خطر اوج دوباره کرونا
در زمستان

از تایید حکم اعدام روح اهلل زم
تا پرونده کالنتری و موالوردی

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به افزایش شیوع
کرونا در صورت برگزاری دورهمی های خانوادگی و تجمعات ،گفت:
به محض اینکه مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بیخیال
شوند ،دوباره بیماری اوج خواهد گرفت .دکتر مینو محرز ،با بیان
اینکه در همه جای دنیا ثابت شده که عملکرد مردم در کنترل
بیماری کووید -۱۹بسیار مهم است ،گفت :در حال حاضر که ...
صفحه ()4

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره تایید حکم اعدام
روح اهلل زم در دیوان عالی کشور گفت :بیش از یک ماه قبل
دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرد و حکم صادره از
دادگاه انقالب به تایید دیوان عالی کشور رسیده است .غالمحسین
اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد
و خاطر شهدای گرانقدر اسالم افزود :شهادت دانشمند ...
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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 ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

خرج استان از
وضعیت قرمز

طرح حاج قاسم سلیمانی
در استان عملیاتی شد

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان کهگیلویه
و بویراحمد به تشریح جزئیات طرح شهید سلیمانی
در این استان پرداخت .سرهنگ پاسدار سعید
برومند زاده در گفت و گوی مجازی با خبرنگاران
کهگیلویه و بویراحمد افزود :براساس تصمیماتی که
به صورت مشترک بین مجموعه وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج گرفته
شد در قالب تفاهم نامه ای طرح سردار سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی ابالغ شد .وی اظهار کرد:
از ابتدای ابالغ این طرح به استان ها موضوع در
دستور کار قرار گرفت و جلسات هماهنگی...
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پاسخ روابط عمومی معاونت حقوقی

ریاست جمهوری به سخنگوی قوه قضائیه

بار نیست که سخنگوی قوه قضائیه با وجود
عدم دسترسی یا برخورداری از اطالعات کافی
درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر
داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط
با عملکرد بخشهای دولتی ،اظهاراتی کلی
و دست کم غیر دقیق از این دست مطرح
مینمایند که جزءا ً یا تماماً با واقعیت منطبق
نیست.
در این رابطه الزم به توضیح است که:
 - ۱براساس قانون مجازات اسالمی مواد (
 ۱۰۰الی  )۱۰۴اعالم گذشت باید واجد
شرایطی از جمله صریح ،قاطع و منجز بودن
باشد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری،
اعالم گذشت باید به شعبه رسیدگی کننده یا
مرجع انجام تحقیقات ارائه شود .اعالم گذشت
شاکی در هر پروندهای به ارائه نامه به مقامات
اداری یا قضایی غیر مرتبط با پرونده نیازمند
نیست .بنابراین اعالم عدم دریافت نامه توسط
سخنگوی قوه قضائیه که موجب القای این
شبهه میشود که شاکی برای اعالم گذشت
به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا

موجب شبهه عدم گذشت رئیس جمهور
نسبت به شکایات مذکور می شود منطبق با
واقع و قانون نیست.
 - ۲برخالف اظهارات ایشان ،معاونت حقوقی
رئیس جمهور پس از صدور دستور رئیس
جمهور مبنی بر اعالم گذشت ،در تاریخ های
 ۱۳۹۹/۸/۲۶و پس از آن(از جمله در تاریخ
 ۱۳۹۹/۹/۱۰در دادسرای فرهنگ و رسانه) با
تنظیم و تقدیم لوایحی ،گذشت رئیس جمهور
نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب
تحقیق یا رسیدگی کننده اعالم نموده است.
 - ۳همچنین عالوه بر ارائه الیحه مذکور
معاونت حقوقی رئیس جمهور با تنظیم نامهای
جداگانه خطاب به مدیران مسئول رسانههای
مورد شکایت ،عالوه بر دعوت ایشان به ترویج
فرهنگ نقادی سازنده مراتب اعالم گذشت
رئیس جمهور محترم به اتهامات منتسب به
ایشان را که در هر یک از آنها ارکان قانونی
الزم برای احراز جرائم ،مشهود بوده است
اعالم کرده و خبر آن را نیز در تاریخ ۱۰
۱۳۹۹ / ۹ /در سامانه معاونت حقوقی رئیس
جمهور منتشر کرده است.
بنابراین ،ادعای عدم مکاتبه با قوه قضائیه
مبنی بر اعالم گذشت در این موارد یا ناشی
از بیتوجهی به قانون و عدم لزوم مکاتبه با
مدیران قضایی و اداری قوه قضاییه است یا از
عدم ارائه به موقع گزارش دقیق پرونده هایی
که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی جامعه
هستند به ایشان نشآت می گیرد .در هر حال
انتظار این است که سخنگوی قوه قضاییه
که اظهارات وی احتماال معیاری نسبی برای
قضاوت جمعی از شهروندان درباره عملکرد و
اقدامات دستگاه مربوطه میباشد از اظهارنظر
و پاسخگویی غیر دقیق خودداری نمایند.
ضمنا پاسخ صحیح به این پرسش خبرنگاران
می توانست چنین باشد « :مدیران قضایی و
اداری غیر مرتبط مرجع دریافت اعالم گذشت
ها نسبت به پرونده ها نیستند .بنابراین
طبیعتا سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع
اطالعی ندارد».

شهردار دهدشت خبر داد

سهامداران عدالت در
سامانه سجام ثبت نام کنند

آغاز عملیات ساماندهی
ورودیهای شهر دهدشت
از سمت چرام
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تفاوت آنفلوانزای
فصلی و کرونا
در کودکان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :سهامدارانی که مدیریت سهام
خود را به شرکت های سرمایه گذاری سهام
عدالت استانی واگذار کرده اند ،برای فروش سهام
خود باید نسبت به ثبت نام در سامانه اینترنتی
سجام به نشانی  sejam.irاقدام و کد بورسی
دریافت کنند .غضنفر آرام روز سه شنبه بر ثبت
نام غیرمستقیمی های سهام عدالت در سامانه
سجام تاکید کرد و اظهار داشت :طرح توزیع
سهام عدالت در سال  ۱۳۸۴در دستور کار دولت
نهم قرار گرفت و در مرحله اول مقرر ....
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روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست
جمهوری به اظهارات غالمحسین اسماعیلی
سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه هیچ
نامهای درخصوص اعالم گذشت ریاست
جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه
ها ،به قوه قضائیه واصل نشده ،پاسخ داد.
به گزارش امید مردم به نقل از ایرنا ،روابط
عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز
سه شنبه اعالم کرد :سخنگوی قوه قضائیه
در نشست خبری مورخ ( ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۸به
نقل از خبرگزاری میزان) در پاسخ به پرسش
خبرنگاران درباره اظهارات معاون حقوقی
رئیس جمهور مبنی بر گذشت از شکایات
علیه خبرنگاران و رسانه ها ،اعالم کردند «تا
صبح امروز هیچ نامهای مبنی بر اعالم گذشت
ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و
رسانه ها ،به قوه قضائیه واصل نشده است و
ظاهرا ً دوستان نیت داشته یا دارند این کار را
انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آنها
جامه عمل به خود بپوشاند».
در این اطالعیه تصریح شده است :این اولین

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح تاکید کرد؛

ی فعالیت
از سرگیر 
جایگاه های سی ان جی
در استان
2

2
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تعرفه آزمایش کرونا اعالم شد
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت،
تعرفه انجام تست پی سی آر برای تشخیص
ابتال به بیماری کووید ۱۹را در بخش دولتی
 ۲۳۸هزار و  ۴۲۵هزار تومان و برای بخش
خصوصی حدود  ۳۰۲هزار تومان اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،سید سجاد رضوی طی
نامه ای درباره اعالم قیمت جدید تعرفه آزمایش
پی سی آر برای تشخیص کرونا نوشت :با عنایت
به تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۲۸
آبان  ۹۹در خصوص تعرفه تست آزمایشگاهی
تشخیصی کووید  ۱۹و ابالغیه مورخ سوم آذر
 ۹۹دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت ،در
خصوص قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید
داخل ،با عنایت به نامه معاونت درمان وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مورخ  ۱۶آذر
قیمت کیت تولید داخل پی سی آر یک میلیون
و  ۸۳۰هزار ریال ( معادل  ۱۸۳هزار تومان)
ی شود که به استناد تصویبنامه هیات
تعیین م 

وزیران ،به صورت جداگانه به تعرفه انجام
آزمایش تشخیص کووید ۱۹به روش پی سی
آر اضافه می شود.
وی در این نامه افزود :بنابراین تعرفه نهایی
آزمایش گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کووید
( ۱۹شامل پذیرش ،نمونهگیری در محل
آزمایشگاه ،انجام آزمایش استخراج و RT
 ،PCRگزارش و ثبت در سامانه) در بخش
دولتی مبلغ دو میلیون و  ۳۸۴هزار و  ۲۵۵ریال
( معادل  ۲۳۸هزار و  ۴۲۵تومان و در بخش
خصوصی سه میلیون و  ۱۷هزار و  ۹۳ریال (
معادل حدود  ۳۰۲هزار تومان) تعیین می شود.
این نامه  ۱۷آذر از طرف دبیرخانه شورای
عالی بیمه سالمت برای رئیس سازمان برنامه
و بودجه ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی ،رئیس سازمان نظام
پزشکی ،معاون درمان وزارت بهداشت ،مدیر
عامل سازمان بیمه سالمت ،مدیرعامل سازمان

تامین اجتماعی ،مدیرعامل سازمان خدمات
درمانی نیروهای مسلح و رئیس کمیته امداد
امام خمینی(ره) ارسال شده است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت از ابتدای شیوع
همه گیری کرونا در ایران تاکنون تاکنون ۶
میلیون و  ۴۷۷هزار و  ۷۱۸آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
بیماری کووید  ۱۹بر اساس آمار رسمی کشورها
تاکنون بیش از  ۶۷میلیون نفر را در دنیا مبتال
کرده و بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر نیز
بر اثر این بیماری جان خود را از دادهاند .در
ایران نیز تاکنون بر اساس اعالم وزارت بهداشت
تاکنون بیش از یک میلیون نفر به طور قطعی
به این بیماری مبتال و شناسایی شده اند و از
این تعداد حدود  ۵۱هزار نفر تاکنون جان خود
را از دست داده اند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

پیش خرید  ۲۱میلیون واکسن کرونا
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :عالوه
بر پیش خرید واکسن از مجموعه کوواکس
سازمان بهداشت جهانی که توافقنامه آن امضا
شده ،مذاکرات مختلف برای پیش خرید حدود
 ۲۱میلیون دوز واکسن کرونا از چهار کشور
تولید کننده واکسن در حال انجام است.
کیانوش جهانپور روز سه شنبه در گفت وگو
با خبرنگار ایرنا افزود :مذاکرات مختلفی برای
پیش خرید واکسن کرونا با چهار کشور و
شرکت های تولید کننده آنها که مراحل تولید
واکسن کرونا را جلو برده اند ،در حال انجام
است اما مشکل اساسی ،سایه تحریم های بانکی
و مالی است که علیه مردم ایران وضع شده و
مشکالتی در روند خرید واکسن ایجاد می کند.
وی ادامه داد :توافقنامه پیش خرید  ۱۶میلیون
و  ۸۰۰هزار دوز واکسن از مجموعه کوواکس
با سازمان بهداشت جهانی امضا و پیش خرید
شده است اما سایه تحریم ها بر همه خریدهای
واکسن و مبادالت بانکی وجود دارد.سخنگوی
سازمان غذا و دارو گفت :عالوه بر آن مذاکرات
مختلفی با چهار کشور برای پیش خرید  ۲۰تا

 ۲۱میلیون دوز واکسن کرونا در حال انجام است
که در صورت نهایی شدن با تایید سازمان غذا
و داروی ایران ،در کشور مورد استفاده قرار می
گیرند البته تایید سازمانها و مجامع معتبر بین
المللی نیز در تایید سازمان غذا و داروی ایران
موثر است.جهانپور افزود :همان طور که رئیس
بانک مرکزی اعالم کرده است ،مهمترین مشکل
در روند خرید واکسن کرونا ،تحریم های بانکی
و تحریم ها و رفتارهای غیربشردوستانه آمریکا و
هم پیمانان این کشور است که بر مبادالت مالی
با کشورها سایه افکنده اما دولت همه تالش
خود را برای تامین واکسن کرونا انجام می دهد
و همه تالش دولت و وزارت بهداشت این است
که اولین محموله واکسن کرونا از مجموع ۴۲
میلیون واکسنی که قرار است از خارج خریداری
شود ،اوایل سال میالدی آینده وارد کشور شود.
به گزارش ایرنا ،در مجموع حدود  ۴۲میلیون
واکسن کرونا برای  ۲۱میلیون نفر بیماران
خاص ،گروه های پر خطر ،بیماران زمینه ای و
کارکنان نظام سالمت خریداری می شود که ۱۶
میلیون و  ۸۰۰هزار دوز آن از مجموعه کوواکس

و حدود  ۲۱میلیون دوز آن از کشورهای تولید
کننده واکسن به طور مستقیم است و بقیه آن
قرار است از طریق قراردادهای تولید مشترک
با برخی کشورها تامین شود و بقیه نیاز کشور
برای تامین واکسن عموم مردم قرار است از
طریق تولید داخل در سال آینده تامین شود.
مذاکرات مختلفی با کشورها و شرکتهای تولید
کننده واکسن کرونا در حال انجام است .واکسن
هایی که مراحل مختلف کارآزمایی بالینی را
طی می کنند و پس از تایید نهایی در کشور
برای واکسینه کردن مردم علیه بیماری
کووید ۱۹مورد استفاده قرار می گیرند.
واکسن کرونا در کشورهای مختلف به
روشهای مختلفی در حال تولید است ،برخی
از این واکسن ها ویروس ضعیف شده کرونا و
برخی دیگر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 MRNAو کد دار کردن پروتئین ویروسی
تولید می شود .واکسن های تولید شده به روش
های مختلف عمدتا برای ایجاد ایمنی در بدن
افراد به دو نوبت تزریق با فاصله نیاز دارند.
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سهامداران عدالت
کهگیلویه و بویراحمد در
سامانه سجام ثبت نام کنند

سیری در استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :سهامدارانی که مدیریت سهام
خود را به شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت
استانی واگذار کرده اند ،برای فروش سهام خود
باید نسبت به ثبت نام در سامانه اینترنتی سجام به
نشانی  sejam.irاقدام و کد بورسی دریافت کنند.
غضنفر آرام روز سه شنبه بر ثبت نام غیرمستقیمی
های سهام عدالت در سامانه سجام تاکید کرد و
اظهار داشت :طرح توزیع سهام عدالت در سال
 ۱۳۸۴در دستور کار دولت نهم قرار گرفت و در

رویداد
شهردار دهدشت خبر داد

آغاز عملیات ساماندهی ورودیهای
شهر دهدشت از سمت چرام

شهردار دهدشت از آغاز ساماندهی ورودیهای شهر
دهدشت از سمت چرام خبر داد.
احسان تابشنژاد با اشاره به اینکه ساماندهی ورودی های
دهدشت یکی از دغدغه های مردم و مسوالن است ،گفت:
ساماندهی ورودی های شهر دهدشت یکی از دغدغه های
اصلی شهروندان بوده که با برنامه ریزی عملیات اجرایی
آن از سمت چرام آغاز شد و هم اکنون عالوه بر اقدامات
صورت گرفته ،این طرح در مرحله طراحی است.
شهردار دهدشت افزود :در این طرح کار پاک سازی و
الیه برداری یک کیلومتر کانال دفع آبهای سطحی که
بیش از  8سال مسدود شده بود انجام شد و هم اکنون
در خصوص هدایت آبهای سطحی مشکلی وجود ندارد.
وی اظهار کرد :در ورودی دهدشت از سمت چرام المان
کار شده که سال هاست نیمه کاره و بال تکلیف رها شده،
هم اکنون کار طراحی و تکمیل این المان در دستور کار
قرار دارد و به زودی با استفاده از طراحی ایرانی اسالمی
این طرح نیز به پایان خواهد رسید.
تابش نژاد عنوان کرد :ساماندهی روشنایی ورودی شهر،
آسفالت و تکمیل فضای سبز از دیگر اقداماتی است که در
ورودی شهر دهدشت از سمت چرام در برنامه قرار دارد و
تالش میشود تا پایان سال اقدامات الزم صورت گیرد و
طرح تکمیل و به بهره برداری برسد.
وی به دیگر ورودی های شهر دهدشت هم اشاره کرد و
افزود :کار روشنایی ورودی دهدشت از سمت سوق تا یک
ماه آینده انجام میشود و ساماندهی ورودی بهبهان و تپه
نورالشهدا هم در دستور کار و در مرحله طراحی است
که به زودی این اقدامات برای ایجاد شهری زیبا ،صورت
خواهد گرفت.

