مهمانی های شب یلدا؛
نگرانی اصلی این روزها

تداوم محدودیت ها
در شهرهای قرمز و نارنجی

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به روند کاهشی
ورودی به بیمارستانها پس از اعمال محدودیتها ،گفت :برای اینکه
از دو هفته محدودیت استفاده مطلوبی داشته باشیم باید در بازگشت
به کار و زندگی عادی با احتیاط عمل کنیم.دکتر مسعود مردانی،
با اشاره به بازگشاییهای جدید صورت گرفته ،گفت :اگر به همین
منوال بازگشاییها انجام شود ،مجددا موارد جدید بیماری ...
صفحه ()4

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،گفت:
محدودیتهای کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی از جمله تهران
ادامه خواهد داشت .محسن فرهادی ،در گفتگو با شبکه خبر ،تاکید
کرد :وضعیت کرونایی در تهران همچنان نارنجی است و همان
محدودیتهای سه هفته پیش در هفته چهارم هم اعمال خواهد شد.
وی افزود :با افزایش تستها در سطح کشور ،مبتالیان سیر...
صفحه ()4
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باید آمادگی
قطع اینترنت را
داشته باشیم

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی
با اشاره به تهدید قطع اینترنت از طرف
کشوری مانند آمریکا ،گفت :ما باید آمادگی
داشته باشیم در صورت قطع اینترنت اگر
خدماتدهنده و خدمتگیرنده در داخل
کشور هستند ،مشکلی برای شبکه و ارائه
خدمت وجود نداشته باشد.
به گزارش امید مردم به نقل از ایسنا
طرح شبکه ملی اطالعات در کشور از
اواخر سال  ۱۳۸۴مطرح و مهمترین دلیل
پیادهسازی این شبکه در آن سال کاهش
وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعالم
شد؛ اما اساس شبکه ملی از سال ۱۳۹۲
در شورای عالی فضای مجازی بازتعریف
شد .در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه
ملی اطالعات» تصویبشده در سال ۱۳۹۵
نیز آمده که شبکه ملی اطالعات به عنوان
زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی ،شبکه
همه شبکههای کشور است.
همان زمان شورای عالی فضای مجازی در
تشریح خدمات پایه کاربردی شبکه ملی
اطالعات ،این خدمات را بخش غیر قابل
اجتناب از این شبکه دانست که دارای
جنبهی راهبردی با مخاطب داخلی باالیی
هستند .مرکز داده (میزبانی و ذخیرهسازی)،
خدمات نام و نشانگذاری ،جویشگر،
رایانامه ،پیامرسانهای ارتباطی ،هاب پیام
و مراکز تبادل اطالعات و نیز اکثر خدمات
رایانش ابری ،از مهمترین خدمات باکیفیت
شبکه ملی اطالعات اعالم شدند.
در این راستا و به نقل از وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،حمید فتاحی -رییس
هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات
زیرساخت و رسول جلیلی-استاد دانشگاه
و عضو شورای عالی فضای مجازی -در
نشست نقد و اندیشه با موضوع «شبکه ملی
اطالعات ،انتظارات و چشماندازها» ،با اشاره
به اقدامات انجامشده درباره شبکه ...

هشدار استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مردم ؛

سهل انگاری ،وضعیت را
دوباره قرمز می کند

شرکت در دورهمی ها و تجمعات
را ترک کنید
رئیس بیمارستان معین کرونا در کهگیلویه و
بویراحمد با بیان این که برای مقابله با کرونا مردم
باید دورهمی ها و شرکت در تجعات را ترک کنند
گفت :توان کادر درمان کم شده ولی از بین نرفته
و خستگی زیاده ولی از پای در نیامدهاند .کرونا
ویروس اسفندماه گذشته سر از استان کهگیلویه
و بویراحمد درآورد و رفته رفته به یکسال از شیوع
آن در این استان نزدیک میشویم و در این مدت
 358خانواده را دغدار کرده و همه مسائل مختلف
از جمله اقتصاد و آموزش را تحت تاثیر قرار داده
است .کرونا در این  10ماهه بیش از همه ...
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در طرح حاج قاسم سلیمانی در استان؛

رئیس سازمان برنامه ریزی استان وعده داد ؛

از برگزاری  ۴۵مراسم
عروسی و عزا جلوگیری شد

پایان انتظار  26ساله
جاده پاتاوه دهدشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه
و بویراحمد از نزدیک شدن پایان انتظار 26
ساله مردم در جاده پاتاوه دهدشت خبر داد و
گفت :جاده ملی «پاتاوه-دهدشت» هم اکنون
 ۹۳درصد پیشرفت فیزیکی دارد .به گزارش
امید مردم؛ علی سلحشوری در بازدید نماینده
مردم شهرستانهای بویراحمد ،دنا و مارگون در
مجلس شورای اسالمی از جاده پاتاوه-دهدشت
اظهار داشت :جاده «پاتاوه-دهدشت» هم اکنون
 93درصد پیشرفت فیزیکی دارد که افتتاح...
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تحریمها تا  ۵سال دیگر ادامه دارد؛

ریسک خطرناک دولت در بودجه ۱۴۰۰
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :چه
بایدن رئیسجمهور آمریکا شود و چه ترامپ
تحریمها تا چهار ،پنج سال دیگر ادامه خواهد
داشت.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام با تحلیل الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت:
اینکه فروش دو میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه
نفت در الیحه بودجه مبنای طرح ریزی درآمد
دولت باشد معنیاش این است که همچنان
میخواهیم به روابط خارجی و رفتار کشورهای
دیگر نگاه کنیم در حالی که کام ً
ال روشن است
که چه بایدن تائید شود و چه ترامپ بتواند از
دیوان عالی آمریکا اوضاع را برگرداند ،تحریمها
تا چهار  -پنج سال دیگر ادامه خواهد داشت.
رضایی هشدار داد :ترامپ جمهوری خواه و چه
بایدن دمکرات در پی این هستند که تحریمهای
اقتصادی را به عنوان فشار روی گرده ملت ایران
ادامه دهند و اینکه ما بخواهیم بودجه ،مخارج
و درآمدهای دولت را بر اساس اتفاقی از بیرون
مرزها تعیین کنیم ریسک خطرناکی است و
معلوم میشود که نمیخواهیم از تحوالت درس
بگیریم و روی پای خود بایستیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید
کرد :ساختار بودجه باید بر اساس سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون اساسی تنظیم شود در حالی که این کار
انجام نشده است.
وی افزود :در این چارچوب باید نقش مردم
را در امور زیربنایی و عمرانی تعریف کنیم و
مشوقاتی برای آنان در نظر بگیریم و به تدریج
این فعالیتها را به ملت واگذاریم.
رضایی لزوم توجه به محرومیت و فقرزدایی را
در الیحه بودجه ضروری دانست و گفت :دولت
ایران یکی از دولتهای ثروتمند است که با
استفاده از شرکتهای دولتی ،معادن و امالک
میتواند با توزیع عادالنه ،شبیه آنچه در سهام
عدالت انجام شد بخش عظیمی از محرومیت و
فقر را در سال  ۱۴۰۰برطرف کند ،اما چنین
تحولی نیز در الیحه بودجه دیده نمیشود.
وی افزود :انتظار میرفت که برای مشارکت
مردم در سرمایه گذاریهای زیربنایی و رفع فقر

رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج تاکید کرد؛

یک حرکت تحولی انجام شود که این هم در
الیحه بودجه  ۱۴۰۰صورت نگرفته است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:
از مجلس شورای اسالمی انتظار داریم که طبق
اختیارات قانونی و توان خود ،با اصالح الیحه
بودجه  ۱۴۰۰دو عامل جلب مشارکت مردم در
سرمایه گذاریها و رفع فقر را در آن اعمال کند.
رضایی ،تصویب قانون اقدام راهبردی لغو
تحریمها در مجلس را حداقل سیلی به گوش
آمران اوضاع اقتصادی و اقدامات تروریستی در
کشورمان دانست.
وی با اشاره به تصویب این قانون گفت :چون
این مصوبه مجلس را مغایر با سیاستهای
کلی ندیدیم ،وارد بحث نشدیم و اص ً
ال چنین
موضوعی را در دستور کار نگذاشتیم .این
مصوبه ،مطابق با سیاستهای کلی امنیت ملی
است.
رضایی افزود :توقف اجرای پروتکل الحاقی که
ایران داوطلبانه آن را پذیرفته آن هم با شرایطی
که مجلس برای طرفهای اروپایی قرار داده
مطابق با برجام است و تصویب این قانون ،اقدام
مطلوبی بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
انتظار این است که دولت با مجلس همکاری

کند و جلوی فشارهای ظالمانه آمریکا و اروپا به
ملت و امنیت ملی را بگیرد.
وی افزود :تجربه نشان داده است که اگر در
روابط خارجی ،دستمان خالی باشد به هیچ
امتیازی نخواهیم رسید و هر چه از ابزار و
امکانات بیشتری در مذاکرات برخوردار باشیم
پیشرفتمان بیشتر است.
رضایی گفت :بر اساس این تجربه تا وقتی به
غنی سازی  ۲۰ ۳۰-درصد نرسیده بودیم و
تعداد سانتریفیوژهایمان افزایش نیافت هیچ
وقت دنیا حاضر به مذاکره با ما نمیشد.
وی افزود :ما وقتی قدرتمند میشویم میتوانیم
حقمان را بگیریم ،اما هیچ گاه از قدرتمان برای
جنگ استفاده نکردیم و نمیکنیم بنابراین این
مصوبه مجلس یکی از ابزارهای مؤثر دولت برای
احقاق حق ملت ایران در مذاکرات هستهای
است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به
اختالف نظر دولت با مجلس درباره این مصوبه،
تاکید کرد :باید از هر نوع اختالف در کشور
جلوگیری شود و قوای سه گانه باید به قانون
عمل کنند .با توجه به مشکالت مردم و جامعه،
وحدت و همکاری میان قوا در رفع مشکالت،
بسیار مؤثر است.

سارقان لوله های
شرکت نفت گچساران
دستگیر شدند
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عوارض جسمی
دورکاری بدون شرایط
استاندارد چیست؟
3

2

 232نفر دیگر قربانی کرونا شد ؛

از برگزاری دورهمی در شب یلدا خودداری کنید
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :با فوت ۲۳۲بیمار دیگر از
مبتالیان قطعی در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار
جانباختگان قطعی این بیماری در کشور به ۵۱
هزار و  ۷۲۸نفر رسید.
سیما سادات الری روز جمعه با اعالم آخرین
آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران
افزود :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر امروز
( ۲۱آذر  )۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی  ۹هزار و  ۵۴۹بیمار جدید مبتال
به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد و  ۵هزار
و ۷۶۰نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۱میلیون و
۹۲هزار و  ۶۱۷نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه
تاکنون  ۷۸۷هزار و ۸۵۳نفر از بیماران ،بهبود
یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنین ۵هزار و  ۷۶۰نفر از بیماران مبتال به
کووید  ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.
الری افزود :در حال حاضر  ۳۴شهرستان در
وضعیت قرمز ۲۶۰ ،شهرستان نارنجی و ۱۵۴
شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
مردم ازبرگزاری هرگونه دورهمی در شب
یلدا خوداری کنند
الری گفت :نگرانی ما در مجموع در وزارت
بهداشت از برگزاری دورهمیها در شب یلدا

است ،در هفته و چند روز گذشته با اعمال
محدویت های مصوب و همکاری خوب مردم
و نهاد های متولی شاهد کاهش جدی هم در
بحث بستری بیماران و هم مرگ بودیم.
وی ادامه داد :همکاران ما در جدالی سخت با
کوید  ۱۹و مشغول خدمت رسانی به بیماران
هستند و انتظار مدافعان سالمت این است که
هموطنان با تداوم همکاری با کادر درمان از
برگزاری هرگونه دورهمی ومهمانی درشب یلدا
خودداری کنند.
بر اساس این گزارش ،تعداد جان باختگان روز
گذشته (پنجشنبه) کرونا در ایران ۲۸۴نفر بود.
ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹از اواخر
سال  ۲۰۱۹در شهر ووهان چین مشاهده و
در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد به
طوری که سازمان بهداشت جهانی در اسفند
( ۹۸فوریه  )۲۰۲۰بروز پاندمی (همه گیری
جهانی) این بیماری را تأیید کرد.
بیماری کووید ۱۹بر اساس آمار رسمی کشورها
تاکنون بیش از  ۶۸میلیون نفر را در دنیا مبتال
کرده و بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر نیز
بر اثر این بیماری جان خود را از دادهاند .ایران
از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن
نسبت جمعیت نهمین کشور دنیاست .تعداد
فوت کرونا در آمریکا ،برزیل ،هند ،مکزیک،
انگلیس ،ایتالیا ،فرانسه و اسپانیا بیش از ایران
بوده است.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه

و حتی قطرات تنفسی از طریق دهان ،بینی
و چشم به افراد منتقل میشود .تنگی نفس،
خستگی و بدن درد ،اختالل در بویایی و چشایی
و مشکالت گوارشی از جمله عالئم بیماری
کووید  ۱۹است .بیش از  ۸۰درصد مبتالیان به
ویروس دچار بیماری خفیف میشوند.
محدودیتهای جدید کرونایی از شنبه اول
آذر در  ۴۴۸شهر شامل  ۱۶۰شهر با وضعیت
قرمز ۲۰۸ ،شهر با وضعیت نارنجی و  ۸۰شهر
با وضعیت زرد به مدت دو هفته اجرا میشود.
با رنگ برخی شهرها از جمله تهران که بر
اساس اعالم وزارت بهداشت از  ۱۵آذر از قرمز
به وضعیت نارنجی تغییر وضعیت داده است،
میزان محدودیت ها در شهرهایی که مانند
تهران از وضعیت قرمز به نارنجی رسیده اند،
کاهش یافته ،برخی مشاغل مانند پاساژها،
فروشگاههای بزرگ ،فروشگاههای لباس ،اسباب
بازی ،مراکز خرید و فروش خودرو و امالک،
قنادی ها و بستنی فروشی ها بازگشایی می
شوند اما تردد بین شهری با خودروهای پالک
غیر بومی ممنوع است و هر گونه تردد با خودرو
از ساعت  ۲۱تا چهار صبح از این پس نه تنها
در شهرهای قرمز بلکه در شهرهای نارنجی هم
ممنوع است .علیرضا رئیسی ،سخنگوی ستاد
ملی کرونا گفته است :وضعیت نارنجی در تهران
شکننده است.

امید مردم را آنالین بخوانید
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کادر درمان خسته شده اند ؛

دورهمی ها و تجمعات را
ترک کنید

سیری در استان

رئیس بیمارستان معین کرونا در کهگیلویه و
بویراحمد میگوید :توان کادر درمان کم شده
ولی از بین نرفته و خستگی زیاده ولی از پای در
نیامدهاند.
کرونا ویروس اسفندماه گذشته سر از استان
کهگیلویه و بویراحمد درآورد و رفته رفته به یکسال
از شیوع آن در این استان نزدیک میشویم و در
این مدت  358خانواده را دغدار کرده و همه مسائل
مختلف از جمله اقتصاد و آموزش را تحت تاثیر قرار
داده است.

کرونا در این  10ماهه بیش از همه کادر درمان را
زجر میدهد ،پزشکان و پرستارانی که شاید ماهها
از دیدن فرزندان خود محروم هستند تا شاید از
کرونا در امان باشند و در حسرت در آغوش گرفتن
فرزند خردسال خود همچون شمعی در آتش
میسوزند ،ولی به عشق خدمت به مردم همه این
سختیها را تحمل میکنند.
کادر درمان بیمارستانهای کرونایی همه بارها
ابتال به این ویروس منحوس را تجربه کردهاند و
برخی نیز به معبود خود رسیدهاند تا در تاریخ این
سرزمین فداکاری آنان برای همیشه به ثبت برسد.
سعید جاودان سیرت رئیس بیمارستان معین کرونا
در کهگیلویه و بویراحمد گفت :در این روزها تعداد
مراجعه کنندگان کرونایی به نسبت دو هفته قبل
کاهش یافته ،ولی اتفاقاتی رخ میدهد که اشک
پرستاران و کادر درمان سرازیر میشود.

