
منابع حاصل از افزایش فروش نفت 
صرف تسویه بدهی های دولت قبل شد

اگر نگاه اقتصادی مدیران متحول نشود، 
اقتصاد دانش بنیان محقق نخواهد شد

صفحه )4(صفحه )4(

با  دولت  اسالمی گفت:  انرژی مجلس شورای  عضو کمیسیون 
را  قبل  دولت  بدهی های  نفت  فروش  افزایش  از  حاصل  منابع 
بدون استقراض از بانک مرکزی تسویه کرده و مانع از تحمیل 
مورد  در  زاده  حسین  حسین  شد.  مردم  سفره های  به  تورم 
اقدامات دولت برای افزایش فروش نفت افزود: دولت سیزدهم و 

وزارت نفت از زمان شروع به کار به دنبال افزایش...

دانش  تولید،   ، به شعار سال  اشاره  با  تهران  نماز جمعه  خطیب 
بنیان، و اشتغال آفرین گفت: مدیران کشورند که نظام اقتصادی 
اقتصاد  نشود،  متحول  نگاهشان  اگر  می کنند.  هدایت  را  کشور 
محمدحسین  سید  االسالم  نمی شود.  حجت  بنیان  دانش  ایران 
ابوترابی فرد در نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه هر نظام 

سیاسی برای ماندگاری و ثبات نیازمند ارکان هشت گانه ای...
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140 هزار میلیارد تومان برای 
پروژه های نیمه تمام الزم است

نکات قابل تامل در 
»دوستی های خانوادگی«؛

هر کسی را به خانه خود 
راه ندهید!

پیشرفت فیزیکی سد “تنگ 
سرخ” به 4۲ درصد رسید

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی سد “تنگ 
واقع  روستاهای  گفت:  رسید  درصد   4۲ به  سرخ” 
در مسیر جابه جا می شوند. کیامرث حاجی زاده در 
بازدید از سد “تنگ سرخ” اظهار داشت: دو کارگروه 
در مسیر سد  روستاهای  و جابه جایی  تملک  برای 
اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  تشکیل  سرخ  تنگ 
پایدار در  ایجاد منابع آب  کارهای خوبی در بحث 
استان انجام شده عنوان کرد: منابع آب پایدار نیاز 
استان به ویژه شهرستان بویراحمد و دنا و بخش های 
تابعه بوده زیرا به علت عدم کنترل سیالب، بخش 
معاون  می شد.  خسارت  متحمل  ما  کشاورزی 

هماهنگی امور عمرانی ...

حمایت  ضرورت  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
گفت:  پیشکسوتان،  ویژه  به  هنرمندان  از 
مانده ای  مغفول  مشکالت  انبوه  با  هنرمندان 
مواجه هستند که برای غلبه بر آنها الزم است 
کارگروه مشترکی بین وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و فعاالن عرصه هنر تشکیل شود.
پنجشنبه  عصر  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل 
هنرمندان  از  جمعی  با  صمیمی  نشست  در 
در سراسر کشور  آثار غنی هنری  کشورمان، 
را نشانگر تمدن بزرگ ایرانی- اسالمی دانست 
تمدن ساز،  هنری  آثار  این  داشت:  اظهار  و 
اندیشه  و  نوآوری  خالقیت،  از  جلوه هایی 
مردان و زنانی است که در طول تاریخ در این 
سرزمین زیسته اند و امروز وظیفه داریم آنها 
را به بهترین شکل به نسل های آینده معرفی 

کنیم.
بهترین  می تواند  هنر  گفت:  رئیس جمهور 
نسل ها  به  را  عالی  مفاهیم  پیچیده ترین  و 
در  می توان  هنر  با  و  کند  منتقل  عصرها  و 

بسیاری از موضوعات به فهم مشترک رسید.
بزرگان  یاد  گرامیداشت  با  رئیسی  آیت اهلل 
سایر  و  آوینی  شهید  جمله  از  هنر  عرصه 
کسانی که دغدغه ارتقای هنر در این سرزمین 
را داشته اند، به موضوع عدالت در عرصه هنر 
از  بعد  عدالت  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
تمام  که  است  مفهومی  گسترده ترین  توحید 
و جلوه  دربرمی گیرد  را  انسان  زندگی  شئون 
عمومی عدالت آن است که هر چیز در جای 

خود قرار بگیرد.
هنر  حوزه  در  عادالنه  حمایت  رئیس جمهور 
تخصیص  گفت:  و  دانست  اهمیت  حائز  را 
امکانات به بخش هنر  اعتبارات، ظرفیت ها و 

باید متناسب با اهمیت این عرصه باشد.
پیشکسوتان  امورات  به  توجه  ضرورت  وی 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  هنر  عرصه 
باید  و همواره  راه هستند  پیشکسوتان چراغ 
مورد حمایت قرار بگیرند، در عین حال الزم 
در  تا  شود  داده  میدان  هم  جوانان  به  است 
را  بالندگی  و  رشد  روند  پیشکسوتان  کنار 

سپری کنند.....

پروژه های  برای  گفت:  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس 
نیمه تمام در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱4۰ هزار 
تمامی  پروژه های  و  داریم  الزم  اعتبار  تومان  میلیارد 
فعالیت  و  تولید  از  مالی  به دلیل مشکالت  داریم که 
باز مانده اند.“جبار کیانی پور” در نشست با خبرنگاران 
افزود: جهان و تمامی مردم دنیا برای شکوفایی اقتصاد 
خود در طول سه سال کرونا ساکت ننشته و همواره 
برای رونق بخشی به فضای کسب و کار خود و ایجاد 
استفاده  ها  فرصت  تمام  از  نوین  کارهای  و  کسب 
متوجه  کنیم  توجه  امروزه  نمایشگاه  به  اگر  کردند. 

می شویم که برای آینده نمایشگاه برپا و موزه ....

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج اعالم کرد:
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

توجه به مسائل فرهنگی 
مناطق کم برخوردار استان 

در دستور کار قرار دارد

پرونده حمله به پرسنل 
بیمارستان امام خمینی )ره( 
دهدشت در حال بررسی است

کارگروه مشترک بررسی 
مشکالت هنرمندان تشکیل شود
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

هیچ اعتباری در استان 
برگشت داده نشود
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اومیکرون  جدید  سویه  از  مواردی  اخیرا 
کشورها  از  برخی  در   XE به  موسوم 
سبب  موضوع  همین  و  شده  مشاهده 
گردیده از این سویه به عنوان موج جدید 

بیماری کرونا نام برده شود.
اواخر ماه مارس )اواسط فروردین(، آژانس 
امنیت سالمت بریتانیا سویه جدید کووید 

۱۹ موسوم به XE را معرفی کرد.
به گفته آژانس، این سویه جدید نوترکیب 
است، به این معنی که ترکیبی از دو سویه 
بسیار   BA.۱ سویه  مورد،  این  در  است. 
اومیکرون  زیرسویه  با  اومیکرون  عفونی 

موسوم به BA.۲ ترکیب شده است.
سویه جدید XE دارای اطالعات ژنتیکی 
است.   BA.۲ و   BA.۱ سویه  دو  هر  از 
که  می رسد  نظر  به  اولیه،  تحقیقات  در 
عفونی تر از سویه BA.۲ اومیکرون باشد.

افزایش عفونت  کارشناسان می گویند که 

نیست  آن  بودن  خطرناک تر  معنای  به 
باقی  مؤثر  احتماالً  فعلی  درمان های  و 

خواهند ماند.
زمان  طول  در  ویروس ها  که  آنجایی  از 
جهش می یابند، احتمال دارد سویه های 

نوترکیب دیگری هم ایجاد شوند.
کشوری  کمیته  دبیر  جماعتی  حمیدرضا 
کووید ۱۹، با عنوان این مطلب که اخیراً 
دو سویه جدید XD )ترکیبی از ویروس 
از زیر  دلتا و اومیکرون( و XE )ترکیبی 
شده  شناسایی   )BA۲ و   BA۱ سویه 
سویه  به  مبتال  نفر   ۱۶ کنون  تا  است. 
رصد  مورد  و  شده  گزارش  دنیا  در   XD
سازمان جهانی بهداشت قرار دارد، اما فعاًل 
جای نگرانی نیست چراکه گزارش هایی از 
کشورها  سایر  در  جدید  های  سویه  این 
هنوز ارائه نشده است، گفت: تاکید کمیته 
که  شرایط  این  در  کرونا  کشوری  علمی 

دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی  شاهد 
هستیم، تکمیل واکسیناسیون دانشجویان 
و دانش آموزان به ویژه در گروه سنی ۵ 
میزان  خوشبختانه  است.  سال   ۱۱ تا 
واکسیناسیون گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال 
تاکید  اما  رسیده  توجهی  قابل  میزان  به 
گروه  واکسیناسیون  تکمیل  به  زیادی 
پروتکل های  رعایت  و   ۱۱ تا   ۵ سنی 
بهداشتی در مدارس توسط اولیا و مربیان 

مدارس شد.
است  الزم  شرایط  این  در  داد:  ادامه  وی 
مدارس  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
از  مدارس  عوامل  و  مدیران  سوی  از 
شستشوی  ماسک،  از  استفاده  جمله 
و  فیزیکی  فاصله  حفظ  دست ها،  مداوم 
تهویه مناسب هوا کالس ها مرتباً پیگیری 
که  آموزانی  دانش  دیگر  سوی  از  شود. 
عالئم عفونی و تب دارند نباید به مدرسه 
یا در  بروند و اگر تشخیص داده نشده و 
مدرسه دچار عالئم شده، مدیران مدارس 
به دانش آموزان اجازه دهند که به منزل 
در  آموزان  دانش  قرنطینه  دوره  و  بروند 

منزل سپری شود.
سازمان  پژوهشی  مدیر  رودگری  حسن 
ترکیب  به  توجه  با  کشور  پزشکی  نظام 
نوعی از اومیکرون و شیوع آن، گفت: طبق 
 )ONS( گزارش دفتر آمار ملی انگلستان
به  نزدیک  گذشته  هفته  پایان  در  فقط 
افتاد  اتفاق  کرونا  جدید  مورد  میلیون   ۵
این  پاندمی  تاریخ  که رکورد جدیدی در 
درصدی   ۷ افزایش  با  این  که  بود  کشور 
میزان  هرچند  بود  همراه  بستری ها  در 
نمی دهد  نشان  مشابه  جهش  میر  مرگ 
و  گسترده  پوشش  از  ناشی  می تواند  که 

مؤثر واکسیناسیون باشد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
شهید بهشتی افزود: نوع جدید XE یک 
نوترکیب شدن BA.۱ و  از  ناشی  جهش 
BA.۲ است و در نتیجه ابتالی همزمان 
به آنها است و بار اول حدود ۲/۵ ماه قبل 
 ۱۰ محاسبات  شد.  گزارش  انگلستان  در 
درصد سرعت بیشتر در افزایش انتقال را 
نشان می داد که چندان قابل توجه نیست. 
فعاًل XE زیر مجموعه اومیکرون محسوب 
می شود مگر رفتار جدیدی به خصوص در 
آن  بالینی  تظاهرات  یا  و  بیماری  شدت 

دیده شود.
امنیت  آژانس  نظر  از  گفت:  رودگری 
جامعه  در   XE تعداد  انگلستان،  سالمت 
رفتار  از  بتوان  که  نیست  قدری  به  فعاًل 
تا  آورد چون  به دست  آن تحلیل قطعی 
در  آن  قطعی  مورد   ۶۳۷ فقط  حال  به 
نزدیک ۵  بین  انگلیس ثبت شده که در 
عدد  گذشته  هفته  جدید  مورد  میلیون 

قابل اعتنایی نیست.
گزارشی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
بالینی  عالئم  نظر  از   XE نوع  تفاوت  از 
و شدت بیماری با اومیکرون رایج نیست 
و هردو بیشتر شبیه همان سرماخوردگی 
و  عطسه  بینی،  آبریزش  با  که  هستند 
برخالف  این  که  هستند  همراه  گلودرد 
و  سرفه  و  تب  که  است  اولیه  کرونای 
شایع  عالئم  از  چشایی  و  بویایی  فقدان 

آن بود.
رودگری گفت: NHS انگلستان فهرست 
به  را   ۱۹ کووید  شایع  و  عمومی  عالئم 
را  آن  و  نموده  گسترده تر  کمی  تازگی 
که شامل  داده  ارتقا  عالئم   ۹ مجموع  به 
تنگی نفس، احساس خستگی یا بی حالی 
بینی  گلودرد،  سردرد،  بدن،  درد  شدید، 
اشتها،  کاهش  بینی،  آبریزش  یا  کیپ 

اسهال، تهوع و استفراغ می باشد.
کشورها  سایر  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
جدید  موارد  در  ناگهانی  افزایش  نیز 
ناشی از اومیکرون BA.۲ وجود دارد ولی 
اخیراً  که  چین  در  نیست.   XE از  اثری 
داد  انجام  شانگهای  در  قرنطینه شدیدی 
هم   BA.۱.۱ نام  به  جدید  زیرگروه  یک 
در کنار BA.۲ گزارش شده است که در 
گزارشی  جهان  نقاط  سایر  و  چین  خود 
از آن نبوده. هندوستان هم مدعی کشف 

یک مورد XE در بمبئی شده است.
پزشکی  نظام  سازمان  پژوهشی  مدیر 
افزود: بهتر است از جو وحشت بی مورد 
در خصوص نوع XE ممانعت شود چون 
خطرناک تر  الزاماً  نه  و  یافته  گسترش  نه 
است. باید بدانیم که موج جدیدی کووید 
نوع  از  ناشی  بیشتر  آسیا  و  اروپا  در   ۱۹
که   XE نوع  و  است  اومیکرون   BA.۲
نقش  می شود،  خبرسازی  آن  مورد  در 

چندانی ندارد.

