همه در برابر دشمن
باید نگاه انقالبی داشته باشند

ابتالی ۴۰هزار پرستار به کرونا
در کشور

رئیس قوه قضاییه گفت :در برابر دشمن نگاه همه باید انقالبی
باشد و با نگاههای فردی و سیاسی نباید با این مسائل برخورد
کرد به گزارش امید مردم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،
سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه
قضاییه ،از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی به خاطر
تصویب قانون اقدام راهبردی کاهش تحریمها و وادار ...

معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به کمبود نیروی پرستار در
کشور گفت :این درحالیست که حدود  ۴۰هزار پرستار در کشور به
کرونا مبتال و قرنطینه شدند و با خروج آنها از سیستم ،فشار بر
روی مابقی پرستاران مضاعف شده است.دکتر مریم حضرتی ،معاون
پرستاری وزارت بهداشت که از سوی وزیر بهداشت به عنوان ناظر
اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاههای علوم ....
صفحه ()4

صفحه ()4
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اختصاص
هزار میلیارد تومان
برای واکسن کرونا

سخنگوی بودجه  ۱۴۰۰با اشاره به
ویژگیهای بخش سالمت در بودجه سال
آینده ،از رشد  ۱۳۸درصدی اعتبارات وزارت
بهداشت و پیشبینی یک هزار میلیارد تومان
اعتبار برای خرید واکسن کرونا خبر داد.
«مژگان خانلو» درباره ویژگیهای بخش
سالمت در الیحه بودجه سال آینده
اظهارداشت :هدف اصلی نظام سالمت،
تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت ،ایجاد
هماهنگی برای تأمین مالی ارائه خدمات
و سرمایهگذاری در تولید منابع انسانی،
فیزیکی ،تجهیزات و دارو است.
سخنگوی بودجه  ۱۴۰۰افزود :ایجاد این
هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم،
پویا ،ارتباطگرا و مؤثر است که بتواند بر
هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات
محیطی سازگار باشد .این نقش بر عهده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گذاشته شده تا ضمن تأمین سالمت برای
جمعیت کشور ،پاسخگوی آنها باشد.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به
نمایندگی از دولت ،مسئولیت سالمت را بر
عهده دارد و تأمین منابع مالی و اعتبارات
موردنیاز جهت تحقق اهداف موردنظر به
خصوص در دوران شیوع ویروس کرونا
از اهمیت مضاعفی در الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۰کل کشور برخوردار است ،افزود:
برای جبران خدمات کادر درمان و اعمال
افزایشهای قانونی حقوق و مزایا ،اعتبارات
موردنیاز برای تولید یا واردات واکسن کرونا
و تجهیز مراکز درمانی و افزایش تعداد
تختهای بیمارستانی ،اعتبارات و تمهیداتی
در بودجه سال آینده پیشبینی شده است.
خانلو با مقایسه برنامه مالی یکساله بخش
سالمت در سال  ۱۴۰۰نسبت به بودجه
امسال ،گفت :دولت در بخش اعتبارات
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
رشد  ۱۳۸درصدی را در بودجه سال...

هفته آینده در کهگیلویه و بویراحمد  ،شهرستان قرمزی نخواهیم داشت ؛

شمارش معکوس
کرونا در استان

خسارت بارندگی در استان
 ۱۰۰میلیارد تومان براورد شد

مدیر کل بحران استانداری گفت :برآرود های
اولیه نشان می دهد بارش های اخیر ۱۰۰میلیارد
تومان خسارت به بخش های مختلف کهگیلویه
وبویراحمد وارد کرده است اما خسارت جانی
نداشته است.محمد محمدی افزود :بر اثر این
بارش ها خسارت هایی به حوزه های زیرساختی
استان از جمله جاده های روستایی و محورهای
مواصالتی وارد شده است.وی ادامه داد  :جادههای
روستایی  ۵۲میلیارد تومان و محورهای مواصالتی
 ۱۵میلیارد تومان خسارت دیده اند ...

2

۴۳۹هکتار از عرصه های
ملی استان از تصرف
سودجویان خارج شد

گاز  ۸جایگاه CNG

غیراستاندارد در استان
قطع شد

2

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری کهگیلویه
وبویراحمد گفت:امسال  ۴۳۹هکتار از زمین های
عرصه های طبیعی استان از دست سودجویان
خارج شده است .غالم حسین حکمتیان اظهار
داشت  ۱۴۱:هکتار زمین طبق تبصره یک ماده
 ۵۵قانون و  ۲۹۸هکتار از زمینهای منابع
طبیعی کهگیلویه و بویراحمد با احکام قضائی
رفع تصرف شده است .وی بیان کرد :این میزان
زمین در شهرستانهای مختلف استان با ...

2

2

4

دشمنان ،استقالل و پیشرفت

کشورهای اسالمی را نمیخواهند

فیصل مقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه
در اولین سفر خود به تهران روز (دوشنبه،
 ۱۷آذرماه) با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
قالیباف در ابتدای این دیدار با تبریک
انتصاب فیصل مقداد به عنوان وزیر امور
خارجه سوریه ،درگذشت ولید معلم وزیر
سابق امور خارجه این کشور را تسلیت گفت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید
بر تقویت ارتباطات در عرصههای مختلف
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی میان جمهوری
اسالمی ایران و سوریه اظهار کرد :همواره
روابطی رو به رشد و برادرانه میان دو کشور
برقرار بوده است و باید با تداوم گفتگو و
رایزنی میان مقامات دو کشور سطح مروادات
فیمابین را بیس از پیش توسعه و گسترش
داد.
وی با بیان اینکه دشمنان دو کشور
استقالل ،عزت و پیشرفت کشورهای اسالمی
را نمیخواهند ،افزود :رژیم صهیونیستی
با برخورداری از حمایت آمریکا به دنبال
عادیسازی روابط خود با برخی کشورهای

مدیر کل بحران کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

اسالمی است .دولتها و جامعه اسالمی
در مقابل این مسیری که آمریکا و رژیم
صهیونیستی آغاز کردهاند ،باید بایستند
و عادیسازی روابط را به عنوان یک کار
ناپسند به جامعه جهانی معرفی کنند .وی در
همین بخش تأکید کرد :تا زمان حضور رژیم
تروریستی و اشغالگر قدس ،امنیت پایدار در
منطقه وجود نخواهد داشت.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش
وحدت میان امت اسالمی را ضامن پیروزی
در برابر دشمنان دانست و خاطرنشان کرد:
اتکا کشورهای اسالمی به مردم و اسالم و
ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان رمز
موفقیت آنان خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تحلیل از
نقش برجسته سردار سلیمانی در کمک موثر
به امنیت منطقه  ،سوریه را خط مقدم جبهه
مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی خواند و
بر تداوم حمایتهای جمهوری اسالمی ایران از
محور مقاومت و دولت و ملت سوریه تأکید
کرد.
رئیس قوه مقننه با تبریک پیروزیهای سوریه

در برابر تروریستهای تکفیری در سالهای اخیر
افزود :در کنار مقاومت  ،دولت و ملت سوریه
در جنگ با دشمنان ،گفتگوهای سیاسی در
چارچوب روند آستانه میتواند به برقراری
ثبات و امنیت پایدار در سوریه و منطقه منجر
گردد.
قالیباف در پایان بر توسعه و گسترش
ارتباطات پارلمانی بویژه مراودات میان
گروههای دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری سوریه تاکید کرد.
فیصل مقداد  :آمریکا بار دیگر چهره زشت
خود را در ترور شهید فخریزاده نشان داد.
فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز در
ادامه این دیدار با عرض تسلیت و محکوم
کردن ترور شهید فخری زاده دانشمند
هستهای کشورمان گفت :ترور سردار شهید
سلیمانی و دکتر فخریزاده بار دیگر چهره
واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا را به عنوان
حامیان تروریسم نشان داد و از دست دادن
این شهیدان موضوعی نیست که بتوان به
راحتی از آن گذشت.
وزیر امور خارجه سوریه با اشاره به انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب بایدن به
عنوان رئیس جمهور جدید این کشور گفت:
ماهیت دولتهای آمریکا با یکدیگر تفاوتی
ندارد و حضور آمریکا در مناطق مختلف
جهان همواره بر گسترش ناامنی و بیثباتی
دامن زده است.
وی در همین بخش تأکید کرد :روسای
جمهور آمریکا در موضوع حفظ منافع رژیم
صهیونیستی هم نظر هستند و منافع این رژیم
غاصب حتی از منافع کشورهای اروپایی هم
مهمتر است
فیصل مقداد در پایان با قدردانی از حمایتهای
جمهوری اسالمی ایران از دولت و ملت سوریه
در برابر هجمه دشمنان گفت :دولت و مردم
سوریه هیچگاه کمکهای مادی و معنوی
جمهوری اسالمی ایران را فراموش نخواهند
کرد.

 ۴۲۸واحد صنفی
متخلف کرونایی در
گچساران پلمب شد
2

هشدار؛
برای موبایل آلبوم
خانوادگی نیست

3

پاندمی کرونا

تا یکسال آینده مهار می شود

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :با توجه
به تولید انواع واکسن کرونا در دنیا که به تدریج
تاییدیه های سازمان های معتبر را اخذ می
کنند و تالش سازمان بهداشت جهانی برای
دسترسی ارزان کشورها به این واکسن ،پاندمی
کرونا تا یکسال آینده در دنیا مهار می شود.
مسعود مردانی روز دوشنبه در گفت وگو با
خبرنگار ایرنا افزود :خوشبختانه تالش برای
تولید واکسن معتبر کرونا در دنیا به نتایج خوبی
رسیده و حدود دو سوم کشورهای دنیا از جمله
ایران در کمیته واکسن سازمان بهداشت جهانی
موسوم به کوواکس عضو هستند و مقرر شده که
نیم میلیارد واکسن تایید شده کرونا در سه ماه
اول سال  ۲۰۲۱بین کشورها توزیع شود.
وی ادامه داد :واکسن های تایید شده با قیمت
های مختلفی تولید می شوند .قیمت برخی
از این واکسن ها که در شرکتهای خصوصی
تولید می شود گران است اما بر اساس سیاست
سازمان بهداشت جهانی قرار است این واکسن
برای کشورهای کم درآمد و فقیر به قیمت
 ۱۰تا  ۱۵درصد قیمت تمام شده توزیع شود
و حتی سازمان بهداشت جهانی کشورهای
ثروتمند را ملزم کرده که هزینه این واکسن
را برای کشورهای فقیر بپردازند و در برخی
کشورها به صورت رایگان توزیع و اهدا شود زیرا
همه مردم دنیا حتی در کشورهای فقیر آفریقا
حق دارند زنده بمانند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد :این
طور نیست که کشورهای تولید کننده واکسن
فقط به فکر خود باشند ،تحریم ها نیز هیچ
تاثیری در توزیع واکسن کرونا نخواهد داشت.
البته ما کشور فقیری نیستیم و حتماً دولت
جمهوری اسالمی به موقع واکسن مورد نیاز را
برای گروهای پر خطر خریداری می کند تا بعد
از آن تولید واکسن بومی در ایران نیز به نتیجه
برسد.
مردانی افزود :بر اساس اعالم سازمان بهداشت
جهانی واکسن کرونا در گام اول در اختیار
گروههای پر خطر شامل سالمندان ،بیماران
مزمن قلبی ،ریوی ،مبتالیان به دیابت ،افراد
دچار ضعف ایمنی مانند مبتالیان به سرطان
و کادر بهداشت و درمان قرار می گیرد که در

جمعیت  ۸۰میلیونی ایران حدود  ۲۰میلیون
نفر است .قرار است حدود همین میزان واکسن
از کشورهای معتبر و از طریق کوواکسن
خریداری و توزیع شود و بعد از آن با تایید
واکسن ایرانی بقیه مردم نیز واکسینه می شوند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :تا زمانی که
واکسن معتبر وارد کشور شود و واکسن ایرانی
تایید شود ،مردم باید صبر داشته باشند و اصول
بهداشتی ،زدن ماسک ،رعایت فاصله فیزیکی و
قرنطینه را رعایت کنند تا حدود یکسال آینده
با توزیع فراوان واکسن ،پاندمی کرونا در دنیا و
ایران مهار و کنترل شود.
وی افزود :اکنون دست کارخانه های تولید
واکسن خیلی باز است .سازمان بهداشت جهانی
کارخانه هایی که توان تولید واکسن داشته باشد
را حمایت می کند و تا یکسال آینده آن قدر
واکسن تولید می شود که روی دست کارخانه
های تولید کننده می ماند .سازمان بهداشت
جهانی هم خوش بین است و به احتمال زیاد تا
یکسال آینده این بیماری مهلک کنترل و خیال
همه راحت می شود.

قرار نیست هر واکسنی در ایران
استفاده شود
مردانی گفت :این طور نیست که هر واکسنی
در ایران وارد شود و مورد استفاده قرار گیرد.
کمیته کشوری واکسن برای این است که دقت
کند واکسن های معتبر و مورد تایید سازمانهای
بین المللی در ایران مورد استفاده قرار گیرد
و بطور قطع واکسنی در ایران استفاده می
شود که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی یا
 FDAیا هر دوی آنها باشد.
وی درباره تولید واکسن کرونا در ایران نیز
توضیح داد :قطعاً واکسنی در ایران استفاده
می شود که کارآزمایی بالینی موفق داشته و
عارضه ای نداشته باشد و با قیمت مناسب در
اختیار مردم قرار گیرد .تولید واکسن بومی نیز
با همکاری شرکت های کشورهای پیشرفته در
ایران انجام می شود ،فقط هم چین و روسیه
نیست .کشورهای اروپایی هم هیچ لجاجتی
ندارند که در انتقال تکنولوژی و دانش تولید
واکسن به ایران مشکل ایجاد کنند.
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ترخیص موتور
سیکلتهای توقیفی
در استان با شرایط ویژه

سیری در استان

موتور سیکلتهای توقیفی در استان کهگیلویه و
بویراحمد با شرایط ویژه ترخیص میشوند
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کهگیلویه
و بویراحمد از ترخیص موتور سیکلتهای توقیفی
در استان از تاریخ  ۱۷آبان ماه به مدت دو ماه با
شرایط ویژه خبر داد.
اسماعیل خوشوقت رییس پلیس راهنمایی و
رانندگی استان کهگیلویه و بویراحمد صبح امروز
در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت:

رویداد

 ۴۲۸واحد صنفی متخلف کرونایی
در گچساران پلمب شد

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت گچساران گفت۴۲۸ :
واحد صنفی متخلف در این شهرستان به دلیل رعایت
نکردن محدودیت های کرونایی پلمب شدند.
رضا شریفی افزود :این تعداد واحد صنفی از زمان شیوه
ویروس کرونا تاکنون پلمب شده اند که  ۶۹مورد آن در
در  ۲هفته گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه همکاری بازاریان برای مقابله با بیماری
کووید  ۱۹در طرح اعمال محدودیتها قابل تقدیر است،
اظهار داشت :بیش از  ۱۴هزار و  ۳۰۰مورد بازرسی از
زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون بر نحوه عملکرد اصناف
از جمله رعایت پروتکلهای بهداشتی و شناسایی اصناف
متخلف انجام شد.
شریفی اظهار داشت :این تعداد بازرسی های در قالب
 ۶۴۸گشت مشترک انجام شد.
وی ابراز کرد :از تعداد بازرسی های انجام شده  ۲هزار و
 ۵۹۳مورد مربوط به  ۲هفته گذشته در قالب  ۴۷گشت
مشترک بوده است.
شریفی افزود :بازرسان روزانه در  ۲نوبت صبح و عصر
بر نحوه عملکرد اصناف از جمله رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،شناسایی اصناف متخلف و تذکر در خصوص
رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا فعالیت دارند.
وی بیان کرد :پس از شناسایی واحدهای متخلف در ابتدا
به آنها تذکر و اخطار داده میشود اما چنانچه این مساله
تکرار شود ،پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی
معرفی میشود.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت گچساران گفت :هم
اکنون سامانه  ۱۲۴آماده دریافت شکایت ها و گزارشهای
مردمی در زمینه تخلف های عرضه کاال و خدمات است.
شریفی تصریح کرد :با اعمال محدودیت ها و تعطیلی
برخی صنوف بازار شهرستان گچساران از حالت وضعیت
قرمز به نارنجی رسید.