رویداد
رئیس سازمان برنامه ریزی استان وعده داد ؛

پایان انتظار  26ساله
جاده پاتاوه دهدشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و
بویراحمد از نزدیک شدن پایان انتظار  26ساله مردم در
جاده پاتاوه دهدشت خبر داد و گفت :جاده ملی «پاتاوه-
دهدشت» هم اکنون  ۹۳درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش امید مردم؛ علی سلحشوری در بازدید
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد ،دنا و مارگون
در مجلس شورای اسالمی از جاده پاتاوه-دهدشت اظهار
داشت :جاده «پاتاوه-دهدشت» هم اکنون  93درصد
پیشرفت فیزیکی دارد که افتتاح و بهره برداری از آن
جزو اولویتهای وزارت راه و شهرسازی و دولت است.
وی با اشاره به اینکه این پروژه از مصوبات سفر مقام
معظم رهبری به استان در سال  73بوده است ،عنوان
کرد :تا پایان سال  98از محلهای مختلف  600میلیارد
تومان برای این پروژه هزینه شده بود که در سفر سال
گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده نگاه ویژه
برای تسریع در روند اجرایی داده شد .سلحشوری با اشاره
به اینکه طبق وعده پیمانکار تا پایان امسال جاده پاتاوه-
دهدشت تکمیل میشود ،بیان کرد :امسال  276میلیارد
تومان از محلهای مختلف برای تسریع در روند اجرایی
پروژه ابالغ شده که  236میلیارد تومان آن تخصیص
یافته است .وی با تأکید بر اینکه انتظار مردم بعد از 26
سال بزودی به پایان میرسد ،افزود :باتوجه به بازدید
انجام شده عملیات خاکبرداری و احداث و ساخت پلها
بهجز یک پل بزرگ به اتمام رسیده و  21کیلومتر از از
آسفالت مسیر باقیمانده است .رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان گفت :در مجموع پروژه بجز آسفالت
مسیر که به دلیل بارندگیهای اخیر تعطیل بوده ،در همه
جبههها کار فعال بوده و دارای پیشرفت قابل قبولی است.
سلحشوری تصریح کرد :این پروژه با هزینه کرد 1000
میلیارد تومان بهزودی تکمیل و به بهره برداری میرسد.
مهدی روشنفکر نماینده بویراحمد ،دنا و مارگون در
مجلس شورای اسالمی بر تسریع در روند اجرایی پروژه
راه ارتباطی پاتاوه -دهدشت ،تأکید کرد و گفت :برای
بهره برداری از پروژه تا پایان زمان وعده داده شده
توسط مسئوالن و متولیان امر بویژه مقام عالی وزارت
راه و شهرسازی تالش شود .وی بیان کرد :برای بهره
برداری و تکمیل این جاده و پایان انتظار مردم از هیچ
کوششی دریغ نمیکنم و در این زمینه آمادگی کامل
برای همکاری با مسئوالن امر و پیمانکار را دارم.

سارقان لوله های شرکت نفت
گچساران دستگیر شدند

فرمانده انتظامی گچساران گفت :سه نفر سارق لوله
ها و تاسیسات شرکت بهره برداری نفت و گاز در این
شهرستان شناسایی و دستگیر شدند .سرهنگ موسوی
روز پنجشنبه با اعالم این خبر اظهار داشت:در پی
وقوع چند فقره سرقت لوله ها و تاسیسات شرکت بهره
برداری نفت گچساران ،موضوع به صورت ویژه در دستور
کار ماموران پاسگاه انتظامی عبداللهی قرار گرفت .وی
افزود :ماموران این پاسگاه ضمن هماهنگی با مرجع
قضایی ،با انجام تحقیقات پلیسی گسترده و گشت زنی
های هدفمند با همکاری حراست شرکت نفت سارقان را
شناسایی ،دستگیر و سه خودروی متعلق به آنان شامل
یک دستگاه کامیون ایسوزو ،یک دستگاه وانت سایپا و
یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵را نیز توقیف کردند.
سرهنگ موسوی ابراز داشت :سارقان در بازجویی های
اولیه به سرقت و بزه انتسابی خود اعتراف و  ۳۰شاخه
انواع لوله در ابعاد مختلف از آنان کشف شد .فرماندهی
انتظامی گچساران افزود :پرونده ای دراین زمینه تشکیل،
خودروها به پارکینگ منتقل و سارقان نیز به مرجع
قضایی معرفی شد موسوی تاکرد :لوله های کشف شده
هم به حراست شرکت نفت گچساران تحویل داده شد.

زمین لرزه سی سخت را لرزاند

پنجشنبه شب زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴در مقیاس
امواج درونی زمین/ریشتر /شهر سی سخت مرکز
شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
مرکز لرزهنگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیک شدت
این زمین لرزه را که در ساعت  ۲۳و  ۵۸دقیقه و ۴۴
ثانیه پنجشنبه شب بیشتم آذرماه رخ داد ۳.۴ ،درجه
در مقیاس امواج درونی زمین «ریشتر» ثبت کرده است.
این زمین لرزه که در  ۱۴کیلومتری شهر سی سخت،
 ۲۰کیلومتری کمه اصفهان و  ۲۴کیلومتری یاسوج مرکز
استان کهگیلویه و بویراحمد اتفاق افتاد در شهر یاسوج
نیز احساس شد.گزارشی از خسارات احتمالی جانی و
مالی این زمینلرزه که در عمق  ۵کیلومتری زمین رخ
داده ،گزارش نشده است.

w w w . o m i d k b . i r
وی خاطرنشان کرد :جوان  35سالهای به کرونا مبتال
شده بود ولی به دلیل اینکه احساس توانمندی و
نیرومندی داشت و فاقد بیماری زمینهای بود به
مراکز درمانی مراجعه نکرد ولی زمانی متوجه شد
که ریه درگیر شده که کار از کار گذشته بود.
جاودانسیرت این گونه موارد را برای جامعه پزشکی
و پرستاری درد آور دانست و افزود :انتظار میرود
مردم به خاطر حرمت خود و خانواده و برزگترها با
رعایت موازین بهداشتی و استفاده از ماسک کمک
کنند .وی با تاکید بر اینکه در این مدت آدمهای
خوب و تاثیرگذاری را از دست دادهایم ،ادامه داد :به
لیل غفلت و بد عمل کردم در این مدت اتفاقهای
بدی را تجربه کردیم و باید در کنار هم با رعایت
فاصله گذاری اجتماعی ،استفاده از ماسک ،دوری از
دروهمیها و تجمعها این بیماری را شکست دهیم.
جاودانسیرت خاطرنشان کرد:توان کادر درمان اعم

خبر

ضعف شهرداریهای استان در مناسب
سازی اماکن شهرها قابل توجیه نیست

از پزشکان و پرستاران کم شده ولی از بین نرفته و
خستگی زیاده اما از پای در نیامدهاند ،مردم باید با
رعایت پروتکلهای بهداشتی ایجاد انگیزه کنند ،تا
ما در مراقبت مطلوب و درمان بهتر موفق باشیم.

هشدار استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مردم ؛

سهل انگاری ،وضعیت را قرمز می کند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :با
مشارکت همگانی سه شهرستان بزرگ
استان از وضعیت قرمز خارج شدند ،اما
در صورت عدم مراقبت و سهلانگاری
در رعایت دستورالعملهای بهداشتی ،به
وضعیت قرمز برمیگردیم.
حسین کالنتری در نشست ستاد استانی
مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت :چند
نکته در گزارشهای ارائه شده از طرف
دانشگاه علوم پزشکی حائز اهمیت است،
میزان بستریهای ما به  480نفر رسیده
بود و شرایط درمانی را برای ما به مراتب
سخت کرده بود ،اما با مراقبتهای صورت
گرفته این آمار تقریباً  50درصد کاهش
یافته است.
وی افزود :با همکاری و مشارکت در
اجرای محدودیتهای کرونایی از اول
آذر ماه ،سه شهرستان بزرگ استان که
در وضعیت قرمز بودند ،از این وضعیت
خارج شدند ،اما این به معنای تمام شدن
اپیدمی کرونا نیست.
کالنتری گفت :همه ما نگران شروع پیک
جدید کرونا هستیم ،باید برنامهریزیها
مناسب باشد ،پرسنل درگیر استراحت
داشته باشند و گند زدایی و ضد عفونی
بیمارستانها و اماکن صورت بگیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه
افزود :تالش همگانی اعم از مردم و
دستگاهها و مدیران اجرایی تاکنون از بروز
یک فاجعه عظیم جلوگیری نمودهاست،
اما ما همچنان در وضعیت کرونایی قرار
داریم و باید مراقبتها جدیتر دنبال شود.
حسین کالنتری خاطرنشان کرد :در
فصل سرما با مشکل جدی تهویه مواجه
هستیم ،چرا که دربهای اماکن بسته
میشود ،مردم تا جاییکه امکان دارد از
ورود به چنین مکانهایی خودداری کنند.
وی با اشاره به لزوم توجه به شهرستانها
و بخشهای مختلف و اجرای نظارت
گسترده ،گفت :فرمانداران در
شهرستانهای باشت و دنا با توجه به
روند افزایشی شیوع کرونا سعی کنند
اجرای محدودیتهای کرونایی و نظارت

کشف  ۲۶تن هیزم قاچاق و امحاء
دو باب کوره زغال در بویراحمد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کهگیلویه و
بویراحمد از کشف  ۲۶هزار کیلوگرم زغال قاچاق در شهرک
صنعتی سپیدار بویراحمد خبر داد.سرهنگ محمد داور از
کشف  ۲۶هزار کیلوگرم هیزم و ۲۰۰کیلو زغال در شهرک
صنعتی سپیدار خبر داد و گفت :آالت و ادوات متعلق به کوره
زغال ضبط ،کوره پلمب و متخلفان برای سیر مراحل قانونی و
تشکیل پرونده به دادسرا منتقل شدند.وی همچنین از امحاء
دو باب کوره زغال صنعتی در شهرستان بویراحمد خبر داد.
را مدیریت کنند و تالش کنیم با تکیه بر
طرح شهید سلیمانی و مشارکت همگانی
دستگاهها ،روند شیوع نزولی شود.
کالنتری ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت
مردم و همچنین دستگاههای اجرایی
پای کار بودند ،امیدواریم که دغدغه
دستگاههای اکسیژن ساز با پیگیری
دانشگاه علوم پزشکی حل شود.
وی خاطرنشان کرد :با همکاری مردم و
دستگاهها از وضعیت قرمز در استان عبور
کردهایم ،اما با سهلانگاری و عادیانگاری
بیشک به وضعیت قرمز برمیگردیم،
همه به فعالیتهای مراقبتی و کنترل و
پیشگیری توجه الزم را داشتهباشند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:
بیماریابی ،درمان و قرنطینه میتواند تاثیر
بسزایی در کنترل زنجیره کرونا داشته
باشد ،بیماریابی جهت درمان و قرنطینه
به موقع و مناسب با همت جدیتر صورت
بگیرد.
کالنتری افزود :حضور در هر تجمعی باعث
شیوع ویروس کرونا میشود و همچنان بر
عدم حضور در تجمعات تاکید داریم ،اگر
قرار است در مناطق کاالیی توزیع شود،

مراکز توزیع را بیشتری برای این موضوع
در نظر گرفته شود ،تا اجتماع شلوغ
صورت نگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :دشمنان
ما از تحویل دارو به کشور خودداری
میکنند ،تحریمها همه جانبه است ،در
شرایط تحریم و محدودیتها ایران یکی از
کشورهای موفق در مبارزه با کرونا بوده،
و این نتیجه تالش مردم و دستگاههای
اجرایی مختلف است.
جان باختن  358بیمار کرونایی
در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از
افزایش شمار جانباختگان کرونایی استان
به  ۳۵۸نفر خبر داد و گفت :طی ۲۴
ساعت گذشته متاسفانه  ۴هم استانی بر
اثر ابتال به کرونا ویروس جان خود را از
دست دادند.
دکتر پرویز یزدانپناه افزود :هم اکنون
 ۲۷۷بیمارن مشکوک و قطعی کرونایی
در بیمارستان های استان بستری هستند
که از این تعداد  ۱۰۶بیمار کرونایی قطعی
بوده و  ٢٣بیمار در بخش های ویژه تحت
درمان هستند.

در طرح حاج قاسم سلیمانی در استان؛

از برگزاری  ۴۵مراسم عروسی و
عزا جلوگیری شد

عزم جزم تیمهای حاضر در طرح شهید
سلیمانی برای شکست کرونا؛ از برگزاری 45
مراسم عروسی و عزا جلوگیری شد .معاون
هماهنگ کننده سپاه فتح استان کهگیلویه و
بویراحمد ،با اشاره به فعالیت  ۷۸۶تیم در طرح
شهید سلیمانی ،گفت :با ورود ایجابی تیمها از
برگزاری  ۴۵مراسم عروسی و عزا در استان
جلوگیری شد .سرهنگ سعید برومند زاده در
نشست ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا در
تشریح طرح محله محور شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی ،اظهار داشت :طرح محله محور
شهید سلیمانی در راستای مقابله با ویروس
کرونا ،از تاریخ ( )99/9/9با «رمز حی علی
خیر العمل» در استان آغاز شدهاست .وی
افزود 76 :جلسه در سطح استان برای تیمهای
حاضر در این طرح برگزار شده ،و  640مصوبه
نیز گذرانده شدهاست .سرهنگ برومند زاده
در ادامه گفت :مناطق مختلف استان به 70
بلوک شهری 350 ،بلوک روستایی و  46بلوک
اقماری تقسیم شدهاست ،و در ابتدا  736تیم
در این طرح شروع به فعالیت نمودند ،که در
ادامه با توجه به نیاز فعالیت بیشتر  50تیم
دیگر از مجموعه سپاه و بسیج به این طرح
اضافه شدند .معاون هماهنگ کننده سپاه فتح
استان خاطرنشان کرد :کلیه عوامل اجرایی در
این طرح آموزشهای الزم را تا پایینترین
سطوح فرا گرفتهاند ،و با تمام توان در مناطق
مختلف در حال انجام فعالیت هستند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد
با تاکید بر اینکه تردد در شهر و عبور و مرور راحت ،حق
تمام شهروندان است ،گفت :با مناسب سازی فضاهای شهری
باید زمینه حضور معلوالن در فعالیتهای اجتماعی را فراهم
کنیم“ .احد جمالی” در نشست با جمعی از معلوالن استان با
بیان اینکه معلولیت محدودیت نیست ،افزود :اعتقاد دارم که
معلوالن نیاز به ترحم ندارند بلکه باید حقوقشان مانند سایر
افراد عادی رعایت شود تا بتوانند در جامعه زندگی کنند.
وی اظهار کرد :تنها درخواست یک معلول این است که زمینه
برایش فراهم باشد تا او هم مانند افراد عادی زندگی و کار کند
و بتواند روی پای خود بایستد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از
شهرداران استان خواست که نسبت به مناسب سازی فضای
شهری و معابر برای نابینایان ،ناشنویان و معلوالن اقدام کنند.
جمالی تصریح کرد :بهزیستی به عنوان نهاد متولی امور
افراد دارای معلولیت بیشتر پیگیر امور جامعه هدف باشد .به
مناسبت هفته معلوالن جمعی از معلوالن استان با سرپرست
معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد دیدار و گفت
و گو کردند .این نشست به ریاست احد جمالی سرپرست
معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و با حضور
شهامت مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای کهگیلویه و
بویراحمد ،حسن پور سرپرست اداره کل دفتر فنی ،داربام
مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری
کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئوالن برگزار شد.