سویه جدید اومیکرون چقدر خطرناک 
است/ XE را بیشتر بشناسیم

شناسه آگهی ؛  1298388  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره 00/ 07۲/ 445           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به:

 مرمت وبهسازي جاده آسفالت حد فاصل واحدهاي بهره برداري وچاهها و مجمومه هاي سرچاهي 
بي بي حكیمه 1و2  شماره مناقصه )00/ 072/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

فراخوان در سامانه تاریخ 28/ 01/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 
ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
ازسامانه ساجار  بندي  رتبه  (- وضعیت  راه  در رشته  رتبه ۵  وبودجه)حداقل  برنامه  ازسوي سازمان  )معتبر(  گواهي   )۱

استعالم مي گردد. 
۲( گواهي )معتبر( صالحیت ایمني پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

۳( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره
4( تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري،ارزشیابي سوابق و...

    31/ 01/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      14/ 02/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 60حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

983/ 138/ 625/ 75ریال برآورد کارفرما

000/ 000/ 790/ 3 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان 8ماه و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي صندوق پستي:191 

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

مرکز تماس : 41934 - 021تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 

88969737 و 85193768

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(
   نوبت  دوم
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پرونده حمله به پرسنل بیمارستان امام 
خمینی )ره( دهدشت در حال بررسی است

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: پرونده حمله 
نگهبانان  و  پرسنل  به  بیمارتصادفی  همراهان  از  نفر   ۱۰
بیمارستان امام خمینی )ره( دهدشت مرکز این شهرستان 

از سوی نیروی انتظامی و دادستانی در حال بررسی است.
سید منصور تقوی روز جمعه  اظهار داشت: شب گذشته طی 
اعزام یک فقره تصادف به بیمارستان امام خمینی دهدشت 
به دلیل شدت جراحات وارده این فرد به بخش آی سی یو 

بیمارستان انتقال داده شد.
بیمار گروه پزشکی بخش  این  انتقال  از  بیان کرد: بعد  وی 
آی سی یو بیمارستان تالش زیادی را برای نجات جان بیمار 

انجام داد.
تقوی اظهارکرد: بعداز اعالم خبر فوت این بیمار، ۱۰ نفر از 
همراهان با میله های آهنی به پرسنل و کادر درمان بخش 

آی سی یو بیمارستان حمله ور شدند.
وی تصریح کرد: این افراد با شکستن شیشه ها و درب محکم 
اتاق آ سی یو بیمارستان باعث ایجاد رعب و وحشت دیگر 

بخش های بیمارستان نیز شدند.
گونه  هر  امکان  پزشکی  علم  در  اینکه  به  اشاره  با  تقوی 
با  بیمار  همراه  افراد  طلبد  می  افزود:  دارد  وجود  خطایی 
پیروی از قانون مراحل شکایت از کادردرمان بیمارستان را با 

سیر مراحل قانونی انجام می دادند.
به موقع  به جضور  اشاره  با  بهداشت و درمان  رئیس شبکه 
نیروهای انتظامی و دادستانی در محل حادثه افزود: یک نفر 

از این افراد دستگیر شده است.
سوی  از  بسته  مدار  های  دوربین  کرد:  تصریح  تقوی 

کارشناسان در حال بررسی جزییات این حادثه است.
وی افزود: پس از بررسی این حادثه گزارش کاملی به رسانه 

نیز اعالم خواهد شد.

مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد
 ۲0 درصد افزایش یافت

و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
سال جاری  در  برق  مصرف  درصدی   ۲۰ رشد  از  بویراحمد 
نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد و گفت: رشد بی سابقه 
معتمدی  است. جمال  کننده  نگران  استان  در  برق  مصرف 
زاده با تاکید بر شرایط سخت تامین انرژی در فصل گرمای 
تغییر  نزوالت جوی،  کاهش  زودرس،  گرمای  بدلیل  امسال 
الگوی مصرف و پدیده شوم برق ها و رمزارزهای غیرمجاز، 
ساعت  تا  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  برق  مصرف  افزود: 
۱4 روز گذشته به ۲4۷ مگاوات رسیده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 4۲ مگاوات ساعت معادل ۲۰ و یک دهم 
این  را نشان می دهد. وی، میزان مصرف برق  درصد رشد 
استان در پیک بار شبانه که در ساعت ۲۰ دیشب به ثبت 
رسیده است را ۲۵۲ مگاوات عنوان کرد. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
شهرستان گچساران با ۹۹ مگاوات مصرف در ساعت  ۱۵ روز 
گذشته و افزایش ۳۵ مگاواتی نسبت به سال قبل در صدر 
مصرف برق استان کهگیلویه و بویراحمد قراردارد. معتمدی 
زاده، میزان مصرف برق در شهرستان های بویراحمد و دنا 
را هم ۹۰ مگاوات تا ساعت ۲۰ شب گذشته با افزایش سه 
مگاوات مصرف ذکر کرد. وی بیان کرد: میزان مصرف برق 
در شهرستان های کهگیلویه و لنده هم در ساعت ۲۰ دیشب 
به ۳۵ مگاوات رسیده نسبت به سال قبل شاهد رشد مصرف 

پنج مگاواتی هستیم.
و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
به  باشت  برق در شهرستان  میزان مصرف  بویراحمد گفت: 
به  نسبت  که  رسیده  دیروز   ۱۱:۰۰ ساعت  تا   مگاوات   ۲۰
مدت مشابه سال گذشته هم افزایش چهار مگاواتی را نشان 

داده است. 
و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد از مشترکین برق این استان خواست در مدیریت 
مصرف برق خود با این شرکت مشارکت گسترده ای داشته 
برق در فصل گرم  یا خاموشی های  تا شاهد قطعی  باشند 

سال جاری نباشیم.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان خبرداد

رفع تصرف ۳ هزار متر از اراضی ملی
 در »چم خانی مزدک« بویراحمد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد 
از رفع تصرف ۳ هزار متر از اراضی ملی روستای »چم خانی 

مزدک« در این شهرستان خبر داد.
میزان  این  گفت:  مطلب  این  اعالم  با  زاده«  »عباس حسن 
قانون   ۵۵ ماده  ذیل  یک  تبصره  راستای  در  ملی  اراضی 
حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع کشور رفع تصرف و از 

دست متخلفان آزاد شد.
وی اظهار کرد: این میزان اراضی ملی توسط یگان حفاظت 
اداره منابع طبیعی شهرستان  بویراحمد و استان کهگیلویه 

و بویراحمد رفع تصرف و به منابع ملی اضافه شده است.
خاطرنشان  بویراحمد  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
کرد: با هماهنگی معاون دادستان یاسوج، رفع تصرف و رفع 

آثار تجاوز شد.

توجه به مسائل فرهنگی مناطق کم 
برخوردار استان در دستور کار قرار دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
فعالیت های فرهنگی و هنری به ویژه مسائل قرآنی در مناطق 
کمتر برخوردار این استان در اولویت برنامه های کاری قرار 

گرفته است.
امین درخشان شامگاه پنجشنبه در آئین محفل انس با قرآن 
و همایش »جهاد تبیین« در پاتاوه دنا افزود : از مهم ترین  
است  همین  حقیقت  در  رمضان  مبارک  ماه  معنوی  برکات 
با قرآن  الهی و انس  که ما توفیق داریم که تقرب به درگاه 
را در این ماه بیش از هر زمان دیگری تجربه و این مجالس، 

همنشینی ها و انس با قرآن در این ماه بهره ببریم.
وی اضافه کرد: بدون تردید انس با قرآن، یعنی قرارگرفتن در 
مسیر حق، سعادت و عدالت که همان مساله مهمی بوده که 

امروز بیش از هر زمان دیگری به این مسیر نیاز داریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  کهگیلویه و بویراحمد ادامه 
داد: اگر امروز بیشتر از زمان های دیگر آسیب های اجتماعی 
گذشته  از  بیش  مسائل  این  به  نیاز  دارد،  وجود  جامعه  در 
این آسیب ها، به دلیل  از  احساس می شود که بخش زیادی 

فاصله گرفتن از مبانی، مضامین و مفاهیم قرآنی است.
و  مبانی  از  گیری  بهره  با  کرد  امیدواری  اظهار  درخشان 
مفاهیم قرآنی در همه ابعاد زندگی بهره ببریم، زیرا قرآن تنها 
تالوت و جزء خوانی نیست، بلکه همه هنرهای رایجی که ما 
با آن سر و کار داریم، تجلی و زیبایی آنها در قرآن وجود دارد.

فاخر،  سینمایی  فیلم  بخواهیم  امروز  اگر  کرد:  تصریح  وی 
ابعاد  همه  و  خوشنویسی  و  تجسمی  هنرهای  و  ارزشمند 
قرآنی  تولید کنیم، می بینیم که سراسر همه آنها و هنرها 
در قرآن تجلی می شود و خود قرآن نیز سرشار از مولفه های 

هنری است.
را  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  در  امروز  قرآنی  وی حرکت 
محصول هم گرایی، تعامل، ارتباط و فعالیت های مشترک با 
دستگاه های فرهنگی دانست و ابراز داشت:  فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، اداره کل تبلیغات اسالمی، فرهنگی سپاه فتح، جبهه 
فرهنگی انقالب، دارالقرآن و سایر مجموعه های فرهنگی بنا 
را بر این گذاشتند که فعالیت های فرهنگی را در یک مسیر 
و در کنار هم برای مردم و توجه به بُعد مردمی کردن برنامه 

ها قرار داده است.
مناطق  این  اینکه در مجموعه  به شرط  داد:  ادامه  درخشان 
یک هم گرایی، طرح و برنامه ای در حوزه مسائل فرهنگی و 
قرآنی از ما مطالبه شود، بدون تردید حمایت خواهیم کرد، 
زیرا که اعتقاد داریم بخشی از مردم استان امروز در مسائل 
فرهنگی مظلوم واقع شده اند و بنا داریم با یک تمرکززدایی و 
نگاه به سیاست عدالت فرهنگی در مسائل مختلف استان به 

این موضوعات توجه ویژه داشته باشیم.

پیشرفت فیزیکی سد “تنگ سرخ” 
به 4۲ درصد رسید

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی سد “تنگ سرخ” به 4۲ درصد 

رسید گفت: روستاهای واقع در مسیر جابه جا می شوند.
اظهار  سرخ”  “تنگ  سد  از  بازدید  در  حاجی زاده  کیامرث 
در  روستاهای  جابه جایی  و  تملک  برای  کارگروه  دو  داشت: 

مسیر سد تنگ سرخ تشکیل شده است.
آب  منابع  ایجاد  بحث  در  خوبی  کارهای  اینکه  بیان  با  وی 
پایدار در استان انجام شده عنوان کرد: منابع آب پایدار نیاز 
تابعه  بخش های  و  دنا  و  بویراحمد  شهرستان  به ویژه  استان 
ما  کشاورزی  بخش  سیالب،  کنترل  عدم  علت  به  زیرا  بوده 

متحمل خسارت می شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
و  دامپروری  کشاورزی،  مردم  شغل  مهمترین  اینکه  بیان  با 
آب  منبع  داشتن  عدم  دلیل  به  استان  گفت:  است  باغداری 
امسال  و  گذشته  سال  زیادی  خسارت  خشکسالی  و  پایدار 
متحمل شد، به همین دلیل به فکر احداث منابع آب پایدار 
بار در یک سال و نیم اخیر حرکت  شدیم و برای نخستین 

جدیدی در بحث سدسازی در درون استان آغاز شد.
وی عنوان کرد: سد “تنگ سرخ” در سال ۹۰ کلنگ زنی شد اما 
به علت معارضات دولتی، مردمی و همچنین مشکل اعتباری 
که داشت سال ها راکد ماند تا اینکه در یک سال و نیم اخیر با 
رایزنی مسئوالن استان فعال و طبق گزارش قرارگاه خاتم به 
عنوان مجری طرح پروژه بالغ بر 4۲ درصد پیشرفت دارد که 
پیشرفت خوبی است اما به دلیل خشکسالی های پی در پی 

نیاز است که سدها سریع تر احداث شود.
این  در  مجددا  که  صورتی  در  اینکه  به  اشاره  با  حاجی زاده 
پروژه معارضات دولتی دیده شود برطرف خواهیم کرد گفت: 
نیرو  وزارت  استاندار،  پیگیری  و  ریاست جمهور  از سفر  بعد 
وزارتخانه  اولویت دار  پروژه های  جزو  پروژه  این  که  داد  قول 
استاندارد  همراه  به  آینده  هفته  دلیل  همین  به  شود  دیده 

جلسه ای به منظور تامین اعتبار این پروژه خواهیم داشت .
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
در مورد اراضی تملک شده برای احداث سد گفت: این سد 
قرار است برای رضایت مندی مردم در بخش شرب، کشاورزی 
قرار  در حوزه مخزن سد  روستاهایی  احداث شود  و صنعت 
دارند که باید جابه جایی شوند به همین منظور از سال گذشته 
دو کارگروه در معاونت عمرانی استانداری تشکیل و کار تملک 
در حال انجام است، اعتبارات تامین و بخشی پرداخت شده 
لجن های  جابه جایی  برای  جانمایی  اینکه  بیان  با  وی  است. 
افزود: سد “تنگ سرخ” آب مورد  انجام شود  ته مخزن سد 
دنا  و  بویراحمد  و  شیراز  سپیدان  و  اردکان  بخش های  نیاز 
میلیون   ۵۶ که  می کند  تامین  را  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 
مترمکعب  میلیون   ۱۲4 و  فارس  استان  سهم  مترمکعب 
سهم بخش شرب، کشاورزی و صنعت و باغداری کهگیلویه 
و بویراحمد است. حاجی زاده با اشاره به رشد اعتبارات بخش 
سفر  اعتبارات  از  بخشی  اختصاص  همچنین  استان  عمرانی 
پروژه های  اعتبارات  کل   ۹۹ سال  در  گفت:  جمهور  رئیس 
در سال ۱4۰۰  اما  بود  تومان  میلیون  بر ۷۰۰  بالغ  عمرانی 
ادامه  وی  رسید.  تومان  میلیارد   ۲۰۰ و  هزار  دو  اعتبارات 
داد: از محل سفر رئیس جمهور بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان 
نقدینگی به استان تخصیص داده شد، همچنین با اختصاص 
اعتبارات  بر  عالوه  تا  شد  موافقت  استان  به  میلیارد   ۷۰۰
رئیس  سفر  محل  از  تومان  میلیارد   ۱۲۰۰ استان،  سالیانه 

جمهور به استان تخصیص یابد.

