پیشنهادهایی در این زمینه ارائهشده که
هنوز هیچیک قطعی نشده است.
حاجی میرزایی در پاسخ به سؤالی در
خصوص جذب نیروهای نهضتی ،حقالتدریس
و پیشدبستانی بر اساس مصوبه مجلس،
گفت :همه مواردی که در قانون آمده است
حتماً رعایت خواهد شد و افراد بر این اساس
قطعاً استخدام خواهند شد بنابراین بخشی
از واجدان شرایط امسال و تعدادی همسال
آینده استخدام میشوند امسال متناسب با
بودجه اختصاصی  ۲۵هزار نفر را جذب کردیم
که باید دوره یکساله را بگذرانند و برای بقیه
افراد نیز درخواست ردیف استخدامی کردیم
در این خصوص جای هیچ نگرانی برای افراد
مشمول نیست.
به گزارش مرکز اطالعرسانی و روابط
عمومی وزارت آموزشوپرورش ،وی درباره
حذف بخاریهای غیراستاندارد از مدارس
کشور ،گفت :در دو سال اخیر اقدام بزرگی
در این زمینه انجامشده ،در تمام مناطقی که
دسترسی به گاز داشتهاند بخاریهای نفتی
جمعآوری شدند در خصوص سایر مناطق
همظرفیتی در قانون بودجه پیشبینیشده
است تا با همکاری وزارت آموزشوپرورش،
وزارت نفت و سازمان برنامهوبودجه و
تخصیص اعتبار از سوی وزارت نفت این
مشکل برای همیشه حل شود.

پروازهای
فرودگاه یاسوج
افزایش یافت
2

2

توصیه اساسی برای
خانوادههای مبتالیان
به کرونا
3

دانشجویان

مصداق نبض بیدار جامعه هستند

رئیس جمهور با گرامیداشت روز دانشجو،
شانزدهم آذر را نماد خردگرایی ،آزادیخواهی و
روز تجلیل از مبارزات سرنوشتساز دانشجویی
دانست و اظهارداشت :قدمهای استوار دانشجو،
همواره همگام و همراه با ملت بزرگ ایران بوده
و دانشجوی این سرزمین به همان اندازه که
در عرصه دانش فعال است ،در صحنه دفاع از
کیان و هویت دینی و ملی خود نیز امیدآفرین
و فداکار است.
متن پیام حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شانزدهم آذر در تقویم ما؛ نماد خردگرایی،
آزادیخواهی و روز تجلیل از مبارزات
سرنوشتساز دانشجویی است .دانشجویان فهیم
و بصیر کشور ،همواره ثابت کردند که دانشجو نه
فقط جوینده دانش ،جوینده آزادی و استقالل
هم هست.
این رخداد به خوبی ثابت کرد که قدمهای
استوار دانشجو ،همواره همگام و همراه با ملت
بزرگ ایران بوده و دانشجوی این سرزمین به
همان اندازه که در عرصه دانش فعال است ،در
صحنه دفاع از کیان و هویت دینی و ملی خود
نیز امیدآفرین و فداکار است.
دانشجویان مصداق نبض بیدار جامعه و
سرمایه واقعی و ماندگار کشور و کلید سعادت
فردای ایران عزیز هستند .دولت تدبیر و امید
با تکریم رسالت تاریخی دانشجویان ،نگاه
نقادانه و مشارکت و حضور سازنده آنها در

تصمیمسازیها را برای توسعه کشور ،همواره
فرصتی ارزنده میدانسته و میداند.
در همین دوره سخت و طاقتفرسای جنگ
اقتصادی و شیوع کرونا که کشور با کمبودهای
فراوان به ویژه در زمینه تجهیزات و امکانات
بهداشتی و پزشکی مواجه شد ،دانشگاهیان و
دانشجویان پرتالش ما در عرصههای مختلف
علمی و صنعتی ،نقشی پیشرو در کنترل و مهار
کرونا داشتند و افتخاراتی خلق کردند که ثمرات
آن در آینده بیشتر نمایان میشود.
از اینکه بر خالف رویه هفت سال گذشته،
امسال با توجه به تعطیلی دانشگاهها و به

دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی امکان دیدار
حضوری با دانشجویان عزیز برایم میسر نشد ،با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روز دانشجو،
این روز را به همه دانشجویان و دانشگاهیان
تبریک میگویم و امیدوارم به زودی شرایطی
فراهم شود تا بتوانم در سال پایانی دولت در
جمع صمیمی شما دانشجویان عزیز حضور پیدا
کنم.
ع ّزت و سرافرازی روزافزون همه دانشجویان و
دانشگاهیان کشور را از درگاه خداوند بزرگ
مسألت دارم.

پایگاه خبری صدای دنا

www.sedayedena.ir
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دانشجویان
از سیاسی کاری و وابستگی
صرفا حزبی پرهیز کنند

سیری در استان

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت:
دانشجو باید از هرگونه سیاسیکاری و وابستگی
صرف جناحی پرهیز کند.
حجتاالسالم و المسلمین سید نصیر حسینی
در حاشیه نشست ویدئو کنفرانس طرح شهید
حاج قاسم سلیمانی با گرامیداشت  16آذر روز
دانشجو اظهار داشت :انتظار میرود دانشجویان
و فارغالتحصیالن دانشگاهی با حضور در مسیر
علمی و پرهیز از هرگونه سیاسیکاری و وابستگی

رویداد

شمار قربانیان کرونا در استان
به  ۳۴۸نفر رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت :شمار قربانیان
کرونا در استان به  ۳۴۸نفر رسید.
پرویز یزدان پناه ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران،
افزود :امروز از  ۲۳۴نمونه دریافت شده از آزمایشگاه
سلولی و مولکولی یاسوج ۴۳ ،درصد موارد مثبت شد.
وی تصریح کرد :بیشترین موارد در شهرستانهای
بویراحمد با  ۴۳درصد ،کهگیلویه  ۳۳درصد ،دنا ۱۰
درصد و بقیه موارد مثبت در سایر شهرستانهای لنده،
گچساران و بهمئی به ثبت رسید .یزدان پناه گفت:
در حال حاضر سیصد و شش بیمار مشکوک و قطعی
کرونایی در بیمارستانهای استان بستری هستند که
از این تعداد یکصد و سی بیمار کرونایی قطعی بوده و
 ۲۹بیمار در بخشهای ویژه تحت درمان هستند .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه از مجموع
مبتالیان به کرونا در کهگیلویه و بویراحمد ،هفده هزار
و  ۷۴۲نفر بهبود یافته گزارش شده است ،خاطرنشان
کرد :با توجه به افزایش ظرفیت نمونه گیری در استان
و امکان انجام تستهای سریع ،الزم است افراد خانواده
بیمار و کسانی که با بیماری تماس داشتهاند ،به مراکز
نمونه گیری در مراکز  ۱۶ساعته مراجعه نمایند تا از آنها
تست کووید  ۱۹انجام شود .وی خاطرنشان کرد :اگر چه
کرونا بخشی از واقعیت زندگی بشری شده ،اما نمیشود
تمام فعالیتهای انسانی را به طور کلی متوقف کرد .یزدان
پناه افزود :بنابراین ادامه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
با رعایت موازین بهداشتی گره خورده است که اگر مردم
همراهی خود را کم رنگ کنند ،این محدودیتها ادامه
خواهند داشت .رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت:
نباید به آمار کاهشی بیماران بستری متکی و از رعایت
دستورالعملهای بهداشتی غافل شد .وی افزود :در صورت
کاهش رعایت دستورالعملهای بهداشتی ،امکان افزایش
افراد مبتال وجود دارد.

 ۱۶هزار تن کود شیمیایی در
کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

معاون بهبود تولیدات گیا هی سازمان جهاد کشاورزی
کهگیلویه وبو احمد گفت :تاکنون  ۱۶هزار تن کود اوره
بین کشاورزان این استان برای کشت پاییزه توزیع شده
است .شهرام عسکری با اشاره به افزایش  ۱۰درصدی
توزیع کود در استان نسبت به سال گذشته اظهارداشت:
 ۲۳هزار تن از سوی خدمات حمایتی و پنج تن دیگر نیز
از سوی تعاون روستایی توزیع خواهد شد.
وی بیان کرد :در سال زراعی جاری هیچ گونه کمبود
کودی در استان نخواهیم داشت .عسکری اضافه کرد:
کودهای توزیع شده در استان تکلیفی و کودهای
غیرتکلیفی هستند .وی افزود :کودهای تکلیفی را وزارت
وسازمان جهاد کشاورزی خارج از کشور خریداری و در
اختیار کشاورزان قرار میدهد .عسکری ادامه داد :کودهای
غیر تکلیفی را نیز شرکتهای مختلف داخلی و خارجی
تهیه و تولید و از سوی کارگزاریها و فروشگاههای جهاد
کشاورزی بین کشاورزان توزیع می کنند .معاون بهبود و
تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی تصریح کرد :پیشبینی
میشود  ۶هزار و  ۵۰۰تن بذر اصالح شده برای کشاورزان
تهیه شود .عسکری گفت :با توجه به نیاز کشاورزان
صادرات بذر به دیگر استانها کاهش محسوسی داشت .وی
اضافه کرد :برای تامین نیاز کشاورزان مقرر شد  ۸۰۰تن
بذر از سیلو استان خارج شود .پیش بینی می شود امسال
 ۸۰هزار هکتار زمین دیم و  ۲۲هزار هکتار زمین آبی در
مناطق گرمسیری و سردسیری کهگیلویه و بویراحمد زیر
کشت گندم برود.

مسدود شدن راه ۱۰روستای
کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کهگیلویه
و بویراحمد از مسدود شدن و اختالل در تردد راه ۱۰
روستای این استان در پی بارش باران خبر داد.
«محمد حسین نصیری راد» افزود :با وجود بارش باران
در سطح استان راههای اصلی ،فرعی ،آسفالته و شوسه ای
استان باز هستند و تردد در این راهها در جریان است.وی
اظهارکرد :جاده های خاکی  ۱۰روستای استان مسدود
شده و با مشکل تردد مواجه شده اند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کهگیلویه
و بویراحمد خاطرنشان کرد :در محورهای ارتباطی
“یاسوج -شیراز” ”،یاسوج -اقلید” و “یاسوج -اصفهان”
بارش برف داشته ایم.
نصیری راد تصریح کرد ۲۰۰ :راهدار استان کهگیلویه و
بویراحمد در قالب  ۲۴راهدارخانه ثابت و سیار و با ۱۹۸
دستگاه ماشین آالت سبک و نیمه سنگین در حال کمک
و امداد رسانی و بازگشایی راههای استان هستند.

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

صرف جناحی با بینش علمی و دانشگاهی برای
ساخت و توسعه استان و عبور از محرومیتها تالش
مجاهدانه داشته باشند .وی عنوان کرد :دانشجوی
متعهد و مسلمان ایران اسالمی در سختترین
دوران که رژیم استبدادی پهلوی نه تنها حاکم بر
ایران بلکه ژاندارم بالمنازع منطقه بود در مقابل
استکبار جهانی و استبداد داخلی قد علم کرد و در
این راه خون پاک آنها بر زمین ریخته شد.
امام جمعه یاسوج مرکز استان کهگیلویه و
بویراحمد ادامه داد :شهادت بزرگنیا قندچی و
شریعت رضوی موجب شد تا مقدمات نهضت به
رهبری امام بهتر و بیشتر آماده شود و بیشک این
روز بزرگ در تقویم نهضت اسالمی روزی جاودانه
و اثربخش است.
حسینی با اشاره به نقش دانشجویان در کنار
روحانیت در پیروزی انقالب و خونهای پاک

دیگری که از دانشجویان متعهد و انقالبی در این
راه بر زمین ریخته شد ،تصریح کرد :دانشجوی
متعهد و انقالبی چه در مبارزات پیش از انقالب
و چه در دوره مبارزات منجر به پیروزی در سال
 57و چه در هشت سال دفاع مقدس نقشآفرین
بود و امروز بیشتر دستاوردهای علمی را مرهون
همت و مجاهدت علمی دانشجویان آن روز و
اساتید و دانشمندان امروز هستیم که نمونه بارز آن
فخر دانشمندان شهید ایران زمین شهید محسن
فخریزاده است.
وی با بیان اینکه دانشجوی فهیم و انقالبی هرگز
پیاده نظام جریانهای سیاسی انحرافی نمیشود و
مطالبهگری را سرلوحه امور قرار میدهد ،افزود :در
سالهای اخیر مطالبهگری دانشجویان استان در
زمینههای مختلف بسیار کارساز و ثمربخش بوده
که بسیاری گرهها از این مسیر باز شده است.

خبر

پروازهای فرودگاه یاسوج
افزایش یافت

نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :دانشجو باید در تمام عرصهها حضور داشته
باشد و پرهیز از سیاسی کاری به معنای عدم ورود
به حوزه سیاسی نیست بلکه دانشجو باید مستقل
و آزاداندیش در حوزه سیاسی هوشمندانه حرکت
کرده و به موازات آن در حوزه علمی و پژوهشی
نیز فعال باشد.

در کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست ؛

 211کیلومتر فیبر نوری
سرپرست شرکت مخابرات کهگیلویه
و بویراحمد گفت ۲۱۱ :کیلومتر فیبر
نوری در قالب سه طرح در مناطق
باشت ،چرام ،یاسوج ،کاکان و سی
سخت در حال اجراست.
به گزارش امید مردم  ،هادی امیری
اظهار داشت :طرح فیبر نوری باشت
به چرام به طول  ۱۳۰کیلومتر در سه
فاز مهمترین طرح توسعه زیرساخت
های مخابراتی کهگیلویه و بویراحمد
است که در دهه فجر امسال بهره
برداری می شود.
وی بیان کرد :این طرح در قالب
فازهای باشت به کزنگان با پیشرفت
فیزیکی ۱۰۰درصد ،کزنگان به بناری
با پیشرفت ۹۵درصد و بناری به چرام
با ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی در دست
سرپرست شرکت
ساخت است.
مخابرات کهگیلویه و بویراحمد تصریح
کرد:طرح فیبر نوری باشت به چرام با
 ۱۸میلیارد ریال اعتبار اجرا می شود.
امیری عنوان کرد :طرح فیبر نوری
یاسوج به سی سخت به طول ۴۳
کیلومتر و پیشرفت فیزیکی ۸۰درصد
از دیگر طرح های های مهم مخابرات
استان است .وی عنوان کرد :این طرح
با هشت میلیارد ریال اعتبار در دست
اجراست .سرپرست شرکت مخابرات
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:
طرح فیبر نوری یاسوج به کاکان به
طول  ۳۸کیلومتر و پیشرفت فیزیکی
 ۵۰درصد دیگر پروژه مهم استان
 ۲هزار و  ۱۰۰بسته معیشتی در سومین
مرحله رزمایش کمکهای مومنانه هالل
احمر استان کهگیلویه و بویراحمد بین
نیازمندان توزیع شد.
در سومین مرحله رزمایش کمکهای
مومنانه جمعیت هالل احمر کهگیلویه
و بویراحمد تعداد دو هزار و  100بسته
حمایتی و معیشتی در سراسر استان
میان نیازمندان توزیع میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در
حاشیه این رزمایش افزود :با توجه به
شیوع ویروس کرونا و آسیب جدی
به برخی مشاغل و حرفهها ،موظف
هستیم که در حد توان به فکر معیشت
نیازمندان و آسیب دیدگان باشیم.
حسین کالنتری محاسبه دقیق و
شناسایی افراد نیازمند و حفظ حرمت
و شأن خانوادههایی که این بستهها را
دریافت میکنند از اولویت های مهم و
اساسی بوده و تالش شود این بستههای
معیشتی در همه نقاط و جای جای
استان به ویژه مناطق محروم و کمتر

مردم محوری اساس کار برنامه های
پدافند غیرعامل باشد

است .امیری بیان کرد :این طرح
نیز با  ۶میلیارد ریال سرمایه گذاری
انجام می شود .وی ابرازامیداری
کرد :با تکمیل این طرح ها شاهد
پایداری شبکه ارتباطی کهگیلویه
و بویراحمد شامل تلفن های ثابت،
همراه و اینترنت باشیم .وی همچنین
از احداث ۹کیلومتر شبکه فیبر نوری
در مناطق مختلف استان در سال
جاری خبر داد .وی بیان کرد :احداث
فیبرنوری در شهرستان بهمئی به
طول چهارکیلومتر و پروژه فیبر نوری
در بخش سپیدار و روستای کوشک
شهرستان بویراحمد به طول پنج
کیلومتر از جمله این طرح هاست.