سارقان کارخانه صنعتی گچساران
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت۲ :
سارق کارخانه صنعتی در شهرستان گچساران دستگیر
شد.
سردار کیقباد مصطفایی اظهار داشت :در پی دریافت
خبری مبنی بر چند فقره سرقت از یک کارخانه صنعتی،
ضمن هماهنگی با مرجع قضایی ،موضوع به صورت ویژه
در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی آبشیرین گچساران
.
قرار گرفت.
وی بیان کرد :مامورین پاسگاه آبشیرین گچساران
با انجام تحقیقات پلیسی گسترده و گشت زنی  ۲نفر
سارق را شناسایی و دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی
به یگان انتظامی منتقل کردند.مصطفایی اظهار داشت:
سارقین در بازجویی های اولیه اعتراف و اموال مسروقه از
آنان کشف و ضبط گردید .وی تصریح کرد :کارشناسان
ارزش اموال مسروقه را بیش از پنج میلیارد ریال اعالم
کردند.مصطفایی افزود :در این زمینه برای سارقان پرونده
تشکیل و به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه
زندان شدند.

خسارت بارندگی در استان
 ۱۰۰میلیارد تومان براورد شد

مدیر کل بحران استانداری گفت :برآرود های اولیه نشان
می دهد بارش های اخیر ۱۰۰میلیارد تومان خسارت به
بخش های مختلف کهگیلویه وبویراحمد وارد کرده است
اما خسارت جانی نداشته است.محمد محمدی افزود :بر
اثر این بارش ها خسارت هایی به حوزه های زیرساختی
استان از جمله جاده های روستایی و محورهای مواصالتی
وارد شده است.وی ادامه داد  :جادههای روستایی ۵۲
میلیارد تومان و محورهای مواصالتی  ۱۵میلیارد تومان
خسارت دیده اند ومیزان خسارت ها به سازمان مدیریت
بحران کشور اطالع رسانی شده است تا فرایند قانونی خود
را طی کند .در سال زراعی  ۹۹-۱۴۰۰تاکنون ۳۱۶.۱
میلیمتر باران در استان ثبت شده است که آمارها حکایت
از افزایش بیش از ۲برابری بارندگی ها در استان دارد.
بیشترین میزان بارندگی در سال زراعی جاری تاکنون در
ایستگاه امامزاده جعفر با  ۴۱۰.۶میلیمتر و کمترین میزان
بارندگی نیز در لیکک با  ۲۶۷.۴میلیمتر گزارش شده
است که بر این اساس بارندگی ها در امامزاده جعفر بیش
از ۳برابر و در لیکک حدود  ۲برابر افزایش داشته است.
آمارها نشان می دهد بارندگی ها در سال زراعی جاری
تاکنون نسبت به میانگین بلند مدت بارش ها نیز تفاوت
چشمگیری داشته است آنچنان که در شهرستانها میزان
بارشها افزایش  ۲تا  ۴برابری را نشان می دهد.
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طرح ترخیص موتور سیکلتهای توقیفی از طرف
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از  17آبان ماه سال
جاری به مدت دو ماه با شرایط ویژه اجرا میشود.
وی در تشریح شرایط طرح ترخیص موتور
سیکلتهای توقیفی افزود :تعداد زیادی از موتور
سیکلتها در پارکینگها توقیف و متمرکز هستند،
و مالکان به دلیل هزینهها و موانع رغبتی برای
ترخیص نداشتهاند ،پلیس راهنمایی و رانندگی
برای حفاظت از اموال مردم طرح ترخیص را با
شرایط ویژه اجرا نمودهاست.
سرهنگ خوشوقت در ادامه خاطرنشان کرد:
مالکان موتور سیکلتهای توقیفی میتوانند با
مراجعه به مراکز پلیس +10و ارائه مدارک نسبت
به آزادی موتورسیکلت خود اقدام کنند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کهگیلویه
و بویراحمد با اشاره به اینکه سیاست پلیس

راهنمایی و رانندگی مبنی بر آزادسازی موتور
سیکلتهای توقیفی است ،افزود :هزینه در نظر
گرفته شده برای مدت زمان ماندن موتور سیکلت
در پارکینگ به ازای هر روز سه هزار ریال(300
تومان) در نظر گرفته شدهاست.
وی خاطرنشان کرد :پرداخت خالفی موتور
سیکلتهای توقیفی در این طرح به صورت اقساطی
نیز پیشبینی شدهاست ،و موتورسیکلتهایی که تا
اسفند ماه سال  98توقیف شدهاند ،مشمول اجرای
این طرح هستند.
وی افزود :نداشتن پالک یا گواهینامه مانعی برای
ترخیص موتور سیکلت توقیفی نیست ،و افراد
میتوانند با استفاده از این طرح موتور سیکلت
توقیفی خود را آزاد کنند.
خوشوقت در ادامه گفت :تعداد موتور سیکلتهای
توقیفی در پارکینگهای استان بیش از  4هزار و

خبر

۴۳۹هکتار از عرصه های ملی استان
از تصرف سودجویان خارج شد

 400دستگاه هستند ،که تاکنون  400دستگاه از
این تعداد ترخیص شدهاند.
وی در پایان با اشاره به اینکه این طرح به احتمال
زیاد تمدید نخواهد شد ،خاطرنشان کرد :موتور
سیکلتهای که در مدت زمان این طرح ترخیص
نشوند ،به عنوان دستگاه بال مالک لحاظ میشود،
و به ستاد اجرایی فرمان امام ره واگذار میشوند.

هفته آینده در کهگیلویه و بویراحمد  ،شهرستان قرمزی نخواهیم داشت ؛

شمارش معکوس کرونا
خوشبختانه سیر شیوع بیماری طی
روزهای گذشته نزولي بوده و امیدواریم
با همکاری همه مردم بتوانیم به کنترل
بیماری دست یابیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با
اعالم ا ین خبر گفت :طی  24ساعت
گذشته متاسفانه  2هم استانی بر اثر
ابتال به ویروس کرونا جان خود را از
دست دادند و مجموع جانباختگان
استان به  350نفر رسید.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛
دکتر پرویز یزدان پناه افزود :در
هفدهمین روز از آذر ماه 309 ،بیمار
در بیمارستان های معین کرونای استان
بستری بوده که از این تعداد  119نفر
مبتالی قطعی می باشند.
وی با اشاره به اینکه  28بیمار نیز
در بخش آی سی یو بيمارستانهاي
استان بستري مي باشند ،اذعان داشت
:تعداد بهبود یافتگان بیماران کرونایی
کهگیلویه و بویراحمد تاکنون  17هزار
و  962مورد گزارش شده است.
دکتر یزدان پناه اظهار داشت :از 338
جواب دریافت شده از آزمایشگاه سلولی
مولکولی یاسوج ،بيشترين درصد و موارد
مربوط به شهرستان های بويراحمد(
32درصد) ،كهگيلويه (  27درصد) ،دنا
( 8درصد) و باشت ( 6درصد) و مابقی
در سایر شهرستان های استان بوده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
خاطرنشان کرد :برای کنترل کرونا همه
باید خود را ملزم به استفاده از ماسک
کرده ،شست و شوي مرتب دست ها،
فاصله  ۲متری را در هر شرایطی از
افراد دیگر به ویژه هنگام صحبت کردن
حفظ کرده ،در تجمعات شرکت نکرده
و مسافرت به شهرها و استانهاي مجاور
نداشته باشند.
وی عنوان کرد :همچنین از مردم عزیز
استان تقاضا داریم که برای مالقات با
بیماران ،به هیچوجه در مراکز بهداشتی
درمانی و بیمارستان ها حضور پیدا
نکنند و با پیامک و تلفن جویای
سالمتی عزیزان خود باشند.
دکتر یزدان پناه یادآور شد :خوشبختانه
سیر شیوع بیماری طی روزهای گذشته
نزولي بوده و امیدواریم با همکاری همه

گاز  ۸جایگاه  CNGغیراستاندارد
در کهگیلویه بویراحمد قطع شد

مردم بتوانیم به کنترل بیماری دست
یابیم.
هفته آینده
هیچ شهرستان قرمزی در استان
نخواهیم داشت
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج نیز در نشست وب کنفرانس با
مدیران شبکه بهداشت هشت شهرستان
استان گفت :موفقیت استان در کنترل
کرونا مثمرثمر واقع و باعث شد تا هفته
آینده هیچ شهرستان قرمزی در سطح
استان نخواهیم داشت.
محمدمهدی بانشی افزود :تالش مدیران
شبکههای بهداشت موجب شده در
آمارهای خوب کشوری مقابله با کرونا
همواره نام استان کهگیلویه و بویراحمد
مطرح شود.
وی اظهارکرد :جزء استانهای موفق
در کنترل کروناویروس بودیم و باوجود
محرومیت استان اما به همت نیروهای
کاربلد و منسجم در کنترل بیماری
عملکرد خوبی داشتیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج خاطرنشان کرد :به همه مردم
استان این مژده را میدهم که هفته
آینده هیچ شهرستان قرمزی نخواهیم
داشت و با همکاری خوب مردم
وضعیت چند شهرستان نارنجی هم زرد

مرتفع کردن مشکالت فرا روی

زندان ها از اولویتهای کاری است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:
زندان ها به عنوان تأمین بخشی از
امنیت جامعه نیاز به حمایت همه جانبه
دارد که در این چند ماهه سال اخیر و
انشاءاهلل در سال جدید رفع بخشی از
مشکالت و موانع فرا روی زندان ها را از
اولویتهای کار خود می دانیم.
“حسین کالنتری” در جلسه بررسی
و رفع مسائل و مشکالت زندان های
استان ،ضمن قدردانی از زحمات شبانه
روزی مدیریت و مجموعه کارکنان
زندانهای استان بر سختیهای کار
زندانبانی و مشقتهای نگهداری
زندانیان اذعان و عزم جدی و آمادگی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری کهگیلویه وبویراحمد
گفت:امسال  ۴۳۹هکتار از زمین های عرصه های طبیعی
استان از دست سودجویان خارج شده است.
غالم حسین حکمتیان اظهار داشت  ۱۴۱:هکتار زمین طبق
تبصره یک ماده  ۵۵قانون و  ۲۹۸هکتار از زمینهای منابع
طبیعی کهگیلویه و بویراحمد با احکام قضائی رفع تصرف
شده است.
وی بیان کرد :این میزان زمین در شهرستانهای مختلف
استان با تیزبینی ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و
مشارکت جوامع محلی پس از طی مراحل قانونی از تصرف
سودجویان خارج شده است.
حکمتیان تاکید کرد :اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و
بویراحمد در کنار تالش برای احیای عرصههای طبیعی
با استفاده از ظرفیت یگان حفاظت منابع طبیعی و
مشارکتهای مردمی با پدیده زمین خواری برخورد میکند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با
اشاره به اینکه گزارشهای مردمی درباره تخریب عرصههای
طبیعی تا حد زیادی میتواند برای حفاظت از این
سرمایههای ارزشمند اثرگذار باشد از شهروندان خواست هر
گونه سوءاستفاده از عرصههای ملی را با شماره  ۱۵۰۴به
این اداره اطالع رسانی کنند.
حکمتیان تاکید کرد :تخلفات عرصههای ملی در مواردی
چون تخریب منابع طبیعی ،آتشسوزی ،تصرف عرصهها،
قطع درختان و اقدامات غیرقانونی مشابه انجام میشود.
وی عنوان کرد :فعالیتهای اقتصادی چون دامپروری،
کشت گیاهان دارویی و انواع زراعت ارتباط مستقیم با حفظ
عرصههای طبیعی دارد که این مهم لزوم مشارکتهای
مردمی برای حفظ این سرمایههای ملی را ضروریتر
میکند.