از سرگیری فعالیت جایگاه های
سی ان جی در استان

روز دوشنبه هفته جاری به یکباره گاز مراکز عرضه
سوخت طبیعی شهر یاسوج بدون اطالع قبلی با هدف
استاندارد سازی قطع شد اما به دلیل نیاز مردم در این
شرایط کرونایی و با مصوبه مسئوالن استان ،گاز جایگاه
ها وصل شد و مردم قبل از ظهر روز سه شنبه با سهولت
در صف های سی ان جی ها قرار گرفتند.
 ۱۷آذرماه ،گاز طبیعی هشت جایگاه سوخت CNG
کهگیلویه و بویراحمد به علت وجود نواقص بحرانی و
پر خطر و نداشتن ایمنی الزم ،قطع شد اما با درایت و
تصمیم مسئوالن گاز این مراکز دوباره وصل شد و به انان
دو هفته ملت داده شد نسبت به رفع نواقص جایگاه ها
اقدام کنند.
تصمیم قطع گاز جایگاه های سی ان جی با اینکه از
اساس به منظور استاندارد سازی اقدامی مطلوب ارزیابی
می شود اما شیوه اجرای آن در شرایط سخت کرونایی
سبب شد صف های طوالنی مقابل جایگاه های سی آن
جی در شهر یاسوج ایجاد شود.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد گفت :از خرداد
ماه سال جاری با همه دستگاه های مربوطه در این
خصوص مکاتبه کردیم و به انها اعالم شده بود که این
جایگاه ها ایمنی الزم را نداشته و نواقص بحرانی دارند.
بهمن رحمتی تاکید کرد :هیچ اقدامی از سوی این جایگاه
داران و دستگاه های متولی در طی این ماه ها انجام نشد
و استاندارد مجبور به تعطیلی این جایگاه ها بود.
وی تاکید کرد :از این تعداد جایگاه های سوخت یک مورد
در شهرستان کهگیلویه ،یک مورد در شهرستان لنده و ۶
مورد در شهرستان بویراحمد تعطیل شدند.
رحمتی عنوان کرد :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 نشد .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.سید عزیزاهلل محمدی در این باره اظهار
داشت :امروز به منظور پیگیری و رفع مشکل جایگاه
ها نشست هایی در فرمانداری و استانداری کهگیلویه و
بویراحمد برگزار شد و تصمیماتی در این خصوص گرفته
شد.
سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه و
بویراحمد تصریح کرد :مقرر شده از سوی استاندارد و
تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد مهلت  ۲هفته ای
به این جایگاه ها داده شود تا نسبت به نواقص موجود و
استانداردسازی جایگاهشان اقدام کنند.
محمدی بیان کرد :گاز این جایگاه ها قبل از ظهر روز سه
شنبه وصل شد.

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

مرحله اول مقرر شد که به مددجویان نهادهای
حمایتی و رزمندگان فاقد شغل و درآمد دفاع
مقدس سهام عدالت تخصیص داده شود ولی در
مراحل بعدی اقشار دیگری مانند روستاییان ،
فرهنگیان  ،کارکنان و بازنشستگان دستگاههای
اجرایی و لشکری ،خانواده معظم شهدا ،جانبازان
و ایثارگران ،کارگران ساختمانی  ،زنان سرپرست
خانوار و سایر گروهها نیز سهام عدالت واگذار
گردید .وی افزود :در مجموع در کل کشور
 ۴۹۱۴۸۷۷۵نفر سهام عدالت به اقشار مختلف
تخصیص داده شد و در استان کهگیلویه وبویراحمد
 ۵۵۱۵۲۳نفر سهام عدالت دریافت نموده اند و در
حال حاضر سهام عدالت مردم به دو روش مستقیم
و غیر مستقیم آزاد سازی شده است .آرام تصریح
کرد :کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند
می توانند با مراجعه به کارگزاری های بورسی تا ۶۰

درصد سهام عدالت خود را بفروشند و افرادی که
روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند نیز میتوانند
تحت مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی از
مزایای سهام عدالت خود بهره مند شوند .مدیرکل
امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد ابراز
داشت :از تعداد کل مشمولین سهام عدالت استان
تعداد ۲۵۳۶۵۹نفر روش مستقیم حدود  ۴۶درصد
و  ۲۹۷۸۶۴نفر روش غیر مستقیم حدود  ۵۴درصد
را انتخاب کرده اند .آرام اظهار داشت :اداره کل
امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد
هماهنگی و پیگیری و جلسات الزم را با مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استانی  ،اداره
کل ثبت شرکت ها و اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان نموده است و مراحل پذیرش این شرکت در
بورس با موفقیت انجام شده و سهام شرکت سرمایه
گذاری استان با نماد “وسکهبو” در بورس در حال

خرید و فروش توسط سهامداران غیر مستقیم
میباشد .مدیرکل اموراقتصادی و دارایی کهگیلویه
وبویراحمد گفت :در روش غیر مستقیم سهامداران
مدیریت سهام خود را به شرکت های سرمایه
گذاری سهام عدالت استانی واگذار نموده اند و این
شرکتها مدیریت سهام این دسته از سهامداران را
برعهده دارند و هر فرد به اندازه دارایی خود در
سهام عدالت مالک بخشی از سهام شرکت سرمایه
گذاری استانی هست و سهامداران شرکت های
سرمایه گذاری استانی ( روش غیرمستقیم) می
توانند با مراجعه به سامانه  sahamedalat.irاز
تعداد سهام تخصیص یافته خود نزد شرکت سرمایه
گذاری استانی مطلع شوند  ،این سهامداران برای
فروش سهام خود باید نسبت به ثبت نام در سامانه
اینترنتی سجام به نشانی sejam.irاقدام و کد
بورسی دریافت نمایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

خارج شدن استان از وضعیت قرمز
استان از وضعیت قرمز کرونایی خارج
شده است منتهی نباید فکر کرد که
بیماری کنترل شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با
بیان این خبر گفت :طی  ۲۴ساعت
گذشته متاسفانه  ۳هم استانی بر اثر
ابتال به ویروس کرونا جان خود را از
دست دادند و مجموع جانباختگان
استان به  ۳۵۳نفر رسید.
پرویز یزدانپناه افزود :در  ۱۸آذر ماه،
 ۲۸۷بیمار در بیمارستان های معین
کرونای استان بستری بوده که از این
تعداد  ۱۲۷نفر مبتالی قطعی هستند.
وی با اشاره به اینکه  ۲۶بیمار نیز در
بخش آی سی یو بیمارستانهای استان
بستری می باشند ،اظهارکرد :تعداد
بهبود یافتگان کرونایی کهگیلویه و
بویراحمد تاکنون  ۱۸هزار و  ۲۲۹مورد
گزارش شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
خاطرنشان کرد :از  ۳۰۵جواب دریافت
شده از آزمایشگاه سلولی مولکولی
یاسوج ۳۸ ،درصد موارد مثبت و
بیشترین درصد و موارد مربوط به
شهرستان های بویراحمد  ۴۶درصد،
گچساران  ۲۶درصد و کهگیلویه ۲۰
درصد بوده اند.
یزدانپناه تصریح کرد :میزان شیوع
ویروس کرونا کامال به رفتار اجتماعی ما
بستگی دارد و چندان قابل پیش بینی
نیست .این ویروس کامال خود را با رفتار
جامعه هماهنگ میکند و هرچه میزان
استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای

بهداشتی کم باشد ،میزان ابتال و بستری
ومرگ و میر ناشی از این ویروس
افزایش خواهد داشت.
به گزارش امید مردم؛ وی تاکید کرد:
ضمن تشکر از مردم شریف استان
بخاطر رعایت دستورالعمل های
بهداشتی ،خوشبختانه روند کاهش
موارد مبتال ،بستری و درصد موارد
مثبت ادامه دارد و استان از وضعیت
قرمز کرونایی خارج شده است منتهی
نباید فکر کرد که بیماری کنترل شده
است و امکان دارد با غفلت و کاهش
رعایت دستورالعملهای بهداشتی
دوباره بیماری با شدت بیشتری باز
گردد و باعث صدمات جبران ناپذیری
به مردم استان شود.
 ۸۵۴بیمار مبتال به ویروس کرونا
در باشت شناسایی شدند
فرماندار باشت گفت ۸۵۴ :بیمار مبتال به
ویروس کرونا تاکنون در این شهرستان
شناسایی شده اند.سید مسعود حسینی
افزود ۲ :هزارو  ۹۴۳مورد تست کرونا در
این شهرستان از افراد با عالئم مشکوک
گرفته شده که نمونه آزمایشی ۲۹
درصد از این تعداد مثبت بوده است.
وی بیان کرد :براساس آمار ۹ ،نفر از
شهروندان این شهرستان به علت
ویروس کرونا جان خود را از دست
داده اند.
حسینی تصریح کرد :بر اساس اعالم
ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا
محدودیتهای شدید کرونایی تا اطالع

طرح حاج قاسم سلیمانی
در استان عملیاتی شد

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان
کهگیلویه و بویراحمد به تشریح جزئیات
طرح شهید سلیمانی در این استان
پرداخت.
سرهنگ پاسدار سعید برومند زاده امروز
در گفت و گوی مجازی با خبرنگاران
کهگیلویه و بویراحمد افزود :براساس
تصمیماتی که به صورت مشترک
بین مجموعه وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی و سازمان بسیج گرفته
شد در قالب تفاهم نامه ای طرح سردار
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ابالغ
شد.
وی اظهار کرد :از ابتدای ابالغ این طرح
به استان ها موضوع در دستور کار قرار
گرفت و جلسات هماهنگی استانی در
ستاد استانی انجام شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح
استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح
کرد :براساس ساختار تعریف شده در
هر استان ،استاندار به عنوان رئیس
قرارگاه ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی به
عنوان جانشین قرارگاه استان و فرمانده
سپاه به عنوان فرمانده عملیات میدانی
مشخص شدند.
سرهنگ برومند زاده ادامه داد :بعد از
تشکیل جلسات قرارگاه استانی و تعیین
وظایف ادارات ،انجمن ها و سازمان های
مختلف در قالب یک طرح بومی با ۲۰
مصوبه استانی به همه شهرستان ها
ابالغ شد.
وی عنوان کرد :در طرح سردار سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی شبکه سازی
در قالب  ۷۳۶تیم اجرایی در سراسر
استان کهگیلویه و بویراحمد تا سطح
روستاها انجام و بیش از دو هزار ۸۲۸
نفر را در این شبکه ها ساماندهی کردیم.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان
کهگیلویه و بویراحمد گفت ۸۶۰ :نفر

از عوامل و دست اندکاران اصلی طرح
شهید سلیمانی را به صورت حضوری
در کهگیلویه و بویراحمد آموزش دادیم
و بقیه با استفاده از تشکیل شبکه هم
به صورت حضوری و هم غیر حضوری
آموزش های الزم را فراگرفتند .
سرهنگ برومند زاده به روند کار در
طرح شهید سلیمانی اشاره کرد و افزود:
مبنای کار در این طرح براساس پنج
کمیته شامل حمایت و قرنطینه خانگی،
رهگیری و مراقبت ،آموزش همگانی،
پایش و نظارت و تشکیل تیمهای
حمایتی مراقبتی نظارتی شکل گرفته
است که مسئولیت دو کمیته شامل
حمایتی و کمیته عملیاتی محله را
بسیج برعهده دارد و مسئولیت سه
کمیته دیگر نیز بر عهده دانشگاه علوم
پزشکی است و بسیج به عنوان عضو
همکاری دارد.
وی بیان کرد :در قالب کمیته عملیاتی
محله سه تیم اجرایی در استان تشکیل
شد که تیم های نظارتی وظیفه رصد
بازار ،اجتماعات ،صنوف مختلف ،اماکن
شلوغ ،مراسم های عروسی ها و عزاداری
ها و ...را برعهده دارند و گزارشات الزم
را به دستگاه های حاکمیتی از جمله
نیروی انتظامی ،اصناف و بهداشت
محیط می دهند تا اقدامات پیشگیرانه
الزم انجام شود.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد:
تیم های مراقبتی رصدگر که به عنوان
همکار تیم های مراقبتی بهداشت و
درمان بحث عملیات میدانی را عهده
دار هستند بعد از اینکه بیماریابی از
منزل شروع شد و پایش توسط تیم
های تخصصی بهداشت صورت گرفت
وظیفه نظارت ،کنترل و قرنطینه افراد
در خانواده ها را برعهده دارند.

خبر

آغاز شمارش حیات وحش مناطق
حفاظت شده گرمسیری استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :از امروز  ۸۷نفر کارشناس و محیط بان در قالب
 ۲۷اکیپ کار شمارش ساالنه گونه های جانوری مناطق
حفاظت شده گرمسیری استان را انجام میدهند.
سید اسداهلل هاشمی صبح روز  ۱۸آذرماه  ۹۹در این
خصوص افزود ۲۷ :اکیپ به مدت  ۴روز با همکاری،
تشکلهای محیطی زیستی مردم نهاد ،همیاران افتخاری
و معتمدین محیط زیستی ،گونه های جانوری مناطق
حفاظت شده و تحت مدیریت مناطق گرمسیری استان
را شمارش خواهند داد.
وی اظهار کرد :هر ساله به منظور اطالع از وضعیت جمعیتی
گونه های مهم حیات وحش ،در تمام مناطق حفاظت شده
و شکار ممنوع تحت مدیریت محیط زیست استان  ،انواع
گونه های جانوری شمارش می شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد
تصریح کرد :با رعایت تمام دستورالعمل های بهداشتی این
سرشماری از امروز  ۱۸آذرماه به مدت  ۴روز توسط  ۸۷نفر
کارشناس و محیط بان انجام خواهد شد.
هاشمی عنوان کرد :پس از این آماربرداری ،اطالعاتی در
خصوص وضعیت ترکیب سنی و جنسی جمعیت های
موجود ،توجه به اهمیت ،حمایت و آشنایی هرچه بیشتر با
مشکالت محیط زیستی پیش روی و تبادل نظر در جهت،
چگونگی برخورد و رفع مشکالت زیست محیطی برنامه
ریزی خواهد شد.
وی تاکید کرد :هدف از این سرشماریها برآورد جمعیت
حیات وحش ،در مناطق مختلف حفاظت شده است،
چنانچه مشاهده سایر گونهها از جمله گوشتخواران و حتی
نمایههای حضور سایر گوشتخواران مهم نیز در فرمهای
سرشماری نیز ثبت می شوند.
به گزارش امید مردم مدیرکل حفاظت محیط زیست
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :در این سرشماری که به
روش مشاهده مستقیم انجام میگیرد وضعیت آبی مناطق،
پوشش گیاهی و علوفهای نیز مورد پایش قرار میگیرد.

راهیابی  ۳هم استانی به مرحله
کشوری مسابقات سراسری قرآن

ثانوی در شهرستان باشت اعمال می
شود.وی ابراز کرد :بر اساس این طرح
مشاغل گروه  ۳و  ۴در این شهرستان
حق فعالیت ندارد.حسینی ادامه داد:
براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا
مشاغل گروه سوم شامل دانشگاهها،
مدارس ،حوزههای علمیه ،آموزشگاههای
فنی و حرفهای و زبانسراها و سایر
آموزشگاهها و کتابخانهها ،مهدهای
کودک ،استخرهای سرپوشیده ،سینما
و تئاتر و مراکز مشابه ،موزه و باغ موزه،
تاالرهای پذیرایی ،آرایشگاههای زنانه و
سالنهای زیبایی از مهمترین مشاغلی
هستند که مجوزفعالیت تا اطالع ثانوی

را ندارند.
وی گروه چهارم نیز شامل برگزاری
مراسم اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و
همایشها ،باشگاههای ورزشی برای
ورزشهای پر برخورد از جمله کشتی
و کاراته و جودو ،مدارس شبانه روزی،
کافه ،قهوه خانه و چایخانه با عرضه مواد
دخانی ،باغ وحش و شهربازیها و مراکز
تفریحی آبی اعالم کرد.
حسینی تصریح کرد :عملیات غربالگری
در راستای مدیریت و کنترل همه
گیری بیماری کووید ۱۹به شیوه محله
و خانواده محور پس از آموزش های الزم
در این شهرستان آغاز شد.