وی گفت :بهره برداری از این طرح
ها منجر به بهبود خدمات شبکه های
ارتباطی و رضایتمندی مردم این
مناطق شده است .امیری با اشاره
به اینکه یکی از گالیه های مردم
منطقه دشمن زیاری ،قلعه رئیسی
و دیشموک ضعف زیرساخت های
ارتباطی است افزود :برای رفع این
مشکل طرح تعویض فیبر نوری از دو
راهی راک تا قلعه رئیسی به طول ۱۴
کیلومتر در چند روز آینده کلنگ زنی
می شود .سرپرست مخابرات منطقه
کهگیلویه و بویراحمد همچنین به
پروژه فیبر نوری آب شیرین به بن پیر
گچساران به طول  ۴۵کیلومتر اشاره

کرد و گفت :استعالمات الزم برای
اجرای این پروژه انجام شده و پس
از تامین تجهیزات فیبر نوری عملیات
اجرای آن آغاز خواهد شد.
پیش از این طرح های فیبر نوری در
 ۷۰۰کیلومتر از جاده های مواصالتی
استان انجام شده بود.
هم اکنون  ۸۳هزار و  ۵۶۵شماره
تلفن ثابت و یک میلیون و ۱۶۱
هزار و  ۶۷تلفن همراه در کهگیلویه
وبویراحمد وجود دارد .کهگیلویه و
بویراحمد حدود  ۶هزار کیلومتر راه
اعم از بزرگراه ،راه اصلی ،فرعی و
روستایی دارد.

 2100بسته معیشتی بین
نیازمندان استان توزیع شد

استاندار کهگیلویه وبویراحمد با بیان
اینکه جمعیت هالل احمر استان در
اجرای سیاستها و برنامههای ذاتی
تاکنون به خوبی عمل کرده و باید از
تمام داوطلبان و امدادگران و مدیران
آن تقدیر کرد.
کالنتری ادامه داد :از همه خیرین
و کسانی که توان مالی دارند دعوت
میکنم تا در این خدمات و رزمایشهای
خداپسندانه شرکت کنند و با کمک به
نیازمندان گامی موثر برای رضای
پروردگار بردارند.
جهان بین مدیر عامل جمعیت هالل
احمر کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت:
تاکنون تعداد  5هزار و  600بسته
حمایتی و معیشتی تحت عنوان
رزمایش کمکهای مومنانه و در سه
مرحله و در راستای تحقق شعار (هالل
احمر حلقه اتصال توان توانمندان به نیاز
نیازمندان )تأمین شده است.

و  500بازاری هستم که در ایام اخیر
تعطیل بودهاند ،این اصناف از ابتدای
شیوع ویروس کرونا تاکنون بین  75تا
 90روز تعطیل شدهاند.
وی افزود :هر روز شنوای ضجه
بازاریان هستیم ،و صدای خُ رد شدن
استخوانهایشان به وضوح لمس
میشود ،چکهای برگشتی بر سر این
اصناف آوار شدهاست ،و در نزدیکی
ورشکستگی هستند.
ارشدی خاطرنشان کرد :در ابتدای
شیوع ویروس کرونا که برخی از اصناف
اجناس بهاره آورده بودند تعطیل شدند،
و حال که شروع فصل سرما هست و
اجناس زمستانه برای فروش دارند بازار
به رویشان بستهاست 95.درصد اصناف
و بازاریان و مردم اردبیل به اجرای
محدودیتهای کرونایی پایبند بودند
وی بیان کرد :سیاستهای ستاد ملی
مقابله با کرونا غیر کارشناسی است،
و بازار شلوغ کالنشهرها را با شهرهای
کوچک و صنوف قوی و مقتدر آنجا را
با صنوف ضعیف اینجا اشتباه میگیرند.
ارشدی گفت :اگر قرار است اصناف

تعطیل شوند ،باید از  15روز قبل به
آنها اطالعرسانی شود تا اگر جنس فاسد
شدنی دارند ،فکری کنند تا متحمل
ضرر نشوند.
حسین کالنتری استاندار کهگیلویه و
بویراحمد نسبت به سخنان رئیس اتاق
اصناف واکنش نشان داد و گفت :ما که
به میل خود چنین محدودیتهایی
را اعمال نمیکنیم ،این محدودیتها
نتیجه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
است ،و تخلف از آن جرم تلقی میشود.
وی به تمهیدات دولت برای کمک
به مردم در شرایط کنونی اشاره کرد
و گفت :دولت با تمام مشکالت با
پرداخت تسهیالت ،کمکهای معیشتی
در اندیشه کاستن از مشکالت است ،و
مردم نیز همکاری کنند تا از این معضل
عبور کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:
دولت طرح بیمه اصناف را در دستور
کار دارد ،و اصناف میتوانند کسب و کار
خود را به مدت دو ماه بیمه کنند.

برخوردار توزیع شود.
وی بیان کرد :تاکنون رزمایشهای
متعدد کمکهای مومنانه از سوی
نهادها و دستگاههای مختلف از جمله
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،کمیته
امداد ،بهزیستی و سایر نهادها برگزار
شد و کمکهای خوبی در نقاط محروم
استان در بین نیازمندان توزیع شده
است.
کالنتری گفت :در این رزمایش به
همت جمعیت هالل احمر تعداد 2100
بسته معیشتی ،متشکل از  7قلم کاالی

نمک بانکهای استان
بر زخم مردم

تماسهای پی در پی بانکهای
کهگیلویه و بویراحمد با مشتریان برای
ط وام بر زخم تاول زده
پرداخت قس 
کرونایی مردم ،نمک میپاشد.
در شرایطی که کرونا ویروس کسب
و کارها را کساد کرده و بازار را زمین
گیر کرده است ،تماسهای پی در پی
بانکها برای پرداخت قسط بر زخم
تاول زده کرونایی مردم ،نمک میپاشد
و روز به روز بر دردها اضافه میکنند
تا جایی که گفته میشود افرادی را
در این شرایط کرونایی به صورت حق
الزحمهای بکار گرفته تا با مردم برای
پرداخت اقساط معوق تماس بگیرند.
کرونا ناخوانده میهمان مردم شد تا همه

مدیر فرودگاه یاسوج از افزایش پروازهای این فرودگاه به ۵
پرواز در هفته خبر داد و گفت :پیگیر اضافه شدن دو روز
دیگر نیز هستیم.
بعد از سانحه سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج
در روز یکشنبه  29بهمن ماه  96و جان باختن  66مسافر و
عوامل پروازی ،دیگر آنگونه که باید و شاید رونق به فرودگاه
یاسوج برنگشت و البته پیگیریهای مسئوالن و متولیان امر
برای افزایش پروازها همچنان ادامه دارد.
علی محسنیان مدیر فرودگاه یاسوج میگوید :با پیگیریهای
انجام شده تعداد پروازهای یاسوج به تهران و بالعکس از دو
پرواز در هفته به  5پرواز افزایش مییابد که البته پیگیریها
برای اضافه شدن دو روز دیگر نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه تا قبل از این فرودگاه یاسوج در
روزهای شنبه دوشنبه و چهارشنبه پرواز داشت ،عنوان
کرد :پرواز در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز به برنامه این
فرودگاه اضافه شده است.
محسنیان ابراز کرد :ساعت پرواز در روزهای شنبه ساعت
 11:30از تهران و  13و  50دقیقه از یاسوج ،دوشنبهها
 12:10از تهران و  14و  10دقیقه از یاسوج ،چهارشنبهها
ساعت  11:30از تهران و  13و  50دقیقه از یاسوج،
پنجشنبهها نیز ساعت  8و  40دقیقه از تهران و 10:505
دقیقه از یاسوج،جمعهها نیز ساعت  7و  50دقیقه از تهران
و ساعت  9و  55دقیقه از یاسوج انجام میشود.
وی با بیان اینکه نخستین پرواز صبح جمعهها 5دیماه
از تهران به یاسوج انجام میشود ،خاطرنشان کرد :برای
برقراری پروزارها در یکشنبهها نیز با شرکتهای هواپیمایی
در حال مذاکره هستیم که در صورت موفقیت اطالع رسانی
میشود.

چیز را تحت شعاع قرار دهد ،کسب و
کارها را تعطیل کند ،آموزش را به لبه
پرتگاه ببرد ،صلحه رحم را گوشه نشین
کند و  ،....اما درد را تنها مردم باید
تحمل کنند و دولت و بانکها نیز باید
کار خود را همچون گذشته بدون کرونا
ادامه دهند.
رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد
با تاکید بر اینکه تعطیلی بازار در
هفتههای گذشته داد بازاریان را درآورده
است ،گفت :تعطیلی بازار در روزهای
اخیر سبب خسارات فراوان به اصناف
شد ه و برخی در حال ورشکستگی
هستند.
ارشدی تاکید کرد :من صدای  6هزار

ضروری مورد نیاز خانوادههای نیازمند به
ارزش تقریبی هر بسته  4میلیون ریال
آماده شده که به سرعت به شهرستانها
انتقال داده شده تا در مناطق روستایی
و محروم توزیع شود.
وی خاطرنشان کرد :باید به گونهای
عمل کنیم که هیچ فرد نیازمندی
ضرورت نداشته باشد که به مرکزی
مراجعه کرده و باعث تجمع شود ،باید
با برنامه ریزی همه این بستهها با کمال
حفظ احترام و حرمت خانوادهها تقدیم
آنان شود.

معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با
اشاره به اینکه اجرای برنامههای پدافند غیرعامل نیازمند
زمینه و بسترسازی است گفت :استانها باید برنامه های
مردم محور را به عنوان یک اصل اساسی در پدافند غیر
عامل اجرا کنند.
سردار غالمعلی حیدری روز یکشنبه در جلسه شورای
پدافند غیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به
تهدیدات امروز کشور از سوی دشمنان و عوامل طبیعی
در حوزههای نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و سایبری اظهار
داشت :مردم محوری به عنوان یک اصل اساسی در پدافند
غیرعامل در استانها باید به خوبی اجرا شود.
وی بر تسریع در تهیه و اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل
استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد.
حیدری اظهار کرد :کمیته پدافند دستگاههای اجرای
باید آموزشها ،فرهنگ و محتوا سازی ،انجام همایش
و رزمایشها ،فعال شدن شوراهای پدافند غیرعامل
شهرستانها را در دستور کار خود قرار دهند.
وی افزود :پدافند غیرعامل به عنوان یکی از مؤثرترین و
پایدارترین روشهای دفاع در مقابل تهدیدهای دشمنان
مطرح است که کاهش آسیبپذیری و افزایش پایداری را
به ارمغان میآورد.
حیدری با اشاره به اینکه پایدارسازی زیرساختها و تولید
علم در پدافند غیرعامل تهدیدها و آسیبپذیری مراکز
حیاتی را کاهش میدهد ،اظهار داشت :ارتقای نظام
مدیریتی و اثربخش در شرایط بحران از اهداف پدافند
غیرعامل است .استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این
جلسه با اشاره به پیشرفت  ۷۵درصدی طرح جامع پدافند
غیرعامل استان گفت :تعامل خوبی بین نیروهای کشوری
و لشکری در حوزه پدافند غیرعامل وجود دارد .حسین
کالنتری تصریح کرد ۴۱۵ :برنامه پدافند غیرعامل در قالب
 ۱۴۱جلسه پدافند غیرعامل در استان برنامه ریزی و اجرا
شده است .شورای پدافند غیرعامل استان  ۸۴مصوبه و ۹۶
جلسه کارگروه استانی و  ۳۷قرارگاهی داشته است.
در این جلسه از سوی سردار غالمرضا جاللی ،رئیس سازمان
پدافند غیرعامل کشور ،حسین کالنتری استاندار کهگیلویه
و بویراحمد به عنوان برگزیده برتر اقدامات پدافند غیرعامل
در میان استانهای کشور معرفی کرد.