استانداری و سازمان برنامه و بودجه
استان را برای رفع مسائل و مشکالت
مطروحه اعالم کرد.
وی افزود :زندان ها به عنوان تأمین
بخشی از امنیت جامعه نیاز به حمایت
همه جانبه دارد که هم در این چند
ماهه سال اخیر و انشاء اهلل در سال
جدید رفع بخشی از مشکالت و موانع
فرا روی زندان ها را از اولویت های کار
خود می دانیم.
“حسن نگین تاجی” رئیس کل
دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد
نیز با بیان اینکه همه بایستی دست به
دست هم دهیم تا مشکالت زندان ها

خواهد شد.
بانشی تصریح کرد :در کنار کار سخت
مقابله با کروناویروس ،خدمات ارائه شده
در استان دو برابر میانگین کشوری است
که بیانگر عملکرد خوب همه همکاران
بهداشتی و درمانی است.
وی به طرح شهید سلیمانی در راستای
مقابله با کرونا اشاره کرد و ادامه داد:
طرح شهید سلیمانی فرصت مناسبی
برای مقابله با این بیماری است .در
این طرح از ظرفیت نیروهای جوان و
با انگیزه در سه محور نظارت ،مراقبت
و حمایت حداکثر استفاده برده شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج با اشاره به راهبردهای مورد توجه
سازمان جهانی بهداشت عنوان کرد:
تست ،تست ،تست اصلیترین راهبرد
سازمان جهانی است و در استان هم
باید دنبال کنیم .در استان محدودیت
داشتیم چرا که با یک دستگاه PCR
تعداد تستهای روزانه زیر  ۴۰۰مورد
بود به همین دلیل خیلی از بیماران را از
دست دادیم و موجب شد بیماری سیر
صعودی داشته باشد.
بانشی اظهارکرد :در حال حاضر دستگاه
دوم  PCRوارد استان شده ،ظرفیت
روزانه تستها به بیش از  ۷۰۰تست
در روز رسیده است ،با اضافه شدن
رپید تستها  ۳۰۰مورد جدید اضافه و

ظرفیت تستها به  ۱۰۰۰مورد در روز
خواهد رسید و اگر تستها در سطح
گسترده انجام و قرنطینه به خوبی
صورت گیرد گام موثری در مقابله با این
بیماری برداشتهایم.
وی با تاکید بر انجام بیماریابی درست
و اصولی گفت :تستها باید در
آزمایشگاه ثبت شود ،در صورتی که
تستی در آزمایشگاه ثبت نشده باشد به
شهرستانها برگشت داده میشوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج یادآور شد :توزیع واکسن
آنفلوآنزا برای گروههای پرخطر و
آسیبپذیر مانند سالمندان و افراد
دارای بیماری زمینهای افزود۵۰۰۰ :
مورد جدید واکسن وارد استان شده
زمان تزریق واکسنها گذشته اما اجازه
ندهید از این دیرتر شود .هفته آینده
حتی اگر یک مورد واکسن تزریق نشده
گروه های هدف اعم از بیماران زمینه
ای سالمندان و غیره.....بود با مدیر
شبکه برخورد میشود.
به گزارش امید مردم به نقل از روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،
بانشی بیان کرد ۱۴ :هزار واکسن
آنفلونزا در استان تقسیم شده اما  ۹هزار
و  ۵۰۰مورد آن ثبت شد ۴ .هزار و ۵۰۰
مورد دیگر یا ثبت نشده یا اینکه تزریق
نشده است.

مرتفع شود ،تصریح کرد :از آنجائیکه
زندان محلی امنیتی و فضای نگهداشت
زندانیان و بعضاً مخلین نظم و آسایش
عموم جامعه است ،مستلزم نگاه ویژه
اعتباری و رفع مشکالت آن باشید.
“منصور بیژنی” مدیرکل زندان های
استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در
این جلسه با بیان اینکه زندان باوجود
اسمش تالش شده است تا به آموزشگاه
نیکی ها مبدل شود خاطرنشان کرد:
زندان عالوه بر تأمین بخشی از امنیت
جامعه ،محلی است برای ندامت افراد
به خطا رفته و دانشگاهی برا اصالح و
تربیت زندانیان و باز اجتماعی شدن
آنان و بازگشت سالم به جامعه است.
وی عنوان کرد :زندان محصول همه
جامعه است لذا اگر به رفع مشکالت
و معضالت آن اعم از فضا ،آموزش،
بهداشت ،امورفرهنگی ،ارتقاء امنیت،
اعتبارات مورد نیاز و ...همت نشود
تبدیل به یک تهدید می شود.
مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و
بویراحمد با بیان اینکه زیر ساخت ها و
فضای زندان ها بخصوص در مرکز استان
با محدودیت و فرسودگی مواجه است،
بیان کرد :دست یابی به سطح استاندارد
برای نگهداری زندانیان مستلزم توجه
ویژه به تامین اعتبارات الزم از سوی
مراجع ذیصالح است که امیدواریم با
مساعدت استاندار و همکاری بیش از
پیش مسؤلین سازمان برنامه و بودجه
این مشکالت حل و فصل شود.
بیژنی تصریح کرد :کمبود فضا و مکان

مناسب در زندان ها از نظر طبقه بندی
زندانیان و نیز از نظر ارائه آموزشهای
الزم امر زندانبانی از جمله برنامه های
اشتغال و و ارائه مهارت های حرفه
آموزی و اقدامات فرهنگی و تربیتی
که شالوده امر زندانبانی است ما را
در مضیقه و نسبت به رسیدن اهداف
ترسیمی دچار آسیب خواهد کرد.
وی اظهار کرد :باوجود دور کاری
کارکنان دستگاه های اجرائی در ایام
مقابله با کرونا ،پرسنل زندان های
استان برای مقابله با هرگونه تهدیدات
احتمالی به صورت آماده باش کامل و با
افزایش ساعت کاری در این ایام حساس
در حال خدمت بوده و ضروری است در
جهت قدردانی از زحمات و تالش های
این عزیزان مساعدت های الزم از سوی
ریاست برنامه و بودجه استان صورت
پذیرد.
به گزارش امید مردم؛ با هدف بررسی
و رفع مسائل و مشکالت زندان های
استان جلسه ای با حضور استاندار
استان تشکیل و نسبت به رفع موانع
معنونه بحث و گفت و گو شد.
در این جلسه که با حضور استاندار،
رئیس کل دادگستری ،دادستان مرکز
استان ،سردار مصطفایی فرمانده
انتظامی استان ،معاون سیاسی امنیتی
استانداری ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه و مدیرکل زندان ها تشکیل شد
در خصوص مشکالت و معضالت فرا
روی زندان های استان باالخص زندان
مرکزی یاسوج بحث و تبادل نظر شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد
گفت ۸ :جایگاه سوخت  CNGبه علت وجود عدم انطباق
های بحرانی و پر خطر و نداشتن ایمنی الزم ،قطع گاز
شدند.
بهمن رحمتی روز دو شنبه دراین باره اظهار داشت :از
این تعداد جایگاه های سوخت یک مورد در شهرستان
کهگیلویه ،یک مورد در شهرستان لنده و  ۶مورد در
شهرستان بویراحمد تعطیل شدند.
وی افزود :پیش از قطع گاز ،اخطاریه و تذکر به بهره
برداران این جایگاه ها برای برطرف کردن نواقص موجود و
استانداردسازی جایگاهشان داده شد اما توجه نشد.
مدیرکل استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :اقدام
الزم توسط بهره برداران این جایگاه ها برای استانداردسازی
جایگاه انجام نشده است.
رحمتی تاکید کرد :در صورت رفع نواقص بحرانی ،بازرسی
مجدد از جایگاه ها به عمل آمده و با حصول اطمینان از بی
خطر بودن ،گاز آنها وصل خواهد شد.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت :یکی
از دالیل اصلی قطع گاز این جایگاه ها نقص بحرانی ،عدم
استانداردسازی و نداشتن ایمنی و خطر آفرین بودن آن
برای شهروندان و مصرف کنندگان است.
رحمتی عنوان کرد :به منظور حمایت از حقوق شهروندان
و مصرف کنندگان ،تا زمانی که بهره برداران اقدام به
استانداردسازی این جایگاه ها نکنند گاز آنها وصل نخواهد
شد.
وی افزود :این اقدام کامال قانونی و در راستای اجرای آیین
نامه نحوه تامین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های
نفتی و گاز فشرده به خودروها و پیشگیری از وقوع حوادث
بحرانی انجام شده است.
تعداد  ۲۸جایگاه سی ان جی در استان وجود دارد که هم
اینک  ۳۱هزار و  ۹۱۰متر مکعب بر ساعت ظرفیت دارند به
این معنا که در هر ساعت این میزان فروش داریم.
در کهگیلویه و بویراحمد:

 ۸۵۹۳خودرو برای عدم رعایت
محدویت های تردد شبانه اعمال
قانون شدند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کهگیلویه و بویراحمد
گفت :اجرای محدودیت های ترافیکی در شهرهای قرمز
برای منع تردد بین ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد در این استان
از یکم آذر ماه همزمان با سایر نقاط کشور اجرایی شد که
تاکنون برای رعایت نکردن محدودیت های شبانه  ۸هزار و
 ۵۹۳خودرو جریمه و اعمال قانون شدند.
سرهنگ اسماعیل خوشوقت روز دوشنبه در نشست با
خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت:
این طرح همزمان با سراسر کشور از یکم آذر ماه به مدت ۲
هفته در استان اجرا شد و همچنان نیز ادامه دارد.
وی افزود :رانندگان خودروهایی که قصد تردد از شهرهای
با وضعیت قرمز به شهرهای قرمز دیگر داشتند یک میلیون
تومان جریمه شده اند که تاکنون در استان  ۱۴۰مورد
جریمه یک میلیونی انجام شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کهگیلویه و بویراحمد
عنوان کرد :همچنین خودروهای که از شهر نارنجی وارد
شهر قرمز شوند و به مصوبات توجهی نکنند نیز  ۵۰۰هزار
تومان جریمه خواهند شد.
خوشوقت تاکید کرد :جریمه تردد خودروهای شخصی از
ساعت  ۲۱تا  ۴در سطح شهر  ۲۰۰هزار تومان تعیین شده
و تاکنون  ۹۵درصد مردم استان در این طرح همکاری
مطلوبی داشته اند.
وی ابراز داشت :این طرح با توجه به وضعیت ویروس کرونا
در شهرستان های قرمز بویراحمد و کهگیلویه قرمز اجرایی
شد و هم اینک در بویراحمد ادامه دارد.
وضعیت ویروس کرونا در شهرستان های کهگیلویه،
گچساران ،باشت و چرام نارنجی و درسایر شهرستان های
استان زرد است.
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فال روز

معاون هماهنگکننده
پلیس راهور خبر داد:

است که باید روی خودرو نصب و قابل بهرهبرداری
باشد .اگر یک وسیله نقلیه به هر دلیل دارای پالک
نباشد یا پالک آن مخدوش ،ناخوانا و یا غیرمجاز
باشد ،از طریق دوربین و همکاران ما در سطح شهر
شناسایی و متوقف میشود.
وی افزود :همکاران ما نسبت به تخلفات پالک
حساسیت ویژهای دارند .اگر مخدوش شدن آن
88498481یا
پايداري بارندگی
پالک تعمدی نباشد و صرفا به دلیل
قرار گرفتن در زیر سپر باشد و راننده نقشی در آن
نداشته باشد ،فقط نقض قوانین تلقی شده و مورد
اعمال پیگرد قانونی قرار میگیرد .اما اگر یک راننده
تعمدا این کار را انجام داده باشد ،عالوه بر هدایت
خودرو به پارکینگ ،این کار راننده جرم محسوب
و او به دادگاه تحویل داده میشود .بهرامی درباره
ترافیکهای درونشهری به دلیل محدودیت رفت و
آمد شبانه گفت :هفته گذشته که تعداد بیشتری از
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تحویل مالک خودروهای

آخرین عکس یادگاری شهید حیدری با فرزندش  18روز قبل از شهادت

متولد فروردین :
از یک طرف دقیقاً میدانید که برای رسیدن به هدف خود چه
باید بکنید و از طرف دیگر ترجیح میدهید یک کار دیگری انجام
عملی کردن آرزوی
کرده و
دلی14،شما را
دهید .این دو
| روزنامه جوان | شماره 4741
جلوی |1437
ربیعالثان��ی
دیوانه | 23
بهم��ن 1394
ش��نبه
شما را میگیرد.
متولد اردیبهشت :
محور
حول
بر
زندگی
همیشه
زیرا
دهید
وفق
خود را با شرایط
معاون هماهنگکننده پلیس راهور ناجا گفت :اگر
خود
است
بهتر
پس
چرخد
ی
نم
دائم
بدبختی
یا
خوشبختی دائم
گفتوگو
یک راننده به عمد پالک خودروی خود را مخدوش
صبر
اما
دارید،
پیش
در
را
خوبی
یا
بد
شرایط
زیرا
را آماده کنید،
کرده باشد مجرم تلقی شده و تحویل دادگاه داده
سوی
به
را
شما
دارد،
وجود
شما
درون
در
که
بسیاری
و استقامت
زادههمسرشهيدگمنامحمزهسمعتي
بازهراكرم
وگوي«جوان»
میشود .سرهنگ جهانشاه بهرامی روز دوشنبه در
شهروندان تقاضا دارم که از
داد :از
گفت وی ادامه
مشاغل تعطیل بودند این ترافیک کمتر بود ،اما از
وگوي«جوان»
ت
گف
تا
کنید
فکر
موفقیت
به
تنها
کرد.
خواهد
رهنمون
خوشبختی
برنامه زنده تلویزیونی درخصوص مخدوش کردن
صورت لزوم،
بعداز32سالبويدر
ابتدای هفته جاری حجم سفرهای درونشهری زیاد سفرهای غیرضروری پرهیز کنند
خبري
بیابید.
را
بتوانید آن باهمسرورزشكارشهيدمهديحيدريپالک اتومبیلها توسط برخی از رانندگان در این ایام
شده است که بسیاری از این سفرها هم غیرضروری ساعت تردد خود را به گونهای تنظیم کنند که به
خاك گرفته
و
خسته
تني
با
آمد
سال
32
از
بعد
متولد خرداد :
گفت :پالک وسیله نقلیه یکی از ارکان شناسایی آن
ترافیک رانندگان قبل از ساعت  ۲۱برخورد نکنند.
هستند.
امروز برایتان بسیار سخت است برای کندوکاو در درون احساسات
خود آرام بگیرید .به خاطر اینکه شما اغلب قبل از اتمام کاری را که
صغريخيلفرهنگ
نفري از مس��ئوالن به خانهم��ان آمدند و خبر
قبال شروع کرده اید کاردیگری را آغاز میکنید .به هر حال اکنون با
همس�رانههايش�هيدحمزهسمعتيبا پيدا شدن پيكر همسرم را دادند .بچهها همه
خبرو من ه��م كه جا خورده بودم،
آنلهجهزيبايبوش�هريعجيببهدل گريه ميكردند
سیاره حاکم شما مریخ که در برج نشان بی هدف شما قرار گرفته
مينشيند.دلنشس�تيغريبانه.شايد دلداريش��ان ميدادم و آرامش��ان ميكردم.
است ممکن است آنقدر مشتاق نباشید که جایی سفر کنید .از
غرب�توگمناميش�هيدشازمياناين نبودنهاي همسرم در اين  32سال چنان براي
لحظه حال لذت ببرید.
احتکار 900تن سیب زمینی
سطورچندانبهچشمنيايداماازهمان من و بچهها دشوار و سخت گذشت كه شايد
متولد تیر :
زبان ج��اري كرد .بعد از
بيان و در
لحظ�اتآغازي�نهمكالميم�انبااين نتوان آن را
آباد”
در”بستان
امروز به نظر میرسد کمیآشفته هستید و نمیتوانید از اعمالتان
یک روز مثل همیشه به سراغ گوشی اش حیثیت و انتشار تصاویر کنند این در حالی
شيرزن
فرزند به
شرقیمنازماندم و
سال 1362
رفتنش در
تن
کشفسه900
آذربایجان
بوش�هريدانستيمكهخاطراتاستان
فرمانده انتظامی
 ،نتیجه مشخصی انتظار داشته باشید .به همین خاطر سخت است
رفت تا فضای مجازی را چک کند همین است که پلیس فتا بارها و بارها هشدار داده
ازمعدوددفعاتي