سرهنگ برومند زاده تاکید کرد :تیم
های حمایتی که زیر مجموعه کمیته
حمایتی فعالیت می کنند وظیفه
پشتیبانی و کمک به افراد سالمند در
معرض خطر و افزاد درگیر کرونا را
برعهده دارند که این کمک ها در قالب
بسته های معیشتی ،تامین نیازهای
دارویی و سرکشی از بیماران زمینه
ای در محله ها و افراد در معرض خطر
خواهد بود.
وی تصریح کرد :طرح شهید سلیمانی
از نهم آذرماه  ۹۹در همه شهرستان
های استان به صورت میدانی آغاز شده
و در حال انجام فعالیت میدانی هستند
و چشم اندازی که برای طرح پیش بینی
شد در قالب یک برنامه چهار ماهه است.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان
کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد :در
 ۱۰روزی که از شروع میدانی طرح
در استان کهگیلویه و بویراحمد می
گذرد بازخوردهای بسیار خوبی در بحث
فرهنگ سازی ،آموزش عمومی مردم،
پیشگیری از اجتماعات غیرضروری
مثل عروسی ها و مراسمات عزا و سایر
تجمعات مشاهده می شود.
سرهنگ برومند زاده اظهار کرد :اجرای
این طرح با ورود فرماندهان ،تیم های
رصد گر و نظارتی و با رویکرد ایجابی
است و در سایر کمیته های حمایتی،
تیم های حمایتی و مراقبتی و بیماریابی
به نحو احسن انجام می شود.
وی عنوان کرد :در حال حاضر با استفاده
از سامانه  ۴۰۳۰و درگاه های اینترنتی
که در اختیار مراکز بهداشت می باشد
تماس خانواده ها ثبت می شود و اگر
فردی از اعضای خانواده مشکوک به
کرونا باشد تیم های مراقبتی مرکز
بهداشت یا خانه های بهداشت روستایی
به خانه افرادی که تماس گرفته اند
مراجعه می کنند و بیماریابی از منزل
شروع می شود.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان
کهگیلویه و بویراحمد گفت :در این
طرح ارتباط افراد درگیر و مشکوک به
کرونا با جامعه و مراکز درمانی قطع می
شود و بیماریابی از خانواده ها شروع و
انجام عملیات درمان ،قرنطینه خانگی و
آموزش های الزم در خانه به بیماران

داده می شود.
سرهنگ برومند زاده افزود :چنانچه
نیاز باشد بیمار به مراکز درمانی ارجاع
داده شود توسط تیم های مراقبتی و
با مدیریت و کنترل الزم با آمبوالنس
انجام می شود تا در مسیر انتقال فرد
مبتال ،از ابتالی سایر افراد پیشگیری
شود.
وی خاطرنشان کرد :اجرای هر طرح
پیشگیرانه ای نیاز به همکاری و
همراهی مردم دارد و هر چقدر ظرفیت
امکانات و نیروی انسانی زیاد باشد اگر
مردم همکاری نکنند درصد موفقیت
طرح پایین است لذا موفقیت طرح
شهید سلیمانی نیازمند مشارکت جدی
عموم مردم است.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :مردم
به محض اینکه عالئم کرونا در خود یا
اعضای خانواده احساس کردند نیازی به
مراجعه حضوری به بیمارستان ها نیست
و خود قرنطینگی را در دستور کار قرار
دهند و به مراکز بهداشتی ،خانه های
بهداشت روستایی و یا پایگاه ها و حوزه
های مقاومت بسیج اطالع دهند تا تیم
های مراقبتی وارد عمل شوند.
سرهنگ برومند زاده تاکید کرد:
براساس سیاست های ستاد ملی کرونا
در آغاز شیوع ویروس منحوس مقرر
شد موضوع گندزدایی معابر عمومی در
سطح گسترده انجام شود اما در شرایط
فعلی به صورت فردی این کار انجام می
شود.
وی اظهار کرد :در حال حاضر شاید
اولویت ستاد ملی مبارزه با کرونا
ضدعفونی و گند زدایی معابر و مراکز
به صورت قبل نباشد اما این موضوع به
تناسب نیاز مراکز درمانی و تشخیص
دانشگاه علوم پزشکی در طرح شهید
سلیمانی دیده شده است.
به گزارش ایسنا ،طرح مهم و بزرگ
محله محور با نام سردار سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی با هدف تشخیص
سریع کرونا ،قطع زنجیره شیوع آن و
ل بهداشتی در استان
اجرای دستورالعم 
عملیاتی شده است.

رئیس واحد امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
کهگیلویه و بویراحمد از راهیابی سه کهگیلویه و بویراحمدی
به مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان
اوقاف و امور خیریه خبر داد.
سید رضا منصوری افزود :علیرضا مسیح پور در رشته
قرائت و تحقیق ،حسین پورحسینی در رشته قرائت ترتیل
و مهدی رضایی در رشته دعاخوانی راهی چهل و سومین
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور
خیریه شدند.
وی اظهار کرد :این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم
سازمان اوقاف و امور خیریه در هر  ۲بخش آقا و خانم با
توجه به شرایط کرونایی و به منظور رعایت نکات بهداشتی
به صورت مجازی برگزار میشود.
وی بیان کرد :آقایان در روز  ۲۲آبان ماه  ۱۳۹۹با حضور
در صداوسیمای مرکز استان اثر خود را ضبط کردند و برای
ارزیابی به هیأت داوران در تهران ارسال شد.
به گزارش امید مردم رئیس واحد امور قرآنی اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح
کرد :برنامه های ضبط شده قاریان کهگیلویه و بویراحمدی
در مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان
اوقاف و امور خیریه  ۱۸آذرماه امسال همراه با استان های
قم و زنجان از شبکه ملی قرآن و معارف اسالمی پخش و در
همان زمان نیز ارزیابی و داوری می شوند.

تصادف در جاده یاسوج به سمیرم
 ۳مصدوم برجا گذاشت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
کهگیلویه و بویراحمد گفت :برخورد وانت سایپا و پژو پارس
در جاده یاسوج به سمیرم سه مصدوم بد حال در پی داشت.
محسن جلیل اظهار داشت :این حادثه ساعت  ۱۹سه شنبه
در تماس مردمی با اورژانس  ۱۱۵یاسوج ،مبنی بر برخورد
یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با یک دستگاه وانت
سایپا در محور یاسوج به سمیرم (منطقه چم عربی) گزارش
شد.
وی افزود :بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس اورژانس به
محل حادثه اعزام شد.جلیل با بیان اینکه این حادثه سه
مصدوم در پی داشت؛ گفت به محض رسیدن آمبوالنس
های اورژانس  ۱۱۵اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین
های اورژانس انجام شد.رئیس مرکز مدیریت حوادث و
فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :به
دلیل شدت جراحات وارده بالفاصله دو نفر از مصدومین
توسط آمبوالنس های اورژانس  ۱۱۵و یک نفر دیگر توسط
امبوالنس هالل احمر به مرکز درمانی در شهر یاسوج انتقال
داده شدند.
جلیل عنوان کرد :حال هر سه مصدوم وخیم گزارش شده
است.
جو پایدار در استان؛