 ۱۲میلیارد ریال شهریه به
دانشجویان استان پرداخت شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد
با تبریک  ۱۶آذرماه روز دانشجو ،گفت ۱۲ :میلیارد و ۵۵۰
میلیون ریال کمک هزینه شهریه از ابتدای سال تحصیلی
جاری تاکنون به دانشجویان نیازمند زیر پوشش کمیته
امداد این استان پرداخت شده است.
قباد مبشری اظهار داشت :هم اینک یک هزار و ۹۶۰
دانشجوی نیازمند پسر و دختر در مقاطع و رشته های
مختلف تحصیلی زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
کهگیلویه و بویراحمد بوده و از خدمات آموزشی ،فرهنگی و
حمایتی آن بهره مند هستند .وی افزود :کمیته امداد امام
خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد بهمنظور رفع مشکالت
دانشجویان نیازمند زیر پوشش این استان و تسهیل در
شرایط ادامه تحصیل نسبت به تأمین کمک هزینه شهریه
آنان اقدام می کند .مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد ۱۷ :میلیارد و  ۴۲۰میلیون
ریال تسهیالت قرض الحسنه تا پایان سال تحصیلی جاری
به دانشجویان نیازمند زیر پوشش کمیته امداد این استان
ی شود .مبشری عنوان کرد :میزان پرداخت این
پرداخت م 
تسهیالت قرض الحسنه به دانشجویان نیازمند زیر پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد در
مقطع تحصیلی کارشناسی  ۵۰میلیون ریال ،کارشناسی
ارشد  ۱۰۰میلیون ریال و دکترا نیز  ۲۰۰میلیون ریال
است .وی ابراز داشت :پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
به دانشجویان نیازمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) کهگیلویه و بویراحمد با هدف حمایت تحصیلی از آنان
انجام می شود.
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آماری از وضعیت خودروهای تولید شده ناقص در کف
جامعه در تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد.
حجتاالسالم والمسلمین درویشیان با اشاره به کارخانه مربوط به خودروسازان ،به تعداد خودروهای
تشکیل این نشست ،هدف از برگزاری آن را بررسی شمارهگذاری نشده علیرغم فاکتور شدن ،خودروهایی
| روزنامه جوان | شماره 4740
متقاضیان
علل وجود خودروهای ناقص در کف پارکینگ ،عدم که به واسطه مشکالت حمل هنوز به
تحویل خودروهای تجاریسازی شده به متقاضیان و تحویل نشدهاند ،اهم قطعات کسری خودروهای
همچنین بررسی مشکالت خودروسازها در این زمینه تولیدی و سهم هر یک از قطعهسازان در این خصوص
برشمرد .وی گفت :طبق آماری که داریم یکی از اشاره کرد .همچنین مدیران  ۲شرکت خودروسازی
خودروسازان حدود  ۳۱هزار خودرو آماده تحویل بهيادكرد
کشور ،وابستگی به برخی قطعات وارداتی ،مشکل در
مشتریان دارد و به نظر میرسد چون ناوگان حمل و تأمین ثبت سفارش ارز ،افزایش هزینه حمل و برخی
عبداهلل ميثمي
حجت
هاي
مجاهدت
گذري بر
شهيدرا دلیل
االسالمگمرک
محیطی و
زیست
حوزه
مشکالت در
نقل مشکل دارد ،این امر صورت نمیگیرد.
اعالم
خودرو
عرضه
موقع
ه
ب
عدم
و
مشکالت
اصلی
که
سوال
این
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح
كه در مراحل پاياني عمليات كربالي 5آسماني شد
مشکل نیروی انتظامی در شمارهگذاری چیست ،اظهار داشتند .فرشاد مقیمی مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره
اخیرا ً
اختصاصی ایران
كهمجوز
داشت :حدود  ۲۰هزار خودروی تولیدی توسط دو به
خودروجنگ بود
اختالفات
گمرکحل
معمار
اینکهاي
روحاني
خودروساز کشور ،معطل پالک و شمارهگذاری است .اخذ شده و به شکل حملونقل ریلی نیز خودروها
محمدتبريزي
خواهند شد گفت :انشاءاهلل تا آخر آذر خودروها
احمد حمل
اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان
شوند.نفلوذ و رخنه در نظام نوپاي اسلالمي
بلهیدنبال
دشلمنان
پارکینگكه
دفاع مقدس
خارج م
فروش
دوران از
بازرسی کل کشور نیز ضمن ارائه گزارش و دربیان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه باید
فال روز
تالش کنیم تا التهاب بازار خودرو کاهش یابد ،افزود:
این تلقی در جامعه وجود دارد که میخواهند عمدا ً
فروردین :
متولد
بهم��ن  22 | 1394ربیعالثان��ي | 1437
ش��نبه 13
سه
خودروها را کف پارکینگها نگه دارند تا افزایش قیمت
شاید امروز دیگران منظور شما را بد برداشت کنند ،اما شانس دوباره
88498481قیمت
مجبور به افزایش
پیدا کند و یا شورای رقابت را پايداري
به سوی شما رو کرده و تا دو هفته دیگر نیز با شما خواهد بود.
کنند که این مساله منجر به بدبینی در جامعه شده
خوشبختانه امروز راحتتر میتوانید منظور خود را بیان کنید اما اگر
نشست بررسی مشکالت خودروهای ناقص و تجاری است .وی در خصوص قطعات وارداتی صنعت خودرو
کسی تالش شما را به هم زد ،غافلگیر نشوید.
مستقر شده در پارکینگ خودروسازان با حضور رییس با طرح این سوال که آیا امکان تولید این قطعات در
متولد اردیبهشت :
قنواتي
مدافع
شهيد
گفتوگوي «جوان» با فرزند و همچنين يكي از
عليرضا قطع شود،
حرمخارج کمتر و
وابستگی به
نیست تا
همرزمان داخل
سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های متولی
خوشحال و شاد باشید زیرا کدورتهایی که بین شما و فرد محبوب
برگزار شد .حجت االسالم و المسلمین درویشیان تصریح کرد :اگر توانستهایم باالی  ۹۰درصد از قطعات
تان به وجود آمده بود از بین میرود ،تا شما بتوانید باز روابطتان را
در این نشست با تاکید بر اینکه تصور مدیریت بازار را داخل کشور تولید کنیم ،چطور با وجود  ۵هزار
مثل سابق ادامه بدهید .هنگامیکه روابط تان دوباره آغاز شد در
به منظور سود بیشتر توسط خودروسازان در افکار شرکت دانشبنیان ،بخشی از این قطعات وارداتی قابل
رابطه با مسائلی که بر سر آنها بحث و مشکل داشتید دیگر سخنی
عمومی وجود دارد ،گفت :به رغم تحریمها به خصوص تولید در داخل نیست؟
بر زبان نرانید.
در حوزه هستهای ،نظامی و دفاعی شاهد پیشرفتهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص افزایش
:
خرداد
متولد
صغري خيل فرهنگ
حیرتآوری هستیم ولی در حوزه خودرو این وضعیت تقاضای خودرو در کشور ،گفت :اگر تولید باشد و
اما
باشید
کنجکاو
احساسی
نظر
از
همیشه
از
بیشتر
امروز
است
ممکن
باشي
فرقي نميكند چند سالت باشد و چه مرام و مسلكي داشته باشي .اصلش بايد آنقدر مرد
عرضه نیز به موقع صورت بگیرد ،جو روانی حاکم در
یشود.
مالحظه نم
نتیجه
دهید
انجام
را
آن
کاری
عاقبت
به
کردن
فکر
بدون
بخواهید
بودند بركت حضلور برخي چهرههلاي سرشلناس در جبههها ،اتحاد و همبسلتگي
اگركه بتواني خودت را به خيل مدافعان برسلاني .سن و سلال و قوميت و مليت هم نميشناسد.
هیجانآندارید و از
عبور کار
شما اول
نخواهد
حرمپی
مطلوبی در
ميان رزمنلدگان را بيش از پيلش تقويت ميكرد و اجلازه هيچگونله اختالفافكني
گذاشلتن و گذشتن از همه
الزم دارد و
معموالبراي
داشت.يك رمز
شلدن تنها
آلاهلل
مدافع
دوباره
که
مجبورید
بعدا
اما
هستید.
شادمان
و
مست
سر
این
و علرض اندامي را به كسلي نميداد .حجتاالسلالم شليخ عبداهلل ميثملي هم يكي
تجربهاسلت .اما همين يك نكتله ،كار را براي بسلياري سلخت ميكند و ميشلود مانعي
تعلقات
خبر
کنید.
فکر
خوب
و
برگردید
از چهرههايلي بود كله با نگاهلي فراجناحلي و بدون داشلتن حس تعلق بله حزب و
براي نرفتن .پاي حرفهلاي مادرانه ،همسلرانه ،برادرانله و پدرانه شلهداي مدافع حرم كه
متولد تیر :
جريان خاصلي ،تملام فعاليتهايش را در راسلتاي بيانلات و رهنمودهلاي امام(ره)
نشلينيم ،خوب ميفهميم كه شهدايشلان از همه تعلقات دل بريده و راهي شلده بودند.
مي
با
حاال
و
کنید!
ی
م
سیر
زیبا
احساسی
فضاهای
در
است
مدتی
شما
کالهبرداریگفتارش
ریالبا شليوه رفتلار و
مردي كه
كرده بلود.
«عليرضا قنواتي» رزمنلده ديروز جبهههلاي دفاع مقلدس از مرداني بلود كه خود
شلهيد
میلیارد
و در جهلت تقويت جبهههلا خالصه50
تواند
مهرماهمی
“احساسات”
یعنی خانه
هشتمین
ورودبه بهرام
محبوب رزمنلدگان بود و بله فردي قابل اتلكا و اعتماد بلراي همه تبديل شلده بود.
در حمص سلوريه به
1394
دلدادگلي در 11
تاننهايت
خانهو در
رسلاند
به حرمين
دفلاع از
را
از طریق فروش لیزینگی خودرو
به
را
کنید
ایجاد
باید
رشدتان
برای
که
حدودی
و
حد
لزوم
ایجادرسليد .آنچه در پي ميآيد روايتي اسلت خواندني در گفتوگو با فرزند و همرزمش.
شهادت
یک متخصص بیماریهای عفونی و خود را میل کند ،افزود :هنگامی که یکی
یادتان بیاورد .خوشبختانه شما به سادگی از دیدگاههای خود دست
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 3
گرمسیری به بیان توصیههایی برای ،از اعضای خانواده به کرونا مبتال میشود
پهلوي
حكومت
دوران
در
كه
ميثمي
عبداهلل
سپاه
در
امام
نماينده
سوي
از
ياسوج
در
انقالب
نمیکشید؛ چراکه قدرت تجزیه و تحلیل گرایانه شما خیلی قدرتمند
نفر و کشف  50فقره کالهبرداری خبر داد و گفت :متهمان با
خانواده فرد مبتال به کرونا پرداخت .بسیاری از مردم از مایعات ضدعفونی
اعضایمرداد ماه
اما س��كوت ميكرد و حرفي نميزد.
خودش دو
طعم زندان را چش��يده و به قول
منطقه9
نمايندگي امام
مسئوليت دفتر
امير قنواتي فرزند شهيد
میلیارد
در 5
خریداران
خودرو ،از
اقساطیبهو لیزینگ
ترفند فروش
است.
امید مردم به نقل از میزان ؛ کننده و وایتکس برای تمیز کردن سرویس
گزارش
روزها
به شد .آن
بود كه پيگير كارهاي سوريهاش
تومان،سال  57و
عاش��ورا را در زندان ديده بود ،در
بودند �.بوشهر � كهگيلويه و بويراحمد)
سابق (فارس
کالهبرداری کرده
متولد مرداد :
شوروشوق عجيبي داشت .حمید عمادی در پاسخ به این سوال که اگر بهداشتی استفاده میکنند ،در حالی که
کهوازخانواده
خودتلان
شمابراي
اسالمي در
چند ماه پيش از پيروزي انقالب
ميثمي
گفتگوكهباش��هيد
عزیزخانی”در زماني
منصوب گرديد .از
پایگاه
خبرنگار
کارآگاه “علی
سرهنگ
کام ً
تان مواظبت کنید و این اغلب
خودتان
شلروع ازهستید
ال قادر
اعضای خانواده به کرونا مبتال شد ،گاز و کلر این مواد برای ریه مضر است
یکی
بگوييد .پدر را چطور آدمي
بود تاازاينكه به
هرسوريه
نیازهایرادر
دانستن 40روزي
شناختيد؟ شما بهمرحله اول
تعدادیبا از
اواخر مرداد
پيروزياظهاربهداشت:
خبریباپلیس،
آبانماه  57از زندان آزاد ميشود.
امسالبيشتري
ماه و افراد
مس��ئوالن
شيراز آمد،
روش شما میباشد .اکنون با وجود این
توانست را باید انجام دهیم؟ ،گفت :و آنچه که برای پیشگیری از ابتال به کرونا
اقداماتی
مرخصي آمد در مرحله دوم بهچه
مدیر
داشتند،
متوجهاظهار
مراجعه و
آگاهی
خودرو به پلیس
من متولد  1362هس��تم و پدرم شهيد قنواتي
سختي
خریدارانميثمي
انقالب اسالمي در بهمنماه ،شهيد
بزرگش
شخصيت
شدند و
ايشان آشنا
فرد دیگری عالقهمند هستید .اما جستجو کردن ناراحتیهای خودتان
انتشار
خودروسازی با
بزرگهای
شدند .ازنگاهشرکت
نمایندگی یکی
مبتال از جمله افرادی باشد که در مورد سرویس بهداشتی اهمیت دارد
شخص
خود را به س��وريه برس��اند .اگر
متولد  1339بود .ايشان و مادرم هر دو از اعضاي
اجازه
دوس��تانش
دفترگويد:
عاملو مي
خود را بدهكار انقالب ميدان��د
شهر و به
منشانه ش��هيد،
بدتر است چناچه شما میتوانید هر نگرش منفیای را تأیید کنید.
خودرو
مسائلويژه
اي ازفروش
بهانه
مجازیتا به
فضای
پيروز در
«من به دست همين انقالبآگهي
پدرمبه این بیماری در آنها باال داشتن هواکش و تهویه مناسب است و
نش��دند.ابتال
نميدادند ك��ه برود اما حريفشریسک
بسيج بودند و بعد از آشنايي در سال  1361با هم
آزاد شده
اختالفي
اندازه
س��پاه را
سايتام ها وويژه
دوست بهتری برای دیگران بودن شما را خوشحالتر میسازد.
اينكهکرده
کالهبرداری
كرد.از آنان
مبالغی را
و چند سال به اين انقالب با
خانواده حتما باید او را نزد پزشک با توجه به اینکه فضای سرویس بهداشتی
است،
ازدواج كردند .يك س��ال بعد هم كه من به دنيا
وقتي كنارهم
راهش را پيدا كرده بود ،اين اواخر
شرايطبايد آن
بدهكارم و
است.را
خودش
ايش��ان به دليل
استثنايي خارج
متولد شهریور :
كالهبرداري
جعل و
مردمتيمی از
همتداد:
ویباادامه
آمدم .پدر ويژگيهاي اخالقي زيادي داشت كه
چه جدي
بوديم وحرف ميزديم چه ش��وخي
اکسیژن خونش را به طور مرتب کوچک است چنانچه امکان تهویه هوا
ببرندو و
دوسالي كه از زندانم مانده بود و
ميديد و نيت
مبارزهو باگروهي
کارآگاهاندس��ته
به دور از هر
هستید
مطمئن
و
کنید
ی
م
نگاه
نامحدود
و
کران
بی
شما به خط افق
پايگاه هشتم بررسی موضوع را برعهده گرفتند و موفق شدند
زبانزد خاص و عام بود .يكي از اين خصوصيات
تصميمکه از
شدهایی
ویروس
وخامتاز اينوجود
صحبتمروبا به
رويبیمار
برس��م،تا وضع
آرزويمنمایند
ميگفت بابا دعا كنيد كه من بهچک
آزاد شدم شبانه روز براي اين مردم كار كنم و قلبياش در جهت تحقق دستورات امام بود با
گرفتيد با هم به جبهه
نداشته باشد،چطور
مذهبي و مؤمن بود .ايشان اين احساس را داشت
دست حرفها
آنهااست كه
در تحقیقات پلیسی 3 ،متهم اصلی پرونده را شناسایی کنند.
طوريدارد .اما این حقه نور است!
شرايطامتداد
ترين دور
خیلی
جاهای
که این خط تا
صبر ايشان بود .پدر در سخت
گريه ميكرد
دعاكنيد ش��هيد ش��وم .خواهرم
هيچ طلبي از اين مردم ندارم ».شهيد ميثمي عملش نشان داد كه ميشود با همه كساني كه
وارد هوای
بیمار
قطرات تنفسی
ميزنند .كاش كم��ي در گفته طریق
نرود.
برويد؟
سوريه
كه ما به عنوان پرچمدار نهضت هستيم و هر جا
هايش��ان تأمل
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی عنوان کرد :کارآگاهان با
به
وافرتان
عالقه
و
عشق
کردن
کنترل
و
کردن
مدیریت
شما توانایی
با مسائل برخورد ميكرد كه شايد آن مسئلهاي
بابا هم
ویپ��در !
و ميگفت اين چه حرفي اس��ت
هایعمر
پاالیشهاي
اعتقاد داش��ت بايد از تمام فرصت
هستند با تفاهم
مخفیگاهو امام
انقالب ،اسالم
متعهد به
باي��د برايتان بگويم
س��وريه
رفتنمان هم
كه مظلوم مورد ظلم واقع ش��ود بايد برويم و از
مانند و
باقی بهمی
محیط شدهاند دراز آنجا
اینکه
ضمن
ابتالی نسوزانند.
صورتنشكنند و
كردنددرتا دلي را
اشاره به مي
شناسایی
متهمان را
توانستند
اطالعاتی،
نیست!
خوب
بودن
موافق
و
بودن
راضی
همیشه
ولی
دارید.
سفر را
براي ما قابل هضم نبود با صبوري ايشان به
كه
اس��ت كه ما
ميخنديد و ميگف��ت اين راهي
خود رادراز نيم
خود اس��تفاده كند و كارهاي
هایتوان
ميثمي را مي
برخورد كرد.
شوند.يوسف را براي فروش به بازار
حضرت
اسالم دفاع كنيم.
وقتيمی
اعضای خانواده بقیه افراد حتما موجب ابتالی سایركهافراد
یکی از
معمار و
همزمان
شهيدعملیات
متهم در
نهایت هر 3
کرده و
:
مهر
متولد
ايشان افراد میزند به مراتب از
خريدبه ریه
بردهفروشها آوردند ،عدهاي برايمواد
فصول
اکنون
برويدباز باشد ،اما هم
سوريههها
کرونا به پنجر
داد:شهيد
همرزم
راحتي حل ميش��د .يكي از نصايح هميشگي
بایدديدارمان
انتخابش كردهاي��م .در آخري��ن
ميكرد و تا
صبح شروع
ماندهدربه اذان
ساعت
حقيقي و
وحدت
استاد يك
اختالفات و
دستگیر و حل
اميد كه فرصتي پيش بيايد كه
سوريهعمادی ضمن بیان این موضوع که در
رعایتدرفاصله
ماسکهمبزنند ،ادامه
هشتم
پایگاه
تکمیلی به
های
برای بررسی
منسجم
كردبه تمام درخواستهای شما
رئیستان
كاریتان و
به صف ايستادند ،در ميان آنها مردبیشتر
ميان کمتر
امکانی
چنین
است .و ببينيد كه مردم آنجا چقدر مظلومسرد سال
صداقت یاتوصيه مي
شریكرا ب��ه
اگربود كه ما
امروزاين
پدر
پشيمان
پلیسادامه مي
ساعت 11 ،10
هنگام
هس��تند.قرار داریم و شب
شدند.قلوب آنگونه كه امام ميخواست ،نام
آگاهیداد.منتقلپيوند
مربوط به
شهيدازقنواتي
آشنايي
فقيري بود .به
امکان بهتر است سرویس بهداشتی
صورت
شما باپرهیز
بیمار و
نشدهتاايد ۲،متری با
ونیم
دوباره به ايشان گفتم كه پدر یک
ً
این
شما
اقدام
اولین
نیست.
خوشایند
برایتان
ال
اص
بدهد
منفی
جواب
بیان
عفونی
های
ی
بیمار
متخصص
این
سرد
خیلی
هوا
که
صورتی
در
دارد؛
وجود
باشد.
زندگيتان
اول
حرف
صداقت
گفت:
مي
و
را
راهش��ان
ايش��ان
اما
برگرديد؟
خواهيد
نمي
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان در بررسی های پلیسی
دورهاي
تماس مستقیم و رو چه
ايستادي؟ تو كه پول
جدااينجا
براي چه
گفتند تو
وظيفه اصلي ما هدايت جوانان سوري است .آنها
باشد،
خانواده
شود؟از فرد مبتال از سایر اوافراد
ميبا او
کردن
بوسی
اینكه
كردهگرفتن