برومند زاده در ادامه گفت :تیمهای حاضر
ابتدا اقدام به بیماریابی در سطح مناطق
مختلف شهری ،روستایی و بلوکهای اقماری
میکنند ،و پس از گردآوری آمار بیماران در
اختیار تیمهای مراقبتی و حمایتی برای انجام
اقدامات الزم قرار میگیرد .وی با اشاره به
حضور تیمها برای بیماریابی به صورت روزانه
افزود :تیمهای حمایتی تاکنون هزار بسته
معیشتی و بهداشتی را بین بیماران نیازمند
توزیع کردهاند ،و این روند تا پایان طرح
ادامه خواهد داشت .برومند زاده با اشاره به
اینکه تیمهای رصدگر بسیج عالوه بر جمع
آوری گزارش به تیمهای مراقبتی و حمایتی
در اجرای طرح کمک میکنند ،تصریح کرد:
تیمهای رصدگر بسیج ،هزار و  300مورد
گزارش را از محلههای هدف تاکنون جمع
آوری و در اختیار تیمهای مراقبتی و حمایتی
قرار دادهاند .وی افزود :تیمهای حاضر در طرح
شهید سلیمانی ،در مراسمهای عروسی و عزا
ورود ایجابی دارند ،و تاکنون از برگزاری 45
مورد مراسم عروسی و عزا در سطح استان
جلوگیری شدهاست .سرهنگ برومند زاده
در ادامه از آمادهسازی ده مکان نقاهتگاهی
برای مواقع اضطراری خبر داد و گفت :گرچه
تاکنون افراد از حضور در این نقاتگاهها
استقبال نکردهاند ،اما جهت مقابله مناسب در
وضعیت بحرانی این مکانها آمادهسازی شدند.

وی ادامه داد :از مجموع مبتالیان به کرونا
ویروس در کهگیلویه و بویراحمد  ۱۸هزار
و  ۷۰۳نفر بهبود یافته گزارش شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح
کرد :امروز  ٣٤٢نمونه از آزمایشگاه
سلولی و مولکولی یاسوج دریافت شد
که حدود  ٣٦درصد موارد مثبت بودند
و بیشترین موارد مثبت در شهرستان های
بویراحمد ،کهگیلویه ،لنده و دنا می باشند
و بقیه موارد مثبت در سایر شهرستان
های استان هستند.
یزدان پناه اظهارکرد :همکاری مردم
موجب تداوم سیر نزولی بیماری کرونا
در استان می شود و از مردم می خواهیم
همچنان دستورالعمل های بهداشتی و
بویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله
فیزیکی و عدم حضور در تجمعات و
دورهمی ها را مدنظر قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد :در این مدت مردم با
رعایت پروتکلهای بهداشتی نقش مهمی
در کنترل بیماری در استان داشته اند و
از این پس نیز مهار کرونا ویروس تنها
با همراهی و همکاری مردم امکان پذیر
است.

آگهی مزایده مال منقول
به موجب پرونده  9900247شورای حل اختالف یاسوج محکوم له
آقای عبدی رحمانی منش تقاضای مزایده اموال توقیفی محکوم علیه
را نموده که میزان محکومیت
آقای سید حمید جوادی جهان دیده
به مبلغ  411 /736 /945ریال بابت محکوم به( اصل خواسته) و خسارات
دادرسی در حق محکوم له و مبلغ  0ریال بابت حق اجرا {هزینه های اجرایی
صندوق دولت} می باشد اینک برابر ماده  ۱۱۸قانون اجرای احکام مدنی از
طریق آگهی مزایده در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار سراسری ( م72 /ق .ا.
م.م) روزنامه های محلی استان کهگیلویه و بویراحمد که که برای یک نوبت
منتشر می شود اعالم می گردد در فاصله حداقل ده روز از تاریخ نشر آگهی و
حداکثر یک ماه بعد از نشر به شرح زیر مزایده برگزار خواهد شد .لذا برابر ماده
 ۱۲۶ق .ا .م .م متقاضیان میتوانند در مدت  ۵روز قبل از تاریخ مزایده به واحد
اجرای احکام مراجعه تا ضمن مالحظه ی مال توقیفی اطالعات الزم را به دست
آورند برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده و  ۱۰درصد
بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را
در مدت  ۳۰روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نماید ( .در صورت عدم پرداخت
مابقی قیمت  ۱۰ -درصد سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت
ضبط خواهد شد) بر اساس نظر کارشناسی قیمت پایه برای شروع مزایده
 877 /500 /000ریال می باشد و محل انجام فروش یاسوج خیابان سردار
جنگل شمالی مجتمع شورای حل اختالف بویراحمد واحد اجرای احکام شورا
می باشد و تاریخ مزایده مورخ  99 /10 /13از ساعت  ۱۰تا ساعت  ۱۲برگزار می
شود این مزایده در نوبت اول برگزار می شود.
نوع و مشخصات مال معرفی شده{ توصیف اجمالی}
 4500 - 1عدد ترشی سیر گل بسته بندی شده شیشه  700گرمی دارای
پروانه ساخت از وزارت بهداشت و تاریخ انقضای شهریور  1401به مبلغ هر
شیشه  165 /000معادل شانزده هزار و پانصد تومان که قیمت مصرف کننده
 210 /000ریال معادل بیست و یک هزار تومان
 300 - 2عدد ترشی مخلوط پت  10کیلویی دارای پروانه ساخت از وزارت
بهداشت و تاریخ انقضای شهریور  1400که قیمت کارشناسی خرید هر پت
 450 /000ریال معادل چهل و پنج هزار تومان و فروش  550 /000ریال معادل
پنجاه و پنج هزار تومان که جمع ترشی سیر  742 /500 /000ریال و ترشی
مخلوط پت  135 /000/000ریال و جمع کل کارشناسی شده 877 /500 /000
ریال می باشد.
خدابخش روزبه
مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف یاسوج

به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی؛ اداره
بنیاد مسکن شهرستان دنا
پلمب شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا از پلمب ادراه
بنیاد مسکن شهرستان دنا در جهت به اجرا در آوردن
محدودیت های جدید(طرح عظیم حاج قاسم سلیمانی)
خبر داد.ظفر پریسای گفت :در جهت به اجرا در آوردن طرح
جدید محدودیتها در قالب طرح عظیم حاج قاسم سلیمانی و
دستورالعملهای جدید کشوری اداره بنیاد مسکن شهرستان
دنا به دلیل رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی(تجمع بیش
از حد ارباب رجوع در یک مکان و رعایت نکردن فاصله
اجتماعی) توسط نیروهای بهداشت حرفه ای شهرستان ،سپاه
پاسدران و نیروی انتظامی پلمب شد.وی افزود :بازرسی توسط
تیم پرتالش بهداشت حرفه ای و محیط در سطح شهرستان
روزانه تا زمان پایان بحران کرونا ادامه خواهد داشت و در
صورت برخورد با کمترین نقض پروتکلهای الحاقی از وزارت
بهداشت کشور برخورد جدی خواهد شد.همچنین محمدباقر
شایان ،معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان
دنا خاطرنشان کرد :با توجه به مصوبات شورای سالمت
شهرستان و استان در خصوص به اجرا در آوردن محدودیت
های جدید کرونایی در شهرستان ها با وضعیتهای مختلف
چنانچه صنف ،نهاد و اماکن عمومی پروتکل های بهداشتی
را رعایت نکنند با متخلفین امر برخورد خواهد شد.وی افزود:
هدف اصلی بهداشت و درمان دنا حفظ سالمت مردم می باشد
بنابراین ادارات و نهادهای دولتی و مدیران زیربط در پذیرش
ارباب رجوع و ارائه خدمات به صورت رعایت پروتکل های
بهداشتی تمام همت و تالش خود را بگمارند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و
درمان شهرستان دنا ،پور محمدی -مسئول واحد بهداشت
حرفه ای شهرستان دنا بیان کرد :تعداد  ۸بازدید در این
گشت ضربت امروز توسط گروه واحد بهداشت حرفه ای
شهرستان صورت پذیرفت که اداره بنیاد مسکن دنا ضمن
تذکرات و آموزش های قبلی توسط بهداشت و درمان دنا در
جهت ارائه خدمات به ارباب رجوع در قالب تقسیم و نوبت
دهی افراد در روزهای معین به دلیل نقض قوانین بهداشتی
در ایام بروز ویروس کرونا پلمب و تا زمان برطرف کردن
نواقص بهداشتی در ارائه خدمات به مردم حق ارائه خدمت
را نخواهند داشت.
آگهی فقدان سند مالکیت واقع در قطعه  2بخش  26فارس
بویراحمد علیا یاسوج

آقای زواره صالح نسب فرزند صالح با شماره شناسنامه 82
صادره از بویراحمد باتسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از
طرف دفترخانه اسناد رسمی شماره  54یاسوج و یک برگ
تقاضای کتبی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  159 /74متر مربع به پالک 601/2378
با شماره دفتر الکترونیک  13972032001008599به
شماره چاپی  797661ب  97ه نام زواره صالح نسب در تاریخ
 1386 /10 /16به ثبت رسیده و سند مالکیت آن صادر
گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده است .لذا مراتب طبق
اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت
جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شودکه هر کس
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد
خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار این
آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل
سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک
مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار1399/09/22 :
حسین فرخی  -رئیس ثبت یاسوج
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با ایسنا ،درباره وضعیت واکسن های کرونای
فال روز
ایرانی ،گفت :فعال تنها یک واکسن کرونای
ایرانی از سوی سازمان غذا و دارو به کمیته
فروردین :
 26 | 1394ربیعالثان��ي | 1437
متولد 17بهم��ن
ش��نبه
اخالق در پژوهش وزارت بهداشت ارجاع شد و
گرچه به داشتن روابط اجتماعی خوب شناخته شده اید ،اکنون
پايداري
نیز موقعیت آن فراهم شده تا بیشتر از آن بهره ببرید .اما باید
88498481است.
دریافت کرده
مجوز آغاز مطالعه انسانی را
پرانرژی بودن خود را خوب کنترل کنید که میتواند شخص مهمی
وی افزود :هیچ واکسن کرونای دیگری در کشور
را برنجاند .نشاط خود را خیلی نشان ندهید اما متعادل رفتار کنید.
از سوی سازمان غذا و دارو به کمیته اخالق در
امروز مودب بودن به این معنی نیست که سکوت کنید بلکه باید
عبداللهيواصل نشده است .به
وزارت بهداشت
پژوهش
داود
گفتوگوی «جوان» با مادر شهيدان محمود و
بدانید که چه چیزی درست است که بگویید ،چقدر صحبت کنید
دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت محض اینکه مستندات مربوط به هر یک از
و چه موقع آن را قطع کنید.
بهداشت با اشاره به فازهای مطالعه انسانی ،واکسنهای دیگر را دریافت کنیم ،بررسی آن
متولد اردیبهشت :
شما هر نفسی که در هر روز و هر لحظه میکشید و استشمام گفت :فعال تنها یک واکسن کرونای ایرانی از را آغاز می کنیم.
میکنید فقط بخاطر یاد و خاطره گذشته تان است .از تاکیدی سوی سازمان غذا و دارو به کمیته اخالق در شمسی کوشکی تاکید کرد :باید توجه کرد که
که بر روی گذشته تان دارید بکاهید زیرا یاد گذشته مانع از پژوهش وزارت بهداشت ارجاع شد و مجوز آغاز مرحله مطالعه انسانی واکسن ،دارای فازهای
محبوبه قرباني
پیشرفتهای آتی شما میشود.
متعددی است .به طوری که ابتدا به تعداد کمی
راحتی و آسودگی خیالی را که مطالعه انسانی را دریافت کرده است.
عاطف�ه م�ادر و فرزندي چيزي نيس�ت که
میتوانید در حال حاضر داشته باشید بخاطر گذشته برهم نزنید.
دکتر احسان شمسی کوشکی در گفت وگو از افراد واکسن را تزریق میکنند ،در فاز دوم به
بتوان آنرا توصيف ک�رد و هيچ چيز غالب

چند واکسن کرونا در
ایران مجوز مطالعه
انسانی گرفته اند؟

تعداد بیشتر نسبت به مرحله اول و در فاز سوم
به تعداد بیشتری از افراد نسبت به مرحله دوم،
واکسن را دریافت میکنند.
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دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت
بهداشت با بیان اینکه بنابراین مرحله انسانی
تولید واکسن سه فاز دارد که بعد از نتایج موفق
گفتوگو
هر فاز ،وارد مرحله بعدی میشوند ،گفت :اگر
در هر سه مرحله مطالعه انسانی نتایج ایمن ونگاهي به چگونگي تشكيل لشكر  27محمد رسولاهلل (ص)
اثربخش بود ،آن زمان می توان به سمت تولید
در  17بهمن سال 60
صنعتی واکسن رفت .در عین حال باید توجه
کرد که افرادی که در مراحل تحقیق انسانی وقتي دوکوهه ،دوکوهه شد
تولید یک واکسن شرکت میکنند ،همه به
احمد محمدتبريزي
صورت داوطلبانه باید شرکت کنند.
 17بهمن ماه سالروز تأس�يس يكي از مهمترين يگانهاي رزمي سپاه در دوران دفاع

جامعه

پسرم میگفت باید مثل مادر وهب باشی

مقدس است .تيپ  27حضرت محمدرسولاهلل (ص) در هفدهم بهمن  1٣60به فرماندهي
«حاج احمد متوسليان» به جرگه يگانهاي رزمي س�پاه پيوست تا در عمليات بزرگ
«فتحالمبي�ن» و ديگر عملياتهاي سرنوشتس�از ايران نقش�ي کلي�دي ايفا نمايد.