دمای سی سخت به منفی دو درجه رسید

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت :جو
استان تا  ۷۲ساعت آینده پایدار خواهد بود.
ولی بهره مند ،افزود :با بررسی آخرین نقشههای پیش
یابی هواشناسی ،طی  ۷۲ساعت آینده جو استان پایدار
خواهد بود.وی ابراز داشت :طی این مدت آسمانی صاف تا
کمی ابری در پارهای از نقاط همراه با رشد ابر و مه صبح
گاهی پیش بینی میشود.بهره مند خاطرنشان کرد :طی
این مدت کاهش دمای شبانه مورد انتظار است.کارشناس
هواشناسی تصریح کرد :طی  ۲۴ساعت گذشته امام زاده
جعفر با بیشینه دمای  ۱۸درجه سانتیگراد گرمترین و شهر
سی سخت با کمینه دمای منفی دو درجه سانتیگراد سرد
ترین نقطه استان بود.
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کالهبرداران بینالمللی است ،افزود :این افراد ابتدا تماس نگرفتن با این شمارهها میتواند کالهبرداران
فال روز
پلیس فتا هشدار داد:
یک تماس کوتاه با مشترک برقرار کرده و به سرعت را در اجرای اهداف مجرمانه خود ناکام بگذارد.
قطع میکنند؛ اما تعداد زیادی از مشترکان تلفن رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری
فروردین
ماه
| روزنامه جوان | شماره 4742
15بهم��ن  24 | 1394ربیعالثان��ی |1437
پنجش��نبه
همراه عادت دارند پس از هر تماس ناموفق ،اقدام به پلیس فتا ناجا بیان کرد :اگر از یک شماره بینالمللی
به هيچ وجه با مشكل رو به رو نمي شويد .در كارهاي حرفه
88498481دلیل یا غیرمعمول ،تماس از دست رفته داشتید ،برای
گیرنده کنند؛ به
برقراری تماس با فرد تماس پايداري
اي و شخصي پيشرفت مي كنيد .سعي كنيد براي پيشرفت راه
آنکه این تماسها از سرشمارههای بینالمللی برقرار تماس دوباره با آن شماره وسوسه نشوید .از برقراری
خوبي پيدا كنيد.
میشود ،به محض تماس هزینههای سنگینی به تماس مجدد از دست رفته شمارههای بینالمللی
ماه اردیبهشت
ناآشنا و نامتعارف جدا خودداری کنید ،زیرا درگزارش
مشترک ایرانی تحمیل میشود.
رسيد
شهادت
به
(منافقين)
خلق
مجاهدين
سازمان
اعضاي
توسط
1352
سال
در
که
پورسعيدي
محمدجواد
خواهر
با
«جوان»
وگوي
گفت مهمی است و باید تصمیم بگیرید کدام مسیر را بروید
امروز روز
وی ادامه داد :اغلب این تماسها از کشورهایی با صورت گرفتار شدن مشترک به این مشکل ،پرداخت
گزارش «جوان» از ديدار با خانواده شهيد حسين نوشآبادي
رئیس مرکز تشخیصو پیشگیری از جرایم سایبری هزینههای باالی مخابراتی مثل آفریقاست و هدف از قبوض بر عهده خود اوست.
و از یک طرف ایده های جدید زیادی دارید و از طرف دیگر شک
پلیس فتا ناجا هشدار داد :شهروندان در صورت این تماسها کسب درآمدهای غیرقانونی از مشترکان سرهنگ رجبی از کاربران درخواست کرد :توصیههای
و تردید دارید .از مثبت اندیشی ستارگان جرات به دست آورید.
مادر بيتابي نكن درخت انقالب به خون ما نياز دارد
مشاهده تماسهای از دسترفته بینالمللی ،اقدام به سایر کشورهاست .سرهنگ رجبی با بیان اینکه این پلیس فتا را جدی گرفته و آنها را به کار ببندید تا در
غریزه خود را دنبال کنید .این توان را دارید که هر کاری که
عليرضا محمدي
تماس مجدد با این شمار ه ها نکنند زیرا این شگرد شمارهها میتواند از هر کشوری باشد و هیچ راهی معرض اینگونه کالهبرداری قرار نگیرید و در صورت
الزم است انجام دهید .رابطه تان با دیگران از حقیقت سرچشمه
ادامه ديدار با خانواده شهداي قرآني به منزل ش�هيد حسين نوشآبادي در خيابان
برای شناخت آنها وجود ندارد ،گفت :همه چیز به مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت در
کالهبرداران بینالمللی است.
پلیس
می گیرد.
اسكندري تهران رفتيم .شهيدي که به گفته مادرش قاري قرآن بود و نماز شبش ترك
احمد محمدتبريزي
سرهنگ دوم علی محمد رجبی با بیان اینکه خود فرد بستگی دارد که آیا کنجکاوی وی باعث فتا به آدرس  www.cyberpolice.irبخش مرکز
خرداد
ماه
نميش�د .در اين ديدار که به همت عقيدت�ي و نظارت حوزه  215ايث�ار انجام گرفت ،با
محمدجواد پورسعيدي يكي از انقالبيهاي
تماسهای از دست رفته بینالمللی یکی از شیوههای میشود تا با شماره مورد نظر تماس بگیرد یا خیر؟ فوریتهای سایبری با ما درمیان بگذارید.
خانه
از
نداريد
دوست
و
است
برقرار
آرامش
و
صلح
خانه
در
زندگي شهيدي آشنا ش�ديم که در وصيتنامهاش مينويس�د« :درخت انقالب به خون
پيرو امام بود که از زمان حيات تا شهادتش
ميگف�ت ميديدم اعضای س�ازمان
سرگرمي است اگر مجرد هم
ه�ايبراي
خوبي
1352زمان
س�البرويد.
بيرون
ما احتياج دارد ».منزل پدري ش�هيد در خيابان اس�كندري قرار دارد .م�ا که به اتفاق
مبارزات�ي
فعاليت
در
صحب�ت از خل�ق مي کنن�د و م�ن
مرتضي مظفري و محم�د گزيان از بچهه�اي عقيدتي و نظارت ح�وزه  215راهي خانه
احساسي است و مطمئن باشيد
اس�ت.روابط
خوبي براي
هستيد
پورس�عيدي
زمانداش�ته
گس�تردهاي
خبر
ميگفتم ما به خاطر خدا قيام کردهايم
شهيد شدهايم ،پس از کمي جس�توجو به کوچه يا بهتر بگويم پس کوچهاي ميرسيم
دليل
داشت .پس از
عجيبي
زندگي
اينكه بهشوند.
تبديل مي
جدي تري
روابط
به
و خل�ق معن�ا ن�دارد .محمدج�واد
که خانه شهيد نوشآبادي در آنجا قرار دارد .اولين نكتهاي که نظرمان را جلب ميکند،
فعاليتهايش چند باري به دس�ت ساواك
تیر
ماه
پيش�نهاد ميده�د ن�ام گ�روه را به
استقبالمان
اهالي خانه
زودتر از
ش�ان اس�ت که
عكس شهيد باالي در خانه قديمي
مخفيانه
شد،رارو به
دستگير
کاالیبهخانگی
ریال
17میلیارد
بیش از
روزو اخیرا ً
حوصله کرده است اما اکنون
زندگيو بی
خسته
شكنجهشما
چند
س�ازمان مجاهدين راه اسالم تغيير
ميآيد .زنگ ميزنيم و حبابه دخيل کاشاني مادر ش�هيد در را به رويمان ميگشايد.
آورد .ام�ا ب�ه دلي�ل مخالفتش با انديش�ه
کنید.
استراحت
کمی
است
بهتر
آیند.
می
تان
کمک
به
همه
بدهند که اعضاي س�ازمان مخالفت
قاچاق به مقصد نرسید
اس�المزدايي س�ازمان مجاهدين خلق ،به
آر
سی
پی
تست
انجام
ها،
ی
بیمار
کنترل
پزشکی
علوم
دانشگاه
اپیدمیولوژی
استاد
بشناسید.
را
واقعی
دوستان
توانید
می
که
است
زمانی
اکنون
ميکنن�د و ميگوين�د نام س�ازمان
دس�ت چند ت�ن از اعضاي اين س�ازمان به
میلیارد
کشف
خوزستان
استان
فعاليت در ستاد نماز جمعه
بود .از17اينكه من
نمازازشب
حال خواندن
فرمانده انتظامی در
شهید بهشتی با تاکید بر آموزش و حساس توصیه میشود.
مرداد
ماه
بايد همي�ن مجاهدين خل�ق بماند.
رسيد .آنگونه که ملكه پورسعيدي
شهادت
ابري است.
آســمان چشــمان مادرهاوغالبا
ناراحت شد.
شدم خيلي
عبادت او
متوجه
شهرستان
قاچاق در
خانگی
کاالی
میلیون ریال
482
کودکان
ابتالی
احتمال
اینکه
بیان
با
وی
بهداشت
رعایت
به
نسبت
کودکان
سازی
چندينموكول به آخرين لحظات
ح�ال نو را
جشنبه سال
آمادگي
اگر
آقا ج�واد به آنه�ا ميگوي�د از خلق
برايگويد تا
ش�هيد مي
خواهر
خبریجلسات
پایگاهبرادرم در
ميدهد :با
شهيد ادامه
داد .به برادر
سخن از
بعد از احوالپرسيهاي مرسوم
پلیس،
خبرنگار
گزارش
ایذهكهخبر
كرده ايد ،حاال احساس مي كنيد كه زير بار اين همه كار دفن فردی و عمومی ،چگونگی تشخیص بیماری بزرگتر به کرونا در شرایط یکسان بیشتر
بيش�تر
و
آيد
نمي
در
خوب�ي
معان�ي
شده
نوشته
برادرش
زندگي
با
رابطه
در
کتاب
ميرزايي و
بیانســماواتي،
صالحی”درمانند
قرآن اساتيدي
خبر
جزئیات این
گريانمحمد
چشماني“سید
شهيد آغاز ميشود ،مادر باسردار
آنفلوانزای فصلی با کووید ۱۹در کودکان را از کودکان کوچکتر است ،گفت :به تعبیری
ذهن آدم را به گروههاي کمونيستي
برايدهيد؟ به جاي اين كه راه
انجام
زياديرا بايد
نقيضكاري
اولو چه
شده ايد.
داشتهاند.
مطالب ضد
که
حسين با
شركت مي
سلطاني
فعالدر پور
بیانجمعه
ميگويد :حسين در ستاد نماز
قرآن با
جانبه
كرديم.همه
جدي و
مبارزه
راستاي
داشت:
کودکان کوچکتر دارای عالئم مشابه
توضیح داد.
کنند
نمي
قب�ول
آنه�ا
ام�ا
ب�رد
مي
پورسعيدي
شهيد
زندگي
از
بيش�تر
آگاهي
به
اضطراب
شدت
از
يا
و
بچرخيد
خودتان
دور
برويد،
اشتباه
مقامبامعظم رهبري
مقابلهقرآن
يك جلد
مأنوسوبود.
شومرفت
ستاد مي
قاچاقچیان،
قاطع
ارز و
قاچاق کاال
بود و پنجشنبه بعدازظهر بهپديده
دکتر حمید سوری ا ،با بیان اینکه همزمان بیشتر آنفوالنزا دارند تا کووید و بالعکس.
فج�ر قرار
نوشتنده�ه
اي�ام اهلل
درحال�ي ک�ه
ليست
بچسبيددر با
زمين
“دهدز”به وي
جمعه بوديم
ســتاد نماز
كه در
انتظامی زماني
مامورانپسرم از
و جمعه بعدازظهر باز ميگشــت.
حین
بازرسی
ایست و
ایستگاه
بلندبااليي از كارهايي كه بايد با آغاز فصل سرما فراوانی آنفلوانزای فصلی
وگو
گفت
به
شهيد
خواهر
با
س�اعتي
داريم،
مسجد
قرآن را به
بود .حسين اين
محورهای هديه كرده
کنترلبود.
اعضاي فعال بسيج و مسجد محله
جناب
و
كنيد.
پيدا
دست
عالي
حلي
راه
به
توانيد
مي
شوند
انجام
یک
عبوری،
خودروهای
مواصالتی و
 H۱N۱افزایش مییابد و امسال مشکل تب و سرفه شایعترین عالمت هر دو
پورسعيدي در ســال  1352به دست سازمان
نشس�تيم که ماحصلش را پي�شرو داريد.
كوچيومرتكب
اگرراگنــاه
بــرادرم
حامل كرد.
کامیون اهدا
دستگاهرفتن به
مادر ادامه ميدهد :ســال  62قصد
متوقف
شناسایی
قاچاق
کاالی
نبايد؟
بياندازيد،
آن
به
نگاهي
بايد
كه
باالخره
شير
مضاعفی مثل کووید ۱۹نگرانیها را بیشتر بیماری در کودکان
به اصطاح مجاهدين شــهيد و مقتول گرديد
برادرتان متولد چه س�الي بودند و آن
گرفت .مثاز ً
ا هر وقت
بافاصلهبهروزه
درشد
افزود :مي
هم در
خودروی
مي آمده
عمل
بازرسی
بــرادرتوی
جبهه كــرد .به او گفتم نروکردند.
شهریور
ماه
اینکه تب و
بیان
اپیدمیولوژیست با
دنبالدوآنسوال
میان
در این
است،
خانوادهت�ان در جري�انکرده
فعاليت
اینگرديم .آنجا
ســياه مي
گفتند ما
هايگفت :مي
و آن شــادروان را سوزانده و جســدش را نابود
چيزهايــي را در جعبهاي
الباغه و
موالنا ،نهج
سالها در چه فضايي رشد کردند؟
فرداي آن روز
دوقضا
صبحش
تعداداما 2كه
مذکورنداريم،
جبهه اســت و هنوز خبري از او
ايستاده،
شــدهزار
مي 60
تيکه
نماز کولر
دستگاه
کرد.سعی
كودكي او
بود وهستید
کنجکاو
جواد مورد
اگر در
بیماری
هر دو
عالمت
سرفهنژادشایع
شود بابه این
همزمان
بودند؟ مهم یعنی احتمالكهابتالی
مدتي اصــ ً
كردهاند ».گويا منافقين جســد برادرم را مثله
نخواهیدبرادرتان
اش را رها انقالبي
محمد حنيف
دستگير مي
ا خبري از
بگذارد اما
كنــار
آشناترین برايش
کسی1321
متولد ســال
آقا
ديدار امام به
یکبــراي
هزار،هفته
گرفت .هر
کولر دوروزه
دستگاهما در
جوانانهاي
يخچال
دستگاه
مي 24
تيکه
حســين گفت« :خيلي از 4
گفت:
است،
گزارشنشد.شده
سازمان کودکان
دو در
تشخیص این
تمیز و
الجوردينحوه
آقايبیماری و
نشود.سعیمغازه دو
تبدیل
فضولی
حس
به
کنجکاوی
حس
این
کنید
به
و
گذارند
مي
برزنتــي
كيســه
يك
در
شــده
كرد.
نمي
صحبت
خيلي
مجاهدين
به
آزادي
نهضت
از
و
شود
مي
دست
به
او
از
خبري
و
شد
پيگير
پدرم
او
شهر يزد گذشت .پدرمان بازاري بود و وضع
در
بيت
افتخاري
پاسدار
مدتي
رفت.
مي
جماران
و
رفت
بــروم».
بايد
هســتند
خون
و
خاك
سايدباي سايد 1250 ،عدد عينک بازي هاي رايانه اي،
حاالت
ســازمان در
گويــد سالمت
کارکنان
حتی
خانواده
بهبود و برای
فکرتان
نمانیدرويزیرا
خوبي بیکار
کنید
اطراف سرخهحصار در اول جاده آبعلي منتقل
بــرادرم با
پدرمان
مغــازه
طوالنی روبه
مجاهدين
رود .مي
آقايها و مي
چهمرتب خانهمان را
کروناباواينكه
چه انقاب
بیماریزمان
جوانشدید نياورد .تا
مدتبه تهران
برایكارش
جاییخاطر
داشــت.دربعدها به
بود
سيما
و
صدا
افتخاري
پاسدار
زماني
و
امام
نگشت
باز
ديگر
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وليدر
بستری
مرگ و
آنفلوانزا
مطرح می
ميكنند و ميســوزانند .پس از آن براي اينكه
الجوردي
الجوردي آشــنايي داشــت و آقاي
ميگفت
شود .است و فعاليتهايش را شروع ميكند.
آیمدام به خانهمان
ساواك
ميكرديم
احتمال عوض
مشغول شد .جواد هم همراه پدر
بدبازار
جایو در
آمد
می رود.
شب 23
عضويتدرسپاه
مادرانه 27دستگاه بخاريتا اينكه
اشک
هايالزم در
های
وی با بیان اینکه مطالعات اندک سی یو تقریبا یکسان بوده و تفاوت معنی بالینی در آنها کمتر است ،عنوان کرد :با وی با تاکید بر ارایه آموزش
ماه و
مدل
درآمد.ها و
مارک
گازيبهبرقي
جا
سه
در
را
جسد
نشود
موضوع
متوجه
ساواك
خبر
شــناخت.
مي
را
جــواد
خوب
خيلي
هــم
من
و
كنند
مي
خلــق
از
صحبت
آنها
ديدم
مي
به
ساواك
وقتي
گفت
مي
مادرم
آورد.
مي
هجوم
به
پدر
همراه
زودتر
چــون
كرد.
مي
كار
بازار
در
ماه مهر
گذشت 32
این حال کودکان و نوجوانان دارای سیستم خصوص مراقبتهای گويي
ســال هنوز التيامي بر دل مبارك رمضان سال  1362با هم تا سحر در
بهداشتی و
عدد
فردی به سايزهاي مختلف 2 ،دستگاه کيس کامپيوتر7 ،
راهبرد
مهمترین
البته
شود.
ی
نم
دیده
داری
مثبت
را
اول
پرسش
پاسخ
اپیدمیولوژی
كنند.
مي
خاك
به
ايشان
بود
فراري
سال
چند
كه
را
شهادتش
خلق
و
ايم
كرده
قيام
خدا
خاطر
به
ما
گفتم
مي
يعني
اين
شوم،
مي
خوشحال
ريزد
مي
ما
خانه
آنجايي
تا
كرد.
مي
كار
بازار
در
بود
آمده
تهران
اين مادر نگذاشته اســت كه به محض تعريف مسجد بوديم .هنگام سحر به منزل بازگشتيم
اکنون اگر دارای تحرک بیشتری باشید احساس خوشحالی میداند ،گفت :این مساله به این معناست برای هر دو بیماری تمرکز بر پیشگیری و ایمنی ضعیف ،سوءتغذیه ،بیماریهای کودکان،
مجاهديناظهار کرد :متاسفانه بسیاری از آداپتور(ترانس) لپ تاپ به همراه کابل دوشاخه مربوطه،
دليل اينكه اعضاي سازمان
دادن خبر آمد گفت كه
داد .وقتي
در ای پدرم
معنا ندارد .آنجا پيشنهاد ميدهد نام گروه را به
هنوز جواد زنده است .يك بار كه مادرم عصباني
كردهازاند،هرجواد
خواهیدتعريــف
خبر دارم و
كه من
بــرايکرد
خواهید
استفاده
بهانه
کرد.پس
بیشتری
زمینهای و وضعیت بهداشتی ضعیف در
والدین به
شهادتندرت درباره عفونت کروناویروس  6عدد باطري لپ تاپ 24 ،جفت کفش زنانه قاچاق،
بخواهند او را چنين فجيع به
بهداشت
هر دو
ســازمانهمزمان
اگرچهسالمامکان رخداد
ميتوانم بگويم در سازمان تنهاکه
پسر شما
بدهند كه
اسام تغيير
مجاهدين راه
است.به ســاواكيها گفت نميدانم پسرم دست
عمومی شد
هنرستان نسبت به همشــاگرديهايش كه از
تا از جایی به جای دیگر بروید.امروز روز خوبی برای خریدهای
معرض خطر باالتری قرار دارند.
بود؟نوزادان با فرزندان خود بحث و گفتوگو میکنند؛  4عدد چمدان مسافرتي خارجي 8 ،دستگاه تلويزيون،
برسانند چه
بیماری پدرم
ماند و آمدهام به شــما تبريــك بگويم.
ميكنند
مخالفت
سازمان
اینکهكه آنها ميگويند
خداســت
دست بر
شماست ياتاکید
گويند دانشگاه با
اینو مياستاد
ضعیف
احتمال
اعضاياین
وجوداز دارد ،ولی
طبقه پاييــن و ضعيف بودهانــد ارادت خاصي
نارس و تازه متولدشده با وزن کم
خرید
دیدن اجناس
کریسمس است چرا که شما از
عملكرد همه
نیزبه لذا
سازمانعوامل فوق منجر به حساسیت  10دستگاه مانيتور 50 ،عدد پايه مانيتور که همگي
جواد مخالفتهاي زيادي با نوع
است .كردهاند؟
هدایایكجا خاكش
ميكند كه
ايشانوسؤال
نام سازمان بايد همين مجاهدين
كن دست خدا باشد.
فقط دعا
عالیمنيست
دست ما كه
داشــته و ســعي ميكرده به آنها كمك كند.
اولیه
خفیف
بماند.با دیدن
خلقهها
خانواد
معرض
در
بدن
ضعیف
ایمنی
وضعیت
دلیل
سازی
شما
مسیر
در
کریسمس
های
برد.کارت
خواهید
لذت
کوچک
ناکافی در کودکان و درنتیجه در خارجي و فاقد هرگونه پروانه و مجوز مثبت گمرکي
مجاهدين داشت .ســازمان تصميم گرفته بود
ميگويــد آن را ندانيد بهتر اســت ،فرقي هم
آقا جواد به آنهــا ميگويد از خلقدرمعاني
داشتهرا ميترساندند و
ريختند و ما
نگرانی هم مي
خوبي نبایدخانه را به
دلسوز بود.
پايين و ضعيف
به قشر
نسبت
خيلي
مضاعف
کودکان
هستند.
خطر
معرض
خطر ابتال بودن و همچنین انتشار بودند ،کشف شد .فرمانده انتظامی خوزستان تصریح
لیست
از
را
کسی
تا
کنید
فکر
دقت
با
پس
گرفت
خواهند
قرار
اسام را از خط و مشــي خود كنار بزند و يك
خوشحال
نميكند كه كجا خاك شده و فقط
گروههاي
بیماریبيشــتر ذهن
تشخیص نميآيد و
در
خواهرم كه بزرگتر
کنند،برادر و
حفظيك روز
رفتند .تا
همان نوجواني خيلي مومن بود و تقيد زيادي
از
اظهار
مي را
آرامش خود
آنفلوانزایآدم ورا بهباید
چگونگی
سازی
حساس
و
آموزش
بر
تاکید
توسط آنها میشود.
عفونت
کرد :کارشناسان ارزش ریالی کاالی کشف شده را 17
گرنه
و
نیاندازید
قلم
از
را
کنند
دریافت
کارت
باید
که
افرادی
نوع انديشه التقاطي ايجاد كند .همان تركيب
خبربابايد از
باشيد كه پسرتان ســالم ماند .اين
کرد:نميكنند.
کووید ۱۹كمونيســتي ميبرد اما آنها قبــول
جواد را ميبينند و با
هایاز خانه
بيرون
والدین از
در انجام تكاليف دينياش داشت.
معمول
بودندت
باید ما مراقب
فصلی
افكاربه رعایت
كرد نسبت
کودکان
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید میلیارد و  482میلیون ریال برآورد کردند که در این
اینكفه ترازو
بهداشتكه البتــه
كمونيســتي با دين
اش برايتان
سازمان ميماند و فعاليت
مدتي در
ايشان هم تا
خواهرم تعريف مي
روندكنند.
صحبت مي
سرماخوردگی را هم
چراتان تا
خانواده
فضاي
دامادياند
خبرنکرده
انقالبيدریافت
اندازهاز شما
هیچچهخبری
این که
آنها از
بیماری را
شروع و
تشخیص
چگونگی
باشد .با اشاره به
بخشترسوری
متعجبمسرتدکتر
عمومی
فردی و
كمونيسم ســنگينتر بود.بهشتی
در پایان با اشاره به نکته دیگری رابطه یک نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده
برادرم هم
سمت
به
امام
هاي
عكس
و
ها
اعاميه
هميشه
يادم است
كند.
مي
ماير درکهيك مسجد قرآن و
در
گفته
جواد
آقا
كه
بود؟
و تمیز بیماری آنفلوانزای فصلی با کووید پیگیری کنند ،البته باید توجه داشت
خواهند شد.
این نکته
مخالفت به
سوری با اشاره
رابطه ،گفت :کودکان اغلب با صدای اولیه به مرجع قضائی معرفی شد .سردار صالحی با اشاره
اینزمان
در آن
مخالفت باکهسازمان
ميكند.
،۱۹كه چند
را ميآورد .برايمان تعريف ميكرد
تشخیصخلق
س�ازمانیا مجاهدين
اظهار بارکرد :بجزچهاززماني
دکترخودشان
خاطراتي كه
دهد .در
درس مي
نهایی وعربي
بزرگم با همســن و ســاالنش جلســات
درمانی
گیری
تصمیم
دستاز رفتن
برادرآبان
ماه
مراقبتمي از
کودکان کوچکكماغلب
صحبت میکنند و شواهد نشان به اينکه برخورد با سودجويان و مقابله با قاچاقچيان به
بلندآقا جواد
گيرند كه
برایبعدا ً بهانه
چيزي نبود.
خواهرم
بعدها
است.
بوسيده
را
امام
دست
قم
در
شوند؟
مي
جدا
نام بردهاند.
هم
مفتح
آقاي
از
اند
نوشته
همراهش
گاهي
هم
جواد
آقا
و
رفت
مي
سخنراني
اگرمعامله ای انجام می دهید سعی کنید همین امروز تمام اش ضعیف شدن حس بویایی و چشایی که از با پزشک معالج است و خانوادهها تنها
دليــل وابسته
بهداشت فردی به خود
هستند،از می
دهددارد
ســازمان
اطاعات زيادي كه
دوســتان و
ميگفت وقتي به خانهام ميآمد،
وقت و
بقیهبودباساواك
ســازمان
مبتالیان كه عضو
اختصاصی در مدتي
منافقين ترور شد؟
علمیدست
چطور به
که صحبت کردن با صدای بلند و صورت مستمر در دستور كار پليس استان قرار دارد ،از
ميرفت .يادم است به ما ســخت ميگرفت تا
نباید اقدام
به یافتههای
استناد
کروناست،
عالیم
کنید.امروز قوه درک شما بسیار قوی است بنابراین می توانید
درک در
جزو عدم
همچنین
کرد:
يكــي از منافقين به نام مهدي عنوان
فریاد زدن
مورداست مي
ســازمان
سمپاتهاي
و
راه
اتوبوس
چنــد
و
كرد
مي
جمع
را
بســتگان
دقيق
هم
ما
ريخــت.
مي
مان
خانه
بــه
وقت
بي
موســوي قمي
و
نمازمان را صحيح بخوانيم .روي تلفظ صحيح
خواهد ممکن است باعث شیوع عفونت شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک
عالئم بالینی مانند تب ،سرفه ،تنگی نفس درمانی کنند و به محض شدت گرفتن
ندهید.
انجام
کاری را
بود .فکر
حساسبدون
مانکنید
کنید.سعی
معرض
خودش راآنبهها را
بهداشت فردی
طریق
كند .درازمورد
ساواكدرمعرفي
بايد
شاه
گفت
مي
رفت.
مي
قم
به
و
انداخت
مي
مجاهدين
سازمان
در
جواد
آقا
كه
دانستيم
نمي
اهمیترا آدم
بوده و خودش
خوشبين
او
به
برادرم
كه
مان
براي
ریسکوضو گرفتن
درست
مجيدقطرات (دراپلت) شود ،همچنین مراتب را سريعاً با شماره  110به پليس اطالع دهند.
و بدن درد در هر دو بیماری دیده میشود .عالئم پیش گفته با پزشک کودک خود
كتابآذر
ماه
کند .عالوه
پذیر م
عفونتها آسی
كردند.کودکان لمس صورت ،بینی و
صحبتها رادرميبین
همیهمين
شريفبواقفي
صداي
اســت.
زياد
چقدر
امام
طرفداران
ببيند
مشورتجواد را
كردند كــه اگر
مي
تهديد
اســت.
خلق
ابتالقمبهتحت
کنند .مومني نشــان ميداده آقا جواد را در
گفت
مي
و
آورد
مي
مذهبي
هاي
داستان
البته عالئمی مانند تب ،بدن درد و سردرد،
15میلیاردی
کالهبرداری
کشف
مسايل
كه
بخواهند
شايد
هستند
ارتباط
در
كسي
با
كه
آنهائي
بیماری
مفهوم
کوچک از
اطــاعاین
نظــر ميگيرد و به ســازمان بر
است که
شایع
دست در حین بازی
دهان با
بودند
اينها مخالف
ايدئولوژي
سازمان با
کودکان اعضاي
وصال
دردتمناي
خوشي داشت و شــعر «تاكي به
وگرنهدراگــر ما او را ببينيم
معرفي كنيد
سینه وديديد
ميدهد.
بخوانيد و بعد دربارهاش از شما سؤال ميپرسم.
شهيدش
خاطرات
شــروع به گريه ميكند و و حســين همان شب ســاكش را بست و به
گوارشی
اختالالت
قفسه
اهمیت را ازکلیه
بودن و
پاندمی،
خطرافرادي
وجود چنين
خواستند سازمان
برادرم راجدی و مي
مسافرت
بزودي
امكان دارد
دســتگير ،و
گسترش دهيد
را15كمي
افزایش
کروناویروس را
انتقال عفونت
کند مژه چون سيل روانه/
شود از هر
يگانه /اشكم
شكنجه كه تو
با تير ميزنيمش .پدر و مادرم را مرتب تهديد
پس از اينكه محســن فاضل هويــت
زنداني و
خرداد  42كه
يابد.
مي
جريان
صورتش
روي
اشــك
قطرات
آباد”روز با من تماس گرفت
فرداي آن
رفت.
جبهه
کدام کودکان در معرض خطر بیشتری
مبتالیان کووید شایعتر است.
در “خرم
پیشگیری
آگاهكنند.
تصفيه
شــب هجران تو يا نه؟/اي
هايآيد،
موقعيت ســر
نداريد ،خواهد به
ميكردند .موقعي كه از زنــدان فرار ميكند و
اقداماتشما
تأييد ميكند ســازمان به فاضل ميگويد
وابستگيمدتي
اگركرد .ساواك
شود.تغيير
مان هم
شماخانه
وشدازوضع
ارتقای
نیستند و متأسفانه میدهد ،لذا این نکات
زيادي
دور
اهمیتنوش
مادرشــهيد
آبادي در بيان خصوصيات و گفت :برادر تو هم به جبهه بيا .تنها  40روز
هستند؟
وی در خصوص نحوه مواجهه با این عالیم
معرفيگروه کودکان و نوجوانان درباره فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری متهم و
توسطش�هيد
به عنوان
انقالبکه
های حساسبعد ازسازی
فعالیت
تير غمــت را دل عشــاق نشــانه» ميخواند و
گروه «پيكار» را درســت ميكند ميگويد من
رفتنت به
با او قرار بگذار و بگو پاسپورت و كار
دنبال آقا جواد بود و مــادرم تعريف ميكرد كه
آموزش
اخاقي شهيدش ميگويد :حسين قاري قرآن از اعزامش گذشــته بود كه خبر شهادتش را
براي معاشرت برايتان وجود دارد ،بقدري زياد كه در آنها غرق با بیان اینکه در حاالت خفیف هر دو این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه همچنان
ميگفت اين شــعر را براي امام كــه در تبعيد
ديگر نيســتم و جمله معروفــش را ميگويد:
يكــي از خواهرهايمان رفته بود .آنها
ميبه خانه
او
پاسپورتت رامختلف دولتی و
لبنان و فلسطين درست شده و بيامؤسسات
کالهبرداری به ارزش  15میلیارد ریال
کشف
های
یک نماز
خواندن
پیشگیریهمازحفظ بود.
بخشي از قرآن را
شدند؟ غیردولتی انجام بهداشت فردی و راه بود.
فقره به ما دادند.
شويد.
بیماری مراقبتهای اولیه الزم است ،گفت :عفونت کروناویروس در کودکان و نوجوانان
جواد را
فوت آقــا
الجــوردي
وقتيگآقاي
است ،ميخوانم.
«سازمان را يك مشت بچه اداره ميكنند ».بعد
تيميیمي
سعي كرده بودند كه جواد را چند روز در خانه
خبر را
جوانان
ساالن و
كشانندبیشتر بزر
شود،
بگير .به اين بهانه او را به خانه م
مهدیان
“حاجی
حضورسردار
آباد” خبر داد.
عادت“خرم
يكي از در
کند.
چنددربرابر م
انتقال و
محمددر منزل
رهبري
مقام معظم
هايش بود.
همينیاتاق
شیوع بیماری راشــب
ماه دی
اما در شرایط حاد بر اساس توصیه مرکز مرگومیر کمتری داشته و شدت عالئم
ميدهد پــدرم ميگويد من افتخــار ميكنم.
از وضعيت زندان و شكنجه شدنشان
ايشان فراري ميشــود و ميگويد اگر بخواهم
و بهرام آرام بــه همراه ديگر اعضاي
نگه دارند تا بيرون نرود .مادرم ميگفت من به
ســازمانمیدهد.
هدف قرار
شهيدخبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بیان
گفت و گو با
اغلب روزها روزه ميگرفت .نسب”
دردنبال
هميشه به
ندهيد
شركت
تان
كاري
هاي
مخالفت
در
را
خودتان
كنيد
سعي
آقاي خاموشــي هم به پدرم تبريك گفته بود.
خبر داشتيد؟
به خانه بيايم شب ميآيم و دو تا زنگ ميزنم.
او را بــه زيرزمين ميبرند و به پشــت ســرش
آقا جواد گفتم شما بيرون نرو و داخل بمان كه
لرستان
آگاهی
پلیس
فردی
داشت :در
مقام معظم
شــهيد،
هايبهبرادر
مراجعهگفته
پی طبق
زمستان بين
هنگامهاي سرد
مردم بود .روز
خدمتنبهيريز
داشتبازرسي “قطرويه”
ايست و
ریال
میلیارد
50
میزان
به
نفر
هزار
10
و
گسترده
های
فعالیت
به
اقدام
مجازی،
شويد
مي
بازخواست
هم
شما
اگرنه
و
بگيريد.
كناره
كنيد
سعي
چون بنياد شــهيد نياز به تأييد دو نفر
وقتي زنداني شــد مــن خيلي كوچــك بودم.
کالهبردارخانه سر ميزد .از پدرم
چند ماه به چند ماه به
شليك ميكنند .در گواهي فوت كه دادستان
ناگهان برافروخته شد و گفت امام زمان (حضرت
دستگیری 2
متقلبانه
منزلهای
بکارگیریدرروش
 1342شخصی
درسالاینکه
كرد.اعالم
مردم محروم نفت توزيع مي و
شهيد حضور
رهبريبا مدتي پيش
زني در محورهاي مواصالتي منتهي
گشت
افزود:
کردند،
اعتراف
کشور
سراسر
در
کنند.
می
کالهبرداری
ً
كه
زماني
تا
و
بمانيد
ساكت
و
آرام
نيست.
منصفانه
ا
واقع
اين
آقــاي الجوردي به عنــوان يكي از شــاهدان
مي ديديــم دو دســتش را روي شــكمش
خواســته بود بعضي از وســايلش مثل كتاب
آقاي الجوردي نوشته ،آمده«:شادروان جواد
وامام) را ميخواهند بكشند و شما ميگوييد من
است.به
موضوع
است،
کالهبرداری
يافتهاز ووی
توجهی را
قابل
متولد شد و در سال  1362درمبلغ
داشته
خانوادهشان
ديداري با
تنها 20
حالي كه
شهرستان ،به يك سواري بيامدبلیو
اين
به
چنین
با
مواجهه
صورت
در
شهروندان
و
فنی
تحقیقات
در
گفت:
ادامه
در
وی
چيزي
نظرتان را
مينويسد با شــناختي كه از ايشــان دارم و با
نالهاش
بعــد از چند
نپرسيدندرود و
بمانم كــه مي
در خانه
10راهزار نفر قربانی
نگوييد.وقت ميگذاشت و دوال ميشــد يا صداي با
جعلاز و
دستور کار
صورتدرویژه
مبارزهبا باما يكي
کارآگاهانديدار آقا
شــهيد ميگويد:
منطقهدر مادر
سال داشــت ،در عمليات والفجر2
منافقينو آن را براي بررسي بيشتر متوقف
مشكوك
ضد یا
شرکت
سقم
پلیسی مشخص شد  2نفر متهم با دریافت تبلیغاتی ،از صحت و
انســاني
حركات
از
كه
اطاعاتي
شده؟
چه
پرســيديم
مي
وقتي
و
شنيديم
مي
مان
خانه
به
مرتب
ســاواك
شود.
مي
دســتگير
بهمن
ماه
تحقیقاتروز انگار
استدركه دارم .آن
خاطراتي
«حاجعمران» به شهادت رسيد.
صورت
افزود:
بهترين وی
کالهبرداری قرار گرفت.
فرمانده
كردند.ويبه افزود :ماموران در استعالم اوليه
حاصل،
اطمینان
کننده
انتظامی استان زنجان از شناسایی مبلغ پایین و اخذ کارت بانکی افراد اقدام سازمان استخدام
پورســعيدي
جواد
نمايم
مي
گواهــي
دارم
درد
دلش
و
نيســت
چيــزي
گفت
مي
مــادرم
چه
براي
ها
كتاب
ايــن
گفتند
روز
يك
آمد.
مي
خصوص
به
کنید
هماهنگ
را
کارهایتان
امروز
که
کنید
سعی
ميگرفت
نمازش قضا ميشد روزه
حضور
یکكنار ما
حسين هم
داشت.را برابر
بلدوزر
دستگاه
خودشاکی
مشخص شد
گرفته
ميكند .بزرگتر كه شــديم و
شهادت خودرو متوجه شدند كه پالك
رفيعاصالت
درجه از
خائنوبهمالی
هویتی
اطالعات
دستگیریدو 2متهم که با تبلیغات گسترده به کالهبرداری و پولشویی می کنند ،که از واریز وجه یا ارائه
سازمان
دست آن
گفتنــد كه از
زیاد براي
كتابها
داریدهمباگفتم
اســت؟ من
موفقمنشوید .اگر چنین تصمیمی
تالش
كسيتصمیم
اگر
هاي مادر،
برادرشــهيد نيز بعــد از صحبت
ش�هيد
وصيتنام�ه
ریال
میلیارد
هاي�ي ازمبلغ 15
فرازنفر به
تنظیمی از یک
قولنامه
در
کار
بهانه
به
اجتماعی
های
ه
شبک
در
اتفاقي بر روي آن متعلق به يك سواري
نصب شده
به
شکایت
داشتن
صورت
در
و
خودداری
از
پس
نفر
دو
این
قضائی
هماهنگی
با
كه
اينجاســت
جالب
است.
آمده
نائل
به
مرتب
و
گرفتنــد
مي
را
هايش
دســت
طرف
گفتند
و
كردند
تعجب
بودم.
ساله
12
من
است.
آبادي
نوش
و
من
كند:
مي
تعريف
حســين
از
خاطراتي
خریداری کرده که پس از مدتی متوجه می شود اسناد
دارید باید فعالیت های خود را با آرامش انجام دهید .نهایت
منزل
دبلیو ديگر است.جانشين فرمانده
چوبيام
مراجعه ب
سکونت
کسب درآمد باال در فضای مجازی شناسایی در یکی از استان های همجوار ،پلیس فتای محل
لباسي پيدا
خود را داخل
خاطراتش
بخشي از
خاطرواين دل
شكمش مشت ميزدند به همين
براي چه اين كتابها را تهيه كــردي و اگر باز
آننبايــد
گمرکیها كه
چــه معصيت
داشتيمازو مدام
كردم و
جعلیمياست
خدايا سبز
جمله برگ
حسين يك سال تفاوت سنيخودرو
سعی خود را بکنید تا با کسانی که سرفه یا عطسه می
کنند.دو با
بوديم .بادر
داشت:همراننده
كاغذاستان ،عنوان
انتظامي
بیعانه و کارت بانکی قربانیان ،دستگیر و تجهیزات و ادلههای دیجیتالی کنند.
كرديم .ايشــان خاطراتش را به صورت
دریافتسؤال
برادر ديگرم
درد همراهش بود .من و
هم تكرار شود شما را دستگير ميكنيم .گفتم
چه
تر
بزرگ
و
مهربــان
اي
تــو
و
كردم
ولي
بســيج
عضويت
به
هم
كنار
در
فروشنده از وی کالهبرداری کرده است .فرمانده انتظامی
است.
گفت تان هم اکنون کم
جسمانی
در تماس نباشید.زیرا قوای
زندان اقدام
هم بهرا از
خودرو
بازجوييايناوليه اقرار كرد كه
کالهبرداری می کردند ،خبر داد .آنها توقیف و به پلیس فتا داللت داده شد.
باريك داخل چوبلباســي كرده بود و ما
چطوريبهاســت؟
ميكرديم ميگفتيم
پس چرا در كتابفروشــي ميفروشــند؟
عطا
من
به
نداشتم
را
لياقتش
كه
هايي
نعمت
رفتيم.
جمعه
نماز
ستاد
با
و
درآمديم
استان لرستان تصریح کرد :ماموران با اقدامات اطالعاتی
قاچاق
ميلياردي
25
دبلیو