انتخابنظر
باشد بدون در
هایتان
خواسته
رسیدن به
برای
است باكه
خانواده
اعضای
چنانچه در بهبین
نباشد،
صداقت
اگر
خانواده.
و
خود
با
بعد
خدا
اول
حتما پنجره را باز بگذارید ،اما به جرایم ارتکابی با همکاری یکدیگر اعتراف کردند ،افزود:
رفتن
به
اصرار
خيل��ي
پدر
بودند.
شدم.
آشنا
قنواتي
شهيد
با
دز
سد
در
1362
سال
کرد:من پولي
فقير گفت:
مرد
نداري.
را
يوسف
خريد
مظلوم
بیمارمردماني
هستند.
عالقهمند
ايرانيها
دیگر اقداماتی است که خانواده فرد مبتال اظهار کرد :البته در صورتی که تهویه و
برایشان بجنگید.
ارزش
برای شما
هر چقدر
آنها
باشد،
مورد پر
جزء گروكهههای
چنین امکانی وجود نداشت ،توصیه سرکرده آنها به نام “یاشار” اقرار کرد ،با کمک همدستانم ابتدا
دارند،رزمندگان
آيد .پدر از
بندش مي
چيزي پشت
كرده بود.
شد .ما در
بگیرند.دوستانه ما حدود 40نفري مي
جدی جمع
شخصینامم
اينگونه حداقل
يوسف
وجودخريد
مناسب براي
چنانچهما را
آنها وحس برادري
خطرشدند.
ظلم واقع
ندارموامابعد
باشد
داشته
هواکش
تغييرآن را
داشت .حال و هوايش هم خيليباید
:
آبان
متولد
خون و
فشار
وزن ،ودیابت،
مثال
شودچوناز هواکش و سایر دستگاههای دفتری در یکی از محله های مرکزی تهران اجاره کردیم و با
سوريهامی
دفاع مقدس بودند .ما خاطرات ايشان را در مدت
اینبرخي افراد
يكي از حرفها و طعنههاي
استفادهها و
همان وابتدا ازدر گروهان
دوستانه از
جمع
متخصص اين
برایشود.
حتماثبت مي
بهداشتیيوسف
سرویس خريداران
بیمار ازدرليس��ت
كسي
شدند.
همراهمان
حاالاضافه ديدند
عفونی
های
بیماری
تبلیغات گسترده و عنوان فروش اقساطی و لیزینگ خودرو با
محبوب
استفرد
شما و
در که بین
هایی
کدورت
خوشحال و
حسيندرراصورت
داشته باشد،
سنهمباال
اماماستفاده کنید.
نوكرهوا
تهویه
جنگ،
زیرااز زمان
باشیداش
شادس��رايي
حماسه
حضور و
پيش
ها
سال
كه
هايي
نيرو
كه
اين
همراه،
همواره
بوديم.
هم
كنار
در
رزم
هاي
گردان
همين
مدافع حرم
رزمنده
هاي
بچه
حكايت
بهترسرباز و
امکانكه ما
نداشتند و حاال
گرمسیری با بیان اینکه انجام برخی از هواکش
ميان مااستفاده شود ،احتیاجی نیست است تا طی شدن دوره بیماری شخص این متخصص بیماریهای عفونی و شرایط استثنایی افرادی از شهرهای مختلف از جمله “تهران،
را
تان
ط
رواب
باز
بتوانید
شما
تا
رود،
ی
م
بین
از
بود
آمده
وجود
تان به
همرزمانش
ب��ا
همنش��يني
محافل
و
مجالس
نبرد
ميدان
راهي
علراق
با
مقابله
براي
از
اينكه
تا
بوديم
هم
غصه
هم
و
همسفره
امکاناسم شان در ليست
نشوند الاقل
شهيد
اگر
است،
حسين (ع) هس��تيم بايد پا در ركاب مواليمان
اقدامات اعضای خانواده نظیر تنها گذاشتن سرویس جدا باشد و در صورت عدم
مبتال در مکان دیگری زندگی کند و اگر گرمسیری عنوان کرد :به طور کلی خانواده بندرعباس ،كرمانشاه ،خرم آباد ،سمنان ،تبريز ،ساري و “ ....به
در
شد
آغاز
دوباره
تان
روابط
که
ی
هنگام
بدهید.
ادامه
سابق
مثل
ميشنيديم.
زندانیمردم
شلدند چرا بايد امروز درو دفاع از
جانباز .از
شدند
مبتال(س) ثبت خواهد
شخص زينب
حرم حضرت
همانسرویسمدافعان
باشيم .ما هرچه داريم از امام حسين(ع) داريم.
بهداشتی
کردن
تعدادي جدا
دروبسته
شهيداتاق
تعداديیک
کردن بیمار در
دفتر ما مراجعه کرده و با پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد در
سخنی
دیگر
داشتید
مشکل
و
بحث
آنها
سر
بر
که
مسائلی
با
رابطه
نباشند حتما
ندارد،
رابطه شما با پدرتان چطور بود؟
مبتال به کرونا باید حواسشان به
عراق و سلوريه جان خود را از دسلت
سایرجنگ
همراهدربودم.ازهم در
زمان با
نگرانهم به
افرادو نبایدشد .ما
بیماربگذاريم
كش��ور را كنار
نگرانمذهب و
بحث دين،
بود.اين نيت راهي شديم.این امکان وجود اگر
قنواني زیر
شهيددارو از
غذا و
عبور دادن
و همچین
صف انتظار تحویل خودرو قرار گرفتند که پس از اینکه پول
ندارید
عاشقاین جوابها
پاسخ
نرانید .زیرا شما
زبان
باي��دکنند.
الزمدررا رعایت
شما و شلهيد قنواتي و نکات
به من
دیگربود،
دوس��تانش گفته
به يكي از
بر پدر
چيست؟
احتیاجیشما
بدهند .نظر
معموال
مبتالیان
که
چرا
باشد
بیمار
تغذیه
در
هم
آن
از
بعد
و
سپاه
در
خدمت
دوران
در
هم
همرزمانتان
ما
فقط
دني��ا
كل
مس��لمانان
از
بگوي��م
های متقاضیان به مبلغ  50میلیارد ریال رسید دفتر را تخلیه
اتاق و کارهایی از قبیل میتواند موجب وی ادامه داد :از آنجایی که ویروس در
خداوند
عنایت
با
او
باز
که
خواستید
ی
م
را
تان
محبوب
فرد
تنها
شما
اینکه در
براي تاکید
پيشضمن
دوران دفاع مقدس سالهاوی
بچهها هس��تم و دوستش��ان دارم اما اين را در
از اين صحبتها خيلي پيش ميآيد و در آينده
رفاقتي  32ساله.
ميدان نبرد
اشتهاینيرو
صورت همه توان،
دش��منان ما از
آنجابرهس��تيم.
خود را از دست میدهند در حالی و متواری شدیم.
قطرات تنفسی وجود دارد و در ادرار و
سوريه؛روحیه
دستدررفتن
ناراحتی فرد مبتال و از
دوست
خيلي
ايشان
داد.
نمي
نشان
ما
به
ظاهر
است.
بازگشته
شما
سوی
به
شنيد.
خواهيم
بسيار
ها
حرف
دست
اين
از
هم
یکی از واعضای
ابتالی
اس��الم تغذیه
کرونا که
خاطره آش��نايي من و عليرضا قنواتي اينطور
جهاد در
دفاع از كشلور راهي جنگ و
خانوادهبرايبهنابودي
تجهيزاتش��ان
استفادهمناسب در دوره بیماری از اهمیت وی تصریح کرد :تحقیقات پلیسی برای شناسایی سایر جرایم
موجود نیست ،احتیاج نیست به
او شود ،متذکر شد :در صورتی که بیمار مدفوع
روي
اينكه
براي
بياييم.
بار
مستقل
ما
كه
داشت
مرگ
گوييم
مي
وقتي
م��ا
كه
بگويم
آنها
به
بايد
:
آذر
متولد
بیماری
كنند.بهايناین
سایرین
عراق شلديد و امروز بنا بلهامکان
بودكه كن��ار س��د دز بوديم .يكب��اره ديديم
مقتضيات
منافعي
دهد كه
نشان مي
ابتالی مي
چههای
باال آنهاویژ
برخوردار است و بسیاری از بیماران احتمالی انجام و کارآگاهان موفق شدند سایر مالباختگان را نیز
دستش را بشوید و از تماس با چشم ،دهان طور افراطی از مواد ضد عفونی کننده
یك ما نبود و
دور و بر
بايس��تيم ،زياد
پاي
احساس و كينهورزي با مردم
مان دشمني
سوءتفاهم بر
نيت و
امريكاكرده
تالش
كردن
خودمانبرای رفع
شما امروز
بیمار در
خانواده
است،
جوان رش��يدي از اين طرف س��د تا آن طرف
رفتهايد.
زمان براي دفاع از همين مردم
خامنهاي هر
ب��ه فرموده
ميكنند.
یادآور شد:را دنبال
ضعف ناشی از بیغذایی به دلیل کم در سایر استان ها شناسایی کنند.
صورتامام دچار
و بینی خود خودداری کند و همچنین استفاده شود و هنگامی که ما میگوییم
خودتان
گفت
مي
آم��د،
مي
پيش
مش��كلي
اگر
داريم.
مشكل
امريكا
دولت
با
بلكه
نيست،
امريكا
هستيم.میشوند و خانوادهها حتما باید رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی در پایان با بیان اینکه تاکنون
برايم
خيل��ي
برگش��ت.
و
رفت
ش��ناكنان
دز
بدانيم.
رفتنتان
چرايي
از
مايليم
هم
ما
باشد
داشته
حضور
امريكا
كه
جا
اشتباه
تواند
می
شما
نیت
و
قصد
طریقی
به
اما
كنید،
می
مسئولیت
چنانچه هم فرد مبتال و هم اعضای خانوداه بهتر است سرویس بهداشتی فرد مبتال جدا مشاهده کوچکترین عالئم بیماری نباید آن اشتهایی
ویژوهای به تغذیه عضو بیمار داشته  50تن از مالباختگان شناسایی شده اند ،افزود :هر  3متهم با
كنيد.
حل
را
مشكلتان
وقتي
بود.
طور
همين
هم
مقدس
دفاع
دوران
در
كسي
چه
رشيد
جوان
اين
بدانم
كه
بود
جالب
شديم،
راهي
مقدس
دفاع
براي
ما
كه
هم
زمان
آن
توجهاست
بایددر اين دنيا
جنايت و ظلم
جور،
نماد
امريكا
می
صحبت
واضح
خیلی
كه
كنید
فكر
شما
اگر
حتی
شود.
تعبیر
را به حساب سرماخوردگی بگذارند
داشتهباشند و فاصله مناسب را باشد به دلیل هوای موجود در آنجا است
ماسک
شدند.
قضائی روانه
مجرميتفضااز سوي
انقالب ،قرار
مشكالتش��ان،
دیگران م��ردم
كنید،در قب��ال
ام��ا
عراق كه
كنند.رفتنداوبا مردم
تفسیر صدام
اشتباهبه جنگ با
پدران ما
حاال فرصت و
ناپذير
خستگي
در جمع
زندانهايش
س��خنراني
مرجع يكي از
نهاد و در
اس��ت؟! از همان جا با او آشنا ش��دم و در يك
عش��ق امام
است كه
ايستادن ،چيزي
مقابل اين
قبال شما را
گفتهدرهای
ممكنو است كه
ظلم و ضمن
بگیرند
افتخاردر نظر
خود را کرونا
صرفاً بحث خاك و زمين نبود .ما بهبیماری
بسیار
باید
همچنین از نظرمردروحی
باشند،
مکان
این
کف
با
خیلی
افراد
است
بهتر
و
تماشای
برای
تواند
ی
م
بیمار
کنند،
رعایت
رفع
در
هم��واره
نبودند.
اينط��ور
دوستانش��ان
حاكم
دولت
با
بلكه
نداشتند،
عداوتي
و
دشمني
كردن
دنبال
براي
را
اهداف دينياش مناسب رزمندگان اظهار داشت«:برادران! پيشروي
كل
ما
براي
رفتيم.
(س)
بيت
اهل
و
(ع)
حسين
تانك
گروهان
فرمانده
ايشان
بوديم.
گروهان
است.
رسيد
ما
به
شد.
خواهید
گرفتار
بیشتر
بدهید،
توضیح
بیشتر
كه
هم
هرچقدر
تلویزیون و یا صحبت کردن با خانواده از کار نداشته باشند و در همان حدی که در رعایت قرنطینه ،حتما به پزشک مراجعه به بیمار توجه کنند و با او با مالطفت و
پيشقدم ميشد.
مشكالت
داشتند كه براي تجاوز به
مشكل
كنید.عراق
آن زمان
روحیهدر اين راه ساعتي
فردخواست
نگذارند نمي
برخورد کند و ميديد و
پيروزي
میلیاردیشكست
نشيني در خاك،
توقیفرا از و
مواد واوليه
عقب40
محموله
بود .ش��هيد قنواتي ايمان قوياي داشت كه
داريد
صحبتازخاصلي
پايلان اگلر
قنوانيآغاز روند در
ساكت
اكنون
خودشرا توجیه
فعالیتهایتان
خودشسختی
آنهاكه به
نكنید
سعی
مصرف دارو
درمان و
شهيدتا با
يوم عاشورا و كل االرض كربال است.کنند
مهربانی
کردند،
هايش مرای
داشتهتمیز
مکان را
صورت این
مواقعها عادی
نیاز
قويکه
نیست
اینگونه
سوريهآید و
بیرون
اتاق
را
جنگ
دوران
دوستان
اما
نداشت،
زيادي
درآمد
مردم
بود.
كرده
تيز
طمع
دندان
كشورمان
علميه
حوزه
در
ميثمي
شهيد
بدهد.
دست
بندرعباس انسجام و
درپيروزي ،وحدت و
حقيقت
نيست،
و
اجبار
هيچ
رفت.
و
گذاشت
همه
رشادت
آن
نبود
ايمان
اين
اگر
بفرماييد.
است.
مؤثر
زدن
حرف
كمتر
و
بودن
دارويي قاچاق
به نظافت بپردازند و جدا توصیه میشود ورود بیماری به مراحل پیشرفته جلوگیری خود را از دست بدهد چرا که روحیه در
شود.
طرد
زندانی و
باشد عضو مبتال
ً
ال
مث
دارد،
مشكل
فالني
گفت
مي
و
كرد
مي
جمع
طور.
همين
هم
از
قم
محضر اس��اتيد بزرگواري چون شهيد حقيقت شكست ،اختالف ماست .اگر خداي
نيست.
حرم
مدافع
هاي
نيرو
حضور
به
اعتراضي
و
داشت
خوزستاني
اصليت
شهيد
گرفت.
نمي
تجاوزش��ان
و
حضور
چرايي
و
علل
از
باي��د
آنها
:
دی
متولد
نمایند.
روند درمان تاثیر بسزایی دارد.
با تیزهوشی پلیس هرمزگان ،کانتینر حامل 4تن و  600کیلو
استفادهاهلبیش از اندازه از جوهر نمک،
تعصبکه
خوردن
موقع غذا
وی با
دوران
جانبازان
دوستان
نميدهد
تغییریاج��ازه
اعتقادات م��ا
آرمانیه��ا و
قدوس��ي ،آيتاهلل خزعلي و اس��تاد حائري ناكرده به واس��طه حرفهاي اختالفانگيز
نبرد حق
زياديازنسبت به
خوزستانيها
اشارهكه اینکهاكثر
توضیحخاك س��وريه و
هاما هم در
حضور
بودنعلل
بگويند تا
خواهید
مقدسشانحاال شما م
دفاع دارد و
جریان
تان
کهو انرژی
يكي ازاست
مدتی
پنجره
خصوص باز
ميدان در
اين دلهاست كه آدمي را راهي وی
مواد اولیه دارویی قاچاق به ارزش  40میلیارد ریال در ایست
بپرهیزند،
ضدعفونی
موارد
سایر
و
وایتکس
را
خود
ماسک
هستند
مجبور
افراد
س��كوت كنيم و اقدامي عليه همه
بود
زياد
هم
بيمارستانش
هزينه
و
بودند
بيمار
كه
كه
ها
تروريس��ت
شيرازي بهرهها برد .وي در يك سال تحصيلي
تمام
شوند،
سست
كارشان
در
رزمندگان
ما
معنا
تمام
به
انساني
من
همرزم
كند.
مي
كفر
با
دارند.
(ع)
حسين
امام
ويژه
به
بيت
براي
بگويندكه
بايد
آنها
گردد.
مش��خص
عراق
شما
اما
کند،
ی
م
کمکتان
محدودیتهایتان
به
بودن
آگاه
کنید.
ایجاد
داد :بهتر است برای جریان مناسبتر هوا
و بازرسی” شهید میرزایی بندرعباس” شناسایی و توقیف شد.
این
از
افراطی
استفاده
که
آسیبی
که
چرا
غذای
تنهایی
به
اتاق
در
باید
بیمار
بردارند،
را
ايشان
بيمارستان
هزينه
همرزمانشان
كمك
با
به
ورود
و
اس��الم
بردن
بي��ن
از
ش��ان
نيت
همه
علمي داشت.
خبریآن به
پایگاهو گناهان
گزارش خبرنگارعواقب
چه اهدافي آمدهاند .علت حضور ما كه مشخص
ماست“».غالمرضا
گردنسردار
پلیس،
به اندازه دو سال پيشرفت به
باید برای عقب نشینی کردن و کوتاه آمدن برنامه ریزی کنید .تنها
داشت
مشاركت
همواره
خير
امور
در
كردند.
تهيه
هاي
حرم
ما
ندهيم.
انجام
ماس��ت،
كشور
خاك
و
محروم
مناط��ق
در
گمنامان��ه
خدمت
او
ها
جبهه
در
خدمت
همچنين
وارسته
عالم
اين
است .ما رفتهايم تا س��د راه اين تروريستها و
جعفری” فرمانده انتظامی استان در تشریح این خبر بیان
بودن در میان برنامههای خیلی شلوغ تان از آنچه تصور میکنید بدتر
جايفرد”
بهدانی
کردند.سردار “عباسعلی
فارس
سمت
كنند.رئيس پليس امنيت اقتصادي استان های شرقی کشور به
و ما همه اينها را بعد از شهادتش
حضرت زينب(س) و حضرت رقي��ه(س) را
نشس��تن بر
دورافتاده را
رزمندگان
دادباو به
شهرستانترجيح مي
انتظامی همه چيز
مديريت را بر
کشفمتوجه
نس��ل امروز
استانشايد
ش��ويم.
جنايتكارها
كشفدرروغن خوراکیهاي
اقدامات
انجام
بندرعباس
ميز مأموران
داشت:
شديم.تمام کارهایتان ندارید ،شما
متوجه برای
کنید زمان
است .حتی اگر فکر می
راستای
در
داشت:
بیان
خبر
این
درباره
های
مراقبت
با
داد:
ادامه
شدند.وی
مطلع
مراجع
به
انبار
مالك
معرفي
به
اشاره
با
االن
شناختم.
دادم،
من پدر را وقتي از دس��ت
آنهاست
روي
هم
ها
نيرو
اين
اس��م
داريم.
آنجا
سرزمين
در
آموزش
و
تبليغ
كار
و
داد
ترجيح
به
و
مشكالت
خاطر
به
كرد«:اگر
مي
گوشزد
اين
از
بخشي
كه
نشود،
آن
چرايي
و
حضور
اين
اطالعاتی از تصمیم قاچاقچیان مبنی برجابجایی محموله قاچاق
سلوريه
در
را
روزي
40
اول
مرحله
بربیایید.
کارهایتان
پس
از
اندکی
ریزی
باید بتوانید با برنامه
ياسوج وپلیس
ماموران
مبارزه با
محسوس
گشت های
قضائي ،خاطر نشان کرد :كارشناسان ارزش شبانه روزی و انجام
احتكار در “شيراز”
هم نميدانم از پدر چه بايد روايت كنم .ايش��ان
«مدافع��ان ح��رم» .م��ا در دورهاي زندگ��ي
بويراحمد را
چرايي احتکار کاال،محروم
مأموريت و
دستگاهپايان
وسیلهدریک اسم
برگرديم،به
بخواهيمموضوع را
غيرهپیگیری
مطلع و
کانتینر
كهگيلويه ودارو به
جرايدو است كه
برعهده ارباب
روشنگري
متولد بهمن :
آمد .در
بود تا اينكله به
شهيدکار
گرفت.انجام
استان با
اطالعات و
امروزدر
سیمان
رفتن رایک
احتكار را  4ميليارد و  800ميليون نامحسوس در نهایت
مرخصلياموال
است.دادند.
سقوطقرار
کار خود
ثباتدستور
ویژه در
س��همصورت
راه خود را پيدا كرده بود كه رفت .اميدوارم حاال
سختي
كار
ميكنيم كه تشخيص حق از باطل
بزرگي در
شما امنیت عمومیپيش
برادران پيوسته از خداي
نوعي
فعاليت و هنر
بونکركنند.
مشخص
فارس
استان
اقتصادي
امنيت
پليس
رئيس
ممکن
که
گرچه
کنید،
فکر
عمیق
و
جدی
بسیار
که
امروز قادرید
توانست خود
مرحله دوم به سختي
نظاميشهر
احتکار در
استاز وجود یک انبار
اطالعاتی
شماسمت
شیراز از
ورودیاز شهر
برآورد كردهاند.
روغن ریال
مأموران
مذکور،
محموله
خود مسیر
خدماتاز بررسی
افزود :پس
منطقه وی
كه به آرزويش رسيده شفاعت ما را هم در محضر
نظر
کشفبه
هدايتش��ان كند.
نيست .اميدوارم خدا
داشت و
سياس��ي و
نب��رد را از ما
ادامه
حرکت توفيق
بخواهي��د كه
اسلحهتان قلمي
جهاد نيست.
این خصوص در كمتر
کیلوگرم
500
و
هزار
39
از
به
معطوف
را
ذهنتان
که
این
از
شوید.
هایی
نگرانی
است درگیر
را به سلوريه برسلاند .دوستانش
اعزام
بندرعباس
شهرستان
بازرسی شهید
روستاييان واستان
شدند.فرماندهرا انتظامی
مطلع
شد.اين كار شما ازیزد
توقیف
شهرستان
اباعبداهلل(ع)انجام بدهد.
خوراکیاس��ت.
من بهانه دريافت پول هم حرفي بيخود
ایستبهوخوبي
عشاير بويربهاحمد
او
روزهاي
قيامت وقتي
“میرزایی”داند روز
نگيرد .خدا مي
من رزمنده
داريد و
“سروستان”دست
كه در
خبر
“شيراز”
شهرستان
در
احتکار
ً
و
تن
یک
حامل
بونکر
توقیف
به
که
مواردی
ا
خصوص
آموزید،
می
بسیاری
مطالب
کنید،
گذشته ها
اجازه نميدادند كه برود اما حريفش
قاچاقچیانرا را
ببينيم ومتعلق به
کشندهراکاویان
رسيدگيکامیون
یکو دستگاه
این و
شده از
ادامهايداد :در بازرسیميانجام
خداوندیزد
گفت:
فرمانده انتظامیهم استان
چطور شلد تصميلم گرفتنلد به جمع
مدافعان
اگر روزي ي��ك ميليون تومان ه��م به
مستمندان
كمك به
دانند .در
روزه��اي مرخصي
جبههمان
در سوره
فارستر است.
دشوارتر و سخت
وگو