زاده
م
غبارگرفتهزهراكر
به
و
كشيدم
سختي
خيلي
شهيد.
از
مانده
يادگار
سیب زمینی احتکار شده به ارزش بیش از  45میلیارد ریال در
که ذهن تان سر و سامان دهید .اگر فکر میکنید که یکی از
که در حال گشت وگذار در فضای مجازی که فضای مجازی آلبوم خانوادگی نیست و
خوردوكمتركسيپاي
استكهورقمي
توانستم فرزندان شهيد را تربيت كنم و
تنهايي
خبر داد.
“بستان آباد”
شهرستان
نزدیکترین دوستان یا همکاران تان مانع کارهای شماست ،سعی
بود چشمش به عکس هایش خورد که در عکس های شخصی خود و اعضای خانواده
است.كرم
آنطور تربيت
بچهها را
دردهم.
پرورش
پایگاه
خبرنگار
كردم با
سعي گو
گفت و
زادهدرعبدی”
“حسین
درددلهايشنشستهسردار

عليرضامحمديشوید علت را در رفتارها واکنشهای
جای اینکه عصبی
کنید به
دریافت
آرزوداشت:
همسرمبیان
این خبر
باش�هادتهمسرشمواجه تشریح
خبری پلیس ،در
اوججواني
پیكوچك و
داش��ت.درخانه
كنم كه
باهمسرش�هيدمدافعحرممهدياجتماعی دست به دست می را در فضای مجازی منتشر نکنند .از سوی
شبکه های
يخواس�تممقدمهايبرايمصاحبه
وقتيم
کنید.
جستجو
خود
یکیهااز
زمینی در
س��اله باسیب
چندزیادی
مقادیر
انتظاراحتکار
مبنی بر
ميشودو32س�ال اخباری
بهتنهاييدر
همسرم .بچه
خانواده
زندگي
دیگز تصاویر انتشار یافته در فضای مجازی
گونهشد و دنیا روی سرش آوار.
شوکه
شد،
اوشروعكنمياصبرزينب
حيدريبنويسم،مرددبودمازغيرتعباسوار
:
مرداد
متولد
دستور
موضوع
بررسی
“بستانو آباد”،
روستاهاینشيند.
آمدننش�انيازهمس�رشمي
در كس��ي
ش��ان
مادربزرگ
پدربزرگ و
شهرستان جز من
اخبار و دوست و آشنا می شنید بصورت کامل قابل حذف نیستند پس
همسرش!باوجوديكهتنها9روزازاعالمخبرشهادتمهديمي همیشه از
گذشت،همسر
حواستان جمع باشد چون امروز یک نفر برای دوست شدن با شما
نداشتند.این شهرستان قرار گرفت.
ديگر راعمومی
پلیس امنیت
کار
مأمورانزادهاز
آيدروايتزهراكرم
آنچهدرپيمي
های شخصی فالنی در فضای بهترین راه برای این گونه جرائم پیشگیری
که عکس
بهتازگيعزيزيرااز
شهيدباچنانآرامشومتانتيحرفميزدكهباورپذيرنبود
انتظارسختوتلخیک سوله،
شناسایی محل احتکار در
از
پس
مأموران
افزود:
وی
پیشقدم میشود .ممکن است این شخص تمام حرفهای شما را باور
سالهاغربتوچشمانتظارياست.
32سال
گفتكه
دستدادهاست.هانيهمالميرهمسرشهيدمهديحيدريازصبريمي
هتک
به
مرتبط
های
پرونده
بیشتر
است.
اما
رفته
آبرویش
و
شده
پخش
مجازی
اعزام
تشکیل اکیپی
قضائی با
ضمن هماهنگی با مقام
شما
کند و همین موضوع اوضاع را پیچیده میکند ،برای اینکه
محلبود و به
توكلمانبهبه خدا
مفقودي حمزه،
زمان
  
ازخودشهيدبهيادگارداردواينكه«گريهبرايفداييحرمبي
بيزينبكبري(س)مخلیه اش هم نمی گنجید این حیثیت و حرمت در پی غفلت کاربر و عدم
هرگز به در
صورت
به
که
زمینی
سیب
تن
900
مذکور
انبار
از
بازرسی
در
و
نظرها
ندارد».شهيدمهديحيدريمتولد،1362اختالف
بفهمید که چه چیزی نادرست است .اما
6سالزندگيمشترك
اميد اينكه با آمدن همسرم همه سختيها تمام
دارايكمربندمشكيجودو،مربي
نمیتوانید معنا
خودش افتاده باشد .گویا شماره توجه به توصیههای پیشگیرانه به وجود
اتفاق برای
زمینه
یکهمنفر را
حمزه شدهميبود را
ازدواج بااحتکار
غیرقانونی
این
با
اینکه
از
قبل
بنایراین
بشود.
مشکل
بروز
باعث
هم میتواند
من االن  56س��ال دارم .هنگام
اینرا دوباره
زندگيدرمان
کشفدروكنار
ش��ود و ما
نيمسالهداشت،زیر عکس هایش منتشر شده آمده است.
دفاعشخصيوازهمهمهمترجوانيكههمسرويكپسرسهو اش نیز در
کردند .
دستگیر
كوچكتر
 18سال داشتم .او از من دو سال
بود .آغاز ميكنيم سالها به انتظار گذشت .انتظاري
کرده
بررسی
را
حقایق
کنید
شروع
را
مدت
طوالنی
ارتباط
بهشهادت
فرد یک ازهمهتعلقاتدنيويگذشتوبيستويكمديماه1394درسوريه
های مشکوک و نا آشنا نیز یکی خیلی از تکنولوژیها و ابزارهایی که این
بود ،تلفن
فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی ارزش محموله
همش��هري و هممحلي بوديم كه با هم آشنا تلخ و سخت .وقتي اسامي آزادهها اعالم ميشد،
کنید.
و در مورد آنها اطمینان حاصل
بعدخبرشهادتشرابهخانوادهاش
رسيد.درحاليكه10روز
مکشوفه را برابر نظر کارشناسان مربوطه  45میلیارد ریال اعالم
اطالعدادند.از دیگری آغاز شد و با هر تلفنی از روزها از سوی مردم مورد استفاده قرار
پس
ش��ديم .در نهايت با يك ازدواج سنتي زندگي در پي اين بوديم كه شايد روزي در خانهمان به
متولد شهریور :
و تصریح کرد :متهم به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل
سوی افراد نا آشنا او را نگران تر می کرد میگیرد در کنار تمام مزیتها ،تهدیداتی
آغاز
را
مشتركمان
كرديم .حمزه 16سال داشت آمدن همسرم تزئين شود و شادي به خانهمان
از
شما
شاید
آورید!
ی
نم
در
سر
هم
خودتان
های
ه
برنام
شما امروز از
نیز در پی داشته که برخی به آنها دقت نمی مزاحمت و انتشار تصاویر خصوصی و پیگیری پرونده را داشتند ،که موضوع قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
بدهد.
برايشدست
رفتنرا از
اينقدراش
زندگی
که
بلكه

بهعنوانهمسر

نه

شهيدحيدريرا
پيش
شايد
بزند.
حرف
اينطور
محمد
با
كه
بود
نشده
در
كشم
مي
خجالت
بنابراين
كجا.
ايشان
داغ
و
كجا
است .آن روز مهدي مقابل
شده
عجيب
حاالتش
ديدم
وقتي
كنم.
نمي
زندگي
تو
بود.
نرفته
سربازي
و
وقتي دشمن بعثي به قصد بازگردد.
را
خودتان
وقت
شاید
یا
و
اید
ه
داشت
حد
از
زیاده
انتظارات
خودتان
عکس های شخصی در پروفایلش تبدیل کنند .یکی از تکنولوژیهای مورد استفاده خانوادگی افراد در فضای سایبری برابر ماده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار
بهعنوانيكانسانچطورشناختيد؟
ميآمد كه از او قولي ميگرفت اما اولين بار بود كه
داغ مهدي گريه كنم .خدا صب��ري به من داده كه
دوربين لباس رزم پوش��يد ،از ش��هادت گفت و با
اهميت دارد ،موافقت كردم .بعد از يك ماه آموزشي
تجاوز به خاك كشورمان حملهور شد ،حمزه اما بع��د از اتم��ام تبادل اس��را و خالي ش��دن
هم
باز
باشید،
داشته
وقت
که
هم
هرقدر
االن
اما
باشید.
کرده
تلف
به آلبوم خانوادگی شده بود و این برایش این روزها ،فضای سایبر خصوصا شبکه  ۱۷قانون جرائم رایانهای جرم محسوب گرفت.
هایقبورجعلی
اردوگاهباهايچک
اوضاع احشام
خرید
عاش��ق اهل بيت بود .چيزي كه در شهيد بيشتر
گفت «دست علي» بده .من متوجه شده بودم كه
خودم هم فكرش را نميكردم.
پسرمان عكس يادگاري گرفت.
به كرج رفت و طي اين مدت چند روز يك بار به خانه
ش��هداي گمنام
بعثي ،ميان
راهي شد .خدمت سربازياش را در همان
بشوید.
حاضر
دیر
هایتان
ت
مالقا
قرار
یا
و
کار
محل
در
دارد
امکان
شده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین
این مسئول انتظامی گفت :ماموران با انجام فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از دستگیری
اجتماعیلحاظ
ازرفتنش�مارااز
به چش��م ميآمد تعلق خاطرش به امام حسين و
است که کاربران بسیاری
همسرتانقبل های
سرش زندگی اش در خطر
قرآنورويآبرو و
دردسازكهشد
رابطهپدروپسرچطوربود؟
ميآمد .لحظه آخر و موقع وداع
متولد مهر :
کرده است.
كامل فنی،
اقدامات
پسرمان ضمن شناسایی شخصی به متهمان به کالهبرداری  40میلیارد ریالی با استفاده از چک
روحيآمادهكردهبود؟
معصومين(ع) بود .اگر كسي از اقوام فوت ميكرد،
عالي .مهدي عاشق پسرمان بود .اسم
ایندادنت را
چارهاجازه
افتاد.در مورد
گرفتم ،گفت :همه حرفها
دارند ،در حال حاضر اکثر شهروندان در
نداشت جزء اینکه پلیس را
گفتند تو(ركهع)اسمدر یکی از مناطق استان البرز ،های جعلی در شهرکرد خبر داد .
تر
ه
پیچید
همیشه
به
نسبت
و
بیشتر
شما
زندگی
مشکالت
امروز
خصوصی و
آشنايان ميهویت
حركت عجيبي
مهدي يك
امكان نداشت مهدي بيش��تر از يك هفته لباس
تصاویرمهدي است.
اجتماعی مختلف عضو هستند مزاحمت و انتشار محمد
نميروم.
راضي
اعزامشهای
قبل از شبکه
هفتهاین
وضع از
اتفاقمنبگذارد تا
نيستي،این
جریان
شوخي كردم .اگر واقعاًدر
خانوادگی افراد در فضای سایبری برابر ماده با هماهنگی مقام قضائی طی یک عملیات به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار”منوچهر امان
اما
دهند
قرار
فشار
تحت
را
شما
افرادی
است
ممکن
است.
شده
دوربين را
رسيد گفت:
سياه بپوشد .ميگفت لباس مش��كي فقط براي
خودت مهدي است چرا ديگر اسم پسرت را محمد
رفت.
پناهتترو او هم
هم گفتم برو خدا پشت و
های
کانال ،گروه و اکانت
تشکیل
كرد .آن روز وقتي به خانهکه با
نشود.
خراب
اعزام�شحركت

از

يكهفت�هقب�ل
مجازات اسالمی جرم محسوب غافلگیرانه وی را دستگیر کردند و به این اللهی” در تشریح این خبر بیان داشت :در پی دریافت پرونده
توانید
ی
نم
شما
اما
کنید.
عمل
آنها
پنهان
تالشهای
از
فراتر
باید
شما
 ۷۴۵قانون
كردمبهو گفتم
بگير .تعجب
بلکهمن فيلم
بياور و از
امام حسين(ع) اس��ت .در عين حال دو ماه محرم
مهدي گذاشتهاي؟ مهدي هم در جواب ميگفت
فيلمو تبادل اطالعات با سایر
انتشار
مختلف
واقعیتی
چهزمانيرفتوچگونهخبرش�هادتشنیستند
این مطالب داستان
قضائی از سوی شهروندان در شهرکرد مبنی بر کالهبرداری
ب�هخانه

عجيب�يك�رد.آنروزوقتي
از
را
مسائل
که
کنید
تالش
پس
کنید،
قبول
را
آنها
پنهان
دخالتهای
آنقدرتعیین
مجازات
شده و قانونگذار براینامآن
رويدادند.
انتقال
پلیس
میدوربين را
ك��رد و
داري! اصرار
چه؟ حوصله
راشنيديد؟ است که اخیرا اتفاق افتادهبراي
و صفر را تماماً لباس س��ياه به تن ميكرد و حتي
حيفم آمد
زيباس��ت كه
امام زمان
کاربران
«تسویه
است،
افراد سودجو با خرید احشام و ارائه چک های جعلی ،پیگیری
است.ازمن
بي�اورو
پردازند .رس�يدگفت:دوربينرا
حیطه کنترل آنها
کرده
پلیسكهفتا استان البرز افزود :متهم
رئیسخانه
پسرم نگذارم .محل كار همس��رم از
قرار
روز
آن
پوشيد.
را
رزمش
لباس
بعد
برداشتم.
آنها
کنید.داشت و طي اين مدت
خارجمشكي
زيرپيراهنهاي
مان
روز
10
از
بعد
يعني
ماه،
دي
21
و
رفت
ماه
دي
11
فيلم ها اطالعات
حساب جاری در فضای مجازی» ،بله این در این کانال ها و گروه
موضوع در دستور کار ماموران پليس آگاهی استان قرار گرفت.
بگير.تعجبك�ردموگفتمفيلم
افترا،
قبلازاز روشنايي
تهدید،ايشان
خيلي دور بود،
توهین،است
همچنین فحاشی ،ورامين
نبود جايي برود ،منتها لباس��ش را مقابل دوربين
متولد آبانرا :به تن ميكرد .گذشته از مسائل ديني و عقيدتي،
به شهادت رسيد .منتها خبر شهادتش را يكم
پس
مواجهه با مستندات لب به اقرار وی افزود :با شروع تحقيقات کارآگاهان دایره مبارزه با جعل و
بهمنهدف تسویه حساب شخصی ،حساس و محرمانه تبادل می
بخت
خانم نگون
اصراركردو

برايچه؟حوصل�هداري!
اينطور
بود.
راه
در
ساعت
سه
حداقل
و
رفت
مي
هوا
گفت
كرد.
صحبت
به
شروع
كار
اين
حين
و
پوشيد
محمد
بود.
انسان
مهدي يك
چگونه
نیستید
بلد
پسرمانشما
گویند
صبوری
آرام وکه م
بینی
طالع
آن کتاب های
به ما اطالع دادند.
شود که اگر در اختیار فرد غریبهای قرار تمسخر ،ارسال پیام و تصاویر نامناسب گشود؛ وی علت وانگیزه خود را انتقامجویی کالهبرداری پلیس آگاهی استان ،مشخص شد افرادی در قالب
جاریش قرار گرفت.
لباسرزمش

بعد

برداش�تم.