تاکید  با  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 
نباید  استان  در  اعتباری  هیچ  اینکه  بر 
خوردن  برگشت  گفت:  بخورد،  برگشت 
بودجه در هیچ یک از دستگاه های اجرایی 

قابل گذشت نیست.
و  آموزش  شورای  در  احمدزاده  سیدعلی 
برخی  که  حالی  در  استان گفت:  پرورش 
آموزشی و کالس های درس  از فضاهای 
میلیارد  اما ۱۳۰  دارند  دردناکی   شرایط 

مدارس  نوسازی  حساب  در  اعتبار  تومان 
استان جذب نشده مانده است.

سال  پایان  تا  اینکه  بیان  با  احمدزاده 
مالی سه ماه دیگر باقی است اظهار کرد: 
دستگاه های اجرایی باید تمام تالش خود 
به  اعتبارات  از  ریالی  تا  گیرند  کار  به  را 
مرکز برگشت نخورد، بویژه اینکه هیچ کم 

کاری در این مورد قابل توجیه نیست.
به  افزود:  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 

سخت  شرایط  آموزشی  فضاهای  لحاظ 
است  بحرانی  مناطق  برخی  در  حتی  و 
با  استان  پرورش  و  آموزش  مسئولین  و 
برای  کنند  تالش  و  باشند  پیگیر  جدیت 
در  متمرکز  اعتبارات  از  مشکالت  کاهش 

وزارت آموزش و پرورش جذب کنند.
استان  پرورش  و  آموزش  شورای  رئیس 
تصریح کرد: در متتم اعتبار سفر ریاست 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۷۰۰ جمهوری 

میلیارد   ۵۰ و  کردیم  جذب  استان  برای 
استان  پرورش  و  آموزش  به  را  آن  تومان 

اختصاص دادیم.
نیز  اکنون  هم  شد:  یادآور  احمدزاده 
پیشنهاد یک هزار میلیارد تومان داده ایم 

و پیگیر آن هستیم.
جدب  پی  در  اینکه  بر  تاکید  با  استاندار 
کمک های بیشتری از بیناد علوی، بنیاد 
مستضعفان و خیرین مدرسه ساز هستیم 
ملی  اعتبارات  از  کنیم  تالش  باید  گفت: 
کمک  استان  آموزش  فضاهای  برای 
اعتبارات  کنار  در  و  بگیریم  بیشتری 
استانی به فضاهای آموزشی استان تحرک 

دهیم. 
و  پرورش  و  آموزش  جایگاه  احمدزاده، 
تصریح  و  دانست  رفیع  و  بزرگ  را  معلم 
معلم  مقام  و  جایگاه  داشت  گرامی  کرد: 
حق معلمین و اساتید است و هفته معلم 
باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد و به 

نحو شایسته ای پاس داشته شود.
 رئیس شورای آموزش و پرورش کهگیلویه 
به  جامعه  تعالی  اینکه،  بیان  با  بویراحمد 
پاسداشت مقام معلم در آن است، گفت: 
را  معلم  و  استاد  حرمت  که  ای  جامعه 
تعالی  رشد،  به  بدارد  پاس  و  بداند  قدر 
تکلیف  و  رسید  خواهد  علمی  سالمت  و 
را  پرورش  و  آموزش  جانبه  همه  داریم 

یاری کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

هیچ اعتباری در استان برگشت داده نشود

بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
شکست  به  آمریکا  گفت:  یاسوج  جمعه  امام  و 
ایران  علیه  خود  اقتصادی  های  تحریم  خوردن 

اسالمی اعتراف کرده است. 
آیت اهلل سید نصیر حسینی در خطبه های نماز 
جمعه این هفته شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و 
به  آمریکا  دولتمردان  داشت:  اظهار  بویراحمد 
صراحت اعالم کرده اند که قصد از هم پاشیدن 

های  تحریم  اعمال  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
الهی  لطف  به  اما  اند  داشته  را  اقنصادی شدید 

این توطئه شوم آنان نیز بی اثر شده است.    
وی افزود: روز به روز دشمنان قسم خورده کشور 
و ملت ایران ذلیل تر و خارتر شده و در مقابل 
ایران اسالمی قدرتمندتر و عزتمندتر می شود. 

رهبر  سخنان  به  اشاره  با  یاسوج  جمعه  امام   
معظم انقالب که فرمودند چنانچه احساس یأس 
بین مسئوالن اجرایی ایجاد شود سم خطرناکی 
است، بیان کرد: ایران اسالمی به هیچ وجه بن 
هایی  ظرفیت  دارای  نیز  کشور  و  نداشته  بست 

گسترده و چشمگیر در ابعاد مختلف است. 
و  مشکالت  کرد:  عنوان  حسینی  اهلل  آیت 
توان  می  که  دارد  وجود  کشور  در  کمبودهایی 
آنها را با مدیریت صحیح و برنامه ریزی مناسب 

برطرف کرد. 
انقالب  از  مردم  کردن  ناامید  داشت:  ابراز  وی 
جفا بوده و توقف آنان در مسیر تالش، فعالیت، 

توسعه و پیشرفت نیز نوعی خیانت است. 
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام 
جمعه یاسوج گفت: خام فروشی در کشور یک 
مشکل مهم و اساسی بوده و سایر کشورها نیز 
با فرآورده های  همین مواد خام را خریداری و 
خودمان  به  برابری  چند  قیمت  با  شده  ساخته 

می فروشند. 
آیت اهلل حسینی اظهار داشت: فرهنگ مهمترین 
و اصلی ترین عامل رشد و ارتقای یک کشور و 
ملت در زمینه های گوناگون است و به همین 
دلیل نیز باید بیش از پیش در ایران جدی گرفته 

شود. 

وی به باال بودن قیمت خودروهای تولید داخل 
چه  هر  باید  افزود:  و  کرد  اشاره  آزاد  بازار  در 
خردمندانه  طور  به  موصوع  این  برای  سریعتر 

چاره اندیشی و اقدام شود. 
آیت اهلل حسینی بیان کرد: هنگامی که خودروی 
تولید داخل در بازار آزاد گران می شود بر قیمت 

دیگر کاالها نیز تأثیرگذار است. 
اراذل  با  مناسب  برخوردهای  کرد:  عنوان  وی 
ملی  طرح  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  اوباش  و 
آرامش عمومی  و  اجتماعی شده  امنیت  ارتقای 
نیز تا اندازه ای افزایش یافته و الزم است که این 
طرح همچنان با جدیت در استان ادامه داشته 

باشد.

 آمریکا به شکست 
تحریم ها علیه ایران 

اعتراف کرده است

برای  گفت:  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس 
پروژه های نیمه تمام در استان کهگیلویه و 
بویراحمد ۱4۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 
که  داریم  تمامی  پروژه های  و  داریم  الزم 
به دلیل مشکالت مالی از تولید و فعالیت 
پور” در نشست  مانده اند.“جبار کیانی  باز 
با خبرنگاران افزود: جهان و تمامی مردم 
دنیا برای شکوفایی اقتصاد خود در طول 
همواره  و  ننشته  ساکت  کرونا  سال  سه 
به فضای کسب و کار  برای رونق بخشی 
خود و ایجاد کسب و کارهای نوین از تمام 
فرصت ها استفاده کردند. اگر به نمایشگاه 
که  می شویم  متوجه  کنیم  توجه  امروزه 
برای آینده نمایشگاه برپا و موزه طراحی 

می کنند.
مقام  توسط  امسال  شعار  اظهارکرد:  وی 
بنیان  دانش  “تولید  نام  به  رهبری  معظم 
برای  شده  نامگذاری  آفرینی”  اشتغال  و 
نوین  فضای  ایجاد  سمت  به  ما  حرکت 
در اشتغال است که امیدواریم متولیان با 
شعار  تحقق  راستای  در  جدید  رویکردی 

سال گام برادرند.
خاطرنشان  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس 
و  ها  ماندگی  عقب  جبران  برای  کرد: 
توجه  با  موجود  وضعیت  از  رفت  برون 
قدم های  باید  جدید  دولت  تشکیل  به 
جدی تری برداریم و برای کاستی هایی که 
امروز معیشت مردم و تولید و اشتغال ما 
را تحت تاثیر قرار داده باید دنبال برنامه ها 
اتاق  در  و  باشیم  جدید  راهکارهای  و 
شرایط  برای  خصوصی  بخش  و  بازرگانی 
جدید، دنبال برنامه های جدید هستیم و 
بخش  نقش  دولت  با  تعامل  با  امیدواریم 
از  تاثیرگذارتر  و  پررنگ تر  را  خصوصی 

بیش کنیم.
و  اتفاقات  کرد:  تصریح  پور  کیانی 
استان  در  امروز  که  اجتماعی  ناهنجاری 
از  زیادی  مشکالت  باعث  که  دارد  وجود 
جمله نشانه گرفتن امنیت سرمایه گذاری 
شده بیش از آنکه دغدغه مسئوالن استان 
باشد دغدغه بخش خصوصی است. آنچه 
بیکاری،  از  ناشی  است  افتاده  اتفاق  که 
عدم اشتغال، کاهش قدرت خرید مردم و 
افزایش نرخ ارز بیش از آنکه مسئوالن را 
نشانه بگیرد ما را به واکاوی رفتار خودمان 
مقصر  کردن  پیدا  دنبال  ما  دارد.  می  وا 
ادوار  افتاده محصول  اتفاق  آنچه  نیستیم، 
گذشته ماها بوده که امروز مردم برای آن 
به زحمت افتاده اند و باید با تعامل چنین 

مواردی را حل کنیم.
وی ادامه داد: فاصله معنادار توسعه استان 
استان ها  سایر  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
دارد  ما  تاریخی  افتادگی  عقب  از  نشان 

و  ناهنجاری ها  این  همه  اصلی  عامل  و 
مشکالت می تواند باشد، چراکه همواره این 
استان از فرصت های بزرگ سرمایه گذاری  
های  شرکت  که  بزرگ  های  مگاپروژه  و 
بزرگ دولتی و دولتی ها می توانستند در 
است  مانده  محروم   کنند،  ایجاد  گذشته 
گذشته  سال های  در  که  تالش هایی  با  و 
انجام شده و امروز استمرار پیدا می کند 
کمبودهای  و  کاستی ها  جبران  دنبال 
قبلی هستیم که امیدواریم در سایه تفکر 
رونق  زمینه  در  ما  علمی  های  اندیشه  و 

بخشی اقتصاد تحقق پیدا کند.
کرد:  عنوان  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس 
کنترل  و  دستوری  قیمت های  با  امروز 
قیمت ها توسط دولت و دولت ها هرگز راه 
بجایی نمی بریم، شاید دولت  را در کنترل 
نا کارآمد می بینیم در صورتی که  قیمت 
کننده  کنترل  توانند  نمی  دولت ها  عمال 
از  متاثر  ها  قیمت  باشند چراکه  قیمت ها 
عوامل متعددی هستند که مبنای علمی 
تقاضا،  عرضه،  تورم،  نرخ  همچون  دارد 
زیرساختها،  خدمات،  و  کاال  واحد  تولید 
قیمت های  کنترل  و  ملی  پول  ارزش 
دستوری اما دولت نمی تواند در این مورد 
قیمت  کنترل  که  چرا  کند  آنچنانی  کار 
کیانی  است.  خاصی  شرایط  به  وابسته 
از خدمات،  خیلی  قیمت  کرد:  تاکید  پور 
اقالم و مصالح بخصوص در بخش مسکن 
استان  به  نسبت  مجاور  استان های  در 
کهگیلویه و بویراحمد باالتر است اما آمار 
افزایش بیش از  از  تورم این استان نشان 
حد آمار تورمی استان دارد که این نتیجه 
زمینه  در  ما  گذشته  مسئولین  عملکرد 
کنترل قیمت دستوری است، این موضوع 
در حالی است که قیمت تمام شده استان 
بوده  پایین تر  استان ها  سایر  به  نسبت  ما 
است. وی تصریح کرد: همواره تالش کرده 
ایم به بهانه فقری که در استان وجود دارد 
قیمتها را به شکل دستوری کنترل کنیم، 
به عنوان  را  باید تجربیات خودمان  امروز 
نقشه راهی برای آینده تلقی کنیم که باید 
مردم استان را ثروتمند کرده، توان و قدرت 
خرید آنها را باال ببریم و سبد خرید این 
مردم را بزرگتر کنیم تا توان خرید باالتری 
داشته باشندف تولید بیشتیر داشته باشیم 

و رونق اقتصادی شکل گیرد همانطور که 
مقام معظم رهبری فرمودند؛ “تولید برای 
نهادینه  باید  “و  می آورد  توان  و  عزت  ما 
سازی رویکردهای تعریف شده اقدام شود. 
اظهارکرد:  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس 
را  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  که  آنچه 
از سایر استان ها عقب نگه داشت اینست 
و  ملی  های  ظرفیت  از  ایم  نتوانسته  که 
هلدینگ های  کالن  گذاری های  سرمایه 
گذشته  ادوار  طی  استان  در  اقتصادی 
سهمی داشته باشیم البته اتفاقاتی افتاده 
اما آنطور که باید و شاید نبود و می شد 
بهتر کار کرد البته محرومیت های تاریخی 
داد:  ادامه  پور  کیانی  است.  اصلی  عامل 
اساسی ترین مشکالت در توسعه اقتصادی 
می توان  را  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
مجوزهای  اخذ  برای  پیچیده  بروکراسی 
واحدهای صنعتی است، استان کهگیلویه 
و بویراحمد به دلیل توپوگرافی و وضعیت 
موجود که بالغ بر ۸۷.۷ درصد آن پوشیده 
محیط  و  طبیعی  ملی،  منابع  جنگل،  از 
حتی  و  محلی  معارضات  وجود  و  زیست 
دولتی،  نهادهای  طرف  از  معارض  ایجاد 
در  سرمایه گذاری  ایجاد  برای  را  فرصت 
خاطرنشان  وی  برده است.  بین  از  استان 
کرد: مشکل زیادی در زمینه فعالیت های 
معدنی  مواد  داریم،  استان  معدنی 
دسترسی  که  داریم  استان  در  سرشاری 
های  چالش  با  همواره  و  نداریم  انها  به 
جدی در این حوزه روبه رو هستیم. عدم 
تأمین نقدینگی الزم برای ایجاد پروژه های 
در  بزرگ  حتی  و  کوچک  سرمایه گذاری 
بر  تکیه  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
مالی  تأمین  بانکی و عدم  توان تسهیالت 
توسط بانک ها به دلیل نبود سپرده گذاری 
توسط  استان  از  مردم  سرمایه  خروج  و 
بانک های خصوصی یکی دیگر از مشکالت 
سد راه توسعه اقتصادی استان است. نبود 
کلنیک های کارآمد عارضه یابی در ارتباط 
دورن  خالی  ظرفیت های  از  استفاده  با 
شهرکهای صنعتی مشکل جدی است که 
با آن روبه رو هستیم. رئیس اتاق بازرگانی 
یاسوج گفت: برای ۷۰ درصد از واحدهای 
صنعتی و تولیدی که منابع را صرف آنها 
نتوانسته  تاکنون  مدونی  برنامه  ایم  کرده 