ت
گف
در
يگانه”
“ابراهيم
داد.سرهنگ
حال
در
که
دهد
می
نشان
شما
به
کار
این
است.
افتاده
اتفاق
تازگی
گري��هتوقیف
ببينيم،آباد “
بندرعباس،همحاجي
نظيرمحور”
ش��هدا بي در
نشلدند .پدرم راهش
کیلویی روغن
حلب 5
انباراين42
یکاينتن
خودرو،
مدافعان حلرم بپيوندند؟مشلكلي با
خبرنگارجان
ارزش ندارد كه
ب��ود .طرح
خانوادههاي
هزار و  600به
کردند .كه اي كاش
خواهيم كرد
است
نشانودهنده
خورده و
اینقلم قسم
در بازرسی از به
كرده کیلو مرفین در شیراز
تشریحرا پيدا۱۰۷
پايگاه خبري پليس ،در
و خانوادههايش��ان بدهند با
۱۰۷کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین خوراکی 47 ،هزار و  487بطری انواع روغن فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد :پس از بررسی
کنید.
رفتار
باید
چگونه
بود ،اين اواخر وقتي كنارهم بوديم
حاضررفتنشان نداشتيد؟
عزيزي را ب��ه خاطر آن به خط��ر
خوابگاه براي دانشآموزان مس��تمند از فكر مرخصي نرفته بوديم ».س��رانجام ش��هيد
كه وظيفه شما از همان ابتداي خلقت پيامبر تا
پدر داشت :ماموران پليس امنيت فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف
بيندازيم.بیان
اين خبر
بارنامه ،پته گمرکی و پایش سیستمی مشخص شد اسناد و
اسفند
متولد
وحرف ميزديم چه شلوخي و چه
پ��در :تصميم گرفتند راهي س��وريه
زماني كه
همچنین 11
زیتون و
های سرخ
دستگیر
سیمان حامل یک تن و  ۱۰۷کیلو کشف و در این رابطه
اقتصادينقدي و
من و مدافعان حرم براي دريافت وجوه
نشأت گرفت.
امروزي کردنی و او
ش��هيد بزرگوار حدود  200ميثمي در  9بهم��ن  65در منطقه عملياتي
ائمهاطهار و
قاچاقچیدوران
بعثت و3پس از آن در
استان با اقدامات فني و تخصصي بونکر
مدارک گمرکی ارائه شده با کانتینر مغایرت دارد که در بازرسی
حال
این
با
نیست،
شما
طریقه
اندیشیدن
از
قبل
کردن
صحبت
جدي ميگفت بابا دعا كنيد كه من
امكانات راهي نشدند .پدر ً
 شوند ،من به ايش��ان گفتم شما همه زحمات و
نداشت،
نياز مالي
نفوذ او در
 30دايرازنمود.
بويراحمد
كتابخانهتندر قندو
گوجه 8 ،تن شکر3 ،
ش��ده ورب
كه در آن قرار داريم ،مش��خص تن
شدند.
تركش
اصابت
سر مورد
بشکه25،5از ناحيه
تعداد 184كربالي
داراي
مقدار زيادي روغن خوراكي در مرفین در ورودی شهر شیراز خبر داد.
احتكار
رازیاصال از
600
تن و
معادل 4
کيلويي
خودرو
و
هستید
اوج
در
فکری
مقدس از نظر
است .شما
دیگری
تالشروز
امروز
به آرزويم برسلم ،دعاكنيد شهيد
كش��يده
دوارن دفاع
تان را در
پدر و مادرم ،خانه ،ماشين و حقوق ماهانهشان
موادبود
گونهاي
کشف مردم اين
ایرانی و خارجیقلبهاي
12بهمنو كه
چرکاز س��ه
گرفت و بعد
شد.بهدانی
اهميت است .مهمترين وظيفه شماتن
برنجكه
اين است
فاقد
در قاچاق
خشکروزکن
قرارداروي
كه ساخت
اوليه
منطقه بهکیلو
در راشيراز مطلع شدند و پیگیری سردار “رهام بخش حبیبی” در گفت
احساسايد.ناخشنودی کنید .نگران این يك انبار
موادخوراکی
انواع
میلیارد
65
کشف
شده
باعث
که
دارید
سینه
شلوم .خواهلرم گريله ميكلرد و
درديني به گردن نداريد .احتياج نيست كه برويد.
داشتند و نيازي نداشتند.
خانوادهها
شهادتش بدون
ضمنرا اشاره به بعد از
شب شهادت حضرت زهرا(س) بود
مصادف
حضرت آقا
دستگیری یک
در مطالب ،جرايد و رسانههاي خود فرد
کشفبا شد.
غذا و دارو
تماميحمل
متهماغراق مجوز
و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
نباشید که ممکن است امروز کسی را برنجانید؛ در این صورت تنها موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
اما پدر ميگفت براي ما نظاميها هميشه جنگ
پدر من به خاطر عش��قي كه به اهل بيت (ع) و
ميگفت اين چه حرفي اسلت پدر!
روستاها
معرفیتمامي
خصوص و در
اولياي خدا
معبود و
شدند .مقام ارشد به
عزيز كه
به مردم
بيشتر وازبهتر
مراجع
وی به
رهبرياین
انباربشناسانيد .در
شتافت وبه
شده را بنا
مهمانيکشف
محموله
ديدارارزش
انتظامی
داغدار این
یک
احتکار شده
خودتان را اذیت کرده و تمرکز را از کارتان میگیرید .اگر قلب تان وي افزود :ماموران پس از هماهنگي با مقام این خصوص اظهار داشت :ماموران پلیس
وجود دارد و تا زماني كه كفر هست ،بايد جنگيد.
اگر
گفت
مي
رفت.
داش��ت،
(ع)
حسين
امام
به
روزي به اسالم و
کارشناسانخدمت
خاطرنشان کرد:بعد از  30ماه
اين
گفت
مي
و
خنديلد
مي
هلم
بابا
قانونیايشان
وجود مقدس
تا
است
كرده
اعتراف
دشمن
گرديد.کرد  :در این
خود ونائلتصریح
ديرينهعنوان
آرزويریال
کارشناسان  40بهمیلیارد
ارزششبانهنظر
قضائي به محل مورد نظر اعزام و در بازرسي مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات فرمانده انتظامی استان یزد گفت :ماموران
آيند واصال
تحمیلی
حرفهای
پدر پس
دارد،
باشيد،قرار
زندگیما تان
درستی
درميجای
نرويد.
بايدازباالي سر
گفتم :شما
كنند.
مي
حرمت
هتك
مي
آنها
نرويم
ما
میلیاردبرند .این محموله احتکاری را  65میلیارد ریال رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی
پيش نمي
از
كاري
آنها
هست،
ايم
كرده
انتخابش
ما
كه
است
راهي
از آن انبار موفق شدند  39هزار و  500اطالعاتی و پلیسی از قصد قاچاقچيان برای پلیس در بازرسی از یک انبار 65
بود.
نخواهد
مهم
تان
برای
معرفی شد.
کیلوگرم روغن خوراکی احتكار را كشف انتقال یک محموله مواد مخدر از استان ریال انواع مواد خوراکی احتکار شده را برآورد کرده اند.
جدول