دوربينرا
ديد،
مي
را
محمد
كمتر
هفته
طول
در
كه
شد
مي
اين
گفتم
من
شود.
مي
نصيبم
شهادت
شاءاهلل
ان
و
برديم
مي
دكتر
ا
ر
او
تنها
دست
شد،
مي
بيمار
خيلي
امروز

اما

باشد

شايدسؤالمكميعجيب
در
که
قادرید
شما
اینکه
وجود
با
بیندازید.
بیرون
تفریح کنید را
سرهنگ سیدنظام موسوی رئیس پلیس فتا بگیرد قطعا از آنها سوءاستفاده می کند انتشار شماره تماس افراد و یا اطالعات از شکات بیان داشت .شبکه های اجتماعی خریدار با ظاهري آراسته به دامداری ها مراجعه و پس از خرید
برود،

نبودجايي

راپوشيد.آنروزقرار
و
پدر
اين
و
كرد
مي
جبران
تعطيل
هاي
روز
در
اما
جواب
در
مهدي
كردم.
گريه
و
اس��ت
حرفي
چه
صبوري
از
من
كه
رسيد
مي
جايي
به
كار
اوقات
خيلي
است

كنيمتنها9روز
ي
وگوم
ت
باهمگف

كه
همچنین
بیندازید
تعویق
به
را
خود
تفریح
و
شادمانی
موقع لزوم
کاری و خصوصی آنها در فضای مجازی یا آلبوم خانوادگی نیستند و نباید تصاویر و احشام به ارزش  40میلیارد ریال از دامداران ،چک های جعلی
بسیاری رقم می
مشکالت
برای افراد
اس��ت وو
تشکیل
پیشخدااز
چندی
تهران
غرب استان
لباسشرامقابلدوربينپوشيد

منتها
محتویاص ً
ال خانه
روز تعطيل ما
بودند.
هم
با
جا
همه
پسر
رو
بعد
شماست.
نگهدار
بزرگ
گفت
آرام
ورزشكار،
جوان
يك
او
كردم.
مي
تعجب
مهدي
اين

ايد.
ه
خبرشهادتهمسرتانراشنيد
شخصی و محرمانه از طریق این ارائه و از محل متواري شده اند.
امروز
خوشبختانه
ببرید.
لذت
تان
زندگی
از
باید
کی
که
میدانید
در شبکههای اجتماعی و غیره از مصادیق
وحينخصوصی و
بده .عکسهای
نباید
کاربران
دستكرد وزند.
پسرماندر
خانمی با
داد که
خبر
صبوريراچطورپرنده ای
بهصحبتكرد.

اينكارش�روع
هم به
اوقات
اغلب
و
بيرون
رفتيم
مي
مانديم،
نمي
قول
«محمد
گفت:
محمد
به
بود.
صدا
و
سر
كم
و
ايد؟
ه
بهدستآورد
نمایش و در معرض دید عموم فرمانده انتظامی استان بیان داشت :تیم رسیدگی کننده پرونده
تعیین
را
خود
استانداردهای
توانید
ی
م
که
است
روزهایی
آن
یکی از
داشتن مرجوعه قضایی مدعی شده بود خانوادگی خود را در فضای مجازی برای مزاحمت اینترنتی است و برابر ماده  ۶۴۱شبکه ها به
د

شو
ي
نصيبمم

شاءاهللشهادت
ن
ا

گفت
و
شدم
شوكه
من
دادند
را
شهادتش
خبر
كه
روز
آن
حسني(ع) ميرفتيم.
عبدالعظيم
شاه
حرم
حال
به
تا
باشي».
مادرت
مراقب
كه
بده
علي
دست
درطول
؟
ازدواجكرديد

باهم

چهس�الي
با همکاری مال باخته ها و با اشراف اطالعاتی ،مخفیگاه متهمان
تحمل
را
شما
بتوانند
سخت
دیگران
دیگران
است
ممکن
و
کرده
که تمام تصاویر شخصی وی در شبکههای نمایش به اشتراک بگذارند .سئوالی که قانون مجازات اسالمی هرگاه کسی در قرار بگیرد.
زندگيتانفكرميكرديدكهشايدروزي كمي ترسيدم .تا سه روز هم گريه ميكردم .منتها
گوياهمس�رتانخادمافتخاريحضرت
را در یکی ازاستان های همجوار شناسایی و پس از هماهنگی با
کنند.
فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت
ذهن کارشناسان اجتماعی فضای سایبر
راستش است.
منتشر شده
اجتماعینريختم.
بعد از آن ديگر يك قطره اشك هم
عبدالعظيم(ع)همبودند؟
بهشهادتبرسد؟
دنبالدستگیر
متهم را
عملیات2 ،
قضائی
کردند .تا شايد
همس��رم بوديم
شهدا به
سال بادرهمیک و گلزار
مقامشش
جنگ سپري كرد .من وحمزه
متولد آذر :
شاکیه در اظهارات خود گفته با انتشار این را مشغول کرده این است که چرا کاربران کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم هتک حیثیت در صدر جرائم فضای
خودرو
بازرسی از
انتظامی در
رد وماموران
اللهی افزود:
زندگي امان
زندگي كرديم .حاصل اينسردار
صبوري را از خود مهدي ي��اد گرفتهام .خيليها به
بله ،مهدي خيل��ي به آن حضرت عالقه داش��ت.
سال  86كه با هم ازدواج كرديم ،مهدي سه سالي
آمدن پيكر
كنيم .با هر بار
نش��اني از او پيدا
مشتركمان
هل
مسیری
سمت
به
را
شما
دیگران
که
کنید
ی
م
فکر
شما امروز
خواهد شد.
مجازی
تشخيص
آزمايشگاه
مهرفلزي
شهداعدد
دستگیرشده7
همسرشان
من ميگويند آقايان اخالق
اربعين امس��ال پاي پياده از ورامين به شهر ري و
ميش��د كه پاس��دار بود .اما آن زمان در قسمت
مجازی و همچنین پخش اجازه میدهند افراد غریبه به حریم
شاندرمثلفضای
تصاویر
خيابان و كوچهها
كرده و راهي
چادر برسر
متهمانسال داشت
هم سه فرزند بود .فرزند اولم چهار
برابر
در
کردن
مقاومت
اما
اید،
نکرده
انتخابش
خودتان
که
میدهند
مواد  ۱۶و  ۱۷و  ۱۸قانون جرائم رایانهای،
رف��ت.وحید
سردار
کيانا،
جواهر
جعلي طال و
عددبهمهر
مييک
جواهرات ،
طال و
اصالت
گرفتهاي.
زيارت ح��رم حضرت عبدالعظيم
مخابرات بود و به گفته خودش ش��غل كارمندي
رفتم تا به
همرزمانش مي
دنبال
ش��دم و
تنها يك
كوچكم
گفت:و فرزند
فتادو سال
پلیسدومم
ارادتشمجید رئیسو فرزند
بنده در ذیل این عکسها خصوصی آن ها و خانواده آن ها وارد شوند.
همسرت راتلفن
اخالق شماره
ميشود ،اما تو برعكسشدن
این
باوجود
شود.
دیگری
مشکل
ایجاد
سبب
تواند
ی
م
آنها
های
تالش
تشویش
آمیز
هتک
کارت
20و عدد
9تايي،
دستي
حیثیت،شهيديک
سببخيلي
قبال عرض كردم كه مهدي
برداشتافتخاري
سال پيش خادم
بود وكه از يك
توهینشده
بود.های متعددی از افراد آیا باور ندارند که ورود افراد غریبه به این نشر هرگونه مطالب باعث
داش��ت .بنابراين تص��ور نميكردم ك��ه روزي به
ش��ادي دل
آمدن
فوالديبه يمن
وجود آنها و
شد.جعبه شماره کوببركت
داشت كه حمزه
های اینترنتی،هفته
صبوريس
شدهآدمکه تما
کسی
هر
با
مشکالت
رساندن
حداقل
به
خاطر
به
توانید
ی
نم
شما
اینترنت و
های اینترنتی در
کالهبرداری
خام
فروش
خواهر وتعدادي
مختلف و
ي به اسم
عابربانک
داشتهديگر
دارم .از طرف
من هم صبرم را از او به يادگار
فضاهایساعت سه
چهارشنبهها از
فكروهمین امر زندگی من حریم همان تبعات ورود به حریم خصوصی اذهان عمومی از طریقحرم باشد.
ش��هادت برس��د .منتها بعدها در طول زندگي به
هم شاد
فاکتورهايبچهها
همسري دل من و
قرارمانافراد مادر،
خبرمفقوداالثرش�دنشب
بعدازظهر تاو مزاحمت 
باشم
ناشناس
شد.
کشف
فروشي
طال
ولی
کنید
ایجاد
را
مشکالتی
هم
خودتان
اگر
حتی
کنید،
موافقت
است.
بيت و خصوص
ميكنم مهدي به خاطررااهل
جرایمهاي
صدرمناسبت
بهكرد و در
آنرا مي
برایحرم
شدهشبوخادمي
مجازی جرم تلقی 11
اين نتيجه رسيدم او آدمي نيست كه راضي به يك
فضای مجازیكرد
شود و حمزه من هم بعد از مدتها گمنامي بيايد.
در فضای حقیقی را دارد؟
حضرتقرار داده است.
الشعاعاً خود
تحت
باشید.
جایگاهآرامخود
تناسب مجازات حبس و
برتركهدرفارغکشور
نقدیرفت.در وی ضمن اشاره به پنج جرم
ضمن
در
دارد.
ارزش
رفتنش
اين
رفت.
زينب(س)
جرائمآنجا مي
خاص هم به
خطرپذير است.
داشته لزوم
باشد ورادر مواقع
میخواهید زندگي
دخترم را
ش��دم حمزه آمد و دخترمان را اما بعد از  32سال بيخبري و گمنامي همسرم
کارشناسان پلیس فتا پس از جمع آوری باید باور کنیم توصیه هایی که از سوی
نظر گرفته می شود به همین
کالهبرداری
سایبری ،گفت:
همسرتان جهت با در حوزه
من اينجا در كنار خانواده ،اقوام و دوستان هستم .ولي
بهشهيدخاصيعالقهداشت؟
متولد دی:كمي بعد از ازدواجمان ايشان ليسانس آي تياش
کشف
هفته رفت.
گرفت .بعداز يك
بوس��يد و در آغوش
محتکرتني
یکدادند .شايد با
انبار به ما
روغهانخبرازآمدنش را
 67تناين روز
موجود توانستند متهم پلیس فتا در رسانه ها منتشر می شود
اسناد و مدارک
ها
ه
رابط
خانه
یعنی
خانه تان
هفتمین
گرفت وماهبه وارد
وقتی که
امروز
شهيد با
مردم را
افرادی که امنیت روانی
بيبي زينب كبري(س) در محشر كربال آن همه داغ
شهيد ياد
چالش خيلي از اين
چمران بود.
دوستدار
شمالغرب
رفت .وقتي
بخش نظامي
را
اینترنتی،بعد از  32س��ال
رفت و
گرفته به خانه ميآيد اما همين
درخاك
دسترسیخبر پيدا شدن پيكرش را خسته و
مزاحمت
اینترنتی،
رشت
اصلی پرونده را مورد شناسایی قرار دهند .جدی است و آن ها را به کار گیریم قطعا
به
بلكه
بدهد
شان
دلداري
نبود
كسي
تنها
نه
ديدند.
مهدي
داشتيم.
خانه
در
هم
را
عكسشان
و
كرد
مي
داوطلبانه
مهدي
شد،
انقالب
ضد
فتنه
دچار
كشور
پیش
و
ساده
کارهای
دادن
انجام
از
شما
اطرافیان
ظاهرا
شود،
می
همراه
و
همس��ر
هاي
نبودن
عمر
آوردند.
برايمان
ها
س��ال
كه
فرزنداني
و
م��ن
براي
هم
آمدنش
روبرو کنند ،برخورد قانونی میشود.
غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف فرمانده انتظامی استان گيالن از کشف  67تن روغن خوراکی
متهم پرونده ابتدا منکر بزه انتسابی شد در دام مجرمان سایبری نخواهیم افتاد .اما
قافله
كودكان
و
زنان
از
مراقبت
و
شدند
گرفته
اسارت
وقتي
بود.
خوانده
را
چمران
شهيد
هاي
كتاب
تمام
او
فهميدم
كه
بود
اينطور
رساند.
آنجا
به
را
خودش
يك
تنها
كه
است
دختركي
سن
اندازه
به
ام
زندگي
اقتصاديو
آورده خوب
درد
به
را
دلش��ان
پدر
هاي
نبودن
مثبت
و
بین
خوش
آنها
اکثر
خوشبختانه
اند!
شده
خسته
افتاده
پا
شبکه اجتماعی البوم خانوادگی نیست دارد ،هتک حیثیت و نشر اکاذیب جزو احتکاري به ارزش  6میلیارد ریال توسط پليس امنيت
شدن با ادله دیجیتال ،هنگامی که بسیار بی تفاوت از کنار این
روبرو
فكر از
ولیدائمپس
من
داغ
كنم
مي
داشتند،
برعهده
هم
را
اسرا
ديدن
به
را
ما
خانوادگي
شد،
مي
پخش
«چ»
فيلم
نيست.
اشتن
ذ
گ
دست
روي
دست
و
ماندن
كنار
اهل
رشتشد.
فرزند شهيد
را
پدرش
آغوش
بار
نبودن
من اما در
بخش باشد.
خبر التيام
سعيبا
پدرشانوگو
در گفت
ملكي”
“عزيزاله
داد.سردار
حس كرددرو شهر
هستند.
بخش
الهام
اوقات
گاهی
حتی
و
اندیش
راهی بجز اعتراف نداشت و بیان داشت که توصیه ها می گذریم قطعا قربانی یکی از سرهنگ محمد اقبالی رئیس پلیس فتا جرایم برتر در کشور در حوزه فضای
کنندهبه دكتر
عالقه خاصي
استان البرز از کشف اين فيلم
پيش آمدن قضيه سوريه و تعرض به حرم اهل
با
پایگاهقرار
آوردند بي
شدنش را كه برايم
خبر مفقود
روايت كنم
تشریحميدانم
آنچه از او
خبری كردم
اظهار
برايشان خبر
جزئیات این
هردر
پلیس،
خبرنگار
بهمن :
متولد
پروندهبرد.ایجاد
سرداراالثر مجید
داشت.سایبری است.
چمران و
مجازی
جاری شاکیه بوده است وبه علت مشکالت ترفندهای مجرمان سایبری می شویم.
ازشهادتشپيشآمدهكهكسيزخم