ایم ارائه دهیم، صنایع بزرگ و ارزشمندی 
تعطیل  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
هستند که میلیون ها دالر و یورو هزینه 
کردند اما به بهانه های ابتدایی در مسیر 
افزود:  پور  کیانی  اند.  نگرفته  قرار  تولید 
استان  در  نیمه تمام  پروژه های  برای 
میلیارد  هزار  بویراحمد ۱4۰  و  کهگیلویه 
تومان اعتبار الزم داریم و پروژه های تمامی 
داریم که به دلیل مشکالت مالی از تولید 
و فعالیت باز مانده اند. برای تربیت نیروی 
متخصص، ماهر و کارآفرینان جوان برنامه 
مدون نداشته ایم و باید در زمینه اشتغال 
و اقتصاد باید دقت بیشتری به خرج شود، 
و نمد ان را در جامعه ملموس ببینیم و ما 
بودجه  قانون  ظرفیت های  از  استفاده  در 
ارزشمندی  آمار  امروز  و  مانده ایم  معطل 
برای  این ظرفیت  از  استفاده کردن  برای 
راه های  باید  اظهارکرد:  وی  نداریم.  ارائه 
اصلی که می تواند به توسعه استان کمک 
کند را آزاد کنیم، امروز با رکود سنگینی 
در حوزه های زیرساختی هستیم و بخش 
به  استان  عمرانی  های  پروژه  از  عظیمی 
دلیل کمبود منابع و اعتبار و منابع نقدی 
البته  هستند  مواجه  جدی  مشکل  با 
که  شده  ابالغ  استان  به  خوبی  اعتبارات 
امیدواریم با درایت مسئوالن و با گماردن 
و  قومی  نظام  خارج  و  توانمند  مدیرانی 
قبیله ای اهداف توسعه ای را محقق کنیم.

کرد:  تصریح  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس 
شهرک های  ای،  حرفه  و  فنی  مراکز 
صنعتی، سازمان صمت و اتاق بازرگانی در 
استان به عنوان اتاق فکر توسعه اقتصادی 
برنامه ها  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
عملی  و  جدید  کارآمد،  راهکارهای  و 
داشته باشند. در زمینه حمل و نقل کاال 
مشاغل  تبدیلی،  ایجاد صنایع  ترانزیت،  و 
دانش بنیان باید برنامه داشته باشیم. اگر 
جز  به  استان ها  دیگر  صادراتی  آمار  به 
استان های مرزی با آمار استان کهگیلویه 
و بویراحمد مقایسه کنیم، پی خواهیم برد 
چیست،  استان  در  کاال  کسری  علت  که 
ظرفیت  استان ها  این  صادرات  ظرفیت 
سرمایه گذاری ایجاد شده در آن مناطق 
است. کیانی پور عنوان کرد: چند واحد با 
استان  در  صادراتی  کاالی  تولید  ظرفیت 
با  که  دارد  وجود  بویراحمد  کهگیلویه 
دلیل  به  ندارند،  فعالیت  کامل  ظرفیت 
نداشتن زیرساختهای گمرک استان حتی 
نمی  داده  استان  صادرات  واقعی  آمار 
شود، و همان ظرفیت سی چهل میلیون 
دلیل  به  را  داریم  که  صادراتی  دالری 
نام  به  زیرساخت های الزم گمرکی  نبود 

استانهای همجوار صادر می شود.

رئیس اتاق بازگانی یاسوج عنوان کرد؛

140 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
پروژه های نیمه تمام در استان الزم است 
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متولد فروردین : 
در مقابل شما راههای متفاوتی دیده می شود که می توانند شما را به 
سرنوشت مطلوبتان برسانند. با وجود این اگر همه این راهها به یک 
راه دیگر  با  راه در مقایسه  اینکه یک  برای  آیا  مقصد منتهی شوند، 
مورد قبول واقع شود دلیلی وجود دارد؟ اکنون که شما جایی را که 
می خواهید بروید را از نظر دور داشته اید، شاید در جواب دادن به این 

سؤال سر درگم بشوید. 
متولد اردیبهشت : 

ماه کامل برج عقرب امروز مقابل خورشید برج ثور قرار گرفته است و 
شما را تشویق می کند که عمیقاً به فکر کردن در مورد روابط دوستانه 
اخیرتان بپردازید. از وقتی که فهمیده اید مردم دیگر وقتی که عاشق 
می شوند چقدر می توانند پیچیده باشند حساسیتتان به شدت آشفته 

شده است. 
متولد خرداد :

 باوجود اینکه می دانید هر فکری که در سرتان دارید را باید همین 
االن اجرا کنید، درباره یک مسئولیتی که نمی توانید حفظش کنید با 
احتیاط عمل می کنید. اعتماد به نفس شما با واقع بینی همراه شده 
اما  پردازی کنید!  اجازه نمی دهد خیلی خیال  بهتان  است و همین 
خیلی هم جدی نشوید، وگرنه فرصت خیلی خوبی که همین االن 

جلوی رویتان قرار دارد را از دست می دهید!
متولد تیر :

 با وجود اینکه شما امروز طوفانی از ایده های جدید در ذهن دارید 
یکی دو تا از بهترین های آن را انتخاب کنید و بعد آنها را عملی کنید. 
از هدر  را محدود کنید  نکنید که عمدا میدان دید خود  اگر تالش 
رفتن یک برنامه حتمی جلوگیری می کنید. به جای اینکه از یک فکر 
و ایده با شتاب به سمت ایده دیگر بروید کاری را که قبال شروع کرده 

بودید به اتمام برسانید.
متولد مرداد : 

اگرچه خویشتن داری جزو خصوصیات همیشگی و ذاتی شما نیست! 
ولی تازگیها با ورود سیاره بخت شما یعنی بهرام به برج محافظه کار 
جدی، شما با آرامش و به خوبی کار خود را انجام می دهید. اما حاال 
بهرام دمدمی مزاج وارد برج دلو خود مختار می شود و همه چیز عوض 
می شود، پس شما هم به جای اینکه در فکر عمل کردن به وظایفتان 

باشید از غرایزتان پیروی می کنید. 
متولد شهریور : 

اگر امروز بخواهید ایده هایتان را برای فرد دیگری توجیه کنید، این 
کار بیشتر از آن چیزی که ارزش دارد از شما انرژی می گیرد. اتفاقاتی 
که برای شما می افتد به خودتان مربوط می شود نه به دیگران. حتی 
را در آروزهایتان سهیم کنید،  باشید که دیگران  اگر دوست داشته 
احتماالً آنها ارزش رویاهای شما را درک نخواهند کرد، زیرا کلمات 
قادر نیستند تا نیرویی را که برای رسیدن به آنها در شما وجود دارد 

را شرح دهند.
متولد مهر : 

به جای انکه صبر کنید و ببینید که وقایع امروز شما را به کجا می برد 
زمانیکه بیدار شدید اول برنامه ریزی کنید. شما باید قادر باشید که 
بین وظایف تان تعادل برقرار کرده و آنها را برای مدت زمان کمی که 

در اختیار دارید اولویت بندی کنید. 
متولد آبان : 

کلی”  علی  “محمد  حرفه ای  بوکسور  مانند  امروز  می توانید  شما 
انگار  بجنگید و در عین حال آنقدر سبک روی زمین راه بروید که 
دارید پرواز می کنید. عقاید قوی و سرسختانه تان به شما این توانایی 
را می دهد که برای چیزی که برایتان اهمیت بسیاری دارد بجنگید. 
به  کرده اید  انتخاب  دقت  با  را  خود  حریف  که  شوید  مطمئن  فقط 
خاطر اینکه دوست ندارید در مبارزه ای انرژی خود را هدر دهید که 

می دانید هیچ برنده ای ندارد. 
متولد آذر : 

شما به خاطر تغییرات پیش آمده گیج و نگران شده اید، اما اگر فقط 
یک بار از مبارزه کردن بر علیه اتفاقات قدرتمند دست بکشید، همه 
در  ماه  ثباتی  بی  از  مشکالت تان  از  بخشی  می شود.  راحت تر  چیز 
نشانه تان نشأت می گیرد. حالت های بی ثبات و متغیر در شما جلوی 

آسایشتان را می گیرد. 
متولد دی : 

امروز مشکالت زندگی شما بیشتر و نسبت به همیشه پیچیده تر شده 
است. ممکن است افرادی شما را تحت فشار قرار دهند اما شما باید 
فراتر از تالشهای پنهان آنها عمل کنید. اما شما نمی توانید دخالتهای 
از حیطه  را  مسائل  که  کنید  تالش  کنید، پس  قبول  را  آنها  پنهان 

کنترل آنها خارج کنید.
متولد بهمن : 

هرچه  را  اید  کرده  شروع  که  کارهایی  که  هستید  عاقل  انقدر  شما 
زودتر و تا آخر هفته تمام کنید. اما قبل از اینکه بتوانید کارهایتان را 

به مرحله بعدی برسانید به موانعی خارجی برخورد می کنید. 
 متولد اسفند : 

وقتی که ونوس زیبا وارد سومین خانه پرمشغله شما که مربوط به 
روابطتان می باشد، می شود، زندگی عشقی شما نیز در حال پیشرفت 
کردن و بهتر شدن است. امروز برای شما راحت تر است که به جای 
اینکه با فرد مورد عالقه تان در مورد عالقه ای که به او دارید صحبت 

کنید با رفتارتان ثابت کنید که دوستش دارید.

۳
فال روز 

رئیس مرکز طبی کودکان ضمن اشاره به وضعیت 
فعلی،  شرایط  در  کودکان  کرونایی  مراجعات 
ضمن تاکید بر لزوم تکمیل واکسیناسیون دانش 
شرایط  در  که  کرد  توصیه  والدین  به  آموزان، 
کودک  سالمت  مدارس،  در  حضوری  آموزش 
خود را بررسی کنند و در صورت وجود هرگونه 
و  بگذارند  میان  در  مدرسه  با  را  موضوع  عالئم، 
به  را  او  است  نیافته  بهبود  کودک  که  زمانی  تا 

مدرسه نفرستند.

کودکان  مراجعه  درباره  بدو،  شروین  رضا  دکتر 
کودکان،   طبی  مرکز  به  کووید۱۹  به  مبتال 
اما  دارد  وجود  سرپایی  بیماران  تعدادی  گفت: 
است.  نیافته  افزایش  بستری  موارد  خوشبختانه 
هنوز یک بخش را برای بیماران کرونایی در نظر 
گرفتیم ولی تعداد زیادی مراجعه سرپایی داریم 
درمان  سرپایی  و  نمی کنیم  بستری  را  آنها  که 

می شوند.
حدود   روزانه  ما  بیمارستان  اوژانس  افزود:  وی 
از  تعدادی  که  دارد  کلی  کننده  مراجعه   4۰۰
مراجعات عالئم تنفسی و گوارشی هم دارند. ما از 
این گروه تست کرونا می گیریم اما این به معنای 

آن نیست که همه مراجعات کرونایی هستند.
این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، درباره 
در  کرد:  اظهار  کودکان،   در  کرونا  فعلی  عالئم 

بچه ها  در  تنفسی  و  گوارشی  عالئم  حاضر  حال 
بیشتر  گوارشی  البته عالئم  که  مشاهده می شود 
تنفسی  مشکل  بچه ها  ندرت  به  است.  شایع 
بیمارستان  در  بستری  به  نیاز  که  دارند  جدی 
داشته باشند. عالئم گوارشی در کودکان از ابتدا 
هم وجود داشت و به نظر نمی رسد این موضوع 
ناشی از تغییر رفتار جدید ویروس باشد. او درباره 
بازگشایی مدارس و همچنین روند فعلی بیماری 
نظر  اظهار  هنوز  کرد:  تصریح  کودکان،  در  کرونا 
بروز  روند  بر  مدارس  بازگشایی  تاثیر  زمینه  در 
بیماری در کودکان زود است؛ چراکه از بازگشایی 
احتمال  است.  نگذشته  زیادی  زمان  مدارس 
افزایش ابتالی کودکان وجود دارد؛ اما نمی توان 

مدارس را هم با روال قبل مجازی برگزار کرد.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  کرد:  تاکید  وی 

این  ان شاءاهلل  واکسیناسیون  تکمیل  و  تزریق  و 
خطر کاهش می یابد. در حال حاضر عاملی که با 
آن مواجه هستیم مسافرت ها و دید و بازدیدهای 
به  بخواهیم  که  است  زود  فعال  و  است  نوروزی 
تاثیرات بازگشایی مدارس بپردازیم. اما ما در حال 
آماده کردن بیمارستان برای اوایل اردیبهشت  ماه 
هستیم تا در صورت افزایش بار مراجعات غافلگیر 
نشویم. وی افزود: توصیه ما به والدین این است 
در  و  کنند  بررسی  را  خود  کودک  سالمت  که 
با  را  موضوع  این  عالئم  هرگونه  وجود  صورت 
کودک  که  زمانی  تا  و  بگذارند  میان  در  مدرسه 
نفرستند.  مدرسه  به  را  او  است  نیافته  بهبود 
استفاده  و  آموزش صحیح شست وشوی دست ها 
از ماسک برای کودک ضروی است و والدین نباید 