تحویل خودروهای دارای
کسری قطعات و تجاری
شده تا آخر آذر

جامعه

پدر ميگفت تا زماني كه كفر هست بايد جنگيد

چند توصیه اساسی برای خانوادههای مبتالیان به کرونا

8
9
10
11
12
13
14
15

از باال به پايين

 -1مرد مس��ن و قابل احترام -غالت را آرد ميكن��د  -2قطب متصل به پيل منفي -چوب س��وخته  -ظاهر
س��اختمان  -3عدد آبادي -عالمت جمع -نغمه و سرود -چكاندني اس��لحه  -4سرگرد قديمي -فرمولي در
مسابقات اتومبيلراني -گاه با فاميل ميآيد -حرف فقدان  -5النه پرنده  -فوتوگراف -چاقوي آشپزخانه  -6قدم
يكپا -از مهمان پذيرايي ميكند -ماهي فروش  -7آمدن -خاك س��فيد -كش��ور اللههاي نارنجي  -8واحد
كار -اهلي و دستآموز -همداس��تان رامين -نوعي يقه  -9اميد و چشمداشت -جد  -جوهر مازو  -10خانه
و آش��يان -ادا كردن و بجاي آوردن -اندك  -11ش��ارب -پنج ش��نبه عرب زبان -راه و روش  -12پس��وند
شباهت -سايه -ضمير اشاره -از دين برگشته  -13بازار بي رونق -محلي براي توقف و بارگيري كشتيها -مخترع
تلفن  -حرف انتخاب  -14طايفه كوچنشين -مهمان و دعوت شده -موقع خريد ميزنند  -15مالي كه براي
جبران ديون ناشناخته صدقه ميدهند -داراي سر و وضع آشفته و نامرتب
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جدولفر2759
شماره 4740
طراح:علیرضا سجادی

7 6

احتمال دسترسی به واکسن کرونا
تا تیرماه

دانشجویان از سیاسی کاری و وابستگی
های صرفا حزبی پرهیز کنند

محقق اصلی پروژه تولید واکسن کرونای ایرانی و عضو کمیته علمی
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به جزییات روند تولید واکسن
کرونای ایرانی که به تازگی مجوز سازمان غذا و دارو و کمیته اخالق
را برای ورود به فاز مطالعات انسانی دریافت کرده است ،گفت :اگر
نتایج مطالعات انسانی این واکسن هم مانند فاز حیوانی آن خوب و
موفقیتآمیز باشد ،امیدواریم تا اواخر تیر ماه به...

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت :دانشجو باید
از هرگونه سیاسیکاری و وابستگی صرف جناحی پرهیز کند.
حجتاالسالم و المسلمین سید نصیر حسینی در حاشیه نشست
ویدئو کنفرانس طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با گرامیداشت
 16آذر روز دانشجو اظهار داشت :انتظار میرود دانشجویان و
فارغالتحصیالن دانشگاهی با حضور در مسیر علمی و پرهیز...

صفحه ()4

صفحه ()2

امیدهای پایان
اپیدمی کرونا قوی
شده است

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

سال چهاردهم * شماره  4 * 2759صفحه * 1000تومان

دوشنبه  17آذر  7 * 1399دسامبر  21 * 2020ربیع الثانی 1442

فوق متخصص بیماری های عفونی ،با
اشاره به اینکه امیدهای پایان اپیدمی
کرونا بسیار قوی شده است ،گفت :دی ماه
رقم مرگ و میر بسیار کاهش پیدا خواهد
کرد.
مسعود مردانی ،در برنامه طبیب ،تصریح
کرد :میتوانیم با اولویت بندی گروههای
پرخطر را با واکسن وارداتی و سپس عموم
مردم را با واکسن ایرانی در مقابل ویروس
کرونا واکسینه کنیم.
وی افزود :بعد از اینکه چند کمپانی بزرگ
دنیا اعالم کردند که واکسن آنها میتواند
 ۹۵درصد ایمنی ایجاد کند ،بارقهای
از امید در دل مردم دنیا ایجاد شد.
خیلیها اوایل در مورد اینکه این بیماری
و حتی واکسن ایمنی میدهد یا نه شک
داشتند ،اما این ناامیدیها خوشبختانه در
هفتههای اخیر با تحقیقاتی که در این
زمینه شده تا حدودی از بین رفت ،چرا
که مقاالت خیلی قوی آمده که افرادی که
کرونا میگیرند تا مدتها حتی تا یک سال
بیماری را نخواهند گرفت ،اما این ممانعت
نمیکند از اینکه حتماً باید رعایتهای
الزم را انجام دهند.
مردانی گفت :در حال حاضر در دنیا نقش
بسیار عمدهای دادند به افرادی که این
بیماری را گرفتند ،چرا که حتی گفتند در
کشورهایی که شاید تعداد واکسن به حد
کافی نباشد الزم نیست افرادی که بیماری
را گرفتند فع ً
ال واکسن بزنند .من هم از
همان ابتدا همیشه تأکید داشتم که خیلی
از بیماریهای ویروسی دستگاه تنفسی
فوقانی ایمنی مادامالعمر میدهند.
وی ادامه داد :در حال حاضر نیز باالی
 1۵۰کمپانی بزرگ دنیا با تمام سرمایه
کار میکنند تا این واکسن را به ...

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد؛

در کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست ؛

 ۲۱۱کیلومتر
فیبر نوری در استان

شمار قربانیان کرونا در استان
به  ۳۴۸نفر رسید

نمابر 33234136 :تلفن33234135 :

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت :شمار
قربانیان کرونا در استان به  ۳۴۸نفر رسید .پرویز
یزدان پناه ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران،
افزود :امروز از  2۳۴نمونه دریافت شده از
آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج ۴۳ ،درصد
موارد مثبت شد .وی تصریح کرد :بیشترین موارد
در شهرستانهای بویراحمد با  ۴۳درصد ،کهگیلویه
 ۳۳درصد ،دنا  1۰درصد و بقیه موارد مثبت در
سایر شهرستانهای لنده ،گچساران و بهمئی به
ثبت رسید .یزدان پناه گفت :در حال....
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 ۱۲میلیارد ریال شهریه

نمک پاشی بانک های
استان بر زخم مردم

به دانشجویان استان
پرداخت شد

تماسهای پی در پی بانکهای کهگیلویه و
بویراحمد با مشتریان برای پرداخت قسط وام
بر زخم تاول زده کرونایی مردم ،نمک میپاشد.
در شرایطی که کرونا ویروس کسب و کارها
را کساد کرده و بازار را زمین گیر کرده است،
تماسهای پی در پی بانکها برای پرداخت قسط
بر زخم تاول زده کرونایی مردم ،نمک میپاشد و
روز به روز بر دردها اضافه میکنند تا جایی که
گفته میشود افرادی را در این شرایط کرونایی به
صورت حق الزحمهای بکار گرفته تا با مردم برای
پرداخت اقساط معوق تماس بگیرند...
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توضیحات آقای وزیر در خصوص نحوه

برگزاری امتحانات دیماه دانش آموزان
مهم است استفاده از روشهای اطمینانبخش
در برگزاری امتحانات است تا از فراگیری
محتواهای درسی توسط دانش آموزان
مطمئن شویم بنابراین همه تالش ما در این
راستا است.
وزیر آموزشوپرورش خاطرنشان کرد :بر اساس
ارزیابی ما از برگزاری امتحانات نهایی سال
 ،۹۹تعداد شرکتکنندگان و هم نمرات دانش
آموزان در مقایسه با سال قبل افزایشیافته
است بنابراین علیرغم اینکه بخشی از سال
تحصیلی قبل را بهصورت مجازی داشتیم اما
نتیجه کار قابلقبول بود.
وی در خصوص برگزاری امتحانات در دیماه
گفت :پیشنهادهایی در این زمینه ارائهشده که
هنوز هیچیک قطعی نشده است.
حاجی میرزایی در پاسخ به سؤالی در
خصوص جذب نیروهای نهضتی ،حقالتدریس
و پیشدبستانی بر اساس مصوبه مجلس،
گفت :همه مواردی که در قانون آمده است
حتماً رعایت خواهد شد و افراد بر این اساس
قطعاً استخدام خواهند شد بنابراین بخشی
از واجدان شرایط امسال و تعدادی همسال
آینده استخدام میشوند امسال متناسب با
بودجه اختصاصی  2۵هزار نفر را جذب کردیم
که باید دوره یکساله را بگذرانند و برای بقیه
افراد نیز درخواست ردیف استخدامی کردیم
در این خصوص جای هیچ نگرانی برای افراد
مشمول نیست.
به گزارش مرکز اطالعرسانی و روابط
عمومی وزارت آموزشوپرورش ،وی درباره
حذف بخاریهای غیراستاندارد از مدارس
کشور ،گفت :در دو سال اخیر اقدام بزرگی
در این زمینه انجامشده ،در تمام مناطقی که
دسترسی به گاز داشتهاند بخاریهای نفتی
جمعآوری شدند در خصوص سایر مناطق
همظرفیتی در قانون بودجه پیشبینیشده
است تا با همکاری وزارت آموزشوپرورش،
وزارت نفت و سازمان برنامهوبودجه و
تخصیص اعتبار از سوی وزارت نفت این
مشکل برای همیشه حل شود.