م
ا
ي
ب
حضور
و
بدرخشید
جشنها
در
که
دارید
اکنونميدوست
و هم
ميليون
شهرستانها بندرعباس دراماقبال
“رحیم جهانبخش” در گفت وگو فرمانده انتظامی استان زنجان ادامه داد:
چوبلباسي را داخل كوچه ميگذاريم .بچه
سردار و استخر
ميگفت آنقدر خوب است ،كتابخانه
ديگران استفاده
فروشــند تا
كتابفروشيها
تاريكي سياه در
خجل و
کالهبرداروراحال با رويي
هايش كردي
محل كار
تفاوت داشت.
50با من
حســين
هماهنگی
وی را با
شناسایی و
اختفای
داشتهوليباشید.
خبرنگار
دارد! ما هم بچه بوديم خيلي با
وجهرا نقد تحويل گرفته و قصد انتقال
شدكردند چوبريال
پایگاه خبری پلیس در تشریح متهمان در تحقیقات اولیه ،منکر بزه
لباســي
بازي مي
ريز” كوچه
در “ني كه در
منظورش
متوجه
خانواده شــما حق اســتفاده از اين
كنند
استانگناهان
خواهم كه
مقاماز تو مي
مقدس
دستگیر اين
دوســت نداشت
توقيف
اظهار
انتظامی
شباین
کردند.
حســاب شــده بود .هرگز قضائی
رصد
و
پایش
پی
در
داشت:
بیان
خبر
این
اسفند
ماه
است.
داشته
شيراز
به
را
آن
با
شدن
رو
ه
روب
از
پس
که
شدند
ی
م
ارتکابی
ناگهان
و
كشند
مي
ســمت
آن
و
سمت
اين
به
شديم.
نمي
هم
خاطراتي
زندان
در
جواد
آقا
ندارد.
را
ها
كتاب
توسطرا شهادت در
اسنادمرگ ما
ببخشي و
كسي متوجه كارهاي خوبش
کارشناسان
جوانان رابودن
ها احرازما جعلی
شب از
شود.پس
داشت:
پلیس
کارشناسان
توسط
گرفته
صورت
بينند
مي
كه
ريزد
مي
بيرون
داخلش
از
كاغذها
دستگير
بار
چند
مبارزه
دوران
طول
در
كارشناسان
اينكه
بيان
با
“ملكزاده”
سردار
طریق
از
افراد
از
کالهبرداری
به
مستندات،
به
كه
ملي
اسناد
از
داشت.
عراقي
مهدي
آقاي
با
پرخرج
چقدر
سال
مواقع
این
در
دانید
می
هستید
دار
بچه
اگر
فارس
استان
انتظامي
فرمانده
جانشين
كه پرچم
اينوعزيزي
خودو امام،
جرمدهي
راهت قرار
پلیسراز و نياز
مخفيانه به خواندن نماز شــب و
مراجع
تحویل
اعتراف
آگاهیبامتهم به
شخص
شد
مشخص
ابهر
شهرستان
فتای
ها
سال
آن
ســاواك
اســت.
جواد
آقا
خاطرات
شوند؟
مي
بوده
موتلفه
گروه
با
هم
مدتي
بود
نوشته
دادند
ما
ريال
ميليارد
25
را
قاچاق
خودرو
ارزش
در
گسترده
تبلیغات
و
قربانیان
اعتماد
جلب
دبلیو
م