بعد
رفت.
و
داد
دست
از
ماندن
قرار
كه
هم
بيت
ماه بعدي
اقداماتیبايد كنم .تا دو
نميدانستم چه
و
شدم
باشند تا با
ذهنشان
تصويري از
پدر تا
روغن
داشتهبازار
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مختل کردن آرامش زندگی شاکیه ،به حریم شخصی خود نیز مراقبت کنیم تا به شهروندان توصیه کرد  :اگر از اطالعات انجام شده است و قاطعانه با آن برخورد
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ش��هيد حيدري در خيرآباد ورامين بچه محل بوديم .رفاقتمان طوري دارد .هرجا كه صداي مظلومي شنيده ميشود ،وظيفه فردی
شبکه های می کنیم .بر این اساس با قدرت کشف
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روبه
ناپذیر
جبران
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خبري از حمزهام براي من و سهقرار
ال پشيمان نيستم .مهدي براي همان
است،
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روز
چند
است
يادم
بشتابند».
كمكش
خدا
و
گرفت
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جلوه
عنصر
ممکن است بی اساس و سست
اقدامات مقابله ای انجام
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ماموران
شدهرا وی
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داش��تني .به
اينكه و
بيانآنچه از
مفقوداالثربابدانيم.
دو ماه گفتند كه بايد او
است خادم
خواست كه همكار ش��ويم .او از جوانان حزباللهي و معتقد محله بود .عضو حسني(ع) ديدم .پرسيدم اينجا چه كار ميكني؟ گفت كه مدتي
اعمال قهرمانانه مریخ برای رهایی شما بدردتان خواهد خورد.
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پايگاه بسيج وليعصر(عج) حوزه  12شهيد مدرس ورامين بود .منتها به پايگاه آقا هستم .گفتم چرا اينقدر بيخبر؟ گفت نميخواستم م
که ضریب نفوذ
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قرار
بررسي
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كرد:،كام ً
خوشحالم
قدم برميدارد.
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آنهارويم)
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گرفتن��د و
هفته پي��ش به م��ا اطالع مقيد و مؤمن بود و متعهد .حمزه بسيار با قرآن
همانو 21طور
قصدبا اوانتقام
شخصی
خانوادگی و
دهدمناطق عملياتي بود كه
می روز در
نشانتنها 10
آمارهارسيد .او
کهشهادت
دي ماه به
درميان شد
تصميمش را
كسي كه
مشکالتخودش اولين
گرفت به سوريه برود .به گفته
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اين
به
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ماموران
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اخیر
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پیچیدگی
نمی روند .اما
در شبکه
اینترنتی
مهدياکنون ضریب
نحوی که
بهدوستان
ساختيكي از
اینستاگرامميباگويند كه
اجتماعی همرزمانش
نيستي پس امسال محرم نه من هيئت ميروم و نه
نفوذپيكر
دادند كه
همس��رم با انجام آزمايشهاي مأنوس بود .ميدانم كه همين شهادتش را هم
دنيا تمام شده بود .او ديگر
هایمن مهدي در
سنظر
كشيد .از
بعد روح بي
خصوصیاين در
قرارش ازپر عک
سوءاستفاده
دارند،شود.می
دلیلی را
شما به
گذاشت من بودم .ميگیری
خصوص جويا
هردر اين
دوست را
خواستازنظر يك
خوراكي احتكار شده از انبار مورد
مايع
روغن
تن
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كشف
و
مدیریت
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خود
احساسات
براحتی
توانید
نمی
شما
دیگر
صفحات
رفت.تهای مختلف در
تعلق به اين جهان نداشت كه همه تعلقاتش را گذاشت و اکان
میلیون
بیشانازاي۷۳
باالی ۸۹
دوس��تش جلو
جعلیآوردن
ش��ود ،او براي
مجروح مي
می کند و ميگذارم تو بروي .حتي گفت اگر سلفيها به حرم
شناسايي
درصد است و دي
ش��ده است .بعد هم چند از قرآن گرفت.
مصاحبهواي در
اینرفتن
مهديازقبل از
نهايتاًباعازم شد.
به همسرش گفته بود و
محل شبکههای اجتماعی یکی از شایعترین
اعمال
تصاویر
استفاده
توانند
نظر اشاره كرد و اذعان داشت :محتکر  48ساله اين پرونده برای
دهید.
تغییر
يكتان
برنامه
صدمه که
زينب(س)نیست
خوشبختانه نیازی
کنید.
همزمان
مي و
تصاویر ما را قرار میدهد
ناحيه سر تير
رود كه از
لحظهرابا
بزنند ،من
حضرت
خورد .از هموطنان کاربر اینترنت هستند و
عناوینمي نفر
تغییرات بر روی این تصاویر اقدام به هتک جرائم حوزه فضای مجازی است لذا هرگونه
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
غیر اخالقی را بارگذاری کرده اند تقاضای همچنان این رقم افزایش می یابد.

همه در برابر دشمن
باید نگاه انقالبی داشته باشند

ابتالی ۴۰هزار پرستار به کرونا
در کشور

رئیس قوه قضاییه گفت :در برابر دشمن نگاه همه باید انقالبی
باشد و با نگاههای فردی و سیاسی نباید با این مسائل برخورد
کرد به گزارش امید مردم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،
سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه
قضاییه ،از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی به خاطر
تصویب قانون اقدام راهبردی کاهش تحریمها و وادار ...

معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به کمبود نیروی پرستار در
کشور گفت :این درحالیست که حدود  4۰هزار پرستار در کشور به
کرونا مبتال و قرنطینه شدند و با خروج آنها از سیستم ،فشار بر
روی مابقی پرستاران مضاعف شده است.دکتر مریم حضرتی ،معاون
پرستاری وزارت بهداشت که از سوی وزیر بهداشت به عنوان ناظر
اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاههای علوم ....
صفحه ()4

صفحه ()4

اختصاص
هزار میلیارد تومان
برای واکسن کرونا

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

سال چهاردهم * شماره  4 * 2760صفحه * 1000تومان

سه شنبه  18آذر  8 * 1399دسامبر  22 * 2020ربیع الثانی 1442

سخنگوی بودجه  ۱4۰۰با اشاره به
ویژگیهای بخش سالمت در بودجه سال
آینده ،از رشد  ۱۳۸درصدی اعتبارات وزارت
بهداشت و پیشبینی یک هزار میلیارد تومان
اعتبار برای خرید واکسن کرونا خبر داد.
«مژگان خانلو» درباره ویژگیهای بخش
سالمت در الیحه بودجه سال آینده
اظهارداشت :هدف اصلی نظام سالمت،
تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت ،ایجاد
هماهنگی برای تأمین مالی ارائه خدمات
و سرمایهگذاری در تولید منابع انسانی،
فیزیکی ،تجهیزات و دارو است.
سخنگوی بودجه  ۱4۰۰افزود :ایجاد این
هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم،
پویا ،ارتباطگرا و مؤثر است که بتواند بر
هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات
محیطی سازگار باشد .این نقش بر عهده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گذاشته شده تا ضمن تأمین سالمت برای
جمعیت کشور ،پاسخگوی آنها باشد.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به
نمایندگی از دولت ،مسئولیت سالمت را بر
عهده دارد و تأمین منابع مالی و اعتبارات
موردنیاز جهت تحقق اهداف موردنظر به
خصوص در دوران شیوع ویروس کرونا
از اهمیت مضاعفی در الیحه بودجه سال
 ۱4۰۰کل کشور برخوردار است ،افزود:
برای جبران خدمات کادر درمان و اعمال
افزایشهای قانونی حقوق و مزایا ،اعتبارات
موردنیاز برای تولید یا واردات واکسن کرونا
و تجهیز مراکز درمانی و افزایش تعداد
تختهای بیمارستانی ،اعتبارات و تمهیداتی
در بودجه سال آینده پیشبینی شده است.
خانلو با مقایسه برنامه مالی یکساله بخش
سالمت در سال  ۱4۰۰نسبت به بودجه
امسال ،گفت :دولت در بخش اعتبارات
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
رشد  ۱۳۸درصدی را در بودجه سال...

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

مدیر کل بحران کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

هفته آینده در کهگیلویه و بویراحمد  ،شهرستان قرمزی نخواهیم داشت ؛

شمارش معکوس
کرونا در استان

خسارت بارندگی در استان
 ۱۰۰میلیارد تومان براورد شد

نمابر 33234136 :تلفن33234135 :

مدیر کل بحران استانداری گفت :برآرود های
اولیه نشان می دهد بارش های اخیر ۱۰۰میلیارد
تومان خسارت به بخش های مختلف کهگیلویه
وبویراحمد وارد کرده است اما خسارت جانی
نداشته است.محمد محمدی افزود :بر اثر این
بارش ها خسارت هایی به حوزه های زیرساختی
استان از جمله جاده های روستایی و محورهای
مواصالتی وارد شده است.وی ادامه داد  :جادههای
روستایی  ۵۲میلیارد تومان و محورهای مواصالتی
 ۱۵میلیارد تومان خسارت دیده اند ...

2

۴۳۹هکتار از عرصه های
ملی استان از تصرف
سودجویان خارج شد

چاپ و لیتوگرافی  :فرهنگ

گاز  ۸جایگاه CNG

غیراستاندارد در استان
قطع شد

omidemardomdaily

وبویراحمد گفت:امسال  4۳۹هکتار از زمین های
عرصه های طبیعی استان از دست سودجویان
خارج شده است .غالم حسین حکمتیان اظهار
داشت  ۱4۱:هکتار زمین طبق تبصره یک ماده
 ۵۵قانون و  ۲۹۸هکتار از زمینهای منابع
طبیعی کهگیلویه و بویراحمد با احکام قضائی
رفع تصرف شده است .وی بیان کرد :این میزان
زمین در شهرستانهای مختلف استان با ...

2

2
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 ۴۲۸واحد صنفی
متخلف کرونایی در
گچساران پلمب شد
2

هشدار؛
برای موبایل آلبوم
خانوادگی نیست

website: omidkb.ir

Email: kbomid92@gmail.com

3

پاندمی کرونا

دشمنان ،استقالل و پیشرفت

کشورهای اسالمی را نمیخواهند

تا یکسال آینده مهار می شود

رئیس قوه قضائیه:

سالمت

فیصل مقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه
در اولین سفر خود به تهران روز (دوشنبه،
 ۱۷آذرماه) با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
قالیباف در ابتدای این دیدار با تبریک
انتصاب فیصل مقداد به عنوان وزیر امور
خارجه سوریه ،درگذشت ولید معلم وزیر
سابق امور خارجه این کشور را تسلیت گفت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید
بر تقویت ارتباطات در عرصههای مختلف
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی میان جمهوری
اسالمی ایران و سوریه اظهار کرد :همواره
روابطی رو به رشد و برادرانه میان دو کشور
برقرار بوده است و باید با تداوم گفتگو و
رایزنی میان مقامات دو کشور سطح مروادات
فیمابین را بیس از پیش توسعه و گسترش
داد.
وی با بیان اینکه دشمنان دو کشور
استقالل ،عزت و پیشرفت کشورهای اسالمی
را نمیخواهند ،افزود :رژیم صهیونیستی
با برخورداری از حمایت آمریکا به دنبال
عادیسازی روابط خود با برخی کشورهای

اسالمی است .دولتها و جامعه اسالمی
در مقابل این مسیری که آمریکا و رژیم
صهیونیستی آغاز کردهاند ،باید بایستند
و عادیسازی روابط را به عنوان یک کار
ناپسند به جامعه جهانی معرفی کنند .وی در
همین بخش تأکید کرد :تا زمان حضور رژیم
تروریستی و اشغالگر قدس ،امنیت پایدار در
منطقه وجود نخواهد داشت.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش
وحدت میان امت اسالمی را ضامن پیروزی
در برابر دشمنان دانست و خاطرنشان کرد:
اتکا کشورهای اسالمی به مردم و اسالم و
ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان رمز
موفقیت آنان خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تحلیل از
نقش برجسته سردار سلیمانی در کمک موثر
به امنیت منطقه  ،سوریه را خط مقدم جبهه
مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی خواند و
بر تداوم حمایتهای جمهوری اسالمی ایران از
محور مقاومت و دولت و ملت سوریه تأکید
کرد.
رئیس قوه مقننه با تبریک پیروزیهای سوریه

تعجب مى كنم از كسى كه پروردگارش را مى شناسد ،
ّ
چگونه براى سراى ماندگارى  ،تالش نمى كند!
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امام علی علیه السالم
بت ل ِ َمن َع َر َ
ف َربَّ ُه َك َ
يف ال يَسعى ل ِدا ِر البَقاءِ!
عَجِ ُ