متولد خرداد
احس�اس:نميش�ود مگر عشق اهلل و
بر اين
صبر از نظر روحی در انزوا باشید
بيگيکمی
خواهید که
ی
م
شما
اینکه
بيت .خديجه رجب
وجوداهل
باعش�ق
خبر
دوريحواس پرتیهایی که ناشی از
بخواهید از
محمودنیست
شهادتمعنی
اما به این
کهو  12سال
2٣ساله
در
کنید .ممکن است ناامید کننده
جلوگیری
است
مختلف
های
ت
ازفعالی
بر
خدا
دس�ت
تنه�ا
را
اش
س�اله
17
داود
به گزارش «جوان» پ��س از اينكه عمليات اس��تعداد فوقالعادهاي در شهبازي ديديم
بدون اینکه زیاد مشغول شوید
میتوانید
توصيهشما
خاطرو اینکه
باشد
داود که
فرزن�دش
قلبشبهميداند
قاچاق
ریالی
درحقيقتميليارد
محموله 50
کشف
طريقالقدس(كربالیيك) در نيمه
يك
كه ايشان
احس��اس كردم
ش��ب و
خاطر اینکه مشخص کنید چه
به
را
روزتان
دهید.
انجام
را
کاری
هراو خواس�ت تا همانند مادر وهب باش�د.
از
س��رد آذر س��ال 1360با هدف فتح ش��هر عنصر ناشناختهاي براي ما بوده است .با اين
جایکهآن روی اینکه چه احساس
عشقنکنید؛
خراب
کار
“اندیمشک”
در
حسينيبهاست
بکنیداهلل و
بایدعشق
آري اين
اش��غالى بس��تان و قطع خط��وط ارتباطى حال چون «حاج احمد متوسليان»« ،حاج
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی نسبت و اسکلتی است.
تمرکز
میکنید
کنید.شيرزناني در جنگ
در دامن
شيرمرداني را
محموله
کشف
انتظامي استان
فرمانده
خاك ايران
شمالى ،جنوبى دشمن در عمق
یکخيلي به
همت»
خوزستانو از«حاج
محمود شهبازي»
به افزایش عارضه سر به جلو ،گردن درد آزما گفت :انجام امور در خانه و کار با
:
تیر
متولد
پايدار
محمدي(ص)
ناب
اسالم
تا
کرد
تربيت
کااليوقت
آغاز شد ،محسن رضايى فرمانده
قابليت و لياقت
ميليارداز نظر
مند بودند و
سپاه به هم
شهرستان
ریال در
عالقه50
ارزش
قاچاق
و مشکالت اسکلتی در دانش آموزان و کامپیوتر و مطالعه کتاب که نیاز به تمرکز
شما
با
شدن
دوست
برای
نفر
یک
امروز
چون
باشد
جمع
حواستان
از
راسخ
ايماني
با
بيگي
رجب
خديجه
بماند.
ديداری از منطقه پاوه و مريوان داشت.
نزديك بود،
خيلي به
فاصلهشان
خيليدر
صالحی”
“سیدهممحمد
سردار
“اندیمشک”ويخبر داد.
پیشقدم میشود .ممکن است این شخص تمام حرفهای شما را باور کارمندانی که در دوران کرونا در خانه بدون زیاد دارد باعث می شود که فرد ناخواسته
گويد.
مي
برايمان
فرزندانش
دوري
ها
س�ال
درباره آن روز و شرايط نيروهاي
پليس،مسئله
براي من اين
بودند،
مش��ابه هم
گفت:كهدر
خبري
پايگاه
ايرانبا خبرنگار
رزميگو
گفت و
کند و همین موضوع اوضاع را پیچیده میکند ،برای اینکه شما داشتن صندلی استاندارد به حالت لمیده سر خود را بیش از حد به جلو آورده و
راستايعملياتى
ميگويد«:ما برای پياده كردن طرح
شومتيپ را
فرماندهي
كدامويك از
قاچاق
ب��رادران،پديده
همهاينجانبه با
مبارزه جدي
تثبیت این حالت فرد را دچار سندروم سر
نادرست است .اما اختالف نظرها کار و مطالعه می کنند ،هشدار داد.
شايس�تهچیزی
بفهمید که چه
رحم�تاهلل
توانیداخ�الق
نمیگوي�ا
موسوم به «كربال دو» كه بعدها
انتظاميمنتها به
بالسويه بود؛
بگيرد ،امري
به عهده
ايستگاه
ماموران
خوزستان،
المبيناستان
فتحارز در
کاال و
کامران آزما افزود :در دوران همه گیری به جلو دچار می کند .این مسائل در مورد
بشود.
مشکل
بروز
باعث
تواند
هم می
براي
بود.
عام
و
خاص
زبانزد
عبداللهي
هایوزيادی
ناميده شد نياز بكارگيری تيپ
شهرستانكه بين آنها
عشق و عالقهاي
بازرسي خاطر
حاكم با
“اندیمشک”
“پل آنزال”
ايست
کرونا انجام امور محوله به کارکنان و تحصیل و مطالعه دانش آموزان در منزل
تربيت
که
همس�رتان
از
کمي
ش�روع
:
مرداد
متولد
همکاریاز چهار
داشتيم ولى در عمل تا آن زمان بيش
کارانتخابي كنم
خرمشهر،اينبابابت
نميخواستم از
پليس بود،
اطالعاتیتا و
گمرک
کارمندان ادارات و شرکت ها در منزل هم صادق است و حتی به دلیل اینکه در
داود
و
محم�ود
چون
پس�راني
کننده
مدام
تان
ذهن
در
مختلف
و
جدید
های
ه
اید
بین
اینکه
جای
به
کنترلافتاديم و
تيپ در اختيار نداشتيم .لذا ما راه
خودروبيايد...
دستگاهبه وجود
اينها مشكلي
محورهایيك وقت
تریلر
برايیک
موصالتی
و فعالیت درسی دانش آموزان به صورت سنین رشد و سنین شکل گرفتن اسکلت
بگوييد.
است
بوده
بودید
کرده
آغاز
گذشته
روزهای
در
که
طرحی
روی
کنید
گردش
صالحيت
با
و
قابل
برادرهای
كرديم
س��عى
رسمى تيپ
قاچاقنظررامن ديگر
حامل کاالی از
حقوق
تش��كيلرعایت
زمان و با
شناسایی
كش��اورزياگربود.اکنون در میان افکارتان غرق آنالین در خانه از راهکارهای مهم بدنی توجه به آن در دانش آموزان از
پس��رخالهام و
جهاد برسانید.
كارمندجایی
آن را به
اوکار کنید و
بگوييم كه
خودمان را پيدا كنيم و ب��ه آنها
گذاشتم
فرماندهى
خودرو
بازرسیرا از
انتخابدر
بود .گفت:
فرارسيدهوی
متوقف کردند.
شهروندی
سیاره حاکم شما عطارد بوسیله پیشگیری از ابتال به کووید ۱۹و در عین اهمیت بیشتری برخوردار است.
تهران آمده
خاطربه
بعد ازبهازدواج
بوديم.
دامغان
اهل
اینکه
نشوید
نگران
شدید
های
يگان
و
بياييد
ش��ما
تا
رسيده
آن
وقت
تصميم
همانجا
در
ك��ه
خودش��ان
عهده
به
مذکور  5هزار و  841عدد دريل چکشي با مارکهای
وی ادامه داد :عارضه سر به جلو گرچه
مبهمو بازشده است و تمرکز کردن را حال چرخش اقتصاد است.
زندگيوكرديم
كردس��تان
پلوتونرا هم
و مدتي
سایه دار
تیرهدرو کدر
س��پاه
زمينى
نيروی
برای
بيش��تری
رزمى
تيپ،
فرمانده
متوسليان
احمد
حاج
گرفتند
مختلف 116 ،کارتن 4عددي دستگاه فرز و  11کارتن
وی گفت :برای پیشگیری از کرونا توجه به می تواند به دنبال ضربه و آسیب شغلی
مهربان و مردمدار
تهران
به
خيلياست.
بازگش��تيم.کرده
شما مشکل
برای
كسانىوكه در اين
همت هم
فرماندهو حاج
شد.قائم مقام
شهبازی
استان
انتظامی
محمودکشف
قطعات مربوطه
تش��كيل بدهيد .از جمله اجزا
در
غلط
عادات
داشتن
اما
شود
ایجاد
هم
توجه
مورد
پیش
از
بیش
دورکاری
مقوله
صميمي
اقوام
و
آشنايان
ها،
همسايه
تمام
با
بود.
خوزستانكرده
خودش��ان مشغول
ذهن مرا
است .کشیدگی و ضعف عضالت پشتی و چشم ها قرار نگیرد  .ویرابطه
تيپ باشد.
مسئول رئيس ستاد
متولد شهریور :
ارتفاعبهبیش
افزود:
کاالی
پشتيبانىریالی
کارشناسانو ارزش
تصریح کرد:
ش�ماآن
خ�وابعلل
عمده ترین
کارهای روزمره از
انجام
اينكهکارها
شرایطی
چنین
مادرشاست .در
مانندگرفته
حسين با سر بريده از دنيا بروم وقرار
بودند.وهنوز
راضي
برایاز او
داشت .همه
امروز خوبي
برخورد
بود
كه
جا
هر
ندارد
جنازه
و
شديم
مطلع
داود
مايه
ت�ا
اند
آمده
ب�ه
آي�ا
خورد؟
رقم
چگونه
آنها
و
کرده
پیدا
بیشتری
هیجان
شور
شما
همه چیز
و فعالیت ها و ارتباط با کارفرما عمدتا از است ،استفاده و نگاه طوالنی به تلفن همراه همچنین سفتی و ًکوتاهی عضالت جلو از حد یا کمتر از آن گردن را در وضعیت کشف شده را  50ميليارد ریال برآورد کردند.
به
است،
نشده
فراموش
فوتش
از
سال
دو
بعد
سراغش را گرفتم .پزشكي قانوني ،معراج شهدا و...
دلگرميتان باشند؟
گمنام باشم .خيالت راحت اگر سرم جدا شود
واقعا حقيقت دارد كه كمال همنشيني اثر دارد.
شماازدوست ندارید قدرت ادراک خود
هرگز» .بهرا از دست بدهید .شما حس طریق کار با کامپیوتر ،تلفن و ایمیل و از با گردن خمیده و لم دادن روی دسته مبل سینه ناشی از این حالت به ایجاد اختاالت نامناسبی قرار میدهد  .صندلی های دسته سردار صالحی افزود :در این رابطه یک متهم دستگیر و
يادها
از
ني��ك
نام
«نرود
معروف
قول
زهرا
حضرت
و
خداوند
از
بياورم.
دست
به
خبري
تا
س��ه
هر
بار
هر
و
ام
ديده
را
آنها
خ��واب
خيلي
بله.
بخصوصما هم خواهري ميكند
زينب(س) براي
از يك گرداني كه اعزام ش��ده بودند فقط  12نفر
حضرتبزنید،
میکنید که مجبورید در مورد نیازهایتان حرف
بیشتر
درباساختار قامتی نظیر قوز پشتی ،دار با قابلیت تنظیم ارتفاع دسته و نشیمن تحویل مرجع قضائی داده شد.
صورت
پس��ربه
موبایل
تاپ و
کار با لپ
راحتی یا
صورت می
(س) ارتباطی
فناوری های
اینيكدست
بس��يار ازمراعات
حاللبهاهميت مي
باالخره
بدهد.
را
تحملش
و
صبر
خواس��تم
را
داود)
و
محمود
برادرم،
(مهدي
شهيد
و
ش��وق
با
گيرد.
مي
دامن
در
را
س��رمان
اين می و
منجرشده بودند .بقيه
جلوزخمي
نفر هم
چند
و
برگشتند
باشند.
مربوط
خواهید
شغلتان
چیزهاییداد وکه شما
رزق آنها
اگر
شانه های گرد و با چرخش روبه
گاه مناسبترین است و در این حالت ارتفاع
بينم.و اماتعداد
بالشتميبلند
کشیده
گیرد.
مس��ئله را ميكرد تا آنجا كه ميگفت خداكند
درازصبورتر
بعد از  12س��ال پيكرش آمد .پدرش
زیرمكه ديدم را خوب
زیاد در
خوابي كه
بود با هم
داشتم جاي
ذوقي تعريف ميكرد كه دوس��ت
هم افراد بسيار خوب و مؤثري هستند .يكي استاد
آزما افزود :با وجود همه مزایای دورکاری ،سر از دیگر عادات غلط بعضی کارمندان شده که تغییرات ظاهری ناشی از آن نشیمنگاه را باید طوری تنظیم کرد که
مهر :
بازداشت بازرس سازمان صمت فارس
ميروم حتي يك قطره آب از كسي
متولد دنيا
وقتي از
و تنهايي من در كنار او پر ميش��د .اما در اين دو
به خاطر دارم .در مكه (س��ال اول��ي بود كه هنوز
او باشم .از پادگان وليعصر با زبان روزه  15ماه
دانش��گاه يكي مدير مدرس��ه و ...خيلي هم باوفا
کاهش اعتماد به نفس را در پی دارد.
آخر اما کارتان زیاد موثر نیست
کنید
ی
م
کار
سخت
بسیار
احتماال
امروز
کف پا به زمین برسد و زانوها همسطح یا
در شكمم نباش��د .اينطور هم شد روزهاي
عارضه
به
که
است
آموزان
دانش
و
دورکار
فیزیکی
فضای
نکردن
مهیا
و
نبودن
فراهم
احس��اس
اس��ت
رفته
خدا
رحمت
به
كه
س��الي
هاي
نرده
پشت
بود)
نشده
خراب
بقيع
قبرستان
شد.
اعزام
رمضان
زنند.
سرمي
ما
به
گاهي
هستند
به اتهام ارتشا
دلسرد
آنقدر
شاید
آید.
ی
نم
چشم
و به
نخورد.شوید که حتی خود را تسلیم مناسب جهت کار در منزل می تواند به سر به جلو و تغییر در ساختار قامتی این وی گفت :به طور خالصه فراهم کردن کمی پایین تر از مفصل ران قرار گیرد و
عمرش يك ماه در كما بود و يك قطره آب
تنهايي ميكنم .حتي جاي خال��ي بچهها را هم
سبز قبرس��تان بقيع خدا را به حضرت زهرا(س)
داود در سن  17سالگي بعد از سه اعزام در اعزام
به نظر ش�ما خون محمود و داود و ديگر
به
نیست
کار
از
کشیدن
دست
برای
مناسبی
زمان
اکنون
اما
کنید.
الزامات و فضای فیزیکی مناسب کار ،تکیه گاه
پاك از دنيا رفت.
داشتهصندلی  ۱۰تا  ۱۵درجه از حالت بازپرس شعبه  ۱۰دادسرای عمومی و انقالب شیراز گفت:
منجربهمی شود.
تغییر
مي و
عضالنی
افرادبراي پدر
چه باشد
كنم .هر
اسکلتی،احساس
سیستم بيشتر
قسم دادم اگر داود شهيد ،اس��ير يا گمنام است
آسیب ش��هيد
چهارم در عمليات والفجر  4پنجوين
ش�هدا براي مملكت چه برکاتي
خاطر اینکه احتماال بیشتر از آنچه فکر کنید به خط پایان نزدیک
آشنایی با نحوه
چیدمان
و
میز
ارتفاع
به
باشد
تر
عقب
استفاده درست کار با عمود
حاصل زندگي مشترکتان چند فرزند
یکی از بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
متخصصاست
دادن فرزند سخت
خصوص مادر
توانبخشی
فیزیکی و
ازدستگردن
منجرغمشود.
ساختارسرفیریکی فرد
گفت:از قبرستان بقيع تا
خواب ديدم
شوم .شب
طب باخبر
ش��د .همرزمش تعريف كرد بردراثر تركش
است؟
هستید.
کامپیوتر،اند.لپ تاپ و تلفن همراه همچنین اجزای
است؟
نشستندست
یکیفرقازميكند واقعا
مرگها
پشتباوديگر
ناحیهشهادت
دردهای اما
پيكر شهدا را چيده
دردگل است
پيغمبر پر از
يك وشيار روي
به جرئت ميتوان گف��ت هرچه داري��م از خون
کامپیوتر مطابق اصول ارگونومی هم فارس به اتهام ارتشا بازداشت و روانه زندان شده است.
گردنو می
نامناسبمزاربه جز
شانه
از بدنش جدا شد و سرش را دردرد
داشتن میز و صندلی استاندارد و اصول
بایستی
متولد آبان
داشتم: .محمود مهندس برق كه شغلش
دو پسر
ائمه مرا
قلبم واحساس
ترینتيرشکایاتخدا را بر
نظیر ايران را كشيدند.
ايراني پرچم
شهداي
روي پيكر
شایع اينكه
جسدش گذاش��تم من هم به خاطر
نشود.
شهداس��ت .اميدوارم خون ش��هدا پايمال
توجه کرد .آزما گفت :استراحت و قاضی افشین محمدی درهشوری با اشاره به بازداشت
دیگری
شکایات
مشکالت و
مصيبتبه
كردم ودرياد تواند
عضالنی
اسکلتی
ورزش
انجام
آن
کنار
در
و
نشستن
صحیح
دقیقه
سه
تا
دو
مدت
به
بدن
وضعیت
تغییر
خود
روتین
و
تکراری
کار
در
تغییراتی
ایجاد
فکر
در
اخیرا
شما
اگر
بود
محصل
داود
شد.
شهيد
62
سال
و
بود
آزاد
کارمندان است.بسيار آرام ميكرد.
درداز بين شهدا بلند
آنجا وديدم و
ش��هيد را در
سردرد ،سرگیجه،س��ه
برگردانم .بعد
شهدا و دلس��وزان نظام خيلي زحمت كشيدهاند
بازرس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس با
خستگی
احساس
خورده بودم نتوانس��تم جنازه رابین
راهکارهای
مهمترین
از
اصالحی
حرکات
و
نمایش
یک
درباره
صحبت
است.
عمل
روز
دیگر
امروز
اید
بوده
انجام
و
کار
دقیقه
۳۰
تا
۲۰
هر
ازای
به
پيكرش
سال
12
از
بعد
و
شد
شهيد
سال63
و
تا اين انقالب به ثمر بنش��يند .اين انقالب خيلي
شهيد شدهام و جاي
گفتیامادر من
ش��دند .داود
از 12سال جنازهاش شناس��ايي شد.
هوشیاری و همکاری حراست این سازمان ،گفت :این
دردهای
شانه ها
سال 75طب فیزیکی و توانبخشی مبهم در نواحی پشت و
متخصص
کند
ی
م
پیشنهاد
“جزئیات”
از
خانه
ششمین
در
جدید
ماه
نیست؛
است.
مشکالت
گونه
این
از
پیشگیری
دیگر
از
فقرات
ستون
کششی
حرکت
چند
دخترم
تنها
هايم،
تنهايي
مونس
االن
برگشت.
باارزش است خداكند همه قدرش را بدانند.
من نباش .يك بار هم
داد :شد
ادامههماني
پالك و استخوانهايش را آوردند.
متهم در جریان بازرسی از انبارهای احتکار روغن در ایام
منتظردرد
نگران وحتی
هستم.سر و
خوبيپشت
در هنگام دورکاری ،استفاده از تیر کشنده و نقطه ای
که
کامپیوتر و
ادامه
بعد از فوت پدرشان خواب ديدم كهآزما
ش�هيدان عل�ت فاصله
مانیتورمادر
ارتفاععن�وان
روي داد :به
محمود
پوستش
است.ميخواست .خواسته بود گوشت و
است.برداشتن قدمهای کوچک ایده کوچکی كه
راهکارهای پیشگیری از آسیب است .انجام کمبود این کاال در بازار پس از کشف مقادیر قابل توجهی
غذاخوری یا پیشخوان آشپزخانه و صدا در مفصل فک منجر شود و به دلیل
میزهای
است.
معیار
مهمترین
ورزش
آذرو:داود چه س�الي عازم جبهه
محمود
متولد
جوانان
امروز را با
جوانان
بعضي
سفتیاست.عضالت ،فاصله آن با کاربر اعتقادي
من نشسته
گوشتش
پوست و
هایی نظیر یوگا و پیالتس در حفظ از روغن در انبار از صاحب کاال تقاضای رشوه و همچنین
دامن و
بیومکانیکی
تغییرات
بدون
عنوانيکمیزکار
نامناسب به
ارتفاع
در راه خدا برود آنقدر ماند تا با
ازدواج
ميش�د
س�الي
محمود
۶۰
تا
۵۰
از
بیش
مانیتور
که
صورتی
در
است.
کننده
کمک
نشستن
صحیح
نحوه
شهادت
به
عمليات
کدام
در
و
ش�دند
عهده
به
را
سنگینی
خیلی
نقش
که
هستید
کسی
تنها
امروز
شما
دانيد؟
مي
چه
در
ديروز
روي
فرزندانتان
ش�هادت
کنيد
مي
فكر
آوردند.
را
استخوانش
و
رفت
فرمانده سپاه
بودند حاج احمد متوس��ليان
کند .اقامه نماز در قرارگاه تاكتيكى كربال
روغن میپس از
مقادیری
محدوده حرکتی گردن از دیگر
کاهش
نشستن روی
مناسب،
61/1/22
ازدواجش
بود .تاريخ
رسيدند؟معنی این حرف این نیست که میخواهید خیلی مهم داشتن یک صندلیکرده
فرد
باشد
داشته
فاصله
کاربر
با
سانتیمتر
کششی
حرکات
شود
می
توصیه
همچنین
اید.
گرفته
كه
زحماتي
گذش��ته
در
پ��اك.
و
ح��الل
لقم��ه
داشته
تأثيري
بس�تگان
عقايد
و
اخالق
تأثير
آنه�ا
روي
ه�ا
جبهه
محي�ط
آيا
ً
بودند.
مريوان و حاج همت فرماندهبهسپاه پاوه
تيپ رسما اعالم
تشكيل
شد.فارس بازپرش
دادگستری
نقل از
ایسنا به
گزارش
حالت سر به جلو است.
بع�د ازعوارض
س�الیا کار
بدون تکیه
ازدواج در
خمیدهووي�ک
بود؟ زمین در حالت بود
خمیده
تره��احالت
بزرگ در
مجبور به نشستن
سر به
مناسب
همگی روی
است
ش��داین
معنیمياش
باشید؛
ازدواج
بلکهس��الي
محمود يك
حالل ،ميوكش��يدند
ب��راي روزي
كردهکهبود.افراد دیگرتربيتي
كه شما
وضعیت طى
اين دو برادر
ورزشهاوی قدرتی به
بیان حاج
جاويداالثر
انقالبتيپ
نامگذاري
دادسرایدر رابطه با
اینکه
شیراز با
عمومی و
گفتم۱۰
جلسهایشعبه
است؟ و آسیب دیسک
رسيد.احتمال آرتروز
ش�هادت افزود:
کاناپه یا آزما
روی
لمیده
گذاشتهشما با لپ تاپ به صورت
تاريخ  62/1/22به
مس��ائليشود
جلو می
حساسيت به
كه و حالت سر
تکیه
بدون
چکو کند.
رفتندرا
وقتي آنها
استبعدکه یک نفر
کرده اند و
حساب باز
الزم سال
واقعا و يك
 61/1/22بود
ازدواجش
تاريخ
که
شود
گنجانده
ورزشی
برنامه
در
جلو
روزه،
نماز،
همچون
به
آنها
بود
داود
و
محمود
دايي
پسر
بيگي
رجب
مهدي
به
تعلقي
انگار
برگش��تند
جبهه
بدهيد».
تشكيل
تيپ
يك
سپاه
برای
بايد
تيپ
نامگ��ذاري
جريان
متوس��ليان
احمد
این پرونده با شکایت و پیگیری حراست سازمان صمت
دختريمهره ای گردن در این افراد
های بین
س�المناسب
وضعیت
به عبارت
زندگياش
نداشتنيک
دیگر ثمره
دقیقا
شما
چراکه
رسيد.شده اید،
شهادتآماده
کارتان
خوب برای
ازشما
بایستی
کامپیوتر
مانیتور
شهادتباالی
قسمت
در سال  60به شهادت رسيد .شايدو
 62/1/22به
خیلیتاريخ
ازدواج در
عضالت
و
سینه
عضالت
کشش
به
توان
می
پدر،
متقابل
احترام
بود.
بيشتر
و...
زكات
خمس،
تأثير
اعزام
بار
چندمين
براي
داود
نداشتند.
دنيا
اين
بين
زي��ادی
وگوهای
گفت
زمين��ه
اين
در
را
تيپ
«اس��م
دهد:
مي
ش��رح
اينگون��ه
را
استان در دادسرا تشکیل شده است ،گفت :متهم هم
و عدم رعایت ارگونومی از مهمترین علل بیش از افرادی است که گردن و سر آنها
يادگار
به
او
از
ک�ه
بود
فاطم�ه
نام
به
دهید.
انجام
باید
کاری
چه
دانید
می
باشد و
سطح
کاربر هم
مهدي بود كه پس��رانم را به رفتن با
ثمره يك سال زندگياش دختري به نام فاطمه
ستون
گردن و تقویت عضالت
خلفطرفي
موردميشد .از
بيش��تردررعايت
فرزندان
مادر و
چشمكرد.
مصممتر
گذاشتم .گفت
فقراتحاج احمد
س��پاه و
فرمانده كل
كه اين
27محمد(ص)
روانهتيپ
گذاشتيم
اتهاماسموی
است و
زندان شده
متوسليانبازداشت
اکنون با قرار
دردهای گردن و مشکالت عضالنی هنگام کار و مطالعه در وضعیت طبیعی
ميش��د ،يك زيرپوش برايشایجاد
يک
که
کند
مي
مش�خص
اين
مان�د.
كند
مي
مشخص
اين
ماند.
يادگار
به
او
از
كه
بود
كم از
جمعي تر
ارتباطپایین
سانتیمتر
همه بستگان انقالبي بودند و بسيارلپ
اشاره کرد.
بود .يكپشت
راديو بود و
۱۵وسايل
بیش از تنوع
تاپولي
مذهبي
مادر خودت را به زحمت نينداز .با همان لباس
متولد دی :
اولين گام
و ح��اج همت انجام ش��د وبهاي��ن
شد.و س��نت رسول(ص)
خواهدمكتب
رسیدگیما را به
ویژه اعتقاد
صورت
و
شود
مي
خدا
عاش�ق
چقدر
جوان
بچه
و
شود
مي
خدا
عاشق
چقدر
جوان
يك
جمعي
گسترش
گاهي تلويزيون.
اسالم و
فاميل آنها
شهادت
محمود هم وقت اعزامش
پردازیگشت.
رفت و برمي
كهاین روزها شما خیلی به سمت و سوی مي
کشیده
خیال
کشف
غرب
ارتباطفاسد
وسايل و
قضائي
هماهنگي بامقام
نظامماموران با
افزود:
تریاکرا در راه وي
جوانان کیلو
گرفته 100
بازرسی دقیق صورت
تهرانتيپ
تشكيل
کرونا در انباری دربرای
در زمستان سال  1360نش��ان مىدهد و اين نام ي��ك زمينه قبلى
تریاک
کیلو
100
جاساز
دنبال
س��پارد تا
خدا مي
شوید،را به
چند روزه
س�پارد
مي
خدا
به
را
روزه
چند
بچه
شد.بهبيشتر
شوند .بچههاي ما
مستدامتر
اداریدخترت به دنيا آمده،
روزي است
چندو امور
گفتيم کار
وظيفهزیاد درگیر
که شما
هایی
اینکه وقت
برای
می
قاچاق در
مديريت از آن
وسايلبازرسي
اين و در
به محل مورد نظربايداعزام
كرد.ماست جاساز
ظروف
که به شکلی ماهرانه در
پلیس ،جلس��ات مختلف
خبریديدارها و
پایگاهپس از
گزارش خبرنگار بود.
یزد بود كه
محم��د(ص)
شیرخشکعمليات
25درتن داش��ت و آن
فرزند
خاطر
به
را
او
پدرش
وقتي
برود.
باالتري
ب�رود
باالت�ري
وظيف�ه
دنب�ال
ت�ا
سن كم
سنگميگذشت
عددمسجد
وقتشان در
سرنوشت
دوستان آنها
شده بود ،کشف آيا از
بچشد .گفت دنيا ارزش
كمي طعم
نیستید افکارتان حول و حوش موضوعات باش تا
پدر رادور
رویایی
خیالی و
فروش
دریافت گزارشی مبنی
در پی
روشوييو نماز رادر
موفق شدند 247
خبر داريد؟مكان،
فرماندهی
شد.جانشین
بعدازظهربرشنبه
17وبهمن  1360در حالي توس��ط ما در منطقه مريوان و پ��اوه در 27
در ظرف ماست
مبعثشد
توقیف
جواب
دوستانميكرد
رفتن من��ع
روزهبااشاینبراي
عرضهباشد
طفوليت در مسجد
كسي كه
خارجي كردند.
و توالت فرنگي شروع
جانشین بزرگ
است و دخترم هم
خداي او
افراد ندارد.
بزرگاجازه
بهتان
خانواده تان
نزدیک و
حال
چندزند.
می
چهارتاریخ
آزمایشگاهی
کیت های
کشفازکنند.
قاچاق را
انتظامی استان اصفهان اظهار داشت :در این
ش��بانهروز
كه
رسول گرامى اسالم(ص)
مصرفاز نبرد چزابه س��پري رجب عيد
فرمانده انتظامی استان اصفهان،
یزد گفت :ماموران در بازرسی از
استان
انتظامی
فرمانده
است.
تر
واجب
قرآن
و
اس��الم
انقالب،
دادیاالن
شود.
نمي
انحراف
راه
اسير
كند
رشد
آنجا
از
و
تغيير
انساني
و
عاطفي
لحاظ
از
خيلي
شود.
مي
توانند
ی
نم
هم
باز
اما
کنید،
فرار
واقعیت
از
کامل
طور
به
دهند
نم
انباری در
رئيس پليس امنيت اقتصادي استان با اشاره
رابطه خودروی مذکور توقیف و راننده آن نیز
متوسليان،
گذشته توسط متصدیميشد،
غربشهبازي و همت موقتاً انجام شد».
از کشف  100کیلو تریاک که در ظروف
کشف
قاچاق
شیرخشک
تن
25
،
کامیون
دستگاه
یک
اول
اعزام
همان
در
سالگي
23
سن
در
محمود
حضرت
ديدار
به
اشاره
هايتان
صحبت
در
برگردانند.
حال
لحظه
به
را
شما
احساس
آنها
در
را
حاالت
اين
من
بودند.
كرده
بر
نظارت
معاونت
مأموران
از
تیمی
تهران،
برابر
شده
كشف
ه