ا
ي
ب
سواري
دستگاه
يك
توقيف
از
شما
و
دارند
درخواستی
قلوبشان
در
شما
عزیزهای
اگر
هستید.
اهتزاز در آورد
مملكت
مهدیانفراز
شد.درسرداراسام را بر
حسين را
خدا مشغول ميشد .يك شب
شهروندان
به به
پایان
اين در
نسب
ذیصالح
كاغذها
ريالفكردرنميكرد
ميلياردو اصا
25آمد و رفت
قاچاق به ارزشخيلي
اشخاصی
مباحثاتماه یا
خرداد بود
سال  42كه در
کنیدرودتاو در
آزادي مي
نهضت
نمیبعد به
كه
كردهاند ،خاطر نشان كرد :راننده
برآورد
پيراهن وبا انتشار آگهیهای تبلیغاتی فضای مجازی اعتراف کردند.
كني.
حفظ
«مهدي(عج)»
قيام
تا
كه
ديدم
شب
عاشوراىکنار
جذبکنید شما در
زنداننمی
تایید
فراهم
توانید
محراب مسجد در نيمههايتوصیه کرد ،خریداران قبل از هرگونه معامله وسیله نقلیه
لباسي باشد.
لوله چوب
داخل
گشتند
دنبالش كه مي
شلوار مشكي ميپوشيد.
شود.
مي
خلق
مجاهدين
سازمان
معرفی
و
“يوسف براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع
داد.سردار
خبر
شرکت های سوری ،با ترفند سردار جهانبخش با اشاره به اینکه متهمان شهرستان “نيريز”
بایستی نوازش نیز داشته باشید.
و قطعی شدن خریدشان ،در مورد صحت و سقم اسناد
کار در منزل و کسب درآمد باال در فضای در اظهارات خود به کالهبرداری بیش از ملكزاده” بيان كرد :ماموران انتظامي قضائي شد.
مربوطه اطمینان حاصل کنند.
جدول

مراقب تماسهای
از دست رفته
بینالمللی باشید

جامعه

آقای الجوردی گفت تنها محمدجواد در سازمان سالم ماند

تفاوت آنفلوانزای فصلی و کرونا در کودکان
طرح :حسین کشتکار/جوان

تصويری از  15خرداد 1342
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از باال به پايين

 1ـ پيامبر گرامي اســام و حضرت فاطمه و امامان ـ نام قديم يمن  2ـ مورد اعتماد ـ سياهرگ ـ به يغما بردن
 3ـ ســه ششــم پانزده! ـ اولين اداره حقوقي كه رســيدگي مقدماتي به جرائم را انجام ميدهــد ـ خواب خوش
 4ـ به معني مربا و سخنان بيهوده اســت ـ نماد الغري ـ تنبك ـ جفت ماده  5ـ غوزه پنبه ـ ورزش چوبدستي
ـ معروفترين حكمران غزنوي و همعصر فردوســي  6ـ بر جوانان عيب نيست ـ سازمان خوابار و كشاورزي ملل
متحد ـ هر فصل از كتاب  7ـ خاشــاك ـ مهاجم تيمملي فوتبال ايران ـ از وسايل مسافرتي قديم  8ـ واحدي
براي خريد و فروش نفت ـ يكي پس از ديگري آمدن -جاي نماز  9ـ ظرف آبخوري ـ گفتار متنى را گويند كه براى
بخشى از خبر نگارش مىشودـ اندوه  10ـ پدر آذري ـ همسر فرعون دوره حضرت موسي ـ از نامهاي امام علي (ع)
 11ـ جانشين تيمور ـ نصف چيزي ـ ترك استخوان  12ـ ناچيز ـ قطعي براي سكه ـ مدافع فوتبال ـ نمك سازگار
با غده تيروييد  13ـ جامه ـ رئيس پاسبانان ـ زمان زودگذر  14ـ مار آذري ـ بيدار ـ زادگاه شيخ عطار نيشابوري
 15ـ فتنهها ـ كوه معروف نزديك تهران
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ارقام1تا 9راطوریقراردهيدکه
درهررديف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطيکبار
بهکارروند.
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جدول سودوکو

 1ـ متملق ـ سرگردان و نامشخص بودن وظيفه  2ـ سمينار ـ ترس ناشــي از احساس عظمت خدا ـ خوابگاه
 3ـ واحدي در طول ـ نوعي ورزش كه با شركت دو نفر يا دو گروه دو نفره به وسيله راكتي شبيه راكت تنيس و توپي
كوچك و الستيكي در سالني مخصوص بازي ميشود ـ نوعي آچار  4ـ رود فرانسه ـ ارسباران قديم ـ بخار دهان
ـ خبرگزاري ايتاليا  5ـ مقابل پهنا ـ نهي كننده ـ مغرور  6ـ وقتي پس ميشود بايد فرار كرد ـ از شخصيتهاي
كتاب بينوايان ويكتور هوگو ـ جاويد  7ـ صفت تمام موجودات به جز ذات الهي ـ شهر مقر فرماندهي حزب نازي
در دوران هيتلر ـ حيوان نجيب  8ـ پيامبري كه بيماران العاج را شفا ميداد ـ آبنما ـ به خاطر  9ـ سينه انسان
ـ اثر نيما يوشيج ـ سرزنش 10ـ عيد قربان ـ سبز مايل به سياه ـ صداي مهيب  11ـ يار كارتوني «پت» ـ صفت
آهو ـ در سابق به كانتري گفته ميشد  12ـ گابي ـ جامش معروف است ـ پادشاه سابق عربستان ـ درون دهان
 13ـ درخت خوش قد و باال ـ از صور فلكي نيمكره شمالي آســمان ـ خدمتكار پير  14ـ نوعي طاق ـ زادگاه
انيشتين ـ مدل نمايش لباس  15ـ مبلغ كرايه خانه ـ تيم فوتبالي در ايتاليا
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خطر اوج دوباره کرونا
در زمستان

از تایید حکم اعدام روح اهلل زم
تا پرونده کالنتری و موالوردی
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره تایید حکم اعدام
روح اهلل زم در دیوان عالی کشور گفت :بیش از یک ماه قبل
دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرد و حکم صادره از
دادگاه انقالب به تایید دیوان عالی کشور رسیده است .غالمحسین
اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد
و خاطر شهدای گرانقدر اسالم افزود :شهادت دانشمند ...
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امیدهای پایان
اپیدمی کرونا قوی
شده است

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح تاکید کرد؛

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

خرج استان از
وضعیت قرمز

طرح حاج قاسم سلیمانی
در استان عملیاتی شد

2

سهامداران عدالت در
سامانه سجام ثبت نام کنند

2

2

4

از سرگیری فعالیت
جایگاه های سی ان جی
در استان
2

چاپ و لیتوگرافی  :فرهنگ

شهردار دهدشت خبر داد

آغاز عملیات ساماندهی
ورودیهای شهر دهدشت
از سمت چرام

تفاوت آنفلوانزای
فصلی و کرونا
در کودکان

تعجب مى كنم از كسى كه پروردگارش را مى شناسد ،
ّ
چگونه براى سراى ماندگارى  ،تالش نمى كند!

2

omidemardomdaily
website: omidkb.ir

امام علی علیه السالم
بت ل ِ َمن َع َر َ
ف َربَّ ُه َك َ
يف ال يَسعى ل ِدا ِر البَقاءِ!
عَجِ ُ

Email: kbomid92@gmail.com
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تعرفه آزمایش کرونا اعالم شد

پاسخ روابط عمومی معاونت حقوقی

ریاست جمهوری به سخنگوی قوه قضائیه

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت،
تعرفه انجام تست پی سی آر برای تشخیص
ابتال به بیماری کووید ۱۹را در بخش دولتی
 ۲۳۸هزار و  4۲۵هزار تومان و برای بخش
خصوصی حدود  ۳۰۲هزار تومان اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،سید سجاد رضوی طی
نامه ای درباره اعالم قیمت جدید تعرفه آزمایش
پی سی آر برای تشخیص کرونا نوشت :با عنایت
به تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۲۸
آبان  ۹۹در خصوص تعرفه تست آزمایشگاهی
تشخیصی کووید  ۱۹و ابالغیه مورخ سوم آذر
 ۹۹دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت ،در
خصوص قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید
داخل ،با عنایت به نامه معاونت درمان وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مورخ  ۱۶آذر
قیمت کیت تولید داخل پی سی آر یک میلیون
و  ۸۳۰هزار ریال ( معادل  ۱۸۳هزار تومان)
تعیین می شود که به استناد تصویبنامه هیات

سالمت

روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست
جمهوری به اظهارات غالمحسین اسماعیلی
سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه هیچ
نامهای درخصوص اعالم گذشت ریاست
جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه
ها ،به قوه قضائیه واصل نشده ،پاسخ داد.
به گزارش امید مردم به نقل از ایرنا ،روابط
عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز
سه شنبه اعالم کرد :سخنگوی قوه قضائیه
در نشست خبری مورخ ( ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۸به
نقل از خبرگزاری میزان) در پاسخ به پرسش
خبرنگاران درباره اظهارات معاون حقوقی
رئیس جمهور مبنی بر گذشت از شکایات
علیه خبرنگاران و رسانه ها ،اعالم کردند «تا
صبح امروز هیچ نامهای مبنی بر اعالم گذشت
ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و
رسانه ها ،به قوه قضائیه واصل نشده است و
ظاهرا ً دوستان نیت داشته یا دارند این کار را
انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آنها
جامه عمل به خود بپوشاند».
در این اطالعیه تصریح شده است :این اولین

نمابر 33234136 :تلفن33234135 :

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان کهگیلویه
و بویراحمد به تشریح جزئیات طرح شهید سلیمانی
در این استان پرداخت .سرهنگ پاسدار سعید
برومند زاده در گفت و گوی مجازی با خبرنگاران
کهگیلویه و بویراحمد افزود :براساس تصمیماتی که
به صورت مشترک بین مجموعه وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج گرفته
شد در قالب تفاهم نامه ای طرح سردار سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی ابالغ شد .وی اظهار کرد:
از ابتدای ابالغ این طرح به استان ها موضوع در
دستور کار قرار گرفت و جلسات هماهنگی...

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :سهامدارانی که مدیریت سهام
خود را به شرکت های سرمایه گذاری سهام
عدالت استانی واگذار کرده اند ،برای فروش سهام
خود باید نسبت به ثبت نام در سامانه اینترنتی
سجام به نشانی  sejam.irاقدام و کد بورسی
دریافت کنند .غضنفر آرام روز سه شنبه بر ثبت
نام غیرمستقیمی های سهام عدالت در سامانه
سجام تاکید کرد و اظهار داشت :طرح توزیع
سهام عدالت در سال  ۱۳۸4در دستور کار دولت
نهم قرار گرفت و در مرحله اول مقرر ....

موجب شبهه عدم گذشت رئیس جمهور
نسبت به شکایات مذکور می شود منطبق با
واقع و قانون نیست.
 - ۲برخالف اظهارات ایشان ،معاونت حقوقی
رئیس جمهور پس از صدور دستور رئیس
جمهور مبنی بر اعالم گذشت ،در تاریخ های
 ۱۳۹۹/۸/۲۶و پس از آن(از جمله در تاریخ
 ۱۳۹۹/۹/۱۰در دادسرای فرهنگ و رسانه) با
تنظیم و تقدیم لوایحی ،گذشت رئیس جمهور
نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب
تحقیق یا رسیدگی کننده اعالم نموده است.
 - ۳همچنین عالوه بر ارائه الیحه مذکور
معاونت حقوقی رئیس جمهور با تنظیم نامهای
جداگانه خطاب به مدیران مسئول رسانههای
مورد شکایت ،عالوه بر دعوت ایشان به ترویج
فرهنگ نقادی سازنده مراتب اعالم گذشت
رئیس جمهور محترم به اتهامات منتسب به
ایشان را که در هر یک از آنها ارکان قانونی
الزم برای احراز جرائم ،مشهود بوده است
اعالم کرده و خبر آن را نیز در تاریخ ۱۰
۱۳۹۹ / ۹ /در سامانه معاونت حقوقی رئیس
جمهور منتشر کرده است.
بنابراین ،ادعای عدم مکاتبه با قوه قضائیه
مبنی بر اعالم گذشت در این موارد یا ناشی
از بیتوجهی به قانون و عدم لزوم مکاتبه با
مدیران قضایی و اداری قوه قضاییه است یا از
عدم ارائه به موقع گزارش دقیق پرونده هایی
که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی جامعه
هستند به ایشان نشآت می گیرد .در هر حال
انتظار این است که سخنگوی قوه قضاییه
که اظهارات وی احتماال معیاری نسبی برای
قضاوت جمعی از شهروندان درباره عملکرد و
اقدامات دستگاه مربوطه میباشد از اظهارنظر
و پاسخگویی غیر دقیق خودداری نمایند.
ضمنا پاسخ صحیح به این پرسش خبرنگاران
می توانست چنین باشد « :مدیران قضایی و
اداری غیر مرتبط مرجع دریافت اعالم گذشت
ها نسبت به پرونده ها نیستند .بنابراین
طبیعتا سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع
اطالعی ندارد».