پروازهای
فرودگاه یاسوج
افزایش یافت
2

چاپ و لیتوگرافی  :فرهنگ

2

توصیه اساسی برای
خانوادههای مبتالیان
به کرونا

Email: kbomid92@gmail.com
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دانشجویان

مصداق نبض بیدار جامعه هستند

رئیس جمهور با گرامیداشت روز دانشجو،
شانزدهم آذر را نماد خردگرایی ،آزادیخواهی و
روز تجلیل از مبارزات سرنوشتساز دانشجویی
دانست و اظهارداشت :قدمهای استوار دانشجو،
همواره همگام و همراه با ملت بزرگ ایران بوده
و دانشجوی این سرزمین به همان اندازه که
در عرصه دانش فعال است ،در صحنه دفاع از
کیان و هویت دینی و ملی خود نیز امیدآفرین
و فداکار است.
متن پیام حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شانزدهم آذر در تقویم ما؛ نماد خردگرایی،
آزادیخواهی و روز تجلیل از مبارزات
سرنوشتساز دانشجویی است .دانشجویان فهیم
و بصیر کشور ،همواره ثابت کردند که دانشجو نه
فقط جوینده دانش ،جوینده آزادی و استقالل
هم هست.
این رخداد به خوبی ثابت کرد که قدمهای
استوار دانشجو ،همواره همگام و همراه با ملت
بزرگ ایران بوده و دانشجوی این سرزمین به
همان اندازه که در عرصه دانش فعال است ،در
صحنه دفاع از کیان و هویت دینی و ملی خود
نیز امیدآفرین و فداکار است.
دانشجویان مصداق نبض بیدار جامعه و
سرمایه واقعی و ماندگار کشور و کلید سعادت
فردای ایران عزیز هستند .دولت تدبیر و امید
با تکریم رسالت تاریخی دانشجویان ،نگاه
نقادانه و مشارکت و حضور سازنده آنها در

عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا عنوان کرد ؛

سالمت

وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اینکه
مشمولین قانون استخدامی مجلس تا سال
آینده استخدام میشوند ،افزود :با همکاری
وزارت نفت و سازمان برنامهوبودجه،
بخاریهای نفتی برای همیشه جمعآوری
میشوند
محسن حاجی میرزایی در حاشیه برنامه
گفتگوی هفته و در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :یکی از دستگاههایی که بیشترین
ارتباط ،همکاری و هماهنگی را با آموزش
و پروش را دارد سازمان بازرسی کل کشور
است .آموزشوپرورش یکی از گستردهترین
دستگاههای کشور که با تعداد زیادی نیروی
انسانی در همه نقاط کشور حضور داریم
بنابراین بیشترین تعامالت را با سازمان
بازرسی کل کشور داریم.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به شرایط ناشی
از کرونا ،تصریح کرد :تماممسیرهایی که تا
قبل از کرونا میرفتیم با شیوع این ویروس و
تعطیلی مدارس مسدود شد و باید مسیرهای
جدیدی را ایجاد و جایگزین میکردیم
بنابراین در این راستا نیازمند هماهنگی و
همکاری با سازمان بازرسی کل کشور است.
وی بابیان اینکه همکاری بسیار خوبی بین
آموزشوپرورش و سازمان بازرسی کل

کشور وجود دارد و مقررشده آموزش نیروی
انسانی آموزشوپرورش توسط این سازمان در
موضوعات موردتوجه سازمان بازرسی انجام
شود ،گفت :در مورد برخی از قوانینی که
معطلمانده و موردنیاز آموزشوپرورش است
مقررشده سازمان بازرسی کل کشور همکاری
الزمه را ارائه دهد.
وی ادامه داد :سرمایه اصلی آموزشوپرورش
اعتماد جامعه است بنابراین همکاری ما با
این سازمان میتواند اعتماد عمومی و هم
اعتماد مجموعه ارکان نظام را به مجموعه
آموزشوپرورش افزایش دهد.
عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به جلسات
متعدد هفتههای اخیر در خصوص برگزاری
امتحانات دیماه ،عنوان کرد :با یک وضعیت
ثابت روبهرو نیستیم بلکه شرایط متفاوت است
بنابراین با توجه به صالحدیدهای ستاد کرونا
همکاران ما مشغول بررسی و مطالعات در این
زمینه و همچنین تعامل با ستاد ملی کرونا و
معاونان آموزشی هستند و تا قبل از شروع
امتحانات روش برگزاری اعالم خواهد شد.
وی اضافه کرد :آزمونهای حضوری و مجازی
هر دو در دستور کار خواهد بود در این
زمینه کیفیتها و روشهای مختلف آزمون
را بررسی و شناسایی کردیم آنچه برای ما

خدايا! آنچه را به من وعده دادهاى ،به انجام رسان....
خدايا ! به دست من از دشمنانت انتقام بگير».

omidemardomdaily
website: omidkb.ir

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

تصمیمسازیها را برای توسعه کشور ،همواره
فرصتی ارزنده میدانسته و میداند.
در همین دوره سخت و طاقتفرسای جنگ
اقتصادی و شیوع کرونا که کشور با کمبودهای
فراوان به ویژه در زمینه تجهیزات و امکانات
بهداشتی و پزشکی مواجه شد ،دانشگاهیان و
دانشجویان پرتالش ما در عرصههای مختلف
علمی و صنعتی ،نقشی پیشرو در کنترل و مهار
کرونا داشتند و افتخاراتی خلق کردند که ثمرات
آن در آینده بیشتر نمایان میشود.
از اینکه بر خالف رویه هفت سال گذشته،
امسال با توجه به تعطیلی دانشگاهها و به

مطالعات نشان می دهد؛

دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی امکان دیدار
حضوری با دانشجویان عزیز برایم میسر نشد ،با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روز دانشجو،
این روز را به همه دانشجویان و دانشگاهیان
تبریک میگویم و امیدوارم به زودی شرایطی
فراهم شود تا بتوانم در سال پایانی دولت در
جمع صمیمی شما دانشجویان عزیز حضور پیدا
کنم.
عزّت و سرافرازی روزافزون همه دانشجویان و
دانشگاهیان کشور را از درگاه خداوند بزرگ
مسألت دارم.

تاثیر دوز پایین استروئید بر
www.sedayedena.ir
پایگاه خبری صدای دنا

افزایش خطر بیماری قلبی
عروقی

مطالعه جدید نشان می دهد گلوکوکورتیکوئید موجب افزایش
ریسک بیماری های قلبی عروقی می شود.
گلوکوکورتیکوئیدها استروئیدهایی هستند که به طور گسترده
برای درمان طیف وسیعی از بیماریهای التهابی تجویز
میشوند .در حالیکه دوز باالی استروئیدها خطر ابتالء به
بیماریهای قلبی عروقی را افزایش میدهند ،اما تأثیر دوزهای
پایین نیز مشخص نیست.
مطالعه محققان دانشگاه لیدز نشان میدهد که حتی دوزهای
پایین گلوکوکورتیکوئید نیز ممکن است خطر بیماریهای
قلبی عروقی را افزایش دهد.
محققان برای تعیین میزان خطر قلبی عروقی مرتبط با دوز
گلوکوکورتیکوئید ،پرونده پزشکی  ۸۷۷۹۴بیمار مبتال به ۶
بیماری مختلف التهابی را در سالهای  ۱۹۹۸-۲۰۱۷در
انگلستان بررسی کردند.
محققان دریافتند بیمارانی که روزانه کمتر از  ۵میلی گرم
پرنیزولون استفاده میکردند ،در مقایسه با بیمارانی که از
گلوکوکورتیکوئیدها استفاده نمیکردند ،خطر بیماری قلبی
عروقی تقریباً دو برابر بود.
افزایش نسبت خطر مرتبط با دوز مصرفی ،در مشکالتی
نظیر فیبریالسیون دهلیزی ،نارسایی قلبی ،انفارکتوس حاد
میوکارد ،بیماری شریانی محیطی ،بیماری عروق مغزی
و آنوریسم آئورت شکمی مشاهده شد .پیش از این تصور
میشد که مصرف  ۵میلیگرم گلوکوکورتیکوئید در طوالنی
مدت بیخطر است ،اما مطالعه نشان میدهد حتی در بیمارانی
که دوزهای کمی مصرف میکنند خطر ابتالء به بیماریهای
قلبی عروقی دو برابر است .این یافتهها نشان میدهد برای
بیمارانی که به درمان طوالنی مدت با استروئید نیاز دارند،
باید کمترین دوز مصرف تجویز شود.
مطالعات نشان می دهد؛

باکتری های روده
به بازسازی سیستم ایمنی بدن
کمک می کنند

برای اولین بار محققان اثبات کردند که میکروبیوم های روده
می توانند بر سیستم ایمنی انسان تاثیر گذارند.
محققان مرکز سرطان اسلون کترینگ در نیویورک ،بهبودی
میکوبیوم های روده و سیستم ایمنی بدن بیماران را پس از
پیوند مغز استخوان برای درمان سرطانهای خون پیگیری
کردند .متخصصان از شیمی درمانی و پرتودرمانی برای از بین
بردن سلولهای سرطانی خون در مواردی مانند سرطان خون
و لنفوم استفاده میکنند .پس از اتمام درمان که سلولهای
ایمنی سالم را نیز از بین میبرد ،متخصصان سلولهای بنیادی
را از خون یا مغز استخوان اهداءکننده تزریق میکنند.
این سلولهای اهدایی به تدریج موجب بازسازی و احیا توانایی
بیمار در ساخت سلولهای خونی خودشان میشود.
با این حال ،بیماران مجبورند در چند هفته اول پس از
پیوند ،آنتی بیوتیک مصرف کنند زیرا هنوز در معرض عفونت
هستند .این وضعیت تعادل میکروبیوم های روده آنها را بر
هم میزند ،باکتریهای خوب را از بین میبرد و باعث رشد
گونههای خطرناک باکتری میشود .هنگامی که سیستم
ایمنی بدن بیماران به اندازه کافی قوی شود ،میتوانند مصرف
آنتی بیوتیک ها را متوقف کنند و در نتیجه ،میکروبیوم های
روده آنها بهبود مییابد .محققان با استفاده از نمونههای خون
و مدفوع بیش از  ۲۰۰۰بیمار تحت درمان در مرکز سرطان
بین سالهای  ۲۰۰۳تا  ،۲۰۱۹توانستند تغییرات روزانه در
میکروبیوم های روده و تعداد سلولهای ایمنی در خون شأن
را ردیابی کنند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن
تشریح آخرین مصوبات این ستاد ،توضیحاتی
درباره دستیابی به واکسن کرونا ،طرح محله
محور شهید سلیمانی و روند بیماری در
کشور ارائه کرد.
دکتر علیرضا رئیسی ،گفت :نتیجهای که
امروز شاهد آن هستیم نتیجه تالشهای
مردم و مسئوالن است .در این چند هفته
مردم خیلی خوب عمل کردند و رعایت
پروتکلها به باالی  ۸۵درصد رسید و این
نوید بخش آن بود که بتوانیم زنجیره انتقال
بیماری را قطع کنیم .اما این محدودیتها
هم میتوانند بازگردند و تشدید شوند و هم
میتوانند کاهش یابند؛ با رعایت پروتکلها در
شاخصهایمان بهبود خواهد یافت .مصوبات
اخیر ستاد ملی مرونا معنای کامل مصوبات
و محدودیت هوشمند است .مثال اکنون
تهران وضعیت نارنجی دارد اما اگر آهر هفته
آمار به ما بگوید اوضاع قرمز شده مجددا
محدودیتها بازمیگردد .این موضوع برای
تمام شهرهای نارنجی و زرد صادق است.
وی افزود :با اجرای دقیق پروتکلها بعد از دو
هفته شاهد کاهش مراجعات به مراکز درمانی
خواهیم بود و پس از  ۵هفته کاهش موارد
مرگ و میر را خواهیم داشت .محدودیتهای
ما از  ۵آبان آغاز شده و  ۴۳شهر در این
تاریخ محدودیت داشتند و  ۴۶شهر هم در
 ۱۴آبان محدودیتهایی را تجربه کردند.
تستها افزایش یافت و سختگیریهای ما
افزایش یافت.
رییسی با مروری بر وضعیت کرونا در جهان،
اظهار کرد :در آمریکا موج تازهای اتفاق افتاد و
از  ۲۸۰۰مرگ در روز عبور کردند .در انگلیس
خیز جدیدی مشاهده میشود و مرگ و میرها
اوج میگیرد .سایت معتبری در مورد مرگ و

امیدهای پایان اپیدمی کرونا قوی شده است
فوق متخصص بیماری های عفونی ،با
اشاره به اینکه امیدهای پایان اپیدمی
کرونا بسیار قوی شده است ،گفت :دیماه
رقم مرگو میر بسیار کاهش پیدا خواهد
کرد.
مسعود مردانی ،در برنامه طبیب ،تصریح
کرد :میتوانیم با اولویت بندی گروههای
پرخطر را با واکسن وارداتی و سپس عموم
مردم را با واکسن ایرانی در مقابل ویروس
کرونا واکسینه کنیم.
وی افزود :بعد از اینکه چند کمپانی بزرگ
دنیا اعالم کردند که واکسن آنها میتواند
 ۹۵درصد ایمنی ایجاد کند ،بارقهای از
امید در دل مردم دنیا ایجاد شد .خیلیها
اوایل در مورد اینکه این بیماری و حتی
واکسن ایمنی میدهد یا نه شک داشتند،
اما این ناامیدیها خوشبختانه در هفتههای
اخیر با تحقیقاتی که در این زمینه شده تا
حدودی از بین رفت ،چرا که مقاالت خیلی
قوی آمده که افرادی که کرونا میگیرند
تا مدتها حتی تا یک سال بیماری را
نخواهند گرفت ،اما این ممانعت نمیکند
از اینکه حتماً باید رعایتهای الزم را انجام
دهند.
مردانی گفت :در حال حاضر در دنیا نقش
بسیار عمدهای دادند به افرادی که این
بیماری را گرفتند ،چرا که حتی گفتند در
کشورهایی که شاید تعداد واکسن به حد
کافی نباشد الزم نیست افرادی که بیماری
را گرفتند فع ً
ال واکسن بزنند .من هم از
همان ابتدا همیشه تأکید داشتم که خیلی
از بیماریهای ویروسی دستگاه تنفسی
فوقانی ایمنی مادامالعمر میدهند.
وی ادامه داد :در حال حاضر نیز باالی
 ۱۵۰کمپانی بزرگ دنیا با تمام سرمایه
کار میکنند تا این واکسن را به دنیا
عرضه کنند .مث ً
ال کشور چین االن چهار
واکسن ،روسیه و آمریکا هر کدام دو
واکسن ،اتحادیه اروپا چند واکسن را به
دنیا عرضه کردند که همه آنها جواب
داده ،شاید تا یکی دو هفته آینده سازمان
جهانی بهداشت اجازه استفاده به خیلی از
کشورهای دنیا به صورت عمومی بدهد و
این جای امیدواری است که مردم دنیا هم
باید به آن امیدوار باشند.
عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا،
با اشاره به اینکه کوشش دانشمندان
جمهوری اسالمی ایران نیز از ابتدای این
قضیه تا به حال برای ساخت واکسن ادامه
دارد ،گفت :تا جایی که اطالع دارم مطالعه
انسانی آن نیز آغاز شده است و قول دادند
تا بهار یا تابستان  ۱۴۰۰بتوانند این
واکسن را در اختیار مردم قرار دهند ،ولی
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احتمال دسترسی به واکسن کرونا
تا تیرماه