محمول
ارزش
اينکه
به
خود
جرم
به
رسیدگی
برای
پرونده
همراه
به
نيروهايش��ان را در خط پدافندي تيپ  14بنابراين در تاريخ  17بهمن ماه سال 1360
ماست داخل یک دستگاه خودروی تریلر
عمليات فتحالمبين تنگ��ه چزابه بر اثر اصابت
محمد(ص) با
تي��پدر27گفت و گو
عنوانفرد”
بهدانی
“عباسعلی
کردند.
ديدار
کم�ي از آن
ريالپايان
کردي�د .در
کانتینردارالهام
ميكردم .به قدري نوراني شده بودند كه
حسين(ع)بزرگ
امنیت تهران
اماکن
برآورد
نظر کارشناسان8 ،آقاميليارد
تحویل مرجع قضائی شد.
براي ديدار
برجاي نهادند و
عمومی پلیس امام
يگان ب��ه
سردار اين
متولد بهمن :
جاز ساز شده بود  ،خبر داد.
تير به سينهاش كه از پش��تش خارج شده بود
پلیس
مأموران
گفت:
پلیس،
خبری
پایگاه
خبرنگار
بگوييد.
برايمان
داود
وصيتنامه
و
ها
نامه
گردند.
برنمي
بود
شده
اخذ
گرفتند.با
عهده
بر
را
پرونده
مسئولیت
مورد
انبار
کرد:
نشان
خاطر
است،
شده
با محسن رضايي ،رهس��پار قرارگاه مركزي نامگ��ذاری و فعاليت خ��ود را در پادگان دو
حالیکه
در
باریک
مرز
این
دارد،
وجود
رویا
و
واقعیت
بین
مرز باریکی
در
فر”
هاشمی
“محمدرضا
سرهنگ
 8ميليارد كاالي قاچاق
شهادت
به
دستگاه
اطالعاتی
شدند .امنیت اقتصادی با
دزفول داخل
بازرسی از
دستگیری متهم و
دستور
رياست با بيان
زمانانتظامی
مقام
نظر نيز پلمب شد.این
منزلمان
جمهوري دوبار به
ايشان در
كتابچ��ه
کردهيك
مشکلصورت
رسيد .دو را از یکدیگر برای شما به
كربال در
یکنيروها در
استقرار
کاراز فرداي
انجام كرد.
كوهه آغاز
است،
دادن این
تمیز
دارانخبر به خبرنگار پایگاه خبری
«طاليهاین
آزادانهبه ن��امتشریح
كشاورزي
جهاد
آرشيو
قسمت
در
و
محصل
داود
محورهای
سه در
هسته را
قاچاق
شیرخشک
کامیون
معاونت
ماموران
بوديم .گذشته تیمی از
انبار ،روز
انبارمنبهومراجع
مالك
اينكه در اين خصوص
همس��رم من��زل
آوردند.
تش��ريف
چقدر
دهد
مي
نشان
و
است
شده
چاپ
عشق»
در “شيراز” كشف شد
گويد ...«:از
مالق��ات مى
درباره اين
رضايى
نفره فرماندهي
دوكوهه،
حامل پادگان
در حال جابجایی و حرکت کردن است .در حالیکه رویاهایتان را
پلیس گفت :ماموران یگان امداد فرماندهی
مسجد
یشب
بود.
مشغول
عمومی
چند نفر ازنظارت
برخورد با
داشت:
عنوان
قضائي معرفي شد،
محمدکردند.
شناسایی
استان یزد
مواصالتی
گفتند امشب
بود كه
غروب
شده
ساخته
تيپ فرا
زمان باتشكيل رسمي
امنیتديگر
پاسدارانبر اماکن پلیسنظر من
رس��ولاهلل(ص) ،گزينش
تي��پ 27
اید،بود.برای
شده
شهرستانكيهایا تفریحداودغرق
هنر ،موسیقی
کنیدها ودردر
بررسی م
انتظامی شهرستان “نائین” حین کنترل
رئيس پليس امنيت اقتصادي استان
خاطر
به
كرد.
مي
فعاليت
بس��يج
در
ها
اراكي
همگي و
غذا و و دارو
مغربکارشناسان سازمان
همکاری
منزلتانكار اين
خواهنددربهدستور
صورت ويژه
بيايند .بعد از نماز
قاچاق كاال به مي
دادند
شما
به
را
شان
شهادت
خبر
وقتي
مورد
متوقف و
صالحيتنظر
خودرو مورد
گفت:
بوديم.
ویمتفق
در اين مورد
رسيده بود
مسئوليت
برايراتصدي
مامورانافراد واجد
کنید.
استفاده
خود
تخیل
از
تان
ی
انرژ
این
کردن
وتخلیه
و رصد هوشمندانه خودروهای عبوری در
فارس از کشف  247عدد روشويي و توالت
با
را
م��ا
او
اما
ش��ديم
رفتنش
مان��ع
كم
س��ن
انتخابموفق
بحثاعزام و
اعالمی
قراركهدارد.
ادارهبه دعا و
همراه چند پاس��دار آمدند .شروع
مجموعه انتظامي بود
خشک
تن شیر
تصميمدادند و از
بازرسی قرار
فرماندهي هم من
بهداشت به نشانی در
دس��تور كار
25را در
کامیون،تيپ
اینس��تادي
واحدهاي
چه حال و هوايي داشتيد؟محور چوپانان به یک دستگاه خودروی تریلر
فرنگي قاچاق به ارزش  8ميليارد ريال در
اسفند :
متولد
كه
آخري
شب
كرد.
راضي
اش
حسيني
عشق
و
هزار
یک
انبار
داخل
از
بررسی
در
شدند
صحبت كردند .بعد از صحبتهاي ايشان دعاي
ساعت  6صبح يكي از پاسداران آمد و
طول و
دستگیر
روندي كهمتهم
داد؛ و یک
کشف
گونه مجوز
فاقد هر
قطعي بود؛
قبليام روي انتخاب حاجاحمد
ش��شراروز به
خود قرار
همسرمکهبا از استان های جنوبی کشور به
کانتینردار
“شيراز” خبر داد.سرهنگ “ابراهيم يگانه”
آن شاخه پریده و هر کدام از
شاخه به
مدام از این
اینکه
مي جای
به
آزمایشگاهی
کیت
1656
کشف
داشتم
بود.
چهارشنبه
غروب
برود
خواست
مصرف
تاریخ
کرونا
آزمایشگاهی
کیت
656
كميل هم برقرار ش��د .بعد از ش��هادت فرزندانم
او به سپاه رفت .با خبر
دادند.
مراجع قانونی
تحویل
آش��نا شدم
منتها در آنجا من با يك برادري
سرانجام در روز شنبه بيستوچهار
انجاميد و
شهيددر حرکت بود ،مشکوک و آن
محمودتهران
شديم كهسمت
در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
دیگری
وقت
به
را
آنها
دهید
انجام
بسرعت
و
ناتمام
را
خود
وظایف
نماز ميخواندم .دست روي ش��انهام گذاشت
کشف
شهيد به مالقاتگذشته و
هاي چند
همراه خانواده
متوقفو بعد
خبر داديم
شده است .به پدر
کرونا
گذشته
تاریخ مصرف
کنند«.حاجمحمود
ايش��ان
کارتناس��م
خصوصيفاسد در  36كه
ستاديبه
محموله از قم
یزد با
رئیس پلیس
اینواحدهاي
اینکهنهايي
بیانچارت
،1360
شهبازي»استانبهمن
کردند .وی با بیان اینکه خودرو
همس��رش را
بيان كرد :ماموران پليس امنيت اقتصادي
برومیک معتاد به تلویزیون باشید
شماستاگرکه
موکول کنید .این تصمیم
سازمان
نماینده
به
شده
کشف
اقالم
کلیه
گفت مادر ميخواهم مادر وهب باشي
تربيت
از
ايشان
مالقات
اين
در
رفتيم.
آقا
حضرت
با
دامغان
در
محمود
پيكر
ش��د.
مطلع
همسرش
خودمان،
شرقيكکشورتيپ تهيه
بارگیریشد.شده بود ،افزود :کارشناسان
بود .ما در جريان مذاك��راتمقصد
حامل بار قانونی لبنیات بود اظهار داشت:
با تالش ماموران معاونت نظارت بر اماکن
استان در راستاي طرح مبارزه با احتكار و
بیندیشید.
تان
زندگی
درباره
و
کنید
پیدا
خلوتی
یا اینکه برای خود
ديگر برنميگردم .من دلم ميخواهد مثل امام
وقتي ازاز شهادت
تشييع و به خاك سپرده
قدرداني
جواناني از
هماهنگی با مقام قضائی و اخذ مجوز
استشد .پس
كردند .غذا و دارو تحویل و مالک انبار پس از ارزش این شیرخشک قاچاق را 6میلیارد و  250میلیون
هزار و
بزرگمایک
چنينتهران
عمومی پلیس امنیت
قاچاق ،از دپو سنگ روشويي واقع در يك
این
خاطر
به
اما
برسید؛
تحرک
بی
و
تنبل
دیگران
شاید به نظر
های قانونی پلمب این خودرو باز شده و در
تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی به ریال برآورد کرده اند.
 656کیت آزمایشگاهی تاریخ مصرف گذشته
انبار در بلوار “اميركبير” شيراز مطلع شدند.
کنند.
ی
نم
درک
را
شما
که آنها
جدول
دادسرا معرفی شد.