وزیران ،به صورت جداگانه به تعرفه انجام
آزمایش تشخیص کووید ۱۹به روش پی سی
آر اضافه می شود.
وی در این نامه افزود :بنابراین تعرفه نهایی
آزمایش گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کووید
( ۱۹شامل پذیرش ،نمونهگیری در محل
آزمایشگاه ،انجام آزمایش استخراج و RT
 ،PCRگزارش و ثبت در سامانه) در بخش
دولتی مبلغ دو میلیون و  ۳۸4هزار و  ۲۵۵ریال
( معادل  ۲۳۸هزار و  4۲۵تومان و در بخش
خصوصی سه میلیون و  ۱۷هزار و  ۹۳ریال (
معادل حدود  ۳۰۲هزار تومان) تعیین می شود.
این نامه  ۱۷آذر از طرف دبیرخانه شورای
عالی بیمه سالمت برای رئیس سازمان برنامه
و بودجه ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی ،رئیس سازمان نظام
پزشکی ،معاون درمان وزارت بهداشت ،مدیر
عامل سازمان بیمه سالمت ،مدیرعامل سازمان

نکات کلیدی
در استفاده از ماسک

بار نیست که سخنگوی قوه قضائیه با وجود
عدم دسترسی یا برخورداری از اطالعات کافی
درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر
داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط
با عملکرد بخشهای دولتی ،اظهاراتی کلی
و دست کم غیر دقیق از این دست مطرح
مینمایند که جزءا ً یا تماماً با واقعیت منطبق
نیست.
در این رابطه الزم به توضیح است که:
 - ۱براساس قانون مجازات اسالمی مواد (
 ۱۰۰الی  )۱۰4اعالم گذشت باید واجد
شرایطی از جمله صریح ،قاطع و منجز بودن
باشد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری،
اعالم گذشت باید به شعبه رسیدگی کننده یا
مرجع انجام تحقیقات ارائه شود .اعالم گذشت
شاکی در هر پروندهای به ارائه نامه به مقامات
اداری یا قضایی غیر مرتبط با پرونده نیازمند
نیست .بنابراین اعالم عدم دریافت نامه توسط
سخنگوی قوه قضائیه که موجب القای این
شبهه میشود که شاکی برای اعالم گذشت
به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا
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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
 ۱۵۰کمپانی بزرگ دنیا با تمام سرمایه
کار میکنند تا این واکسن را به ...

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به افزایش شیوع
کرونا در صورت برگزاری دورهمی های خانوادگی و تجمعات ،گفت:
به محض اینکه مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بیخیال
شوند ،دوباره بیماری اوج خواهد گرفت .دکتر مینو محرز ،با بیان
اینکه در همه جای دنیا ثابت شده که عملکرد مردم در کنترل
بیماری کووید -۱۹بسیار مهم است ،گفت :در حال حاضر که ...
صفحه ()4

تامین اجتماعی ،مدیرعامل سازمان خدمات
درمانی نیروهای مسلح و رئیس کمیته امداد
امام خمینی(ره) ارسال شده است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت از ابتدای شیوع
همه گیری کرونا در ایران تاکنون تاکنون ۶
میلیون و  4۷۷هزار و  ۷۱۸آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
بیماری کووید  ۱۹بر اساس آمار رسمی کشورها
تاکنون بیش از  ۶۷میلیون نفر را در دنیا مبتال
کرده و بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر نیز
بر اثر این بیماری جان خود را از دادهاند .در
ایران نیز تاکنون بر اساس اعالم وزارت بهداشت
تاکنون بیش از یک میلیون نفر به طور قطعی
به این بیماری مبتال و شناسایی شده اند و از
این تعداد حدود  ۵۱هزار نفر تاکنون جان خود
را از دست داده اند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

پیش خرید  ۲۱میلیون واکسن کرونا

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :عالوه
بر پیش خرید واکسن از مجموعه کوواکس
سازمان بهداشت جهانی که توافقنامه آن امضا
شده ،مذاکرات مختلف برای پیش خرید حدود
 ۲۱میلیون دوز واکسن کرونا از چهار کشور
تولید کننده واکسن در حال انجام است.
کیانوش جهانپور روز سه شنبه در گفت وگو
با خبرنگار ایرنا افزود :مذاکرات مختلفی برای
پیش خرید واکسن کرونا با چهار کشور و
شرکت های تولید کننده آنها که مراحل تولید
واکسن کرونا را جلو برده اند ،در حال انجام
است اما مشکل اساسی ،سایه تحریم های بانکی
و مالی است که علیه مردم ایران وضع شده و
مشکالتی در روند خرید واکسن ایجاد می کند.
وی ادامه داد :توافقنامه پیش خرید  ۱۶میلیون
و  ۸۰۰هزار دوز واکسن از مجموعه کوواکس
با سازمان بهداشت جهانی امضا و پیش خرید
شده است اما سایه تحریم ها بر همه خریدهای
واکسن و مبادالت بانکی وجود دارد.سخنگوی
سازمان غذا و دارو گفت :عالوه بر آن مذاکرات
مختلفی با چهار کشور برای پیش خرید  ۲۰تا

 ۲۱میلیون دوز واکسن کرونا در حال انجام است
که در صورت نهایی شدن با تایید سازمان غذا
و داروی ایران ،در کشور مورد استفاده قرار می
گیرند البته تایید سازمانها و مجامع معتبر بین
المللی نیز در تایید سازمان غذا و داروی ایران
موثر است.جهانپور افزود :همان طور که رئیس
بانک مرکزی اعالم کرده است ،مهمترین مشکل
در روند خرید واکسن کرونا ،تحریم های بانکی
و تحریم ها و رفتارهای غیربشردوستانه آمریکا و
هم پیمانان این کشور است که بر مبادالت مالی
با کشورها سایه افکنده اما دولت همه تالش
خود را برای تامین واکسن کرونا انجام می دهد
و همه تالش دولت و وزارت بهداشت این است
که اولین محموله واکسن کرونا از مجموع 4۲
میلیون واکسنی که قرار است از خارج خریداری
شود ،اوایل سال میالدی آینده وارد کشور شود.
به گزارش ایرنا ،در مجموع حدود  4۲میلیون
واکسن کرونا برای  ۲۱میلیون نفر بیماران
خاص ،گروه های پر خطر ،بیماران زمینه ای و
کارکنان نظام سالمت خریداری می شود که ۱۶
میلیون و  ۸۰۰هزار دوز آن از مجموعه کوواکس

و حدود  ۲۱میلیون دوز آن از کشورهای تولید
کننده واکسن به طور مستقیم است و بقیه آن
قرار است از طریق قراردادهای تولید مشترک
با برخی کشورها تامین شود و بقیه نیاز کشور
برای تامین واکسن عموم مردم قرار است از
طریق تولید داخل در سال آینده تامین شود.
مذاکرات مختلفی با کشورها و شرکتهای تولید
کننده واکسن کرونا در حال انجام است .واکسن
هایی که مراحل مختلف کارآزمایی بالینی را
طی می کنند و پس از تایید نهایی در کشور
برای واکسینه کردن مردم علیه بیماری
کووید ۱۹مورد استفاده قرار می گیرند.
واکسن کرونا در کشورهای مختلف به
روشهای مختلفی در حال تولید است ،برخی
از این واکسن ها ویروس ضعیف شده کرونا و
برخی دیگر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
 MRNAو کد دار کردن پروتئین ویروسی
تولید می شود .واکسن های تولید شده به روش
های مختلف عمدتا برای ایجاد ایمنی در بدن
افراد به دو نوبت تزریق با فاصله نیاز دارند.

مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا ،به تشریح نکات کلیدی
در استفاده از ماسک پرداخت.حسین کرمانپور ،با تاکید بر
اینکه استفاده از ماسک سادهترین و مؤثرترین روش جلوگیری
از شیوع ویروس کرونا در جامعه است ،گفت :در روزهای بارانی
کاربرد ماسک هیچ محدودیتی نداشته ،یعنی ماسک خاصی
که مختص روزهای باراتی تعبیه یا تولید شده باشد ،وجود
ندارد.مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران،
ضمن اشاره به اینکه با شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان
و نبود هیچ روش درمانی قطعی برای آن ،یکی از مواردی
که متخصصان بر آن تاکید دارند استفاده از ماسک است،
اظهار کرد :استفاده از ماسک در روزهای بارانی بالمانع بوده و
صرفاً باید یکسری نکات بهداشتی را به منظور استفاده صحیح
ماسک در این روزهای بارانی رعایت نمود.
 - ۱در صورتی که ماسک رطوبت گرفت؛ دیگر قابل استفاده
نیست.
 - ۲ماسک رطوبت گرفته به واسطه خشک کردن آن مجوز
استفاده دوباره را ندارد.
 - ۳اتو کردن ماسک رطوبت گرفته در حالتی که از نوع
پارچگی خانگی باشد ،مانعی ندارد.
 - ۴بهترین نوع ماسک استاندارد سه الیه است که الیههای
اصلی آن ورودی ویروس را مسدود نموده و در صورت مرطوب
شدن حتی با اتو کردن هم قابل استفاده نیستند.
 - ۵ماسکهای سه الیه در اثر رطوبت بسیار خطرناک هستند
و برای دور انداختن آنها حتماً باید داخل کیسه پالستیکی
سربسته قرار گیرند.
 - ۶هنگام عطسه و سرفه ماسک نباید از روی صورت برداشته
شود و رطوبت معمولی پس از عطسه و سرفه مانع از استفاده
ماسک نیست؛ تنها در صورتی پس از عطسه و سرفه ماسک
قابل استفاده نیست که میزان رطوبت باال باشد .به عبارتی
بتوان گفت ماسک خیس شده است.
 - ۷استفاده از هر نوع ماسکی در شرایط بحرانی موجود میزان
انتقال ویروس را کاهش میدهد.
 - ۸ماسک  N۹۵بدون سوپاپ تا  ۹۵درصد و ماسک سه الیه
جراحی استاندارد بین  ۸۵تا  ۹۵درصد میزان انتقال ویروس
را کاهش میدهد.
 – ۹هنگام استفاده از ماسکهای پارچههای باید فاصله ۲
متری بین افراد رعایت شود و ترجیحاً در فضاهای مسقف
بیش از دو نفر با ماسک پارچهای داخل نشویم.
 – ۱۰در صورت داشتن ماسک پارچهای و اجبار به حضور در
فضاهایی با جمعیت بیش از  ۲نفر؛ باید پنجرهها باز و تهویه
هوا به طور کامل انجام شود؛ همچنین  ۲دستمال کاغذی را
از وسط تا نموده و پشت ماسک پارچهای خود قرار دهید.
 - ۱۱ترجیح جامعه پزشکی در استفاده از ماسک یکبار
مصرف سه الیه استاندارد است که از مراکز معتبر مانند
داروخانهها تهیه شود.
 - ۱۲کاربرد ماسک یکبار مصرف سه الیه در یک روز نباید
بیش از  ۶تا  ۸ساعت باشد و توصیه میشود پس از این زمان
ماسک داخل یک پالستیک در بسته قرار گرفته و به سطل
زباله انداخته شود.
 - ۱۳در صورتی که از وضعیت مالی مناسبی برای تهیه روزانه
ماسک برخوردار نیستید؛ میتوانید پنج ماسک یکبار مصرف
سه الیه را تهیه نموده و پس از مصرف اولین ماسک آن را به
مدت  ۵روز در فضای باز و در مجاورت نور آفتاب قرار دهید
و دوباره آن را استفاده نمائید مشروط بر اینکه حالت ماسک
تغییر نکرده و دچار رطوبت نشده باشد.
 - ۱۴ماسک پارچهای نیز پس از هر بار مصرف با آب و ماده
ضد عفونی کننده به نسبت  ۹به  ۱باید شسته شده و در
فضای باز خشک شود و دوباره مورد استفاده قرار گیرد.
 - ۱۵تا آنجا که امکانپذیر است نه به ماسک دست بزنید و نه
آن را باال و پایین بکشید.
 - ۱۶ماسکها باید کام ًال روی صورت بنشیند یعنی برای
این کار حتماً گیره روی بینی ماسک محکم شود و چینهای
ماسک کام ًال باز شود.

در نشست خبری سنخگوی قوه قضائیه عنوان شد؛

از حکم اعدام روح اهلل زم تا پروند کالنتری و موالوردی
اسماعیلی افزود :مجموع ارزش این  ۶شرکت
و برآورد اولیه سازمان خصوصی سازی حدود
 ۴۰هزار میلیارد تومان است.
پرونده عظام در حال رسیدگی است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده
عظام گفت :این پرونده مانند پرونده هفت
تپه است با این تفاوت که رسیدگی قضایی
برای این پرونده انجام شده است و در کنار
رسیدگی کیفری و مجازات متهم به موضوع
اشتغال و تولید توجه داریم همچنین به
بازگشت تسهیالت دریافتی از نظام بانکی
و مطالبات معوق توجه داریم و قرار است
همه این امور انجام شود و هیچ یک از این
اقدامات خنثی کننده دیگری نباشد و کار در
حال انجام است و نتیجه هم اعالم خواهد
شد.
تا امروز نامه گذشت رئیس جمهور از
شکایت علیه خبرنگاران واصل نشده

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی
درباره تایید حکم اعدام روح اهلل زم در دیوان
عالی کشور گفت :بیش از یک ماه قبل دیوان
عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرد و
حکم صادره از دادگاه انقالب به تایید دیوان
عالی کشور رسیده است.
غالمحسین اسماعیلی روز سه شنبه در
نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و
خاطر شهدای گرانقدر اسالم افزود :شهادت
دانشمند هسته ای و دفاعی کشور استاد
دکتر محسن فخریزاده موجی در جامعه
ما ایجاد کرد که به همراه موج برخاسته از
شهادت حاج قاسم سلیمانی انشااهلل بساط
استکبار و رژیم تروریست اسراییل را در
هم خواهد پیچید و منطقه را از وجود آنها
پاکسازی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد :فخریزاده در عالم
گمنامی فخر المحققین کشور بود و امروز
فخر شهدای علمی ،هسته ای و دفاعی کشور
به شمار می آید.
اسماعیلی اظهارداشت :عالوه بر اقداماتی
که از سوی شورای عالی امنیت ملی و ستاد
کل نیروهای مسلح در حال انجام است ،قوه
قضاییه در دو عرصه داخلی و بین المللی
پیگیری های الزم را برای شناسایی و
مجازات عوامل ودست اندرکاران این جنایت
تروریستی انجام خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد :اکنون
کارگروهی با حضور دادستان کل کشور
فعالیت خود را آغاز کرده و هم در سازمان
قضایی نیروهای مسلح و هم در شعبه ویژه
امور بین الملل دادسرای عمومی و انقالب
تهران و همچنین از طریق مراجع بین
المللی نیز این اقدام در حال پیگیری است.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود
با اشاره به استمرار فعالیت دادگاه های
مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت :امر رسیدگی
و دادرسیها در حال انجام است و در جای
جای ایران اسالمی احکام خوب و شایسته و
بازدارنده ای صادر شده است.
حبس  ،جزای نقدی و انفصال برای
کارکنان گمرک شمال غرب
وی با اشاره به حکم صادره برای پرونده
کارکنان گمرک شمال غرب گفت :حکم
قطعی برای  ۱۰نفر صادر شده است که
حکم سه نفر از محکومان را قرائت می کنم.
محمدرضا لطفی کارمند گمرک شمال غرب
به جرم اخذ رشوه به تحمل  ۱۰سال حبس،
انفصال موقت از خدمات دولتی ،جزای نقدی
و انتشار حکم در رسانه ها محکوم شد
همچنین اسماعیل رحمانی کارمند گمرک
شمال غرب به جرم اخذ رشوه به تحمل
 ۱۰سال حبس تعزیری ،انفصال موقت از
خدمات دولتی ،جزای نقدی و انتشار حکم
در رسانه ها ،فرزاد فروغ کارمند گمرک
شمال غرب به جرم اخذ رشوه به تحمل
 ۱۰سال حبس ،انفصال موقت از خدمات
دولتی ،جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه
ها محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود :در استان فارس
مدیرکل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸
فقره اخذ رشوه جمعا به مبلغ  ۱۷میلیارد و
 ۹۳۳میلیون ریال به  ۱۰حبس ،تحمل ۷۴
ضربه شالق ،انفصال از خدمت و جزای نقدی
محکوم شده است.
پرونده کالنتری در جریان است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال
خبرنگار ایرنا درباره احضار عیسی کالنتری