از این موضوع غافل شوند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد اصغر گل قاسمي که از 12 سالگي رزمنده بود
موقع خواب اثر انگشتم را پاي برگه اعزامش زد و رفت

حاج خانم چند سال داريد؟ شهيد 
فرزند چندم شما بود؟

من حدود 80 سال دارم. اصالتاً اهل سراب 
هستیم. چهار فرزند داش��تم. دو پسر و دو 
دختر ک��ه اصغر فرزن��د آخرم ب��ود، متولد 
1347. همسرم ابوالفضل قاسمي وقتي که 
بچه ها کوچک بودند از دنیا رفت. من تنهایي 

اصغرم را بزرگ کردم. 
شهيد چطور بچه اي بود؟

ذات خیلي خوبي داشت. از همان کودکي اش 
اهل نماز و روزه بود. کمي که بزرگ تر شد نماز 
شب هم مي خواند. خدا اینها را براي خودش 
انتخاب کرده بود. خیلي از صبح ها به برکت 
وجود اصغر نماز صبحم قضا نمي شد. چون 

خودش که بلند مي شد، من 
را هم بیدار مي کرد. بابایشان 
زود ف��وت ک��رد و اصغر از 
کودکي اش هم کار مي کرد 
و هم درس مي خواند. یکبار 
ک��ه زود از مح��ل کارش 
برگشت، پرسیدم چرا این 
قدر زود آمدي. با ناراحتي 
گفت صاحب کارم مشروب 
مي خ��ورد، من دیگر پیش 
او کار نمي کنم. یک چنین 
بچ��ه اي ب��ود. نمي دان��م 
ای��ن چیزها را چط��ور یاد 
مي گرف��ت. اصغ��ر اخالق 
خیلي خوبي هم داش��ت. 
ش��وخ طبع و صب��ور بود. 
گاهي که عصباني مي شدم 
و او را مي زدم، فقط صدایم 
مي ک��رد و نمي توانس��ت 
حرفش را ادامه بدهد. چون 

نمي خواست حرف درشتي به من بزند، باقي 
حرفش را مي خورد. من اصغر را خیلي دوست 
داشتم. او هم بچه بامحبتي بود و من و خواهر 

و برادرهایش را خیلي دوست داشت. 
ظاهراً پس�رتان خيلي زود به جبهه 

رفت؟
بل��ه خیل��ي زود رف��ت. جنگ که ش��روع 
شد، 12 س��ال بیشتر نداش��ت، اما از همان 
زمان مي خواس��ت به جبهه برود. من که از 
کارهایش خبر نداشتم. یک روز که از خواب 
بیدار ش��دم، دیدم روي انگش��تم اثر جوهر 
اس��ت. بعدها متوجه شدم ش��ب مخفیانه 
جوهر و اس��تامپ آورده و از من اثر انگشت 
براي رضایتنام��ه جبهه اش گرفته اس��ت. 
بدون اینکه بدانم رفت جبهه. آن زمان فقط 
13- 12 سال داشت اما از اول جنگ تا سال 
65 که شهید شد، مرتب به جبهه مي رفت. 
هر بار کاري مي کرد که من متوجه نش��وم 

کي مي رود. 
با آن س�ن کمش نخواستيد جلوي 

رفتنش را بگيريد؟
چرا خیل��ي نگرانش مي ش��دم. بچه آخرم 
بود. کوچک بود. دلم نمي آمد خداي نکرده 
بالیي سرش بیاید. یکبار گفتم اصغر جان تو 
هنوز خیلي کوچک هستي. بمان درست را 

ادامه بده تا آدم موفقي بشوي. همه اش که 
نمي شود جبهه بروي. گفت االن که جنگ 
اس��ت و خیلي از خواهره��ا و برادرهاي ما 
جلوي گلوله دش��من هس��تند من بمانم و 
درس بخوان��م؟ من نمي توانم دس��ت روي 

دست بگذارم و کاري نکنم. 
پس بچه غيرتي بود؟

خیلي غیرتي ب��ود. از هم��ان بچگي هر جا 
خواهرهایش مي رفتند همراهشان مي رفت تا 
مبادا کسي مزاحمشان شود. همین غیرتش 
هم باعث شد که از نوجواني به جبهه برود. آن 

قدر رفت تا اینکه به شهادت رسید. 
گويا پسرتان چند سال مفقوداالثر 

بود؟

14سال پیکرش بازنگش��ت. خیلي سخت 
بود. م��ا همه اش منتظر برگش��ت او بودیم. 
سال 65 که شهید شد، تنها 18 سال داشت. 
پیکرش سال 79 برگشت. زمان کمي نیست. 
فقط استخوان ها و پالکش را برایمان آورده 
بودند. من همان استخوان ها را بغلم گرفتم و 
گریه کردم. در این 14 سال خیلي بي قراري 
کش��یدم. انتظار و س��ردرگمي از همه چیز 
بدتر است. وقتي که پیکر پس��رم را آوردند 
حداق��ل خیالم از بابت سرنوش��تش راحت 
شد. درست اس��ت که دیگر امیدي به زنده 
بودنش نداشتیم، ولي همین که تکلیفمان 
روشن شد خیلي خوشحال شدم. پسرم بعد 
از سفري طوالني و دور به خانه برگشته بود. 
پیکرش را در قطعه 53 بهش��ت زهرا)س( 

دفن کردیم. 
در وصيتنامه اش چه سفارشي کرده 

است؟
اصغر دو وصیتنامه داش��ت؛ اول��ي را براي 
دوستان مس��جدي اش نوشته بود، دومي را 
براي ما. از اولي خبري ن��دارم، اما در دومي 
نوشته بود: خواهران و برادران درس بگیرید. 
خواهران حجابتان را حفظ کنید. مبادا امام 
را تنها بگذارید. س��رباز امام خمیني و امام 

زمان)عج( باشید. 

  فريده موسوي
اصغر گل قاسمي وقتي نوجواني کم سن و سال بود، محل کارش را به اين خاطر ترك کرد 
که استادکارش شرب خمر مي کرد. او در محيط آلوده دوران طاغوت زندگي مي کرد، اما 
چون ذات و ريشه اي مذهبي داش�ت، هرگز آلوده محيط نشد و گوهر وجودش را براي 
روز واقعه محفوظ داشت. جواناني مثل او بر سرعهد و پيمانشان ايستادند تا سربازان در 
گهواره امامي باشند که نويد آمدن چنين رزمندگاني را سال ها قبل داده بود. همين ها 
بودند که در هشت س�ال دفاع مقدس، با س�ن کم و کم ترين امكانات، کمر مجهزترين 
لشكرهاي دشمن را شكستند. گفت و گوي ما با ربابه اکبري مادر شهيد را پيش رو داريد. 

 شكوفه زماني 
زيبايي چهره ش�هيد حس�ين هريري باعث 
ش�ده بود در جبهه مقاومت اسالمي به »قمر 
فاطميون« معروف ش�ود. حسين يک ايراني 
ساکن خراسان رضوي بود که بنا به داليلي از 
طريق لشكر فاطميون به س�وريه اعزام شد 
و در 20 آب�ان ماه 1395 در س�ن 27 س�الگي 
به خيل ش�هداي مدافع حرم پيوس�ت. او که 
به تازگ�ي نامزد کرده بود، دوس�ت نداش�ت 
ازدواج�ش مانعي ب�راي دف�اع از حريم اهل 
بيت ش�ود. بنابراين با همس�رش شرط کرد 
همچن�ان رزمنده مدافع حرم باش�د و مدتي 
پس از نامزدي به سوريه رفت و قدم به حجله 
شهادت گذاشت. »زهرا سادات رضوي« همسر 
شهيد متولد 1376 است. دختر جواني که هنوز 
زندگي مشترکش را آغاز نكرده، همسر شهيد 
ش�د. او در گفت وگو ب�ا » جوان« از ش�ناخت 
يک ش�هيد در دوران چهارماهه نامزدي اش 
مي گويد که براي او يک عمر گذش�ته است. 

فصل مش�ترك زندگي ش�ما و ش�هيد 
هريري به چه شكلي رقم خورد و چطور 

با هم آشنا شديد؟
شهید کارمند پدرم در بخش بازرسي قطار شهري 
و بازرسي قطار متروي مش��هد بود. از طرفي پدر 
من و ایشان هشت س��ال با یکدیگر رفیق بودند 
و همدیگر را مي شناختند. همین طور در هیئات 
مذهبي حسین آقا با برادرم دوست شده بودند. 
مادر آقا حسین در مراسم روضه اي که در خانه مان 
برگزار شده بود من را دید و بعد از گذشت مدتي از 
این موضوع ایشان من را براي پسرش خواستگاري 
کرد. یک روز خانواده حسین با خود حسین براي 

مراسم خواستگاري به خانه ما آمدند. 
قبل از نامزدي تان، حسين آقا به جبهه 

سوريه اعزام شده بود؟
بله، شهید یکبار اسفند 94 تا اردیبهشت سال 95 
به مدت سه ماه در س��وریه به سربرده بود. از قرار 
وقتي دوست صمیمي حسین به شهادت رسید او 

هم به ایران بازمي گردد. 
معيارهاي يک رزمنده مدافع حرم براي 

ازدواج چه بود؟
اتفاقاً یکي از شرط هایش این بود که چون رزمنده 
مدافع حرم هستم دوست دارم باز هم به عنوان 
مدافع حرم باق��ي بمانم و نمي خواه��م ازدواج 
مانعي براي اعزام مجددم شود. در پاسخ گفتم 
دقیقاً من هم از همس��ر آینده ام ای��ن انتظار را 
داش��تم که حداقل یکبار هم شده براي دفاع از 
حرم بي بي زینب )س( گامي برداشته باشد. پس 
چه بهتر که شما خودتان مشتاق این امر هستید. 
همسرم از شرط من خیلي تعجب کرد. زیرا هر 
کجا که رفته بود و این شرط اعزام شدن مجدد 
خودش را به سوریه اعالم کرده بود طرف مقابل 
نپذیرفته بود. حتي خود شهید به من گفت شما 
چرا قب��ول کردید؟ خیلي از دخترهاي نس��ل 
امروزي در این وادي ها نیس��تند. عجیب است 

که شما پذیرفتید. 
واقعاً به عن�وان يک جوان نس�ل امروز 
چطور قبول کرديد که همسر آينده تان 
ب�ه جايي ب�رود ک�ه احتمال ش�هات و 

جانبازي اش است؟
بنده این شرط را قبول کردم چون به این موضوع 
خیلي اعتقاد داش��تم که مرگ در دست خداوند 
اس��ت حتي اگر در هر ش��رایطي قرار بگیرید تا 
زماني که خود خ��دا نخواهد چیزي نمي تواند به 

شما آس��یب وارد کند. برگش��تم به خواستگارم 
گفتم اگر قرار اس��ت براي شما اتفاقي بیفتد چه 
ش��ما براي دفاع از بي بي زینب)س( در س��وریه 
باشید یا در خانه خود نشسته باشید حتماً اتفاق 
مي افتد. پس بهتر اس��ت که مرگمان به شهادت 
ختم شود که در برابر خداوند ارزش معنوي داشته 
باشد. من خودم به عنوان یک خانم نمي توانستم 
براي دفاع از حرم زینب )س( حضور داشته باشم 
چرا به شریک زندگي ام که توانایي این کار را دارد 
اجازه ندهم برود. شاید باورتان نشود از روزي که 
همسرم براي اعزام مجدد مي خواست راهي شود 
خودم پا به پایش او را همراهي کردم. حتي خود 
شهید به علت اعتقادي که داشت به من مي گفت 
چون تو دختر سید هستي فرم مشخصات بنده را 
بنویس ارسال کن تا کارهایم زودتر انجام شود. از 
آنجا که شهید در اعزام هاي قبلي توسط دشمن 
شناسایي شده بود براي اعزام مجدد با مشکل رو 
به رو بود. در هر حال من دوست نداشتم در رفتن 
همسرم به سوریه »نه« بیاورم که حتي حسین آقا 
برگشت از من پرس��ید تو واقعاً از ته قلبت راضي 
هس��تي که من به سوریه اعزام ش��وم. در جواب 
گفتم هرچه خدا صالح مي داند همان خواهد شد و 
نمي خواستم در روز محشر شرمنده حضرت بي بي 

زینب )س( باشم. 
نامزدي ت�ان چق�در طول کش�يد؟ در 
صحبت هايتان گفتيد که شهيد توسط 
تروريست ها شناخته شده بود پس اعزام 

مجددش چطور انجام گرفت؟
من و ش��هید 20 تیرماه سال 95 رس��ماً به عقد 
یکدیگر درآمدیم. بعد از یک م��اه قصد رفتن به 
س��وریه را کرد که حتي دوس��تانش به او گفتند 
شما تازه عقد کردي براي چه مي خواهي بروي. 
در همین حی��ن از ته��ران پرون��ده اعزامي اش 
برگشت خورد، چون چهره حس��ین در سوریه 
نزد تروریست ها شناخته ش��ده بود. براي اعزام 
مجددش به او اجازه ندادند که ب��رود تا اینکه با 
تالش بسیار موفق ش��دند. 10 آبان ماه 95 با نام 
مستعار قمر فاطمیون و از طریق لشکر فاطمیون 
توانس��ت اعزام داشته باش��د. 22 آبان ماه هم به 
شهادت  رسیدند کاًل چهارماه دوران نامزدي ما با 
هم طول کشید و در اصل خدا خواسته بود در کنار 

شهید بیشتر باشم تا از او بیشتر درس بگیرم. 
چه درس هايي را از شهيد ياد گرفتيد؟

رفتار ایشان خیلي مورد پسند دوستان و آشنایان 
بود. شهید از بنیانگذاران سه هیئت از جمله عشاق 
الزهرا در مش��هد بودند که با مدیری��ت وي اداره 
مي ش��د و از ش��روع روز اول محرم تا پایان صفر 
براي شهید اس��تراحت معنایي نداشت و بیشتر 
وقت ها در حرم امام رضا )ع( با هم بودیم و همیشه 
حرف ش��هید این بود اگ��ر مي خواهیم مصیبت 
اهل بیت)ع( را درك کنیم نباید راحت طلبي را 
در زندگي براي خود اختیار کنیم. بیشتر وقت ها 
نذرهاي هیئت را مي برد در محله هاي فقیرنشین 
مشهد بین نیازمندان پخش مي کرد. از کارهاي 
خیر دیگري که انجام مي دادند به صورت مخفي 