عوارض جسمی دورکاری بدون شرایط استاندارد چیست؟

طرح :حسین كشتكار | جوان
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بهکارروند.
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شماره 4743

مهمانی های شب یلدا؛
نگرانی اصلی این روزها

تداوم محدودیت ها
در شهرهای قرمز و نارنجی
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،گفت:
محدودیتهای کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی از جمله تهران
ادامه خواهد داشت .محسن فرهادی ،در گفتگو با شبکه خبر ،تاکید
کرد :وضعیت کرونایی در تهران همچنان نارنجی است و همان
محدودیتهای سه هفته پیش در هفته چهارم هم اعمال خواهد شد.
وی افزود :با افزایش تستها در سطح کشور ،مبتالیان سیر...
صفحه ()4

باید آمادگی
قطع اینترنت را
داشته باشیم

هشدار استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مردم ؛

سهل انگاری ،وضعیت را
دوباره قرمز می کند

رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج تاکید کرد؛

شرکت در دورهمی ها و تجمعات
را ترک کنید

نمابر 33234136 :تلفن33234135 :

رئیس بیمارستان معین کرونا در کهگیلویه و
بویراحمد با بیان این که برای مقابله با کرونا مردم
باید دورهمی ها و شرکت در تجعات را ترک کنند
گفت :توان کادر درمان کم شده ولی از بین نرفته
و خستگی زیاده ولی از پای در نیامدهاند .کرونا
ویروس اسفندماه گذشته سر از استان کهگیلویه
و بویراحمد درآورد و رفته رفته به یکسال از شیوع
آن در این استان نزدیک میشویم و در این مدت
 ۳۵۸خانواده را دغدار کرده و همه مسائل مختلف
از جمله اقتصاد و آموزش را تحت تاثیر قرار داده
است .کرونا در این  ۱0ماهه بیش از همه ...

2

در طرح حاج قاسم سلیمانی در استان؛

رئیس سازمان برنامه ریزی استان وعده داد ؛

پایان انتظار  26ساله
جاده پاتاوه دهدشت

2

2

4

تحریمها تا  ۵سال دیگر ادامه دارد؛

سارقان لوله های
شرکت نفت گچساران
دستگیر شدند

عروسی و عزا جلوگیری شد
2

omidemardomdaily
عوارض جسمی
دورکاری بدون شرایط
استاندارد چیست؟

2

«بار خدايا! دوست بدار هر كس كه جانشينان من و امامان ا ّمتم را پس از من دوست
مىدارد ،و دشمن باش با هر كسى كه با آنان دشمنى مىكند ،و يارى كن هر كسى را
كه يارىشان مىكند ،و فرو گذار هر كسى را كه آنان را فرو مىگذارد ،و زمين را از وجود
حجت تو را بر پاى دارد ـ خواه آشكار باشد وخواه پنهان و گمنام ـ
شخصى از آنان كه ّ
حجت و برهان و نشانههايت ،از ميان نروند».
ُتهى مدار تا دين تو و ّ

3

از برگزاری دورهمی در شب یلدا خودداری کنید
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :با فوت 2۳2بیمار دیگر از
مبتالیان قطعی در  24ساعت گذشته ،شمار
جانباختگان قطعی این بیماری در کشور به ۵۱
هزار و  ۷2۸نفر رسید.
سیما سادات الری روز جمعه با اعالم آخرین
آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران
افزود :در  24ساعت گذشته تا ظهر امروز
( 2۱آذر  )۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی  ۹هزار و  ۵4۹بیمار جدید مبتال
به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد و  ۵هزار
و ۷60نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۱میلیون و
۹2هزار و  6۱۷نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :خوشبختانه
تاکنون  ۷۸۷هزار و ۸۵۳نفر از بیماران ،بهبود
یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنین ۵هزار و  ۷60نفر از بیماران مبتال به
کووید  ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.
الری افزود :در حال حاضر  ۳4شهرستان در
وضعیت قرمز 260 ،شهرستان نارنجی و ۱۵4
شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

است ،در هفته و چند روز گذشته با اعمال
محدویت های مصوب و همکاری خوب مردم
و نهاد های متولی شاهد کاهش جدی هم در
بحث بستری بیماران و هم مرگ بودیم.
وی ادامه داد :همکاران ما در جدالی سخت با
کوید  ۱۹و مشغول خدمت رسانی به بیماران
هستند و انتظار مدافعان سالمت این است که
هموطنان با تداوم همکاری با کادر درمان از
برگزاری هرگونه دورهمی ومهمانی درشب یلدا
خودداری کنند.
بر اساس این گزارش ،تعداد جان باختگان روز
گذشته (پنجشنبه) کرونا در ایران 2۸4نفر بود.
ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹از اواخر
سال  20۱۹در شهر ووهان چین مشاهده و
در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد به
طوری که سازمان بهداشت جهانی در اسفند
( ۹۸فوریه  )2020بروز پاندمی (همه گیری
جهانی) این بیماری را تأیید کرد.
بیماری کووید ۱۹بر اساس آمار رسمی کشورها
تاکنون بیش از  6۸میلیون نفر را در دنیا مبتال
کرده و بیش از یک میلیون و  ۵00هزار نفر نیز
بر اثر این بیماری جان خود را از دادهاند .ایران
از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن
نسبت جمعیت نهمین کشور دنیاست .تعداد
فوت کرونا در آمریکا ،برزیل ،هند ،مکزیک،
انگلیس ،ایتالیا ،فرانسه و اسپانیا بیش از ایران
بوده است.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه

چگونه از سکته قلبی مطلع شویم؟

یک حرکت تحولی انجام شود که این هم در
الیحه بودجه  ۱400صورت نگرفته است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:
از مجلس شورای اسالمی انتظار داریم که طبق
اختیارات قانونی و توان خود ،با اصالح الیحه
بودجه  ۱400دو عامل جلب مشارکت مردم در
سرمایه گذاریها و رفع فقر را در آن اعمال کند.
رضایی ،تصویب قانون اقدام راهبردی لغو
تحریمها در مجلس را حداقل سیلی به گوش
آمران اوضاع اقتصادی و اقدامات تروریستی در
کشورمان دانست.
وی با اشاره به تصویب این قانون گفت :چون
این مصوبه مجلس را مغایر با سیاستهای
کلی ندیدیم ،وارد بحث نشدیم و اص ً
ال چنین
موضوعی را در دستور کار نگذاشتیم .این
مصوبه ،مطابق با سیاستهای کلی امنیت ملی
است.
رضایی افزود :توقف اجرای پروتکل الحاقی که
ایران داوطلبانه آن را پذیرفته آن هم با شرایطی
که مجلس برای طرفهای اروپایی قرار داده
مطابق با برجام است و تصویب این قانون ،اقدام
مطلوبی بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
انتظار این است که دولت با مجلس همکاری
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سالمت
کند و جلوی فشارهای ظالمانه آمریکا و اروپا به
ملت و امنیت ملی را بگیرد.
وی افزود :تجربه نشان داده است که اگر در
روابط خارجی ،دستمان خالی باشد به هیچ
امتیازی نخواهیم رسید و هر چه از ابزار و
امکانات بیشتری در مذاکرات برخوردار باشیم
پیشرفتمان بیشتر است.
رضایی گفت :بر اساس این تجربه تا وقتی به
غنی سازی  20 ۳0-درصد نرسیده بودیم و
تعداد سانتریفیوژهایمان افزایش نیافت هیچ
وقت دنیا حاضر به مذاکره با ما نمیشد.
وی افزود :ما وقتی قدرتمند میشویم میتوانیم
حقمان را بگیریم ،اما هیچ گاه از قدرتمان برای
جنگ استفاده نکردیم و نمیکنیم بنابراین این
مصوبه مجلس یکی از ابزارهای مؤثر دولت برای
احقاق حق ملت ایران در مذاکرات هستهای
است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به
اختالف نظر دولت با مجلس درباره این مصوبه،
تاکید کرد :باید از هر نوع اختالف در کشور
جلوگیری شود و قوای سه گانه باید به قانون
عمل کنند .با توجه به مشکالت مردم و جامعه،
وحدت و همکاری میان قوا در رفع مشکالت،
بسیار مؤثر است.

چاپ و لیتوگرافی  :فرهنگ

از برگزاری  ۴۵مراسم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه
و بویراحمد از نزدیک شدن پایان انتظار 26
ساله مردم در جاده پاتاوه دهدشت خبر داد و
گفت :جاده ملی «پاتاوه-دهدشت» هم اکنون
 ۹۳درصد پیشرفت فیزیکی دارد .به گزارش
امید مردم؛ علی سلحشوری در بازدید نماینده
مردم شهرستانهای بویراحمد ،دنا و مارگون در
مجلس شورای اسالمی از جاده پاتاوه-دهدشت
اظهار داشت :جاده «پاتاوه-دهدشت» هم اکنون
 ۹۳درصد پیشرفت فیزیکی دارد که افتتاح...

ریسک خطرناک دولت در بودجه ۱۴۰۰
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :چه
بایدن رئیسجمهور آمریکا شود و چه ترامپ
تحریمها تا چهار ،پنج سال دیگر ادامه خواهد
داشت.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام با تحلیل الیحه بودجه  ۱400گفت:
اینکه فروش دو میلیون و  ۳00هزار بشکه
نفت در الیحه بودجه مبنای طرح ریزی درآمد
دولت باشد معنیاش این است که همچنان
میخواهیم به روابط خارجی و رفتار کشورهای
دیگر نگاه کنیم در حالی که کام ً
ال روشن است
که چه بایدن تائید شود و چه ترامپ بتواند از
دیوان عالی آمریکا اوضاع را برگرداند ،تحریمها
تا چهار  -پنج سال دیگر ادامه خواهد داشت.
رضایی هشدار داد :ترامپ جمهوری خواه و چه
بایدن دمکرات در پی این هستند که تحریمهای
اقتصادی را به عنوان فشار روی گرده ملت ایران
ادامه دهند و اینکه ما بخواهیم بودجه ،مخارج
و درآمدهای دولت را بر اساس اتفاقی از بیرون
مرزها تعیین کنیم ریسک خطرناکی است و
معلوم میشود که نمیخواهیم از تحوالت درس
بگیریم و روی پای خود بایستیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید
کرد :ساختار بودجه باید بر اساس سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساسی تنظیم شود در حالی که این کار
انجام نشده است.
وی افزود :در این چارچوب باید نقش مردم
را در امور زیربنایی و عمرانی تعریف کنیم و
مشوقاتی برای آنان در نظر بگیریم و به تدریج
این فعالیتها را به ملت واگذاریم.
رضایی لزوم توجه به محرومیت و فقرزدایی را
در الیحه بودجه ضروری دانست و گفت :دولت
ایران یکی از دولتهای ثروتمند است که با
استفاده از شرکتهای دولتی ،معادن و امالک
میتواند با توزیع عادالنه ،شبیه آنچه در سهام
عدالت انجام شد بخش عظیمی از محرومیت و
فقر را در سال  ۱400برطرف کند ،اما چنین
تحولی نیز در الیحه بودجه دیده نمیشود.
وی افزود :انتظار میرفت که برای مشارکت
مردم در سرمایه گذاریهای زیربنایی و رفع فقر
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عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی
با اشاره به تهدید قطع اینترنت از طرف
کشوری مانند آمریکا ،گفت :ما باید آمادگی
داشته باشیم در صورت قطع اینترنت اگر
خدماتدهنده و خدمتگیرنده در داخل
کشور هستند ،مشکلی برای شبکه و ارائه
خدمت وجود نداشته باشد.
به گزارش امید مردم به نقل از ایسنا
طرح شبکه ملی اطالعات در کشور از
اواخر سال  ۱۳۸4مطرح و مهمترین دلیل
پیادهسازی این شبکه در آن سال کاهش
وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعالم
شد؛ اما اساس شبکه ملی از سال ۱۳۹2
در شورای عالی فضای مجازی بازتعریف
شد .در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه
ملی اطالعات» تصویبشده در سال ۱۳۹۵
نیز آمده که شبکه ملی اطالعات به عنوان
زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی ،شبکه
همه شبکههای کشور است.
همان زمان شورای عالی فضای مجازی در
تشریح خدمات پایه کاربردی شبکه ملی
اطالعات ،این خدمات را بخش غیر قابل
اجتناب از این شبکه دانست که دارای
جنبهی راهبردی با مخاطب داخلی باالیی
هستند .مرکز داده (میزبانی و ذخیرهسازی)،
خدمات نام و نشانگذاری ،جویشگر،
رایانامه ،پیامرسانهای ارتباطی ،هاب پیام
و مراکز تبادل اطالعات و نیز اکثر خدمات
رایانش ابری ،از مهمترین خدمات باکیفیت
شبکه ملی اطالعات اعالم شدند.
در این راستا و به نقل از وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،حمید فتاحی -رییس
هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات
زیرساخت و رسول جلیلی-استاد دانشگاه
و عضو شورای عالی فضای مجازی -در
نشست نقد و اندیشه با موضوع «شبکه ملی
اطالعات ،انتظارات و چشماندازها» ،با اشاره
به اقدامات انجامشده درباره شبکه ...