در برابر تروریستهای تکفیری در سالهای اخیر
افزود :در کنار مقاومت  ،دولت و ملت سوریه
در جنگ با دشمنان ،گفتگوهای سیاسی در
چارچوب روند آستانه میتواند به برقراری
ثبات و امنیت پایدار در سوریه و منطقه منجر
گردد.
قالیباف در پایان بر توسعه و گسترش
ارتباطات پارلمانی بویژه مراودات میان
گروههای دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری سوریه تاکید کرد.
فیصل مقداد  :آمریکا بار دیگر چهره زشت
خود را در ترور شهید فخریزاده نشان داد.
فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز در
ادامه این دیدار با عرض تسلیت و محکوم
کردن ترور شهید فخری زاده دانشمند
هستهای کشورمان گفت :ترور سردار شهید
سلیمانی و دکتر فخریزاده بار دیگر چهره
واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا را به عنوان
حامیان تروریسم نشان داد و از دست دادن
این شهیدان موضوعی نیست که بتوان به
راحتی از آن گذشت.
وزیر امور خارجه سوریه با اشاره به انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب بایدن به
عنوان رئیس جمهور جدید این کشور گفت:
ماهیت دولتهای آمریکا با یکدیگر تفاوتی
ندارد و حضور آمریکا در مناطق مختلف
جهان همواره بر گسترش ناامنی و بیثباتی
دامن زده است.
وی در همین بخش تأکید کرد :روسای
جمهور آمریکا در موضوع حفظ منافع رژیم
صهیونیستی هم نظر هستند و منافع این رژیم
غاصب حتی از منافع کشورهای اروپایی هم
مهمتر است
فیصل مقداد در پایان با قدردانی از حمایتهای
جمهوری اسالمی ایران از دولت و ملت سوریه
در برابر هجمه دشمنان گفت :دولت و مردم
سوریه هیچگاه کمکهای مادی و معنوی
جمهوری اسالمی ایران را فراموش نخواهند
کرد.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :با توجه
به تولید انواع واکسن کرونا در دنیا که به تدریج
تاییدیه های سازمان های معتبر را اخذ می
کنند و تالش سازمان بهداشت جهانی برای
دسترسی ارزان کشورها به این واکسن ،پاندمی
کرونا تا یکسال آینده در دنیا مهار می شود.
مسعود مردانی روز دوشنبه در گفت وگو با
خبرنگار ایرنا افزود :خوشبختانه تالش برای
تولید واکسن معتبر کرونا در دنیا به نتایج خوبی
رسیده و حدود دو سوم کشورهای دنیا از جمله
ایران در کمیته واکسن سازمان بهداشت جهانی
موسوم به کوواکس عضو هستند و مقرر شده که
نیم میلیارد واکسن تایید شده کرونا در سه ماه
اول سال  ۲۰۲۱بین کشورها توزیع شود.
وی ادامه داد :واکسن های تایید شده با قیمت
های مختلفی تولید می شوند .قیمت برخی
از این واکسن ها که در شرکتهای خصوصی
تولید می شود گران است اما بر اساس سیاست
سازمان بهداشت جهانی قرار است این واکسن
برای کشورهای کم درآمد و فقیر به قیمت
 ۱۰تا  ۱۵درصد قیمت تمام شده توزیع شود
و حتی سازمان بهداشت جهانی کشورهای
ثروتمند را ملزم کرده که هزینه این واکسن
را برای کشورهای فقیر بپردازند و در برخی
کشورها به صورت رایگان توزیع و اهدا شود زیرا
همه مردم دنیا حتی در کشورهای فقیر آفریقا
حق دارند زنده بمانند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد :این
طور نیست که کشورهای تولید کننده واکسن
فقط به فکر خود باشند ،تحریم ها نیز هیچ
تاثیری در توزیع واکسن کرونا نخواهد داشت.
البته ما کشور فقیری نیستیم و حتماً دولت
جمهوری اسالمی به موقع واکسن مورد نیاز را
برای گروهای پر خطر خریداری می کند تا بعد
از آن تولید واکسن بومی در ایران نیز به نتیجه
برسد.
مردانی افزود :بر اساس اعالم سازمان بهداشت
جهانی واکسن کرونا در گام اول در اختیار
گروههای پر خطر شامل سالمندان ،بیماران
مزمن قلبی ،ریوی ،مبتالیان به دیابت ،افراد
دچار ضعف ایمنی مانند مبتالیان به سرطان
و کادر بهداشت و درمان قرار می گیرد که در

مطالعات جدید نشان می دهد؛

جمعیت  ۸۰میلیونی ایران حدود  ۲۰میلیون
نفر است .قرار است حدود همین میزان واکسن
از کشورهای معتبر و از طریق کوواکسن
خریداری و توزیع شود و بعد از آن با تایید
واکسن ایرانی بقیه مردم نیز واکسینه می شوند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :تا زمانی که
واکسن معتبر وارد کشور شود و واکسن ایرانی
تایید شود ،مردم باید صبر داشته باشند و اصول
بهداشتی ،زدن ماسک ،رعایت فاصله فیزیکی و
قرنطینه را رعایت کنند تا حدود یکسال آینده
با توزیع فراوان واکسن ،پاندمی کرونا در دنیا و
ایران مهار و کنترل شود.
وی افزود :اکنون دست کارخانه های تولید
واکسن خیلی باز است .سازمان بهداشت جهانی
کارخانه هایی که توان تولید واکسن داشته باشد
را حمایت می کند و تا یکسال آینده آن قدر
واکسن تولید می شود که روی دست کارخانه
های تولید کننده می ماند .سازمان بهداشت
جهانی هم خوش بین است و به احتمال زیاد تا
یکسال آینده این بیماری مهلک کنترل و خیال
همه راحت می شود.

قرار نیست هر واکسنی در ایران
استفاده شود
مردانی گفت :این طور نیست که هر واکسنی
در ایران وارد شود و مورد استفاده قرار گیرد.
کمیته کشوری واکسن برای این است که دقت
کند واکسن های معتبر و مورد تایید سازمانهای
بین المللی در ایران مورد استفاده قرار گیرد
و بطور قطع واکسنی در ایران استفاده می
شود که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی یا
 FDAیا هر دوی آنها باشد.
وی درباره تولید واکسن کرونا در ایران نیز
توضیح داد :قطعاً واکسنی در ایران استفاده
می شود که کارآزمایی بالینی موفق داشته و
عارضه ای نداشته باشد و با قیمت مناسب در
اختیار مردم قرار گیرد .تولید واکسن بومی نیز
با همکاری شرکت های کشورهای پیشرفته در
ایران انجام می شود ،فقط هم چین و روسیه
نیست .کشورهای اروپایی هم هیچ لجاجتی
ندارند که در انتقال تکنولوژی و دانش تولید
واکسن به ایران مشکل ایجاد کنند.

ارتباط آلودگی هوا
با روند افزایشی آمار کرونا

محققان استدالل می کنند که وارونگی دما و طوفان های
گرد و غبار ممکن است در افزایش منطقه ای کووید ۱۹
نقش داشته باشند.
محققان به رابطه بین به اوج رسیدن منطقه ای کووید  ۱۹و
آلودگی هوا ناشی از وارونگی دما یا توفان گرد و غبار پی بردند.
بیماری کووید  ۱۹بیماری ای است که عمدتاً بر سیستم
تنفسی فرد تاثیر می گذارد .موارد شدید این بیماری می تواند
موجب بروز واکنش شدید سیستم ایمنی شود که نتیجه آن،
بروز شرایط التهابی موسوم به توفان سیتوکینی است که می
تواند ُکشنده باشد.
دانشمندان از قبل می دانستند که بین آلودگی هوا و بیماری
های تنفسی نظیر آنفلوانزا ارتباط وجود دارد.
ذرات ریز آلودگی هوا می توانند موجب افزایش میزان التهاب
در بدن بیمار شوند و در نتیجه خطر برخی بیماری های ریوی
و همچنین لختگی خون افزایش یابد.
غلظت باال آلودگی هوا با وارونگی دما مرتبط است .در وارونگی
دما ،هوای سرد در نزدیکی سطح زمین در زیر الیه هوای گرم
تر گیر می افتد .توفان گرد و غبار هم می تواند موجب افزایش
ذرات ریز آلودگی هوا شود.
محققان در این مطالعه به بررسی موارد به اوج رسیدن کووید
 ۱۹در مناطقی در اسپانیا ،سوئیس ،انگلستان و فرانسه
پرداختند.
محققان براساس داده های موجود مربوط به میزان ذرات ریز
در این مناطق دریافتند بین افزایش میزان آالینده ها و به اوج
رسیدن بروز موارد کووید  ۱۹ارتباط وجود دارد.
آنها مشاهده کردند در زمان های بروز وارونگی هوا در این
مناطق ،میزان بستری شدن در بیمارستان به دلیل ابتال به
کووید  ۱۹هم به شدت افزایش می یابد.
یافته جدید محققان؛

رژیم غذایی گیاهی موجب
تقویت متابولیسم بدن می شود

محققان معتقدند برای افرادی که قصد کاهش وزن دارند رژیم
غذایی گیاهی می تواند بهترین راه حل باشد چراکه می تواند
بر متابولیسم بدن تاثیر گذارد.
محققان دانشگاه یل دریافتند رژیم غذایی کم چرب و گیاهی
می تواند متابولیسم بدن را به قدرکافی برای سوزاندن چربی
و کاهش وزن اضافی تقویت نماید.
در این مطالعه ،محققان  ۳,۱۱۵فرد در رده سنی  ۲۵تا ۷۵
سال را که دارای اضافه وزن بودند به مدت  ۱۶هفته مورد
بررسی قرار دادند.
محققان شرکت کنندگان را به دو گروه تقسیم کردند.
گروه اول رژیم  ۴ماهه کم چرب گیاهی داشتند که میوه،
سبزیجات ،حبوبات و غالت مصرف می کردند .گروه دوم در
قالب گروه کنترل ،عادات غذایی خود را تغییر ندادند.
در پایان مطالعه مشخص شد در گروه رژیم های گیاهی به
طور متوسط میزان کالری سوزی بعد از غذاخوردن۱۸.۷ ،
درصد افزایش یافت .آنها همچنین شاهد کاهش متوسط وزن
حدود  ۶کیلوگرمی این گروه بودند.
همچنین در گروه رژیم غذایی گیاهی ،کاهش در مقاومت
انسولین و کاهش در چربی بدن مشاهده شد .مهم تر اینکه،
این گروه شاهد کاهش قابل توجهی در چربی احشایی ،نوع
مخرب تر چربی که در اطراف اندام های داخلی ذخیره می
شود ،بودند .در مقابل ،گروه کنترل هیچ کاهش چشمگیری
در کاهش وزن و یا کاهش چربی بدن نداشت .پس از مقایسه
دو گروه ،برای محققان آشکار شد که رژیم غذایی کم چربی
گیاهی تأثیر قابل توجهی بر وزن و سالمت دارد.
این یافته ها همراستا با مطالعات قبلی است که نشان داده
بودند رژیم های گیاهی با کاهش چربی اضافی بدن همراه
هستند.

همه باید در برابر دشمن نگاه انقالبی داشته باشند
رئیس قوه قضاییه گفت :در برابر دشمن
نگاه همه باید انقالبی باشد و با نگاههای
فردی و سیاسی نباید با این مسائل
برخورد کرد
به گزارش امید مردم به نقل از مرکز
رسانه قوه قضاییه ،سید ابراهیم رئیسی
در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه
قضاییه ،از نمایندگان ملت در مجلس
شورای اسالمی به خاطر تصویب قانون
اقدام راهبردی کاهش تحریمها و وادار
کردن دشمن به پایبندی و انجام وظایف
و تعهداتش در توافقات و قراردادهای بین
المللی تقدیر کرد.

کاریکاتور /وحشت رژیمصهیونیستی از انتقام ایران

جامعه
معاون وزیر بهداشت مطرح کرد

ابتالی ۴۰هزار پرستار به کرونا در کشور /
مردم؛ معیار اصلی در مهار ویروس

اقدامات دشمن برای فشار علیه
ملت ایران برای آنها هزینهبر است

رئیس قوه قضاییه با بیان این که بیگانگان
باید بدانند هر گونه فشار بر ملت بزرگ
ایران اسالمی برای آنها هزینه خواهد
داشت ،تاکید کرد :هر چه دست ما در
برخورداری از اهرمها و مولفههای قدرت
پر باشد ،هزینههای دشمن برای دشمنی و
اعمال فشار بر ملت افزایش مییابد.
همه باید در برابر دشن نگاه انقالبی
داشته باشند
رئیسی گفت :در برابر دشمن نگاه همه
باید انقالبی باشد و با نگاههای فردی و
سیاسی نباید با این مسائل برخورد کرد و
مردم انتظار دارند که همه دستاندرکاران
و مسئوالن با قدرت و متناسب با
واقعیتهای ملت موضعگیری کنند و به
همه پیام بدهند.
آنچه با مقاومت ملت تناسب دارد،
تولید قدرت در همه عرصههاست
رئیس قوه قضاییه افزود :در شرایطی که
آلمان با موضع سخیف خود نشان داد
اروپاییها از آمریکا پیروی میکنند ،آنچه
با مقاومت ملت ایران تناسب دارد ،تولید
قدرت در عرصههای اقتصادی و علمی
و امنیتی و دفاعی است تا همراهان و
همگامان آمریکا متوجه شوند که به جای
فشار بر ملت ایران باید به تعهدات خود
عمل کنند.
دانشگاه باید در تولید علم و جنبش
نرم افزاری نقش فعال داشته باشد
رئیسی در ادامه با گرامیداشت روز
دانشجو ،بر نقش دانشجویان در تولید علم
و جنبش نرم افزاری تأکید کرد و اظهار
داشت :دانشگاه باید در تحقق پیشرفت و
عدالت در گام دوم انقالب اسالمی پیشگام
بوده و نقشی فعال و مؤثر در این زمینه
داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که
عدالتخواهی و اجرای عدالت در همه
الیههای کشور مهم است ،تصویب قوانین
عادالنه در نهاد تقنین و اجرای عاالنه
قوانین توسط دستگاههای اجرایی و
همچنین داوری عادالنه در دستگاه قضا را
از الزامات حکمرانی شایسته دانست.
جنس آرمانخواهی دانشجویان با
مطالبات احزاب سیاسی تفاوت دارد
رئیسی از دانشجویان به عنوان جوانان
بانشاط ،آرمانخواه ،صاق و دغدغهمند
یاد کرد و با بیان این که آرمانخواهی
دانشجویان از جنس مطالبات احزاب و
گروههای سیاسی نیست ،تصریح کرد:
روحیه انقالبی دانشجویان ایجاب میکند
فضای دانشگاهها هم انقالبی باشد و بنا بر
تأکید رهبر معظم انقالب ،دانشجویان هم
در تحقق پیشرفت و هم در مطالبه اجرای
عدالت پیشگام باشند.
وی با اشاره به آثار و برکات تعامل
دستگاه قضا با نخبگان در جهت تبیین
اقدامات و برنامههای عدلیه و اطالع از
نظرات و دیدگاههای آنها ،بر لزوم ارتباط
مستمر همکاران مجموعه قوه قضاییه و
سازمانهای تابعه با دانشجویان و طالب
و سایر اقشار جامعه تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از
سخنانش با تقدیر از اقدامات مرکز آمار
و فناوری اطالعات قوه قضاییه برای
یکپارچهسازی خدمات الکترونیک قضایی
گفت که این اقدام گام مهمی در جهت
هوشمندسازی نظام قضایی و تسهیل
دسترسی مردم به عدالت است.