به افراد نیازمند کمک مي کردند. 
وقتي با يک رزمن�ده مدافع حرم پيوند 
زندگي مش�ترك مي بس�تيد، ب�ه اين 
موضوع فكر کرده بودند که ش�ايد يک 

روزي همسر شهيد شويد؟
لحظه اي که سر س��فره عقد نشس��ته بودم این 
باور قلبي را داشتم که حسین روزي به شهادت 
مي رسد، ولي به خودم مي گفتم هرچه خدا بخواهد 
همان خواهد شد. با آنکه خیلي ها برگشتند به من 

گفتند چهره داماد چقدر به ش��هدا مي خورد. ما 
زندگي مان را ساده ش��روع کردیم. هر دو عقیده 
داشتیم هرچه مهریه کمتر باشد ثواب آن بیشتر 
است و با اشتیاق هر دو دوست داشتیم به نیت 14 

معصوم 14 سکه باشد. 
از نحوه شهادتش اطالع داريد که به چه 

صورت رقم خورد؟
حس��ین به عنوان تخریبچي در سوریه فعالیت 
داش��ت. دقیقاً بع��د از ش��هادت او تع��دادي از 
همرزمانش اع��الم مي کنند »حلب آزاد ش��د«. 
یکي از همرزمان ش��هید تعریف کرد: دشمن در 
قسمتي از حلب عقب نشیني کرده بود. حسین با 
دو نفر دیگر از دوستانش از جمله شهید بشیري و 
شهید جهاني براي پاکسازي به آن قسمت منطقه 
حلب مي روند. س��ه تا تله انفجاري در یک خانه 
بوده که مي خواستند خنثي کنند. حسین فکر 
مي کند این تله ها جدا از یکدیگر کار ش��ده اند، 
اصلي را خنثي مي کن��د. در صورتي که تله هاي 
دیگر به صورت مخفي در خانه کار شده بودند. آنها 
منفجر مي شوند. اول حسین به شهادت مي رسد 
که در حال خنثي کردن تله انفجاري بود و در کنار 
او هم شهید بشیري و شهید جهاني نیز به شهادت 
مي رسند. آن همرزم چهارمي که در این عملیات 
بوده قبلش به خواست شهید بشیري رفته بود تا 
ماشین را بیاورد، اما هنوز چند قدمي بیشتر از خانه 

دور نمي شود که تله ها منفجر مي شوند و حسین 
و دو همرزمش به شهادت مي رسند. 

به عنوان کس�ي ک�ه تنها چند م�اه از 
عقدتان مي گذشت چطور با خبر شهادت 

همسرتان رو به رو شديد؟
آن لحظه که خبر شهادت حسین را به من دادند 
با آنکه همه بیتابي مي کردند اولین کاري که من 
کردم دو رکعت نماز ش��کر خواندم. حال و هواي 
دلم مصداق این بیت شعر بود» دلم یک جوري 
ولي پر از صب��وري « در دلم غوغ��ا بود ولي خود 
حضرت زین��ب )س( یک صب��ري داده که قابل 
توصیف نیست. حسین متولد ماه آبان بود که در 

ماه آبان هم به شهادت رسید. 
آخرين ديدارتان با شهيد کي بود؟ 

آخرین دیدارمان دقیقاً ظه��ر 10 آبان ماه قبل از 
اعزام حسین به س��وریه بود. همسرم وصیتنامه 
کتبي نداش��ت ولي به من گفت موقع ش��هادتم 
نگذار نامحرم صداي گریه ات را بشنود. صبوري را 
از حضرت زینب)س( بخواه و هر وقت دلت براي 
من تنگ شد برو در روضه هاي اهل بیت)ع( گریه 
کن. در آخرین تماس تلفني از حسین خواستم 
زود برگردد و دوباره برود. در جوابم گفت به زودي 
برمي گردم ی��ا با پاي خودم یا اینکه روي دس��ت 
مردم! مدت کمي بعد هم که شهید شد. زماني که 
در معراج شهدا در مراسم وداع با پیکر حسین بودم 

او را قسم دادم و خواس��تم که هر وقت دلتنگش 
ش��دم پیش��م بیاید تا براي یک لحظه هم شده 
ببیمنش. وقتي که از مراسم وداع با شهید برگشتم 
ساعت 11 صبح بود که با همان چادر سیاه خسته 
بودم و خوابم برد. در خواب »حسین« را با همان 
لباس هاي خاکي در ضریح حضرت بي بي زینب 
)س( دیدم. دستمال سفید در دس��تش بود و با 
لبخند گفت اجازه مي ده��ي ضریح را تمیز کنم. 
من هم با چادر سیاه که به سر داشتم و با چشمان 
گریان روبه روي او ایستاده بودم. سرم را به عالمت 
تأیید تکان دادم. در صورتي که من تا حاال نه سوریه 
رفته بودم که ببینم ضریح بي بي زینب )س( به چه 
صورت است و نه عکسي از آنجا دیده بودم. وقتي 
که عکس ضریح را به من نشان دادند دیدم دقیقاً 

همان چیزي است که در خواب دیدم. 
در س�خن پاياني اگر مطلب�ي از دوران 

نامزدي با شهيد داشتيد بيان کنيد؟
قبل از آنکه کارهاي اعزامي حسین درست شود 
در هش��تم آبان ماه با هم به بهش��ت رضا رفتیم. 
سر مزار شهید مصطفي عارفي دوست، همسرم 
از خاطره این ش��هید گف��ت. مي گفت پیکرش 
را بعد از ش��هادت خودش عق��ب آورده بود تا از 
دست تروریست ها سالم بماند. به گفته حسین 
لباس هایش به خون شهید متبرك شده بود. من 
و حسین همیشه نمازهاي خودمان را دو نفره به 
جماعت مي خواندیم که آن روز هم قسمت شد و 
در بهشت رضا آخرین نماز جماعت دونفره را در 
پاي مزار شهید مصطفي عارفي خواندیم. بعد از 
اتمام نماز هر دو با مزار شهید خلوت کردیم. موقع 
رفتن دیدم آقا حسین اشاره کرد به قبر دوستش 
و گفت: » آقا مصطف��ي حرف هایي که بهت زدم 
فقط یادت نرود.« من هم آن لحظه از او س��ؤال 
نکردم که شما چه خواهش��ي از شهید داشتي. 
فردایش دیدیم که به حسین زنگ زدند و کارهاي 
اعزامي اش به صورت معجزه وار جور ش��د. شب 
ش��هادتش در آخرین تماس به من گفت برو سر 
قبر شهید مصطفي عارفي و از او تشکر کن. گفتم: 
»براي چي؟« در جواب گفت: » چون حاجت من 
را داد.« بعد از ش��هادت آقا حسین متوجه شدم 

حاجتش چي بود. 

گفت وگوي »جوان« با همسر قمر فاطميون شهيد مدافع حرم حسين هريري 

موقع شهادت حسين تنها چهار ماه از نامزدي مان مي گذشت، روز عقدمان خيلي ها به من گفتند چهره داماد شبيه شهداست

صورتش زيبا بود و  سيرتش زيباتر
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حل جدول 3069

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد:
کشف بیش از ۳4 تن غالت احتکار شده 

در خرم آباد
فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۳4 تن غالت احتکار 

شده در یک انبار اطراف شهرستان خرم آباد خبر داد.
سردار یحیی الهی بیان کرد: در راستای مبارزه قاطع با 
دریافت  و در پی  اقتصادی  نظام   و مفسدان  اخاللگران 
اطالعاتی از احتکار مقادیری غالت در انباری اطراف شهر 
خرم آباد، موضوع بالفاصله در دستور کار ماموران پلیس 
ماموران  افزود:  وی  گرفت.  قرار  استان  عمومی  اماکن 
پلیس اماکن با هماهنگی قضائی به همراه عوامل سازمان 
صمت به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از انبار مذکور 
تن جو، ۳ تن  تن گندم، یک  تن غالت شامل ۳۰   ۳4
شد.  کشف  شده  احتکار  باقالی  کیلوگرم   ۳۰۰ و  نخود 
نفر  یک  دستگیری  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
کارشناسان  گفت:  مربوطه،  انبار  پلمب  و  راستا  این  در 
ارزش غالت کشف شده را  یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
به  هشدار  ضمن  پایان  در  الهی  کردند.  برآورد  ریال 
در  اخالل  موجب  که  سوجو  افراد  و  کنندگان  احتکار 
نظام اقتصادی کشور می شوند، خاطرنشان کرد: پلیس و 
دستگاه قضائی با قاطعیت با اینگونه افراد برخورد قانونی 

خواهند کرد.
مراقب کالهبرداران باشید؛ 

تامین اجتماعی »کارت سالمت« 
صادر نمی کند

یا  و  افراد  حضوری  مراجعه  یا  تلفنی  تماس  نوع  هر 
نمایندگان شرکت هایی تحت عنوان همکار و یا نماینده 
قبال  در  وجه  تقاضای  برای  اجتماعی  تأمین  سازمان 
ارائه کارت هوشمند درمان، بیمه تکمیلی و هر خدمت 
حال  در  و  است  کالهبرداری  قطعا  درمانی  و  بیمه ای 
حاضر، صدور هیچ گونه کارتی با عنوان کارت سالمت و... 
در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار ندارد. علیرغم 
این  تأکید  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مکرر  هشدارهای 
این  سوی  از  تماسی  هیچگاه  اینکه  بر  مبنی  سازمان 
سازمان برای دریافت وجه در قبال خدماتی از قبیل ارائه 
کارت هوشمند درمان، کارت طالیی و... با بیمه شدگان 
فریب  شاهد  متاسفانه  نمی شود،  انجام  بازنشستگان  و 
افراد کاله  توسط  بیمه شدگان  و  بازنشستگان  از  برخی 
بازنشستگان توجه داشته  و  بیمه شدگان  بردار هستیم. 
به  از دسترسی  مواردی کالهبرداران پس  در  باشند که 
کد  خانوادگی،  نام  و  نام  قبیل  از  افراد  اطالعات  برخی 
بیمه  یا شعبه محل  و  افراد  تلفن  و شماره  نشانی  ملی، 
به تماس و مراجعه می کنند و الزم است  اقدام  پردازی 
به  بازنشستگان  و  بیمه شدگان  بویژه  و  که عموم مردم 
افراد  موجه  ظاهر  یا  و  اطالعات  برخی  مشاهده  صرف 
نوع درخواست  هر  با  مواجه  در صورت  و  نخورند  فریب 
دهند.  اطالع  پلیس  به  را  موضوع  بالفاصله  مشکوک، 
تأمین  بازنشستگان سازمان  و  بیمه شدگان  از  دیگر  بار 
که  باشند  داشته  توجه  می شود،  درخواست  اجتماعی 
دفترچه های  حذف  و  نویسی  نسخه  شدن  الکترونیکی 
تأمین اجتماعی به هیچ عنوان منجر به دریافت وجه از 
بیمه شدگان و بازنشستگان به منظور ارائه کارت نخواهد 
تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به  شد. 
تأمین  سازمان  بازنشستگان  و  بیمه شدگان  اجتماعی، 
مراجعه  یا  تلفنی  تماس  با  مواجهه  اجتماعی در صورت 
حضوری افرادی برای دریافت وجه؛ موضوع را به پلیس و 
مراجع قضایی اطالع دهند و برای کسب اطالع بیشتر و 
دریافت مشورت با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین 

اجتماعی با شماره تلفن ۱4۲۰ تماس بگیرند.

خبر

جدول 3070

برای  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  یک 
خانوادگی  وآمدهای  رفت  و  دوستی ها 
زوجین  همه  به  واحدی  نسخه  نمی توان 
موارد حسادت،  از  بسیاری  داد، گفت: در 
سوء استفاده های مالی، عاطفی و رفتاری 
می افتد  اتفاق  خانوادگی  دوستی های  در 
تا مرز فروپاشی  را  که می تواند خانواده ها 
افراد  از  که  زمانی  تا  بنابراین  ببرد؛  پیش 
به  را  آنها  نکرده اید  پیدا  نسبی  شناخت 
خود  خانه  به  خانوادگی  دوستان  عنوان 

راه ندهید.
اینکه  بر  تاکید  با  انزانی،  یسنا  گوهر 
زوجین نباید هر کسی را به عنوان دوست 
اظهار  دهند،  راه  خود  خانه  به  خانوادگی 
باید  ازدواج  از  پس  زوجین  اولویت  کرد: 
خانواده  سپس  و  همسرشان  خودشان، 
تفریحات  ابتدا  در  درواقع  باشد.  یکدیگر 
ها  خانواده  با  سپس  و  همسر  با  نفره  دو 
نیز  دوستان  و  باشد  زوجین  اولویت  باید 
می توانند در این مسیر کنار زوجین و نه 

اولویت آنها برای تفریح باشند.
این روانشناس معتقد است که زن و شوهر 
خود  عالیق  از  ابتدا  باید  ازدواج  از  پیش 
که  بدانند  و  کرده  پیدا  کافی  شناخت 
از صمیمیت  نوع  کدام  برقراری  به  تمایل 
با مطرح کردن  و  دارند  را  با همسر خود 
سعی  همسر  با  نیازهایشان  و  ها  خواسته 
کنند این نیاز صمیمیت را از طریق همسر 

و سپس خانواده ها تامین کنند.
صمیمیت  انواع  به  را  “صمیمیت”  وی 
عقاید  و  افکار  درباره  )صحبت  عقالنی 
درباره  )صحبت  روانشناختی  خود(، 
درباره  )صحبت  عاطفی  مهم(،  موضوعات 
معنوی  دیگران(،  با  خود  احساسات 
زیبایی  خیر(،  کارهای  درباره  )صحبت 