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :همت اهلل دانش

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به روند کاهشی
ورودی به بیمارستانها پس از اعمال محدودیتها ،گفت :برای اینکه
از دو هفته محدودیت استفاده مطلوبی داشته باشیم باید در بازگشت
به کار و زندگی عادی با احتیاط عمل کنیم.دکتر مسعود مردانی،
با اشاره به بازگشاییهای جدید صورت گرفته ،گفت :اگر به همین
منوال بازگشاییها انجام شود ،مجددا موارد جدید بیماری ...
صفحه ()4

 10نشانه حمله قلبی
مردم ازبرگزاری هرگونه دورهمی در شب
یلدا خوداری کنند
الری گفت :نگرانی ما در مجموع در وزارت
بهداشت از برگزاری دورهمیها در شب یلدا

و حتی قطرات تنفسی از طریق دهان ،بینی
و چشم به افراد منتقل میشود .تنگی نفس،
خستگی و بدن درد ،اختالل در بویایی و چشایی
و مشکالت گوارشی از جمله عالئم بیماری
کووید  ۱۹است .بیش از  ۸0درصد مبتالیان به
ویروس دچار بیماری خفیف میشوند.
محدودیتهای جدید کرونایی از شنبه اول
آذر در  44۸شهر شامل  ۱60شهر با وضعیت
قرمز 20۸ ،شهر با وضعیت نارنجی و  ۸0شهر
با وضعیت زرد به مدت دو هفته اجرا میشود.
با رنگ برخی شهرها از جمله تهران که بر
اساس اعالم وزارت بهداشت از  ۱۵آذر از قرمز
به وضعیت نارنجی تغییر وضعیت داده است،
میزان محدودیت ها در شهرهایی که مانند
تهران از وضعیت قرمز به نارنجی رسیده اند،
کاهش یافته ،برخی مشاغل مانند پاساژها،
فروشگاههای بزرگ ،فروشگاههای لباس ،اسباب
بازی ،مراکز خرید و فروش خودرو و امالک،
قنادی ها و بستنی فروشی ها بازگشایی می
شوند اما تردد بین شهری با خودروهای پالک
غیر بومی ممنوع است و هر گونه تردد با خودرو
از ساعت  2۱تا چهار صبح از این پس نه تنها
در شهرهای قرمز بلکه در شهرهای نارنجی هم
ممنوع است .علیرضا رئیسی ،سخنگوی ستاد
ملی کرونا گفته است :وضعیت نارنجی در تهران
شکننده است.

امید مردم را آنالین بخوانید

www.omidkb.irهای
حمالت و عارضه های قلبی در همه دنیا یکی از علت
اصلی مرگ و میر محسوب می شود ،شما در مورد نشانه
های حمله قلبی چیزهای مختلفی شنیده اید اما آیا می دانید
پزشکان آمریکایی  10نشانه اصلی را چه می دانند؟
بنیاد قلب آمریکا در گزارشی نوشته است :بیماری های قلبی
و عروقی بیش از همه انواع سرطان جان افراد را می گیرد.
اما عارضه های قلبی کدامند؟ آیا همه آنها سکته یا حمله
قلبی هستند؟ از نظر علمی عارضه های قلبی به  4دسته زیر
تقسیم می شود.
عارضه های قلبی کدامند؟
حمالت قلبی! در این عارضه جریان ورود خون (در حقیقت
اکسیژن) به قلب قطع می شود .حمالت قلبی در اثر انسداد
عروق ایجاد می شود.
نارسایی قلب! این اتفاق زمانی رخ می دهد که قلب قادر به
پمپاژ خون نباشد.
بیماری کرونر قلب یا  :CHDزمانی ایجاد می شود که در دو
شریان کرونر قلب شما ،پالک جمع شود .بیشترین مرگ ها به
علت عارضه قلبی به دلیل همین بیماری کرونر رخ داده است.
سکته های مغزی! شاید تاکنون فکر می کردید که سکته
مغزی ربطی به عارضه قلبی ندارد اما این تصور اشتباه است،
زمانی که قلب نتواند به هر دلیلی خون به مغر برساند ،مغز
دچار سکته می شود.
 .1درد در شانه و سینه
مدتهاست که درد قفسه سینه ،به ویژه در سمت چپ نزدیک
قلب ،نشانه ای از حمله قلبی قریب الوقوع است .این درد،
ناشی از مرگ سلولهای عضالنی قلب است .سفتی و فشار بر
روی قلب گاهی اوقات آنقدر دردناک و زیاد می شود که انسان
درد را در ناحیه شانه حس می کند .علت نیز مستقیماً به علت
قطع شدن جریان خون به قلب یا جریان نامنظم رخ می دهد.
درد شدید ناگهانی در شانه معموالً نشان دهنده مشکلی در
قلب نیست بلکه اگر این درد به صورت تدریجی ایجاد شود،
می تواند نشانه ای از عارضه قلبی باشد.
 .2خروپف و مشکالت خواب
خروپف و مشکالت خواب مانند بی خوابی و وقفه تنفسی
ارتباط مستقیمی با بیماری های قلبی و سایر مشکالت قلبی-
عروقی دارد.
وقفه تنفسی در خواب ،باعث ایجاد الگوی خواب ناسازگار می
شود که می تواند قلب را تحت فشار قرار دهد .انجمن قلب
آمریکا اعالم کرده است که وقفه تنفسی خواب از خواب آرام
جلوگیری می کند و با فشار خون باال ،آریتمی ،سکته مغزی
و نارسایی قلبی همراه است .وقفه تنفسی یا مشکالت خروپف
که به یکباره در فرد پدیدار می شود می تواند نشانه ای از
عارضه قلبی باشد.
 .3مشکل در عملکرد جنسی
اختالل نعوظ می تواند ناشی از رابطه نامناسب بین جریان
خون از قلب به آلت تناسلی مرد باشد ،که نشانگر آترواسکلروز
احتمالی یا تنگی عروق است.در تحقیقی دیگر آمده است:
اختالل عملکرد جنسی به شدت به بیماری قلبی عروقی
مربوط می شود .بیماران مبتال به بیماری قلبی در صحبت
های خود با پزشکان گفته اند که بعد از بیمار شدنشان با
عدم عالقه به رابطه جنسی ،نارضایتی جنسی و کاهش دفعات
فعالیت جنسی روبرو شده اند.
 .4ضربان قلب نامنظم
آریتمی یا ضربان قلب نامنظم یعنی قلب خون را در ریتم
طبیعی خود پمپ نمی کند نیز از عالئم دیگر عارضه های
قلبی به شمار می رود .انجمن ریتم قلب در امریکا نیز اعالم
کرده که فشار خون باال و بیماری عروق کرونر (انسداد در لوله
های قلب) از دالیل اصلی اختالالت عروق خونی است .مانند
ضربان قلب نامنظم.
 .5درد دهان ،لثه و فک
دکتر توماس بویدن  ،جونیور پزشک آمریکایی می گوید :لثه
های شما بسیار عروقی هستند ،به این معنی که پر از رگ
های خونی هستند و دهان نیز پر از باکتری است .اگر الیه لثه
را کمی زخمی کنید ،آنگاه باکتری ها با جریان خون به همه
بدن می رسند .و همین باعث التهاب می شود .داشتن زخم
های باز و قسمت های آلوده دهان اجازه می دهد چیزهای
بدی به قلب شما مستقیماً وارد شود و بر سالمتی آن تاثیر
منفی بگذارد.درد از قلب تا اطراف ناحیه فک هم که از عالئم
رایج حمله قلبی به شمار می رود ،به ویژه در خانم ها .درد فک
به تنهایی یک عالمت قوی برای حمله قلبی نیست .وقتی درد
فک با درد قفسه سینه یا سایر عالئم موجود در لیست جفت
می شود ،زمانی است که باعث نگرانی می شود.
 .6پاهای پف کرده
تورم پاها می تواند نشانه نارسایی قلبی باشد .ممکن است در
پایان روز کفش و یا شلوار خود را در بیاورید و متوجه متورم
شدن پاهای خود شوید این بعد از پوشیدن لباس یا کفش
تنگ نشانه مشکل خاصی نمی تواند باشد اما اگر در شرایط
عادی پاهای شما ورم و پف کرده یکی از علل اصلیش را می
توان جریان نامناسب خود در بدن دانست.
 .7تنگی نفس و خستگی
انجمن قلب آمریکا اعالم کرده است که تنگی نفس شاخص
نارسایی قلبی است .نشانه های تنگی نفس عبارتند از:
دشواری تنفس در حالت خوابیده صاف
احساس خستگی یا بی قراری بعد از خواب
 .8گیجی یا سبکی سر
احساس سرگیجه یا سبکی سر  -یا حتی غش کردن  -می
تواند نشانه محدود شدن جریان خون در مغز باشد .سرگیجه
و غش نیز می تواند ناشی از افت فشار خون باشد .همچنین
می گویند که سرگیجه  ،به ویژه هنگام ایستادن ،یک عالمت
بسیار شایع برای افراد مبتال به نارسایی قلبی است.
 .9سرفه مداوم
سرفه مداوم همیشه عالمت مشکل قلبی نیست ،زیرا این
یک عالمت شایع در بسیاری از بیماری های شایع مانند
سرماخوردگی  ،آنفوالنزا و برونشیت است .سرفه بی پایان می
تواند نشانه تجمع مایعات در ریه های شما باشد که نشانه
نارسایی احتقانی قلب است.
 .10عرق سرد
فکر نکنید که یکی از نشانه های قطعی عارضه قلبی عرق
کردن است و بعد از آن حتما دچار حمله قلبی می شوید.
تعریق یک عملکرد طبیعی و سالم است که بدن برای خنک
شدن از آن استفاده می کند .در حالی که شما هیچ نوع
فعالیت بدنی انجام نمی دهید ،تعریق  ،به ویژه تعریق سرد،
ممکن است نشانه ای از یک مشکل در قلب باشد ،به ویژه
هنگامی که با درد قفسه سینه همراه است.

کاریکاتور

عضو شورای عالی فضای مجازی:

باید آمادگی قطع اینترنت را داشته باشیم

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی
با اشاره به تهدید قطع اینترنت از طرف
کشوری مانند آمریکا ،گفت :ما باید آمادگی
داشته باشیم در صورت قطع اینترنت اگر
خدماتدهنده و خدمتگیرنده در داخل
کشور هستند ،مشکلی برای شبکه و ارائه
خدمت وجود نداشته باشد.
به گزارش امید مردم به نقل از ایسنا
طرح شبکه ملی اطالعات در کشور از
اواخر سال  ۱۳۸۴مطرح و مهمترین دلیل
پیادهسازی این شبکه در آن سال کاهش
وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعالم
شد؛ اما اساس شبکه ملی از سال ۱۳۹۲
در شورای عالی فضای مجازی بازتعریف
شد .در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه
ملی اطالعات» تصویبشده در سال ۱۳۹۵
نیز آمده که شبکه ملی اطالعات به عنوان
زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی ،شبکه
همه شبکههای کشور است.
همان زمان شورای عالی فضای مجازی در
تشریح خدمات پایه کاربردی شبکه ملی
اطالعات ،این خدمات را بخش غیر قابل
اجتناب از این شبکه دانست که دارای
جنبهی راهبردی با مخاطب داخلی باالیی
هستند .مرکز داده (میزبانی و ذخیرهسازی)،
خدمات نام و نشانگذاری ،جویشگر ،رایانامه،
پیامرسانهای ارتباطی ،هاب پیام و مراکز
تبادل اطالعات و نیز اکثر خدمات رایانش
ابری ،از مهمترین خدمات باکیفیت شبکه
ملی اطالعات اعالم شدند.
در این راستا و به نقل از وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،حمید فتاحی -رییس
هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات
زیرساخت و رسول جلیلی-استاد دانشگاه و
عضو شورای عالی فضای مجازی -در نشست
نقد و اندیشه با موضوع «شبکه ملی اطالعات،
انتظارات و چشماندازها» ،با اشاره به اقدامات
انجامشده درباره شبکه ملی اطالعات در
بخشهای زیرساختی و ارتباطی ،به تمرکز
بر الیه خدمات و ارائه خدمات تاکید کردند
و از متولیان این حوزهها خواستند که به
وظایف خود در این بخشها عمل کنند.
شبکه ملی اطالعات
از اینترنت مستقل نیست
رسول جلیلی در پاسخ به سوالی درباره
وضعیت حال حاضر شبکه ملی اطالعات،
با بیان اینکه شبکه ملی اطالعات نگاشتی
از شبکه جهانی اینترنت بر جغرافیای ایران
است ،گفت :شبکه ملی اطالعات در طول
شبکه جهانی اینترنت در ایران است و این
طور نیست که شبکه ملی اطالعات چیزی
مستقل از شبکه اینترنت باشد.
وی با اشاره به بحث استقالل در شبکه ملی
اطالعات ،افزود :بحث استقالل در اسناد
باالدستی به معنی حکمرانی و مدیریت و
اینکه کدام قوانین کشور در این بستر اعمال
میشود.
عضو شورای عالی مجای مجازی به سند
ابالغی مهرماه امسال اشاره کرد و گفت :بر
اساس این سند شبکه ملی اطالعات در مدل
مفهومی چند الیه از الیههای ارتباطات،
فناوری اطالعات ،خدمات پایه و دو الیه
باالیی آن خدمات عمومی و محتوا تشکیل
شده که سه الیه ابتدایی از ارکان اصلی
شبکه ملی اطالعات است .وضعیت ما در
الیه ارتباطات از الیه فناوری اطالعات بهتر
است و این الیه نیز وضعیت بهتری از الیه
خدمات پایه دارد اما در این الیه وضعیت
مناسبی نداریم.