به دادسرا و اتهامات ایشان گفت :پرونده ای
در دادسرای عمومی و انقالب برای نامبرده
در جریان است .موضوعات متعددی در این
قصه مطرح است؛ وضعیت تاالب انزلی و
برخی سخنان ایشان در فضای مجازی در
حال رسیدگی است و ایشان به تازگی احضار
شده است و باید صبر کرد تا ببینیم دادسرا
در این خصوص چه تصمیمی می گیرد.
حکم موالوردی غیرقطعی است
اسماعیلی درخصوص حکم شهیندخت
موالوری گفت :حکم صادره غیرقطعی است
چون قطعی نشده است از بیان جزییات و
عناوین اتهامی معذورم و درصورت قطعی
شدن حکم در این خصوص توضیح خواهم
داد.
حیدرآبادی پور متهم متواری بانک
سرمایه به  ۱۲سال حبس محکوم شد
وی درباره متهم پرونده بانک سرمایه گفت:
غالمرضا حیدرآبادی پور که به خارج از کشور
گریخته با تدبیر دستگاه قضایی و انتظامی و
امنیتی و همکاری پلیس بین الملل به کشور
بازگشت چون قبال محکومیت غیابی داشت،
دادخواهی کرد و اکنون به  ۱۲سال حبس
تعزیری ،محرومیت دائم از خدمات دولتی،
جزای نقدی محکوم شده است.
 ۶شرکت با حکم دادگاه به دولت
بازگشت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی
درباره پرونده رئیس سابق خصوصی سازی
گفت :در چهار ماه اخیر  ۶شرکت آب و خاک
پارس ،سیلوی سنقر ،تراورس البرز ،فوالد
میبد ،کشت و صنعت مغان و تولید نیرو برق
شاهرود از طریق فرایند هیات داوری و حکم
دادگاه ویژه به دولت برگشت.

بیماریهای قلبی

عامل  ۴۰درصد مرگ و میرها
متخصص قلب دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی گفت :با توجه به این که حدود
 ۳۵تا  ۴۰درصد از میزان مرگ و میرها را
بیماریهای قلبی وعروقی به خود اختصاص
دادهاند ،به تعویق انداختن درمانها حتی
در بحرانی همانند پاندمی کرونا نیز مشکل
آفرین است.
دکتر مهدی پیشگاهی با اشاره به اهمیت
درمانهای اورژانسی در مبتالیان به
بیماریهای قلبی و عروقی اظهارکرد :حتی
اگر به تعویق انداختن درمانها در مبتالیان
به بیماریهای قلبی و عروقی کشنده نباشد،
بر اثر بیتوجهی و یا مراجعه دیرهنگام درمان
این بیماری میتواند عوارض جبران ناپذیری
به دنبال داشته باشد.
وی یکی از مهمترین دالیل عدم مراجعه
افرادی که دچار اختالالت قلبی و عروقی
هستند به مراکز درمانی را ترس از ابتال به
کرونا دانست و تاکید کرد :تاخیر در مراجعه
در برخی موارد میتواند کشنده باشد و به
قیمت جان فرد تمام شود بنابراین آریتمیها
و نارساییهای قلبی باید فورا درمان شوند.
پیشگاهی با بیان اینکه عالمتهای ابتال به
بیماریهای قلبی باید جدی تلقی شود،
هشدار داد :فشار در قفسه سینه ،تنگی
نفس ،احساس خفگی در زمان دراز کشیدن،
خستگی زودرس و تعریق میتواند از عالئم
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و نشانههای مشکالت قلبی باشد و باید به
محض مشاهده این عالئم فورا به مراکز
درمانی مراجعه شود.
این متخصص قلب با بیان این که هر
نشانهای از ابتال به بیماری قلبی به ویژه در
افراد باالی  ۴۵سال باید زنگ خطری برای
درمان اورژانسی تلقی شود ،خاطرنشان کرد:
مبتالیان به بیماریهای کلیوی و دیابت
نیز باید به محض مشاهده هر عالمت
هشداردهندهای در اولین فرصت و به صورت
اورژانسی به پزشک مراجعه کنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با اشاره به این که بسیاری
از عالئم و هشدارها میتواند عالمتی از
بروز بیماری قلبی و یا حتی سکته باشد،
خاطرنشان کرد :با مراجعه به موقع میتوانیم
خدمات مناسبی ارائه دهیم چرا که مراجعه
دیرهنگام میتواند منجر به فوت و یا عدم
ارائه درمان مناسب شود .به طور مثال تاخیر
در درمان برخی از مشکالت قلبی میتواند
بخش مهمی از عضالت قلب را دچار مشکل
کند.
پیشگاهی با بیان این که  ۱۵تا  ۲۰درصد
افراد باالی  ۵۰سال در جامعه مبتال به فشار
خون هستند ،اظهارکرد :خیلی از این افراد به
آریتمی و یا گرفتگی عروق نیز مبتال هستند
و طبق روال قبل از شیوع کرونا ماهیانه

یا دوماه یکبار به مراکز درمانی مراجعه
میکردند.
وی استفاده از بستر فضای مجازی برای
چکاپهای دورهای را راه حل مناسبی برای
کاهش تردد به مراکز درمانی دانست و گفت:
اگر بیماری قلبی از نظر پزشک متخصص
دارای عالئم ثابت است ،توصیه میشود این
افراد با مشورت پزشک تعداد مراجعه را به
حداقل برسانند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با بیان این که ویروس کرونا

ارگانهای مختلف بدن را درگیر میکند،
توضیح داد :یکی از عوارض ابتال به کرونا
درگیری برخی از ارگان های قلبی و عروقی
است چرا که این ویروس در دو مسیر اصلی
میتواند عملکرد قلب را دچار اختالل کند.
وی ورود ویروس کرونا به سلولهای قلب و
ریه را از عوارض کرونا دانست و ادامه داد :کرونا
میتواند عملکرد قلب و عروق را دچاراختالل
کند .این ویروس به طور مستقیم وارد
سلولهای ریه و قلب می شود ،ماهیچههای
قلب را ضعیف و تظاهرات نارسایی قلب در

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در
مورد اظهارات معاون حقوقی رییس جمهور
مبنی بر گذشت از شکایات علیه خبرنگاران
و رسانه ها گفت :تا صبح امروز هیچ نامه ای
مبنی بر اعالم گذشت ریاست جمهوری از
شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها به قوه
قضاییه واصل نشده است .ظاهرا دوستان
نیت داشتند یا دارند این کار را انجام دهند.
حدود  ۲۰۰شکایت مطرح است و امیدواریم
این نیت جامه عمل به خود بپوشاند.
ورود دیوان عالی کشور به پرونده
جنگل هیرکانی
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده جنگل
هیرکانی گفت :اختالفی بین اوقاف و منابع
طبیعی است ،رأی صادر شده و اخیرا ً تقاضای
اعمال ماده  ۴۷۷شده و هیأت کارشناسی
هم تشکیل شده است همچنین دیوان عالی
کشور اخیرا ً به این موضوع ورود کرده است.
ماموریت رئیس سازمان بازرسی برای
خسارت سیل
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره
دستورالعمل مقابله با ترک مدیران و موضوع
سیل و آبگرفتگی ها و ورود قوه قضاییه
به این موضوع گفت :بعد از آبگرفتگی و
خسارت به زندگی مردم در خوزستان و
سیالب بوشهر ،رئیس قوه قضاییه دستور
جدی صادر کرد و ماموریتی نیز به رئیس
سازمان بازرسی کل کشور داده شده است تا
این موضوع بررسی شود.
استقالل وکال را به رسمیت میشناسیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی
درباره بیانیه معاونت حقوقی قوه قضاییه
در مورد وکالت ،گفت :در حوزه وکالت هیچ
ادعایی جز اجرای قانون نداریم و استقالل
وکال را به رسمیت میشناسیم.
فرد ایجاد میکند .کرونا در برخی مواقع بستر
عروقی را نیز دچار درگیری و اختالل میکند
و یکی از عارضههای آن میتواند سکته های
مغزی یا قلبی باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تاکید کرد :به دلیل التهابات
ثانویهای که در پی بیماریهای ویروسی در
فرد ایجاد میشود ،مکانیسمهای التهابی هم
میتواند تظاهرات قلبی و عروقی را بیش از
پیش با اختالل مواجه کند همچنین یکی از
عوارض کرونا ایجاد نارسایی قلب ،سکتههای
قلبی ،آریتمی و لخته قلبی در افراد بدون
سابقه قبلی است.
پیشگاهی تاکید کرد :گروه دوم افرادی
هستند که سابقه ابتال به بیماری قلبی
دارند .به طور مثال فردی دچار نارسایی و یا
گرفتگی رگ بوده و متاسفانه مبتال به کرونا
نیز میشود ،ممکن است این افراد دیرتر از
سایرین بهبود یابند یا عوارض بیماری در آنها
بیشتر باشد و یا حتی منجر به مرگ شود.
وی با بیان اینکه میانگین سنی امید به
زندگی در کشور نسبت به سالهای پیش
باالتر رفته است ،خاطرنشان کرد :نوع
بیماریها و تظاهرات بیماریهایی که جامعه
با آن روبرو شده همانند سکتههای مغزی و
قلبی نیز نسبت به باالتر رفتن میانگین امید
به زندگی افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،این متخصص قلب
رژیم غذایی ،وزن و استرس را در میزان
عوارض کرونا تاثیرگذار دانست و گفت :کرونا
از ابعاد مختلفی افراد را تحت تاثیر قرار
می دهد بنابراین تالش برای کاهش تنش
و استرس میتواند به میزان قابل توجهی از
شدت بروز عالئم بیماریهای قلبی بکاهد.

همه با هم بر علیه کرونا

جامعه
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هشدار داد

خطر اوج دوباره کرونا
در زمستان

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به افزایش شیوع
کرونا در صورت برگزاری دورهمی های خانوادگی و تجمعات،
گفت :به محض اینکه مردم نسبت به رعایت پروتکل های
بهداشتی بیخیال شوند ،دوباره بیماری اوج خواهد گرفت.
دکتر مینو محرز در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه در همه جای
دنیا ثابت شده که عملکرد مردم در کنترل بیماری کووید-۱۹
بسیار مهم است ،گفت :در حال حاضر که مردم به خوبی رعایت
و همراهی کردهاند ،شرایط بیماری کمی بهتر شده است ،اما اگر
رعایتها مجددا کاهش یابد و تجمعات برگزار شود ،با توجه به
اینکه در آستانه زمستان هستیم ،بیماری مجددا اوج میگیرد و
در زمستان هم با سایر ویروسها همراه شده و وضعیت دوباره
وحشتناک میشود.
خطر اوج گیری دوباره کرونا در زمستان
وی با بیان اینکه در صورتیکه مردم رعایت نکنند و بر همین
اساس یک پیک زمستانه داشته باشیم ،اوضاع بدتر میشود،
گفت :بنابراین عملکرد مردم بعد از این بسیار مهم است .این
تجربهای است که در اردیبهشت ماه هم داشتیم .عملکرد مردم
میتواند نشان دهد که آیا میخواهند کووید -۱۹کنترل شده
باشد و یا میخواهند بیماری مجددا اوج بگیرد .اگر میخواهند
بیماری کنترل شود ،باید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده
و اقداماتی را که بارها و بارها تاکید کردهایم انجام دهند؛ یعنی
ماسک بزنند ،فاصله فیزیکی را رعایت کنند ،تجمع نکنند،
دستشان را مرتب بشویند و تا حد امکان از خانه بیرون نیایند.
محرز تاکید کرد :به محض اینکه مردم نسبت به رعایت پروتکل
های بهداشتی بیخیال شوند و به حالت قبل بازگردند ،دوباره
بیماری اوج خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد بستری در بیمارستانها
بسیار کاهش یافته است ،گفت :البته هنوز به شرایط پایدار
نرسیدهایم .اگر مردم رعایت نکنند ممکن است در زمستان یک
پیک مجدد از بیماری داشته باشیم .در عین حال ثابت شده که
بیشتر دورهمیها باعث افزایش کرونا در خانواده شده است .با
توجه به اینکه قدرت سرایت ویروس در جهشی که داشت ،بیشتر
شده بود ،کافی است یک نفر در خانواده مبتال شود تا سایر
افراد هم مبتال شوند .بنابراین دورهمیها نباید برگزار شود .اگر
 ۹۷درصد مردم در یک جامعه درست ماسک بزنند ،تجمعات و
دورهمیها هم کنترل شود و برگزار نشود ،میتوان بیماری را
کنترل کرد و دیگر هم نیازی به تعطیلی مشاغل و  ...نخواهد بود.
محرز با تاکید بر عدم برگزاری دورهمی در شب یلدا نیز اظهار
کرد :در عید نوروز هم مردم به دیدن بزرگترها نرفتند و هر
کس در خانه خودش ماند .در شب یلدا هم همین روند را پیش
بگیرند تا سالمت بمانند .ثابت شده که بدترین موضوع برای کرونا
دورهمی است .گرفتاری با همین دروهمی ها شروع میشود و
بیماری به سرعت شیوع و توسعه پیدا میکند .فعال مهمانیهای
خانوادگی ،عروسی و عزا و ...را کنار بگذاریم .در حال حاضر
رعایتها بیشتر شده و بیماری کمتر شده است ،اما اگر مراقبت
نکنیم دوباره روز از نو و روزی از نو.

تاکید وزارت بهداشت
بر لزوم استفاده از ماسک در کودکان

سحنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم استفاده از ماسک
توسط تمام گروههای سنی ،شرایط استفاده از ماسک توسط
کودکان را توضیح داد .دکتر سیما سادات الری ،گفت :کلیه
گروههای سنی از جمله کودک و نوجوان در معرض خطر ابتال
به کرونا هستند ،بنابراین لزوم استفاده از ماسک توسط این
گروه سنی و نظارت مداوم والدین در نحوه صحیح استفاده از
آن اهمیت ویژهای دارد .توصیه ما این است برای کودکان از
ماسکهای متناسب با اندازه صورت استفاده کنید .همچنین
برای تشویق این عزیزان به ماسک زدن از ماسک رنگی و جذاب
استفاده کنید .وی افزود :به کودکان آموزش دهید تحت هیچ
شرایط ماسک خود را با دیگران تعویض نکنند و هرگز به بخش
جلویی ماسک دست نزنند و به هنگام برداشتن آن از روی صورت
ماسک را از قسمت بندها خارج کنند .در صورت مرطوب یا
آلوده شدن ماسک آن را تعویض کرده و آن را در سطل زباله
دربدار بیندازند .الری تاکید کرد :ضروری است اگر کودک
اختالل شناختی یا تنفسی شدید دارد و در تحمل استفاده از
ماسک مشکل دارد ،حتما با پزشک مشورت شود .اگرچه معموال
در کودکان دارای نقص ایمنی یا کودکان دارای فیبروز کیستیک
یا کودکان مبتال به سرطان استفاده از ماسک توصیه میشود،
اما این کار باید با مشورت پزشک انجام شود .وی تاکید کرد:
برای کودکانی که مهارت الزم جهت استفاده از ماسک ندارند
مانند کودکانی که دچار اختالالت تکاملی ،ناتوانی ،کم شنوایی،
معلولیت و ...هستند از محافظ صورت استفاده کنید .محافظهای
صورت چندبار مصرف باید پس از هربار استفاده با آب و صابون
شسته شوند و با الکل  ۷۰تا  ۹۰درصد ضدعفونی شوند.