رئیسی ابراز امیدواری کرد با بهرهمندی از
ظرفیت فناوریهای نوین و هوشمندشدن
همه بخشهای قوه قضاییه ،هم فرآیند
دسترسی مردم به خدمات قضایی آسانتر
شود و هم شرایط کار برای همکاران
دستگاه قضا به ویژه قضات بهتر شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از
سخنانش بر لزوم رعایت پروتکلهای
بهداشتی در همه واحدهای قضایی برای
حفظ جان همکاران دستگاه قضا و ارباب
رجوع در برابر کرونا تأکید کرد ،اما در
عین حال از مدیران دادگستریها و
سازمانهای تابعه خواست که با دادرسی
به موقع ،اجازه ندهند کوچکترین وقفه
و خللی در رسیدگی به کار مردم به وجود
آید.
در این جلسه ،حجت االسالم هادی
صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل
اختالف به اشاره به بازدید از زندان تهران
بزرگ ،گفت :هفته گذشته از زندان تهران
بزرگ بازدید داشتیم که در جریان این
بازدید ،سه شعبه شورای حل اختالف این
زندان افتتاح شد که این شعبات با حضور
روحانیونی از قم آغاز به کار کرده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد :در جریان
این بازدید ،همراه با معاون دادستان و
دادیاران زندان در اندرزگاه جوانان نیز
حضور یافتیم و با  ۳۵۰نفر از مددجویان
دیدار کردیم که به واسطه این حضور و
گفتگوی رودررو با آنها ،زمینه آزادی ۴۱
نفر از مددجویان فراهم شد.
زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوه قضاییه نیز با اشار به افتتاح

سخنگوی بودجه  1400اعالم کرد:

یک هزار میلیارد تومان برای

خرید واکسن کرونا اختصاص یافت

سخنگوی بودجه  ۱۴۰۰با اشاره به
ویژگیهای بخش سالمت در بودجه سال
آینده ،از رشد  ۱۳۸درصدی اعتبارات وزارت
بهداشت و پیشبینی یک هزار میلیارد تومان
اعتبار برای خرید واکسن کرونا خبر داد.
«مژگان خانلو» درباره ویژگیهای بخش
سالمت در الیحه بودجه سال آینده
اظهارداشت :هدف اصلی نظام سالمت ،تأمین،
حفظ و ارتقای سالمت ،ایجاد هماهنگی برای
تأمین مالی ارائه خدمات و سرمایهگذاری در
تولید منابع انسانی ،فیزیکی ،تجهیزات و دارو
است.
سخنگوی بودجه  ۱۴۰۰افزود :ایجاد این
هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم،
پویا ،ارتباطگرا و مؤثر است که بتواند بر
هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات
محیطی سازگار باشد .این نقش بر عهده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گذاشته شده تا ضمن تأمین سالمت برای
جمعیت کشور ،پاسخگوی آنها باشد.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به نمایندگی
از دولت ،مسئولیت سالمت را بر عهده دارد و
تأمین منابع مالی و اعتبارات موردنیاز جهت
تحقق اهداف موردنظر به خصوص در دوران
شیوع ویروس کرونا از اهمیت مضاعفی در

کاریکاتور

الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور برخوردار
است ،افزود :برای جبران خدمات کادر درمان
و اعمال افزایشهای قانونی حقوق و مزایا،
اعتبارات موردنیاز برای تولید یا واردات
واکسن کرونا و تجهیز مراکز درمانی و افزایش
تعداد تختهای بیمارستانی ،اعتبارات و
تمهیداتی در بودجه سال آینده پیشبینی
شده است.
خانلو با مقایسه برنامه مالی یکساله بخش
سالمت در سال  ۱۴۰۰نسبت به بودجه
امسال ،گفت :دولت در بخش اعتبارات وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،رشد ۱۳۸
درصدی را در بودجه سال آینده نسبت به
امسال پیشنهاد کرده و براین اساس اعتبار
این وزارتخانه از  ۳۲هزار میلیارد تومان به
 ۷۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده
است.
وی درباره حقوق کادر بهداشت و درمان
در سال آینده نیز گفت :با احتساب افزایش
اعمال شده در اسفندماه سال گذشته
(افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت
خدمات کشور) و پیشبینی بار مالی
استخدامهای جدید مورد نیاز و تقویت کادر
درمان وزارتخانه ،پیشبینی شده حقوق کادر
درمان  ۱۵۰درصد رشد داشته باشد.

سخنگوی بودجه  ۱۴۰۰اظهارداشت:
همچنین در الیحه پیشنهادی دولت سهم
بخش سالمت از اعتبارات حاصل از مالیات بر
ارزش افزوده نیز  ۲۲افزایش یافته و از هفت
هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان به  ۹هزار میلیارد
تومان رسیده است.
وی با اشاره به اهمیت تامین دارو و واکسن
در این دوران گفت :اعتبارات مورد نیاز برای
تامین دارو ،واکسن و شیرخشک از  ۲هزار
و  ۲۸۲میلیارد تومان به سه هزار و ۶۸۵
میلیارد تومان افزایش یافته است (رشد
 ۶۱درصدی) .همچنین به دلیل اهمیت و
ضرورت تامین واکسن کرونا ،مبلغ یک هزار
میلیارد تومان برای این موضوع پیشبینی
شده است.
خانلو با اشاره به اهمیت و ضرورت تامین

یارانه وزارت بهداشت به خبرنگار ایرنا گفت:
دولت در الیحه بودجه سال آینده رشد ۴۶
درصدی برای تامین یارانه وزارت بهداشت
پیش بینی کرده و رقم پیشنهادی از سه
هزار و  ۷۹۲میلیارد تومان در قانون امسال
به پنج هزار و  ۵۴۰میلیارد تومان افزایش
یافته است.
به گفته سخنگوی بودجه  ،۱۴۰۰اعتبارات
طرح تحول سالمت در بودجه سال آینده نیز
ادامه داشته و بدون تغییر نسبت به امسال
معادل پنج هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان مانده
است.
وی با اشاره به اینکه رشد اعتبارات دانشگاههای
علوم پزشکی ناشی از افزایش حقوق و مزایای
کارکنان به میزان  ۱۵۲درصد اعمال شده
است ،توضیح داد :در سالهای قبل ،بخشی

«درگاه ملی قوه قضاییه» در هفته جاری
که محلی برای تجمیع همه خدمات
الکترونیکی دستگاه قضا به مردم و تالش
برای تسهیل دسترسی آحاد جامعه به
عدالت صورت گرفته ،اعالم کرد :در هفته
پیش رو نیز اپلیکیشن «عدالت همراه»
که امکان ارائه تمامی خدمات الکترونیک
قضایی بر روی گوشی تلفن همراه را فراهم
میکند ،رونمایی خواهد شد.
کاهش  ۳۱هزار اعزام و بدرقه
زندانیان با اجرای دادرسی
الکترونیک
وی با اشاره به سیاست قوه قضاییه برای
کاهش اعزام و بدرقه زندانیان به محاکم
قضایی در ایام شیوع کرونا ،از افزایش
قابل توجه دادرسی الکترونیک بین
زندان و محاکم قضایی خبر داد و یکی از
دستاوردهای این اقدام را کاهش  ۳۱هزار
اعزام و بدرقه زندانیان عنوان کرد.
زارعپور خاطر نشان کرد :با ابالغ رئیس کل
دادگستری استان تهران از ابتدای هفته
تمامی اعزام و بدرقههای استان تهران که
بخش قابل توجهی از اعزام و بدرقههای
کل کشور را به خود اختصاص میداد ،تنها
از طریق دادرسی الکترونیک امکانپذیر
خواهد بود که رئیس قوه قضاییه با تقدیر
از این اقدام به رؤسای دادگستریهای
استانها تأکید کرد در ایام کرونا از این
ظرفیت برای کاهش تردد زندانیان و
صیانت از آنها در برابر مخاطرات بیماری
کرونا استفاده کنند.
از کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی از محل
درآمد اختصاصی حقوق دریافت میکردند که
با کاهش درآمدهای اختصاصی دانشگاهها با
شرایط فعلی اعتبار موردنیاز پرداخت حقوق
حدود  ۴۵هزار نفر از افراد مزبور به بودجه
عمومی منتقل شد که به همراه اعتبارات
موردنیاز جهت جبران کمبود کادر پرستاری
در سال جاری (حدود  ۲۲هزار نفر) و تکمیل
مابقی کسری کادر درمان موردنیاز در سال
 ،۱۴۰۰در مجموع اعمال افزایش یادشده
اجتنابناپذیر بود.
خانلو مهمترین ویژگی بخش سالمت
بودجه سال آینده را تقویت اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای بخش سالمت دانست و
گفت :به دلیل ضرورت افزایش  ۱۰هزار تخت
بیمارستانی و تکمیل واحدهای بیمارستانی
جدید ،اعتبارات این بخش از حدود چهار
هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان به پنج هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان با  ۲۰درصد رشد منظور
شده است.
الزم به یادآوری است آخرین سند دخل و
خرج دولت دوازدهم توسط «حسینعلی
امیری» معاون پارلمانی رییس جمهور ۱۲
آذرماه تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.
نظام سالمت مشتمل بر تمام سازمانها و
منابعی است که به ارائه اقدامات سالمت
میپردازند که این اقدامات عبارتست از
هرگونه تالشی که خواه در مراقبت سالمت
فردی ،خدمات سالمت عمومی و یا از طریق
برنامههای بینبخشی انجام میگیرد و هدف
آن ارتقای سالمت جامعه است.
نظام سالمت با اعاده ،حفظ و بهبود وضعیت
سالمت افراد ،خانوادهها و جوامع در جهت
ارتقای سطح کیفیت زندگی آحاد جامعه
ایفای نقش میکند.

معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به کمبود نیروی پرستار
در کشور گفت :این درحالیست که حدود  ۴۰هزار پرستار در
کشور به کرونا مبتال و قرنطینه شدند و با خروج آنها از سیستم،
فشار بر روی مابقی پرستاران مضاعف شده است.
دکتر مریم حضرتی ،معاون پرستاری وزارت بهداشت که از
سوی وزیر بهداشت به عنوان ناظر اجرای طرح شهید حاج قاسم
سلیمانی در دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ،کاشان ،یزد و
شهرکرد منصوب شده است ،در حاشیه جلسه ستاد استانی کرونا
در جمع خبرنگاران ،محدودیت های دو هفته ای کرونایی در
کشور از سوی دولت را موثر دانست و افزود :خوشبختانه در
سراسر کشور روند بستری و مراجعه بیماران سرپایی و مرگ
و میر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و از آن جایی
که معیار اصلی در مهار ویروس کرونا ،مردم هستند از آنها
میخواهیم با رعایت پروتکلهای بهداشتی زنجیره انتقال این
ویروس منحوس را قطع کنند .معاون پرستاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون هفت هزار مجوز
برای اخذ نیرو دریافت کردیم و  ۳۰درصد مجوزها به جذب
پرستاران اختصاص داده شده ،از اخذ مجوز  ۳۰هزار نیروی کادر
درمان توسط معاونت توسعه خبرداد و گفت :امیدواریم نسبت
قابل توجهی از این میزان به گروه های پرستاری اختصاص داده
شود تا بخشی از کمبود نیروی پرستار را جبران کند.
حضرتی با اشاره به کمبود پرستار در کشور افزود :حدود  ۴۰هزار
پرستار در کشور به کرونا مبتال و قرنطینه شدند که با خروج
آنها از سیستم فشار بر روی مابقی پرستاران مضاعف شده است.
وی با بیان اینکه در گذشته هم با کمبود نیرو مواجه بودیم،
گفت :اکنون  ۲هزار تخت آی سی یو اضافه شده که این بخش
ویژه نیازمند نیروهای متخصص است و برای جبران این موضوع
آموزش  ۵هزار پرستار برای بخش های ویژه از سراسر کشور را
با همکاری معاونت های آموزش و درمان وزارت متبوع در دستور
کار قرار داده ایم.

نیروهای طرح شهید سلیمانی با کارت
شناسایی به خانه مردم مراجعه میکنند

رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح شهید قاسم سلیمانی گفت :طرح
حاج قاسم سلیمانی با هدف بیماریابی و مراقبت از بیماران
و ناقالن کرونا در سراسر کشور با فراهم کردن  ۹۸هزار تخت
اقامتی آغاز شده و نیروهای این طرح با کارت شناسایی معتبر
به در خانه مردم مراجعه می کنند .پیرحسین کولیوند روز
دوشنبه در نشست خبری آنالین از محل وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در پاسخ به ایرنا افزود :هدف از اجرای طرح
شهید سلیمانی بیماریابی افراد مبتالست .در این طرح بیمارانی
که امکان مراقبت در منزل ندارند به هتل ها و اقامتگاه ها منتقل
می شوند .مردم مستقیم نمی توانند وارد این اماکن شوند و حتماً
باید گروههای این طرح ،افراد را ارجاع دهند یا از طریق مراکز
جامع سالمت و بیمارستانها به مراکز اقامتی تعریف شده مراجعه
می کنند .وی گفت :حدود  ۹۸هزار تخت برای اقامت افراد مبتال،
افراد ناقل و نزدیکان و افراد مرتبط با بیماران در کشور در هتل
ها و مهمانسراها آماده شده و  ۴۰هزار تخت دیگر نیز با همکاری
سازمان اوقاف ،بنیاد مستضعفان و مساجد و مدارس برای اقامت
این افراد آماده می شود .کولیوند افزود :این طرح با توجه به زمان
بندی که برای آن مشخص شده در سراسر کشور اجرا می شود و
اجرای آن آغاز شده است .اجرای این طرح سقف بودجه ای ندارد
و دولت همه هزینه آن را هر چقدر باشد پرداخت می کند و با
همکاری بسیج و سایر دستگاهها و همه هزینه های خدمات طرح
شهید حاج قاسم سلیمانی برای مردم رایگان است .رئیس قرارگاه
پشتیبانی طرح شهید قاسم سلیمانی گفت :خدمات طرح شهید
سلیمانی توسط گروه های  ۱۵نفره ارائه می شود .سرپرست
هر یک از این گروه ها یک پزشک متخصص است و چهار نفر
متخصص بهداشت محیط و مدیریت بیماری ها نیز در کنار این
پزشک است و  ۱۰نفر پرستار و نیروهای مراقبتی نیز در این طرح
خدمات بیماریابی و مراقبت ،آموزش و ارجاع بیماران و ناقالن را
انجام می دهند .وی افزود :همه نیروهای طرح شهید سلیمانی
کارت شناسایی معتبر دارند .فرمت این کارت ها مشخص است
و افراد عضو تیم های طرح شهید سلیمانی اغلب از افراد محالت
هستند که مردم آنان را می شناسند و امکان سوءاستفاده وجود
ندارد .در ارائه خدمات طرح شهید سلیمانی خدمات مومنانه نیز
توسط بسیج به مردم و افراد نیازمند ارائه می شود .کولیوند
گفت :اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور به
همت وزارت بهداشت و بسیج و با همکاری سایر دستگاهها شروع
شده و هدف از اجرای آن بیماریابی ،جداسازی بیماران و ناقالن
کرونا و آموزش مردم و مبتالیان است و امیدواریم به برکت نام
شهید حاج قاسم سلیمانی اجرای این طرح به کاهش مبتالیان
به ویروس کرونا ،کاهش بیماری و کاهش تلفات ناشی از ابتالء به
ویروس کرونا منجر شود.