شناختی )صحبت درباره هنر و موسیقی(، 
اجتماعی و تفریحی )رفتن به سینما و سفر 
و گردش(، زمانی )صرف زمان با یکدیگر( 
و جسمی تقسیم کرد و توضیح داد: اگر به 
حد کافی در رابطه زناشویی صمیمیت بین 
زوجین وجود نداشته باشد، راه برای رابطه 
باز می شود. زوجین در  های فرازناشویی 
ابتدا باید بدانند از همسر خود کدام نوع از 
صمیمیت را خواستار هستند و همسرشان 
کدام نوع صمیمیت را از آنها انتظار دارد 
و سپس درصدد رفع نیاز یکدیگر برآیند. 
این صمیمیت ها  به  رسیدن  برای  اینگونه 
به  و  می کنند  زمان صرف  خود  همسر  با 
خانوادگی  های  دوستی  در  را  آن  اشتباه 
جستجو نمی کنند. این به آن معنا نیست 
آمدهای  و  رفت  و  دوستان  نباید  که 
خانوادگی با دوستان داشت اما اولویت ما 
و  همسر  باید  هایمان  خواسته  رفع  برای 

خانواده های خود باشد.
به گفته این روانشاس، بیشتر افراد درون گرا 
صمیمیت های  و  کمتر  ارتباط  به  نیاز 
و  دارند  روانشناختی  و  عقالنی  معنوی، 
به  نیاز  معموال  گرا  برون  افراد  مقابل   در 
صمیمیت های زمانی، اجتماعی و تفریحی 
دارند و در ابتدا زوجین باید نوع صمیمیت 

مورد نیاز یکدیگر را بشناسند.
این روانشناس همچنین خطاب به زوجین 
توصیه کرد که احساسات خود را در ابتدا 
اگر خواسته  با همسر در میان گذاشته و 
ای دارید به او بیان کنید تا بتوانید نیازها 
به  یکدیگر  طریق  از  را  الزم  صمیمیت  و 

دست آورید.
دوستان  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
خانوادگی حتما باید با ما صادق و بی ریا 
برای رشد فردی و خانوادگی به  باشند و 

ما کمک کنند و در عین حال حد و مرز 
کرد:  تصریح  کنند،  رعایت  نیز  را  رفتاری 
بینانه  واقع  او  عالیق  و  هرفرد  به  راجع 
می  آیا  که  بگیرید  تصمیم  و  کنید  فکر 
داشته  خانوادگی  وآمد  رفت   او  با  توانید 
باشید یا خیر، دوستان خود را بدون نقاب 
اصل  تا  کنید  امتحان  مختلف  شرایط  در 
های  ویژگی  و  بشناسید  را  آنها  وجودی 
شناخت  بدون  ببینید.  هم  را  آنها  منفی 
با  صمیمی  رابطه  وارد  دوستان  از  کافی 
خود  شخصی  اطالعات  نباید  نشوید.  آنها 
را در اختیار دوستان خانوادگی قرار دهید 
و در هر مقطع زمانی و تحت هر شرایط 
را به خانه خود راه دهید،  آنها  خانوادگی 
چه بسا دوستی های خانوادگی که گرفتار 
حسادت شده و خانواده ها را متالشی کرده 

است.
دارای  افراد  از  بسیاری  انزانی،  گفته  به 
کمک  به  جز  شخصیتی  اختالالت 
آزمون های روانشناختی و از طریق مراجعه 
به روانشناس شناخته نمی شوند، از این رو 
چنین  با  زوجین  که  آمده  پیش  بسیاری 
آمدهای  و  رفت  و  دوستی ها  وارد  افرادی 
خود  زندگی  نهایت  در  و  شده  خانوادگی 
انتخاب  این رو در  از  از دست داده اند،  را 
دوستان خانوادگی باید دقت نظر بیشتری 

داشته باشیم.
مرز  و  حد  وجود  اهمیت  یادآوری  با  وی 
افزود: برای  در روابط دوستانه خانوادگی، 
ضد  شخصیت  اختالل   دارای  فرد  مثال 
دوستی های  در  است  ممکن  اجتماعی 
نظیر  گریزی  هنجار  کارهای  خانوادگی 
مصرف  یا  و  زناشویی  فرا  روابط  برقراری 
در  رو  این  از  دهد.  انجام  مخدر  مواد 
خانوادگی  آمدهای  و  رفت  و  ها  دوستی 

باید دقت کنیم که این افراد دارای اختالل 
شخصیت را به خانه خود راه ندهیم و در 
برای  روانشناسان  مشاوره  از  لزوم  صورت 

شناخت بهتر افراد بهره گیریم.
انزانی با بیان این که زوجین باید دوستان 
خانوادگی خود را بر اساس خط قرمزهای 
داد:  ادامه  کنند،  انتخاب  خود  خانوادگی 
باید درباره حد و  ازدواج  از  زوجین پیش 
مرزهای روابط دوستانه خود صحبت کنند 
بر اساس خط قرمزهای خود و همسر،  و 
اصل  آن  و  گرفته  نظر  در  را  وسطی  حد 
را در روابط خود با دوستان رعایت کنند. 
و  رفت  اصول  باید  زوجین  راستا  این  در 
آمدی مخصوص خود را بشناسند و بدانند 
با  دوستانه  ارتباط  برقراری  از   هدف شان 

افراد چه هست.
انزانی همچنین کاهش میزان “صمیمیت” 
دادن  سوق  عوامل  جمله  از  را  زوجین 
عاطفی”  به سمت “طالق  زناشویی  رابطه 
چنین  در  کرد:  نشان  خاطر  و  دانست 
حس،  هیچ  آنکه  بدون  زوجین  شرایطی 
میل، رغبت و عاطفه ای نسبت به یکدیگر 
داشته باشند، زیر یک سقف با هم زندگی 
هیچ  بدون  مشترک  زندگی  و  می کنند 
می رود.  پیش  نفره ای  دو  هدف  و  تفریح 
سواد  زوجین،  بین  کالمی  ارتباط  کاهش 
عاطفی کم، کاهش صمیمیت و سرگرمی 
میان زوجین به طالق عاطفی دامن می زند 
ابعاد  در  را   زندگی  کیفیت  می تواند  و 
رضایت  خانوادگی، سالمت جسم،  فردی، 
فرزندان  با  روابط  و  زندگی  محیط  از 
صمیمیت  میزان  رو  این  از  دهد.  کاهش 

میان زوجین را باید جدی گرفت.

در شرایط فعلی 
واکسیناسیون را جدی 

بگیرید
مقابله  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  کرونا  با 
به  توجه  و  بهداشتی  پروتکل های 
دانش آموزان  احتمالی  شدن  عالمت دار 
گفت:  مدارس،  در  حضور  شرایط  در 
اگر  که  می کنم  درخواست  مردم  از 
واکسیناسیون شان را تکمیل نکرده یا دز 
سوم را تزریق نکرده اند، مراجعه کرده و 

واکسیناسیون شان را تکمیل کنند.
در  کرونا  وضعیت  درباره  حق ازلی  دکتر 
نوروزی  تعطیالت  از  بعد  گفت:  کشور، 
در   ... و  مسافرت ها  شرایط  به  باتوجه 
بود،  زیاد  سفر  تراکم  که  استان هایی 
در حوزه  مراجعه کننده  افزایش  تعدادی 

کرونا گزارش شد، اما به طور کلی تعداد 
شدند،  مبتال  کشور  کل  در  که  افرادی 
مرگ ومیر  تعداد  و  دارد  نزولی  وضعیت 
از  یافته است. در عین حال  هم کاهش 
عادی سازی  سمت  به  روند  که  آنجایی 
ارتباطات اجتماعی یا بازگشایی مدارس 
فردی  بهداشت  رعایت  می کند،  حرکت 
و  مهم  بسیار  بهداشتی  پروتکل های  و 
آگاهی  است. در عین حال  کمک کننده 
دانش آموزان و والدین در حوزه بیماری و 
توجه به عالئم بسیار حائز اهمیت است.

باید  فعلی  شرایط  در  افزود:  وی 
زیرا  شود؛  گرفته  جدی  واکسیناسیون 
یکی از مهمترین عواملی که ثابت شده 
در کنترل بیماری کووید ۱۹ موثر است، 
انجام واکسیناسیون علیه کرونا و رعایت 
همین  بر  است.  بهداشتی  پروتکل های 
اساس از همه مردم درخواست می کنم که 
کسانی که واکسیناسیون شان را تکمیل 

نکرده اند،  تزریق  را  دز سوم  یا  نکرده اند 
را  واکسیناسیون شان  و  کرده  مراجعه 
تکمیل کنند. برخی کشورها حتی تزریق 

دز چهارم را هم شروع کرده اند.
رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  حق ازلی 
استفاده  و  بهداشتی  پروتکل های 
به  توجه  با  مدارس  در  ماسک  از 
داد:  شده،  ادامه  انجام  بازگشایی های 
رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس 
بسیار مهم است. به عنوان مثال استفاده 
همچنین  است.  مهم  بسیار  ماسک  از 
نسبت  باید  فرزندان  و  مدارس  اولیای 
حساس  دانش آموزان  در  عالئم  بروز  به 
باشند و اگر احساس کردند که عالئمی 
به  فرزندشان  ورود  از  دارد، حتما  وجود 
مدرسه خودداری کنند. مربیان مدارس 
حتما توجه داشته باشند که هر روز یک 
غربالگری اولیه در مدارس انجام شود و 
واکسیناسیون  انجام  امکان  اگر  طبیعتا 

وجود  مدت  این  در  هم  کودکان  برای 
شرایط  شود،  انجام  و  باشد  داشته 

مناسب تر خواهد بود.
وی تاکید کرد: از مردم و همه افرادی که 
فرزندان شان به مدرسه می روند، خواهش 
می کنم که اگر کوچکترین شکی داشتند 
بی حال  یا  دارند  تب  فرزندان شان  که 
هستند، حتما از فرستادن آنها به مدرسه 
هم  مدرسه  اولیای  کنند.  خودداری 
حتما در این موارد دقت کنند که ضمن 
آموزش رعایت پروتکل های بهداشتی به 
عالمت دار  مراقب  حتما  دانش آموزان، 
دانش آموزی  اگر  و  باشند  بچه ها  شدن 
عالمت دار بود، او را از جمع خارج کنند. 
تعداد زیادی در  اگر مشاهده کردند که 
مبتال شدند،  یا  دارند  عالئم  یک کالس 
صورت  به  را  کالس  آن   آموزش  حتما 

غیر حضوری ادامه دهند.

نکات قابل تامل در »دوستی های خانوادگی«؛

هر کسی را به خانه خود راه ندهید!

وضعیت مراجعات کرونایی کودکان به بیمارستان 

کودک دارای عالئم را 
به مدرسه نفرستید



منابع حاصل از افزایش فروش نفت 
صرف تسویه بدهی های دولت قبل شد

اگر نگاه اقتصادی مدیران متحول نشود، 
اقتصاد دانش بنیان محقق نخواهد شد

صفحه )4(صفحه )4(

با  دولت  اسالمی گفت:  انرژی مجلس شورای  عضو کمیسیون 
را  قبل  دولت  بدهی های  نفت  فروش  افزایش  از  حاصل  منابع 
بدون استقراض از بانک مرکزی تسویه کرده و مانع از تحمیل 
مورد  در  زاده  حسین  حسین  شد.  مردم  سفره های  به  تورم 
اقدامات دولت برای افزایش فروش نفت افزود: دولت سیزدهم و 

وزارت نفت از زمان شروع به کار به دنبال افزایش...

دانش  تولید،   ، به شعار سال  اشاره  با  تهران  نماز جمعه  خطیب 
بنیان، و اشتغال آفرین گفت: مدیران کشورند که نظام اقتصادی 
اقتصاد  نشود،  متحول  نگاهشان  اگر  می کنند.  هدایت  را  کشور 
محمدحسین  سید  االسالم  نمی شود.  حجت  بنیان  دانش  ایران 
ابوترابی فرد در نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه هر نظام 

سیاسی برای ماندگاری و ثبات نیازمند ارکان هشت گانه ای...

سال شانزدهم * شماره 3070 * 4 صفحه *1000 تومانشنبه 27  فروردین 1401 * 16  آوریل 2022 * 14  رمضان 1443

140 هزار میلیارد تومان برای 
پروژه های نیمه تمام الزم است

نکات قابل تامل در 
»دوستی های خانوادگی«؛

هر کسی را به خانه خود 
راه ندهید!

پیشرفت فیزیکی سد “تنگ 
سرخ” به 4۲ درصد رسید

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی سد “تنگ 
واقع  روستاهای  گفت:  رسید  درصد   4۲ به  سرخ” 
در مسیر جابه جا می شوند. کیامرث حاجی زاده در 
بازدید از سد “تنگ سرخ” اظهار داشت: دو کارگروه 
در مسیر سد  روستاهای  و جابه جایی  تملک  برای 
اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  تشکیل  سرخ  تنگ 
پایدار در  ایجاد منابع آب  کارهای خوبی در بحث 
استان انجام شده عنوان کرد: منابع آب پایدار نیاز 
استان به ویژه شهرستان بویراحمد و دنا و بخش های 
تابعه بوده زیرا به علت عدم کنترل سیالب، بخش 
معاون  می شد.  خسارت  متحمل  ما  کشاورزی 

هماهنگی امور عمرانی ...