مردم مشکالت برنامه شاد را به اشتباه
از شبکه ملی اطالعات میدانند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هماکنون
تقریبا تمام مردم ایران کاربر فضای مجازی
هستند ،تصریح کرد :به دلیل اینکه مردم از
طریق الیه خدمات و محتوا از امکانات این
شبکه استفاده میکنند اگر در این الیه
مانند برنامه شاد مشکالتی وجود داشته
باشد به اشتباه آن را از زیرساخت شبکه ملی
اطالعات میبینند.
جلیلی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در
حوزه ارتباطات به نمایندگی از دولت
سرمایهگذاری مناسبی داشته و دارد ،تصریح
کرد :در این حوزه وضعیت مطلوبی داریم اما
با توقعات و انتظارات مردم فاصله دارد که
البته این فاصله همیشه باقی میماند .بخش
خصوصی نیز به دالیل مختلف سرمایهگذاری
مناسبی نداشته و شتاب باالی فناوری و
افزایش انتظارات مردم باعث افزایش شکاف
بین توقعات و آنچه داریم شده است.
وی به وضعیت نامناسب خدمات پایه
فضای مجازی اشاره کرد و گفت :در حوزه
شبکههای اجتماعی ،پیامرسانها و جویشگر
در چند سال گذشته اقدامات مختصری انجام
شد اما دولت باید برای ایجاد انگیزه و توجیه
اقتصادی سرمایهگذاری کند یا شرایطی را
برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم
کند که البته در بخشهایی این حمایت
انجام شده است .در حوزه پیامرسانهای
داخلی باید خدماتی در نظر گرفته شود
تا برای صاحبان این پیامرسانها صرفه
اقتصادی داشته باشد تا بتوانند برنامهای
برای پنج سال خود داشته باشند.
نباید با قطع اینترنت ،مشکلی در ارائه
خدمت ایجاد شود
این عضو حقیقی شورای عالی فضای
مجازی با اشاره به تهدید قطع اینترنت از
طرف کشوری مانند آمریکا ،تصریح کرد :ما
باید آمادگی داشته باشیم در صورت قطع
اینترنت اگر خدماتدهنده و خدمتگیرنده
در داخل کشور هستند ،مشکلی برای شبکه
و ارائه خدمت وجود نداشته باشد.
جلیلی به وظیفه دیگر بخشها در حوزه
شبکه ملی اطالعات اشاره کرد و افزود :به
طور مثال در حوزه محتوا صدا و سیما که
مسوولیت صوت و تصویر فراگیر را بر عهده
گرفته ،اگر امروز در دوران کرونا مردم به
اندازه کافی سرگرمی در اختیار ندارند و
محتوای ناهنجار خارجی را استفاده کنند
اشکال از صدا و سیما است.
وی به وضعیت مبهم تنظیمگری خدمات
نوین اشاره کرد و گفت :در حال حاضر
مشخص نیست تنظیمگری خدمات نوین بر
عهده چه بخشی است و نیاز به تعاملی بین
وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی
و شورای عالی فضای مجازی برای تعیین
تکلیف این حوزه وجود دارد.
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی
با اشاره به تالش وزارت ارتباطات برای ارائه
سرویس بهتر در برنامه شاد ،گفت :وزارت
ارتباطات زمینه ارائه خدمات به جمعیت
 ۱۰میلیونی را فراهم کرده است و من قبل
از گالیه از وزارت ارتباطات در این حوزه از
مرکز ملی فضای مجازی گالیه کردم ،زیرا
این مرکز باید هماهنگی بین متولیان این
حوزه را برای ارائه خدمت بهتر فراهم کند.
خیلی از دانشآموزان در دورترین نقاط
کشور میخواهند از خدمات شاد بهرهمند
شوند اما به محض اختالل در این برنامه از

پیامرسان خارجی استفاده میکنند که این
بسیار خطرناک است.
جلیلی با اشاره به رشد فناوری ،نیاز مردم،
کرونا و رقبای سخت ،تاکید کرد :این موارد
در کنار هم ،عرصه را برای ما در حوزه فضای
مجازی سخت کرده است.
امنیت وتابآوری شبکه ملی اطالعات
مهم است
وی انتقادها در این حوزه را وارد دانست و
افزود :امنیت وتابآوری شبکه ملی اطالعات
به عنوان یک شبکه حیاتی بسیار مهم است
و اینکه در تجهیزات زیرساخت این شبکه
تجهیزات آمریکایی داریم یعنی تابآوری
مناسبی ندارد البته وظیفه وزارت ارتباطات
هم احیای صنعت داخلی نیست و این مسئله
مشترک همه کشور است.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف ،وضعیت
خرید الکترونیکی کاال ،تولید اپلیکیشنها
و مسیریابها را در کشور مناسب ارزیابی
کرد و گفت :صادرات و واردات پهنای باند به
نسبت تولید در کشور در مقایسه با کشوری
مانند کره جنوبی وضعیت مناسبی ندارد.
وی درباره فعالیت شبکههای اجتماعی
خارجی ،افزود :این شبکهها بر اساس
مصوبات سال  ۹۶میتوانند با دریافت مجوز
در کشور فعالیت کنند.
جلیلی به عنوان یک عضو حقیقی شورای
عالی فضای مجازی با اعالم اینکه ما ۱۰۰
درصد با قطع اینترنت مخالفیم ،تصریح کرد:
هیچکس در جمهوری اسالمی فقط قائل به
شبکه ملی اطالعات نیست و ما همه نیاز
به اینترنتی بسیار خوب داریم و همینطور
که لحظهای قطعی برق زندگی ما را دچار
اختالل و تاریکی میکند ،ما اینترنت بدون
قطعی را به عنوان یکی از خدمات شبکه ملی
اطالعات در تمام نقاط جغرافیایی کشور نیاز
داریم و واجب است.
همه در جعلی بودن
عنوان اینترنت ملی ،اتفاق نظر دارند
همچنین حمید فتاحی -معاون وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات -با بیان اینکه
بیش از  ۱۴سال از طرح موضوع شبکه ملی
اطالعات میگذرد ،گفت :در طول این سالها
این شبکه با عناوین و اسامی مختلف مانند
اینترنت ملی که امروز همه در جعلی بودن
این عنوان اتفاق نظر دارند تا شبکه ملی
اینترنت برای این مفهوم استفاده شده است.
وی با اشاره به برنامه آموزشی شاد و استفاده
فراگیر از آن ،افزود :با توجه به شرایط و
زمان راهاندازی ،این برنامه قابل قبول است
اما نسبت به آنچه که باید باشد نقصهایی
دارد و باید ببینیم وقتی کاربری در مواجه
با برنامهای مانند شاد به مشکل برمیخورد،
اشکال به کجا برمیگردد .امروز در کشور هر
کجا نقصی در پلتفرمی یا برنامهای وجود
داشته باشد عنوان میشود که شبکه ملی
اطالعات مشکل دارد یا کامل نیست.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به
استانداردهای تدوینشده در سند شبکه
ملی اطالعات اشاره کرد و افزود :وزارت
ارتباطات بر اساس همین اسناد تدوینشده
در شورای عالی فضای مجازی توانست
عقبماندگی چندین ساله در حوزه توسعه
زیرساختها را انجام دهد به طوری که در
سال  ۹۲کمتر از  ۳۰۰هزار کاربر در حوزه
پهن باند داشتیم اما هماکنون بیش از ۷۰
میلیون کاربر موبایل و ثابت از این خدمات
استفاده میکنند.

نارضایتی از یک پلتفرم به معنی
کمکاری در شبکه ملی اطالعات نیست
فتاحی ،به خدمات بانکی ،ویدیویی و خرید
و فروش کاال به عنوان سرویسهایی که
در بستر شبکه ملی اطالعات ارائه میشود
اشاره کرد و گفت :بخشی از خدمات نیز
به توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات
مانند خدمات ابری ،دیتاسنترها و پلتفرمها
برمیگردد که در کشور انجام شده است.
اینکه کاربری از پلتفرمی یا برنامهای
نارضایتی داشته باشد به معنی کمکاری
در اجرای شبکه ملی اطالعات نیست و باید
بررسی شود چه میزان از این نارضایتی به
عملکرد در حوزه این شبکه و چه میزان
به عملکرد بخشهای دیگر در این حوزه
برمیگردد.
وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات
در حوزه شبکه ملی اطالعات ،تصریح
کرد :نمیتوانیم از این وزارتخانه در حوزه
محتوایی و فرهنگی انتظاراتی داشته باشیم
چرا که تکلیفی در این حوزه ندارد.

پلتفرمهایی با کاربران دهها میلیونی در
شبکه ملی اطالعات خدمت میدهند
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
با اشاره به مشکالت شاد اظهار کرد :اینکه
خانوادهای یا دانشآموزی در گوشهای از
کشور به دلیل مشکالت این برنامه از وزارت
ارتباطات انتقاد کند ،حق دارد و مشکلی
نیست اما اینکه نخبگان و افراد صاحب فکر
و رسانه که میدانند مشکالت در شاد یا
پلتفرمهای دیگر مربوط به وزارت ارتباطات
ت ارتباطات
نیست اما این مشکالت را به وزار 
نسبت دهند و متهم کنند ،درست نیست.
فتاحی به تفاوت وضعیت زیرساختها قبل
از سال  ۹۳و بعد از آن اشاره کرد و افزود:
در حال حاضر خدمات بانکداری الکترونیک،
مسیریابها ،خدمات حمل و نقل اینترنتی
و VODها که کاربران چند ده میلیونی
دارند بر بستر شبکه ملی اطالعات سرویس
میدهند و اگر امکان ارائه این خدمات از
سرویسدهندگان ایرانی وجود نداشت تمام
این خدمات از طرف سرویسدهندگان
خارجی ارائه میشد و از اقتصاد ،اشتغال و
دانش آن محروم بودیم و مشکالت بسیاری
در حوزه مختلف ایجاد میکرد.
وی با اشاره به راهاندازی مرکز داده شهید
سلیمانی برای ارائه خدمات پایه شبکه ملی
اطالعات ،تاکید کرد :این در حالی است
که بر اساس اساسنامه شرکت ارتباطات
زیرساخت این کار در قالب وظیفه این
شرکت نیست و باید بخش خصوصی انجام
دهد ،همین طور که در بخش خدمات
ابری ،دیجیتال و دیتاسنترها ورود کرده و
توانسته است موفق باشد .همین شرکتها
وارد کسبوکار پیام رسانها نشدند و همین
موضوع نشان میدهد که مشکل زیرساختی
وجود ندارد و مشکل در جای دیگری است
که باید بررسی شود.
شبکه ملی اطالعات از سوی مرکز ملی
فضای مجازی رصد میشود
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
تصریح کرد :اینکه صدا و سیما گزارش
آنچنانی تهیه کند که مثال شبکه ملی
اطالعات در حد  ۲۰یا  ۲۵درصد انجام
شده است نشان از بیانصافی و غرضورزی
سیاسی است چرا که تمام اقدامات ما در
حوزه شبکه ملی اطالعات از طرف مرکز ملی
فضای مجازی رصد میشود و گزارشها به
این مرکز ارائه شده است.
فتاحی اختالف مبانی را باعث برداشتهای
متفاوت از میزان پیشرفت کار در شبکه ملی
اطالعات عنوان کرد و افزود :تمام متولیان
و بخشهای مختلف بدون جانبگیریهای
سیاسی در این حوزه با هم تالش کنند تا
زیستبوم این حوزه شکل بگیرد ،زیرا همه
و بهخصوص بخش خصوصی و فعاالن این
حوزه در ابتدا منتفع میشوند.
وی تصریح کرد :ما در حوزه زیرساختها
که وظیفه وزارت ارتباطات بوده ،در حدود
 ۸۰درصد کار را انجام دادهایم اما اگر از
منظر حکمرانی و زیستبوم فضای مجازی
نگاه کنیم در حدود  ۳۰درصد در کشور کار
شده است که بخشهای دیگری از دولت و
حاکمیت نیز در این بخش مسوولیت دارند.
فتاحی با اشاره به رشد  ۱۰۰۰درصدی
ترافیک شبکه ملی اطالعات نسبت به سال
 ،۹۶افزود :تنها مشکلی که دوستان منتقد
اشاره میکنند پیامرسانها و شبکههای
اجتماعی است که باید در جای دیگری
پیگیری شود.

ماسک بزنید؛ صدای کرونا هم درآمد

جامعه

مهمانی های شب یلدا؛
نگرانی اصلی این روزها

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به روند کاهشی
ورودی به بیمارستانها پس از اعمال محدودیتها ،گفت :برای
اینکه از دو هفته محدودیت استفاده مطلوبی داشته باشیم باید
در بازگشت به کار و زندگی عادی با احتیاط عمل کنیم.
دکتر مسعود مردانی ،با اشاره به بازگشاییهای جدید صورت
گرفته ،گفت :اگر به همین منوال بازگشاییها انجام شود ،مجددا
موارد جدید بیماری افزایش خواهند یافت .مردم باید بدانند این
ویروس با هیچکس شوخی ندارد.
وی درباره وضعیت ورودی بیمارستانها ،اظهار کرد :پس از اعمال
محدودیتهای دو هفتهای ورودی بیمارستانها و روند بستری
بیماران کاهش یافته است ولی مجددا احتمال افزایشی شدن این
روند وجود دارد .برای اینکه از دو هفته محدودیت قبلی استفاده
مطلوبی صورت گیرد باید در بازگشت به کار و فعالیت عادی با
احتیاط رفتار کنیم.
این متخصص بیماریهای عفونی با تاکید بر اینکه برگزاری
مراسم شب یلدا ،نگرانی اصلی این روزهای متخصصان و کادر
درمان است ،تصریح کرد :ما از بدو شیوع کرونا بسیاری از عادات
و سنتهای خود را بر خالف سالهای قبل ترک کرده یا تغییر
دادیم .نوروز  ۹۹به دید و بازدید نرفتیم ۱۳ ،بدر هیچکس سبزه
گره نزد ،در ماه مبارک رمضان هیچکس ولیمه نداد و ...به همین
دلیل به نظر میرسد باید شب یلدا هم استثنایی برگزار شود.
از مردم میخواهیم در خانه خودشان با همان جمع خانوادگی
بمانند و بدون مهمانی و دورهمی از این شب استفاده کنند.
وسایل ارتباط جمعی ،اپلیکیشنهای ارتباطی و ...در این شب
میتوانند سبب دیدار ما با اقوام و دوستانمان شوند.
وی ضمن تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی ،هشدار داد :از
زمان آغاز واکسیناسیون تا ریشهکن شدن یا کنترل کووید۱۹
بیش از یکسال زمان الزم است .به احتمال زیاد کرونا ریشهکن
نخواهد شد اما ،موارد جدید آن شدت فعلی بیماری را نخواهند
داشت .نباید فراموش کنیم تا زمان دسترسی به واکسن رعایت
نکات بهداشتی مهمترین اصلی است که میتوانیم دنبال کنیم.
فرهادی خبر داد؛

تداوم محدودیت ها
در شهرهای قرمز و نارنجی

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،گفت:
محدودیتهای کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی از جمله
تهران ادامه خواهد داشت.
محسن فرهادی ،در گفتگو با شبکه خبر ،تاکید کرد :وضعیت
کرونایی در تهران همچنان نارنجی است و همان محدودیتهای
سه هفته پیش در هفته چهارم هم اعمال خواهد شد.
وی افزود :با افزایش تستها در سطح کشور ،مبتالیان سیر
صعودی دارند ،اما بستریها کاهش داشته است.
فرهادی گفت :میزان رعایت پروتکلها در برخی مناطق کشور به
 ۹۰درصد رسید ،اما در تهران کمتر از میانگین کشوری است.
اجرای محدودیتها در دو هفته اول و دوم خوب بود ،یعنی بیش
از  ۶۰درصد ،اما هفته سوم به  ۴۰درصد رسید.
وی افزود :در بررسی حدود  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار واحد صنفی،
صنعتی و کارگاهی مجاز ،تقریباً  ۱۶۷هزار واحد بازرسی شد که
 ۱۵۰۰واحد پلمپ و  ۱۵هزار واحد هم اخطار گرفتند و در برخی
مواقع هم برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده است.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،ادامه داد:
تستها افزایش پیدا کرده است و طرح شهید سلیمانی با قوت با
کمک بسیج و هالل احمر در حال انجام است و تالش میکنیم
تیمهای نظارتی را هم افزایش دهیم.
فرهادی گفت :حیطه نظارتی در کنار حیطه حمایتی میتواند در
فروکش بیماری کرونا مؤثر باشد.
وی افزود :نقش تهویه و گردش هوا مورد تاکید بیشتر است و به
همین دلیل سرما و دورهمی های شب یلدا نگران کننده است.