قبل از اینکه حتی واکسن ما تهیه شود،
کوواکس که یک ارگان زیر نظر سازمان
جهانی بهداشت است و در حال حاضر دو
سوم کشورهای دنیا در آن ثبتنام کردند و
وظیفهاش این است که از طریق کمکهای
مردمی کشورهای ثروتمند واکسن را در
اختیار کشورهایی که اص ً
ال ممکن است
تکنولوژی ساخت واکسن را نداشته باشند
یا پول خرید آن را نداشته باشند بگذارد،
این واکسن را توزیع خواهد کرد ،ایران هم
یکی از کشورهایی است که عضو آن است
و سازمان جهانی بهداشت موظف است این
واکسن را در اختیار ایران هم قرار دهد ،اما
قرار نیست که در همان ابتدا به همه ۸۰
میلیون نفر همزمان واکسن بزنیم.
مردانی یادآور شد :چنانکه سازمان جهانی
بهداشت نیز اولویتبندی دارد که در
مرحله اول اولویت با پرسنل پزشکی،
افراد باالی  ۶۵سال و گروههای پرخطر
است ،حتی در این سازمان کمیته اولویت
بندی توزیع واکسن وجود دارد و در آن
افراد دارای اولویت ذکر شدهاند ،چنانکه
فوتیها هم از میان این افراد هستند ،این
به ما میگوید که حتی اگر ما بتوانیم که با

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

روند صعودی کرونا در  ۵استان
میر کرونا در کشورها پیشبینیهایی میکند
و در مورد ما هم پیشبینی کرده بوند وه در
نیمه آذر مرگهای ما از روزی  ۱۰۰۰نفر
گذر میکند اما با کمک مردم این پیشبینی
شکسته شد در حالی که این پیشبینی برای
سایر کشورها درست از آب درآمد.
 ۵استان با روند صعودی بیماری
وی افزود :ما سه موج از بیماری را در کشور
تجربه کردیم و بعد از رعایت پروتکلها و
محدودیتها موج سوم در حال نزولی شدن
است .مداخالتی که بر اساس تصمیمات ستاد
ملی کرونا انجام شد در  ۵آبان ۱۴ ،آبان و
اول آذر مداخالت صورت گرفت و مجموع
آنها باعث شد خیز بلند بیماری را شکانده
شود .استانهای اردبیل ،قزوین ،گلستان،
گیالن ،مازندارن روند صعودی یا در حال
صعود بیماری را تجربه میکنند .از  ۱۶۰شهر
قرمز اکنون  ۶۴شهر قرمز است و  ۲۷۹شهر
نارنجی و  ۱۰۵شهر زرد هستند.
وی درباره روند صعودی کرونا در استانهای
شمالی کشور ،تصریح کرد :علت این روند
صعودی به  ۴هفته قبل و سفرهایی که اتفاق
افتاد بازمیگردد .در استان فارس  ۱۱شهر
قرمز ،در استان گلستان  ۹شهر ،مازندارن
 ۶شهر ،قزوین ۵شهر ،گیالن و اصفهان ۴
شهر؛ در استانهای اذربایجان غربی ،خراسان
رضوی و شمالی ،اردبیل ،کرمان و ایالم
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۳شهر قرمز داریم .این نشان میدعد برای
کنترل بیماری به شهرهای قرمز این استانها
رجوع کنیم.
معاون وزیر بهداشت افزود :ما سه سناریو برای
بیماری پیشبینی کرده بودیم .در سناریو سه
روند صعودی ادامه مییافت ،در سناریو دو
فقط ماسک میزدیم و محدودیتها را دنبال
میکردیم و سناریو اول در قله بیماری
متوقف میشدیم .در صورت ماندن در سناریو
اول  ۳۰هزار بیمار بیشتر بستری میشدند و
 ۴۶۰۰نفر بیشتر از دنیا میرفتند و این نشان
دهنده تاثیرات پروتکلها است.
وی در ادامه تاکید کرد :هنوز  ۷شهر داریم
که باید به آنها به طور ویژه توجه کنیم که
روند صعودی بیماری دارند .در اردبیل و
پارس آباد در آذربایجان غربی ،نطنز در
اصفهان ،خلیلآباد در خراسان رضوی ،راور
کرمان ،بندرترکمن در گلستان و رودبار در
گیالن حتی روند بیماری متوقف هم نشده
است و همچنان صعودی است .در  ۱۱شهر
هم بیماری متوقف شده اما نزولی نشده است؛
شهرهای ساری ،آمل ،بهشهر ،آققال ،فاروج،
سنقر ،حرصین ،نایین گرکان ،رشت ،فارسان
شامل این موضوع هستند .میزان رعایت
پروتکلها در این شهرها کم بوده است و یا
دورهمیهای خانوادگی داشتند.

واکسن وارداتی حداقل  ۲۰درصد جمعیت
مان را که در اولویت هستند ایمن کنیم به
امید خدا پس از آن واکسن تولید داخل
خودمان هم به بازار خواهد آمد تا جمعیت
بیشتری را تحت پوشش قرار دهد .سازمان
جهانی بهداشت اعالم کرده به امید خدا
سال  ۲۰۲۱سال پایان اپیدمی باشد ،و تا
سال دیگر این موقع در گیرودار برپایی
جشن پایان کرونا باشیم ،در حال حاضر
امیدهای پایان اپیدمی بسیار قوی شده،
اما در این یک سال اولویت باز هم رعایت
مراقبتها و اصول ایمنی است.
وی همچنین در خصوص واکسن آنفلوانزا
نیز عنوان کرد :این واکسن وارداتی و
تولید فرانسه است و در داروهای منتخب و
شبانهروزی با ارز نیمایی در دسترس است.
یک خبر خوب دیگر اینکه مطالعات اخیر
نشان داده در ایتالیا و برزیل تحقیقات
نشان داده افرادی که قبل از کرونا واکسن
آنفلوانزا تزریق کرده بودند نیاز به بستری
و آی سی یو کمتری پیدا کردند به ویژه
در گروههای پرخطر.
مردانی با تأکید بر اینکه هنوز زنجیره
انتقال ویروس قطع نشده است ،گفت:

البته این تعطیالت کارساز بود و حتی
از روزهای قبل از آن روند کاهش را
داشتیم ،پیکهای اپیدمی معموالً باال
رفته و دوباره شیب کاهشی پیدا میکند،
خدا با ما بود که آثار اعمال محدودیتها
را االن به عینه در بیمارستانها میبینیم،
ورودی بسیار کم شده ،االن در بسیاری از
بیمارستانهای دولتی تخت خالی داریم،
داروها هم کام ً
ال در اختیار است و معاونت
درمان وزارت بهداشت داروها را در کشور
توزیع کرده که افراد با پرونده میتوانند آن
را تهیه کنند ،البته االن تنها دارویی که در
درمان کرونا بر اساس شواهد علمی ثابت
شده که بهتر اثر کرده دگزامتازون است
که در بیمارستانها قابل استفاده است،
البته یکی ،دو داروی انتخابی هم آمده که
معجزه نمیکند و در ایران هم نیست.
مردانی در پایان اظهار امیدواری کرد که
اگر این چند ماه را هم دست به دست
هم دهیم و این محدودیتهای خاص را
رعایت کنیم به زودی واکسن هم آمده و
میتوانیم در کنترل بیماری نقش عمدهای
داشته باشیم و احتماالً از دی ماه هم رقم
مرگومیر بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

ویروس کرونا از بین نرفته است
رییسی تاکید کرد :ویروس از بین نرفته است
و مردم باید این نکته را به یاد داشته باشند.
اگر محدودیتها برداشته شود و پروتکلها
رعایت نشود تمام رنگبندیها به هم
میریزد .امروز در ستاد ملی مصوبه خوبی
داشتیم که محدودیت تردد  ۹شب تا  ۴صبح
به جز شهرهای قرمز در شهرهای نارنجی هم
اجرا شود که با توجه به مهمانیهای شبانه
و شب یلدا که در پیش است ،اتفاق خوبی
خواهد بود.

و جریمه  ۲۰۰هزارتومانی دارند و به قرنطینه
منتقل میشوند .تاکنون حدود  ۲۵هزار
پیامک هم برای افرادی که نقض قرنطینه
کردهاند ارسال شده است .طرح محله محور
مقابله با کرونا بسیار موثر خواهد بود.

آثار محدودیتهای کرونایی بر کاهش
مرگ و میر بر اثر تصادفات
وی درباره آخرین آمار تخلفات کرونایی در
شهرهای قرمز ،گفت :در ورودی شهرها ۳۰
هزارخودرو از طریق دوربین جریمه شدند و
 ۱۴هزار خودرو هم به شکل دستی جریمه
شدند .در تردد درون شهری در شهرهای
قرمز حدود  ۸۴۰۰تردد درون شهری در
شهرهای قرمز پس از ساعت وضع محدودیت
داشتیم .خوشبختانه در این  ۱۴روز تصادف
منجربه فوت  ۴۵درصد و تصادف منجر به
خسارت  ۵۰درصد کاهش یافته است.
چه جریمهای در انتظار ناقضان قرنطینه
است؟
وی درباره رهگیری مبتالیان با کد ملی،
بیان کرد :بر اساس آخرین آمار  ۳۱میلیون
استعالم از بانک اطالعاتی ما در ارتباط افراد
مثبت گرفته شده است و نگذاشتیم ۴۶۳۷
نفر مبتال که میخواستند سوار وسایل نقلیه
مانند هواپیما و  ...شوند این کار را انجام
دهند .این متخلفان خدمت دریافت نمیکنند

رییسی ادامه داد :کشورما سابقه بیش از ۴۰
سال در زمینه بهداشت و درمان دارد .این
طرح در حیطه مراقبت ،نظارت و حمایت در
جغرافیای محله فعالیت میکند .برای قطع
زنجیره ویروس ،ایجاد محدودیت راهکار
اصلی نیست بلکه یک پنجره فرصت برای
شماسایی بیمار ،ایزوله کردن او و حمایت از
او است.
آخرین تالشها برای تهیه واکسن کرونا
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت
میکرد ،درباره زمانی که واکسن کرونا به
دستمان میرسد ،گفت :در دو مسیر تالش
میکنیم ،دو شرکت دانشبنیان در حال
تالش هستند و از طریق دیگر و عضویت در
صندوق کووکس هم  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار
دوز در یک مرحله و حدود  ۲۰میلیون دوز
در مرحله بعد رزرو کردیم .از آمریکا هیچ
چیز بعید نیست اما کووکس متعهد شده
است تا واکسن رزرو شده به دست ما برسد
اما در مسیر تولید و واردات همزمان در حال
تالش هستیم .البته حتی کشورهایی هم که
واکسیناسیون را آغاز کردند نباید از رعایت
نکات بهداشتی غافل شوند.
وی درباره واکسن انفلوآنزا نیز ،بیان کرد:
این واکسن به دستمان رسیده است و چون
فصل سرما در پیش است هنوز میتوان از آن
استفاده کرد.

محقق اصلی پروژه تولید واکسن کرونای ایرانی و عضو کمیته
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به جزییات روند تولید
واکسن کرونای ایرانی که به تازگی مجوز سازمان غذا و دارو و
کمیته اخالق را برای ورود به فاز مطالعات انسانی دریافت کرده
است ،گفت :اگر نتایج مطالعات انسانی این واکسن هم مانند فاز
حیوانی آن خوب و موفقیتآمیز باشد ،امیدواریم تا اواخر تیر
ماه به تولید برسد .دکتر مینو محرز در گفتوگو با ایسنا ،درباره
جزییات روند تولید اولین واکسن کرونای ایرانی که اخیرا مجوز
سازمان غذا و دارو و کمیته اخالق در پژوهش وزارت بهداشت
را برای آغاز مطالعات انسانی دریافت کرده است ،گفت :واکسن
کرونایی که تولید شده ،درواقع ویروس ضعیف شده است که
مانند واکسنهایی است که در کشورهایی مانند چین و روسیه
ساخته شده است.
وی با بیان اینکه مطالعات حیوانی این واکسن کرونا ،نتیجه بخش
بوده است ،افزود :این واکسن بر روی سه حیوان موش ،خرگوش
و میمون آزمایش شده است و در هر سه مورد موفقیتآمیز بوده
است .بعد از پایان مطالعات حیوانی و نتایج موفق آن ،مستندات
به سازمان غذا و دارو ارائه شد که مورد تایید این سازمان قرار
گرفت و کمیته اخالق هم مجوز آغاز مطالعات انسانی آن را ارائه
داه است و باید کلینیکال ترایال انسانی این واکسن را که سه
مرحله دارد ،آغاز کنیم.
محرز درباره تعداد داوطلبان برای آزمایش انسانی واکسن کرونا،
ادامه داد :این موارد به تدریج اعالم میشود .افراد داوطلب باید
واکسن را در دو دوز تزریق کنند و مطالعه انسانی آن باید در سه
مرحله انجام شود تا اگر در این آزمایشات هم ،واکسن هم مصون
بود و هم موثر بود ،بتواند به تولید برسد.
وی گفت :ایمنی این واکسن در بخش حیوانی خوب بوده است و
باالی  ۷۰درصد ایمنی داشته است.
محرز درباره شرایط داوطلبان تزریق واکسن در فاز مطالعاتی،
گفت :داوطلبان باید بین  ۱۸تا  ۵۰سال بوده ،سالم باشند،
بیماری خاصی نداشته باشند ،قبال به کرونا مبتال نشده باشند و
تست کووید -۱۹آنها هم منفی باشد .وی درباره زمان احتمالی
تولید انبوه و دسترسی به این واکسن ،گفت :اگر خیلی خوشبینانه
فکر کنیم ،در سال جدید و اواخر بهار میتوانیم این واکسن را
داشته باشیم .واکسنهای کرونایی هم که در دنیا آماده شده تا
بخواهد به دست ما برسد ،زودتر از تیر ماه نخواهد بود .ان شاهلل
واکسن خومان هم تا همان زمان یعنی تا تیر ماه نتیجه خواهد
داد .محرز با بیان اینکه اگر نتایج مطالعات انسانی این واکسن
هم مانند فاز حیوانی آن خوب و موفقیتآمیز باشد ،امیدواریم
تا تیر ماه به تولید برسد ،گفت :اگر واکسن ایمن و موثر باشد،
باید مجددا از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کند و بعد از آن
میتواند وارد فاز تولید شود .وی تاکید کرد :واکسنهایی که در
دنیا موجود است تا بخواهد تولید انبوه شود و به دست ما برسد
نیز همین قدر طول میکشد .امیدواریم ما هم بتوانیم مطالعات
را انجام داده ،نتیجه بگیریم و واکسن در حدود خرداد یا تیر ماه
آماده شود.

«قالیباف»
قانون یارانه کاالهای اساسی را ابالغ کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی،در پی استنکاف رئیس جمهور،

قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی را ابالغ کرد.
محمدباقر قالیباف در نامهای خطاب به رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور نوشت :با توجه به انقضای مهلت
مقرر در ماده  ۱قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده  ۱قانون
مذکور ،قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی برای
چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابالغ میشود.
طبق قانون ماده  ۱قانون مدنی مصوبات مجلس به رئیس جمهور
ابالغ میشود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به
دولت ابالغ کند اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا
ابالغ به دولت ،دولت موظف است مصوبه را پس از انقضای مدت
مذکور ظرف  ۴۸ساعت منتشر کند .عالوه بر این در صورت
استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور به دستور
رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف  ۷۲ساعت
مصوبه را چاپ و منتشر کند.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی  ۲۷آبان در
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.