حمایت  ضرورت  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
گفت:  پیشکسوتان،  ویژه  به  هنرمندان  از 
مانده ای  مغفول  مشکالت  انبوه  با  هنرمندان 
مواجه هستند که برای غلبه بر آنها الزم است 
کارگروه مشترکی بین وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و فعاالن عرصه هنر تشکیل شود.
پنجشنبه  عصر  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل 
هنرمندان  از  جمعی  با  صمیمی  نشست  در 
در سراسر کشور  آثار غنی هنری  کشورمان، 
را نشانگر تمدن بزرگ ایرانی- اسالمی دانست 
تمدن ساز،  هنری  آثار  این  داشت:  اظهار  و 
اندیشه  و  نوآوری  خالقیت،  از  جلوه هایی 
مردان و زنانی است که در طول تاریخ در این 
سرزمین زیسته اند و امروز وظیفه داریم آنها 
را به بهترین شکل به نسل های آینده معرفی 

کنیم.
بهترین  می تواند  هنر  گفت:  رئیس جمهور 
نسل ها  به  را  عالی  مفاهیم  پیچیده ترین  و 
در  می توان  هنر  با  و  کند  منتقل  عصرها  و 

بسیاری از موضوعات به فهم مشترک رسید.
بزرگان  یاد  گرامیداشت  با  رئیسی  آیت اهلل 
سایر  و  آوینی  شهید  جمله  از  هنر  عرصه 
کسانی که دغدغه ارتقای هنر در این سرزمین 
را داشته اند، به موضوع عدالت در عرصه هنر 
از  بعد  عدالت  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
تمام  که  است  مفهومی  گسترده ترین  توحید 
و جلوه  دربرمی گیرد  را  انسان  زندگی  شئون 
عمومی عدالت آن است که هر چیز در جای 

خود قرار بگیرد.
هنر  حوزه  در  عادالنه  حمایت  رئیس جمهور 
تخصیص  گفت:  و  دانست  اهمیت  حائز  را 
امکانات به بخش هنر  اعتبارات، ظرفیت ها و 

باید متناسب با اهمیت این عرصه باشد.
پیشکسوتان  امورات  به  توجه  ضرورت  وی 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  هنر  عرصه 
باید  و همواره  راه هستند  پیشکسوتان چراغ 
مورد حمایت قرار بگیرند، در عین حال الزم 
در  تا  شود  داده  میدان  هم  جوانان  به  است 
را  بالندگی  و  رشد  روند  پیشکسوتان  کنار 

سپری کنند.....

پروژه های  برای  گفت:  یاسوج  بازرگانی  اتاق  رئیس 
نیمه تمام در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱4۰ هزار 
تمامی  پروژه های  و  داریم  الزم  اعتبار  تومان  میلیارد 
فعالیت  و  تولید  از  مالی  به دلیل مشکالت  داریم که 
باز مانده اند.“جبار کیانی پور” در نشست با خبرنگاران 
افزود: جهان و تمامی مردم دنیا برای شکوفایی اقتصاد 
خود در طول سه سال کرونا ساکت ننشته و همواره 
برای رونق بخشی به فضای کسب و کار خود و ایجاد 
استفاده  ها  فرصت  تمام  از  نوین  کارهای  و  کسب 
متوجه  کنیم  توجه  امروزه  نمایشگاه  به  اگر  کردند. 

می شویم که برای آینده نمایشگاه برپا و موزه ....

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج اعالم کرد:

2

2

2 4

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

توجه به مسائل فرهنگی 
مناطق کم برخوردار استان 

در دستور کار قرار دارد

پرونده حمله به پرسنل 
بیمارستان امام خمینی )ره( 
دهدشت در حال بررسی است

کارگروه مشترک بررسی 
مشکالت هنرمندان تشکیل شود

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد؛

هیچ اعتباری در استان 
برگشت داده نشود

3

اومیکرون  جدید  سویه  از  مواردی  اخیرا 
کشورها  از  برخی  در   XE به  موسوم 
سبب  موضوع  همین  و  شده  مشاهده 
گردیده از این سویه به عنوان موج جدید 

بیماری کرونا نام برده شود.
اواخر ماه مارس )اواسط فروردین(، آژانس 
امنیت سالمت بریتانیا سویه جدید کووید 

۱۹ موسوم به XE را معرفی کرد.
به گفته آژانس، این سویه جدید نوترکیب 
است، به این معنی که ترکیبی از دو سویه 
بسیار   BA.۱ سویه  مورد،  این  در  است. 
اومیکرون  زیرسویه  با  اومیکرون  عفونی 

موسوم به BA.۲ ترکیب شده است.
سویه جدید XE دارای اطالعات ژنتیکی 
است.   BA.۲ و   BA.۱ سویه  دو  هر  از 
که  می رسد  نظر  به  اولیه،  تحقیقات  در 
عفونی تر از سویه BA.۲ اومیکرون باشد.

افزایش عفونت  کارشناسان می گویند که 

نیست  آن  بودن  خطرناک تر  معنای  به 
باقی  مؤثر  احتماالً  فعلی  درمان های  و 

خواهند ماند.
زمان  طول  در  ویروس ها  که  آنجایی  از 
جهش می یابند، احتمال دارد سویه های 

نوترکیب دیگری هم ایجاد شوند.
کشوری  کمیته  دبیر  جماعتی  حمیدرضا 
کووید ۱۹، با عنوان این مطلب که اخیراً 
دو سویه جدید XD )ترکیبی از ویروس 
از زیر  دلتا و اومیکرون( و XE )ترکیبی 
شده  شناسایی   )BA۲ و   BA۱ سویه 
سویه  به  مبتال  نفر   ۱۶ کنون  تا  است. 
رصد  مورد  و  شده  گزارش  دنیا  در   XD
سازمان جهانی بهداشت قرار دارد، اما فعاًل 
جای نگرانی نیست چراکه گزارش هایی از 
کشورها  سایر  در  جدید  های  سویه  این 
هنوز ارائه نشده است، گفت: تاکید کمیته 
که  شرایط  این  در  کرونا  کشوری  علمی 

دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی  شاهد 
هستیم، تکمیل واکسیناسیون دانشجویان 
و دانش آموزان به ویژه در گروه سنی ۵ 
میزان  خوشبختانه  است.  سال   ۱۱ تا 
واکسیناسیون گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال 
تاکید  اما  رسیده  توجهی  قابل  میزان  به 
گروه  واکسیناسیون  تکمیل  به  زیادی 
پروتکل های  رعایت  و   ۱۱ تا   ۵ سنی 
بهداشتی در مدارس توسط اولیا و مربیان 

مدارس شد.
است  الزم  شرایط  این  در  داد:  ادامه  وی 
مدارس  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
از  مدارس  عوامل  و  مدیران  سوی  از 
شستشوی  ماسک،  از  استفاده  جمله 
و  فیزیکی  فاصله  حفظ  دست ها،  مداوم 
تهویه مناسب هوا کالس ها مرتباً پیگیری 
که  آموزانی  دانش  دیگر  سوی  از  شود. 
عالئم عفونی و تب دارند نباید به مدرسه 
یا در  بروند و اگر تشخیص داده نشده و 
مدرسه دچار عالئم شده، مدیران مدارس 
به دانش آموزان اجازه دهند که به منزل 
در  آموزان  دانش  قرنطینه  دوره  و  بروند 

منزل سپری شود.
سازمان  پژوهشی  مدیر  رودگری  حسن 
ترکیب  به  توجه  با  کشور  پزشکی  نظام 
نوعی از اومیکرون و شیوع آن، گفت: طبق 
 )ONS( گزارش دفتر آمار ملی انگلستان
به  نزدیک  گذشته  هفته  پایان  در  فقط 
افتاد  اتفاق  کرونا  جدید  مورد  میلیون   ۵
این  پاندمی  تاریخ  که رکورد جدیدی در 
درصدی   ۷ افزایش  با  این  که  بود  کشور 
میزان  هرچند  بود  همراه  بستری ها  در 
نمی دهد  نشان  مشابه  جهش  میر  مرگ 
و  گسترده  پوشش  از  ناشی  می تواند  که 

مؤثر واکسیناسیون باشد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
شهید بهشتی افزود: نوع جدید XE یک 
نوترکیب شدن BA.۱ و  از  ناشی  جهش 
BA.۲ است و در نتیجه ابتالی همزمان 
به آنها است و بار اول حدود ۲/۵ ماه قبل 
 ۱۰ محاسبات  شد.  گزارش  انگلستان  در 
درصد سرعت بیشتر در افزایش انتقال را 
نشان می داد که چندان قابل توجه نیست. 
فعاًل XE زیر مجموعه اومیکرون محسوب 
می شود مگر رفتار جدیدی به خصوص در 
آن  بالینی  تظاهرات  یا  و  بیماری  شدت 

دیده شود.
امنیت  آژانس  نظر  از  گفت:  رودگری 
جامعه  در   XE تعداد  انگلستان،  سالمت 
رفتار  از  بتوان  که  نیست  قدری  به  فعاًل 
تا  آورد چون  به دست  آن تحلیل قطعی 
در  آن  قطعی  مورد   ۶۳۷ فقط  حال  به 
نزدیک ۵  بین  انگلیس ثبت شده که در 
عدد  گذشته  هفته  جدید  مورد  میلیون 

قابل اعتنایی نیست.
گزارشی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
بالینی  عالئم  نظر  از   XE نوع  تفاوت  از 
و شدت بیماری با اومیکرون رایج نیست 
و هردو بیشتر شبیه همان سرماخوردگی 
و  عطسه  بینی،  آبریزش  با  که  هستند 
برخالف  این  که  هستند  همراه  گلودرد 
و  سرفه  و  تب  که  است  اولیه  کرونای 
شایع  عالئم  از  چشایی  و  بویایی  فقدان 

آن بود.
رودگری گفت: NHS انگلستان فهرست 
به  را   ۱۹ کووید  شایع  و  عمومی  عالئم 
را  آن  و  نموده  گسترده تر  کمی  تازگی 
که شامل  داده  ارتقا  عالئم   ۹ مجموع  به 
تنگی نفس، احساس خستگی یا بی حالی 
بینی  گلودرد،  سردرد،  بدن،  درد  شدید، 
اشتها،  کاهش  بینی،  آبریزش  یا  کیپ 

اسهال، تهوع و استفراغ می باشد.
کشورها  سایر  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
جدید  موارد  در  ناگهانی  افزایش  نیز 
ناشی از اومیکرون BA.۲ وجود دارد ولی 
اخیراً  که  چین  در  نیست.   XE از  اثری 
داد  انجام  شانگهای  در  قرنطینه شدیدی 
هم   BA.۱.۱ نام  به  جدید  زیرگروه  یک 
در کنار BA.۲ گزارش شده است که در 
گزارشی  جهان  نقاط  سایر  و  چین  خود 
از آن نبوده. هندوستان هم مدعی کشف 

یک مورد XE در بمبئی شده است.
پزشکی  نظام  سازمان  پژوهشی  مدیر 
افزود: بهتر است از جو وحشت بی مورد 
در خصوص نوع XE ممانعت شود چون 
خطرناک تر  الزاماً  نه  و  یافته  گسترش  نه 
است. باید بدانیم که موج جدیدی کووید 
نوع  از  ناشی  بیشتر  آسیا  و  اروپا  در   ۱۹
که   XE نوع  و  است  اومیکرون   BA.۲
نقش  می شود،  خبرسازی  آن  مورد  در 

چندانی ندارد.

سویه جدید اومیکرون چقدر خطرناک 
است/ XE را بیشتر بشناسیم

شناسه آگهی ؛  1298388  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره 00/ 07۲/ 445           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به:

 مرمت وبهسازي جاده آسفالت حد فاصل واحدهاي بهره برداري وچاهها و مجمومه هاي سرچاهي 
بي بي حكیمه 1و2  شماره مناقصه )00/ 072/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

فراخوان در سامانه تاریخ 28/ 01/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 
ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
ازسامانه ساجار  بندي  رتبه  (- وضعیت  راه  در رشته  رتبه ۵  وبودجه)حداقل  برنامه  ازسوي سازمان  )معتبر(  گواهي   )۱

استعالم مي گردد. 
۲( گواهي )معتبر( صالحیت ایمني پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

۳( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره
4( تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري،ارزشیابي سوابق و...

    31/ 01/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      14/ 02/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 60حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

983/ 138/ 625/ 75ریال برآورد کارفرما

000/ 000/ 790/ 3 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان 8ماه و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي صندوق پستي:191 

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

مرکز تماس : 41934 - 021تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 

88969737 و 85193768

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(
   نوبت  دوم

امام صادق علیه السالم
إذا أصبَحَت صائما َفلْیَُصْم َسمُعَك و بََصُرَك ِمَن الَحراِم، و جاِرَحتَُك و ِجمیُع 

أعضائَك ِمَن الَقبِیِح، و َدْع َعنَك الَهْذَي،...
هرگاه روزه گرفتی، گوش و چشمت را از حرام روزه بدار و همه اعضا و 

اندام هایت را از زشتی، و پُرگویی... فروگذار.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir
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محققان هلندی می گویند؛
ترک سیگار برای مبتالیان به مشکالت قلبی 

معادل با فایده ۳ دارو است
تواند  می  سیگار  ترک  جدید،  مطالعه  یک  اساس  بر 
نزدیک  قلبی کمک کند  بیماری  به  مبتال  بیماران  به 

به پنج سال دیگر بدون مشکالت قلبی زندگی کنند.
دکتر »تینکا ون تریر«، نویسنده این مطالعه از دانشگاه 
آمستردام هلند، در این باره می گوید: »به نظر می رسد 
ترک سیگار به اندازه مصرف سه دارو برای پیشگیری از 
حمالت قلبی و سکته در افرادی که قباًل حمله قلبی یا 
جراحی برای باز کردن شریان های مسدود شده داشته 
 ۱۰۰۰ تقریباً  شامل  جدید  مطالعه  است.«  مؤثر  اند 
بیمار 4۵ ساله و باالتر بود که حداقل شش ماه پس از 
حمله قلبی یا عمل جراحی بای پس یا کاشت استنت 
هنوز سیگار می کشیدند. آنها به طور کلی با داروهای 
و  ها  استاتین  پالکت ها،  ضد  مانند  قلب  استاندارد 
داروهای کاهش دهنده فشار خون تحت درمان بودند.

محققان با استفاده از مدل سازی تخمین زدند که اگر 
بیماران سیگار را ترک کنند یا اگر به سیگار کشیدن 
ادامه دهند و همزمان سه داروی بیشتر برای پیشگیری 
از بیماری قلبی مصرف کنند، چند سال بدون حمله 
شامل  داروها  این  ماند.  خواهند  زنده  سکته  یا  قلبی 
که   PCSK۹ مهارکننده های  و  اسید  بمپدوئیک 
داروی  و  می دهند  کاهش  را   LDL بد  کلسترول 
ضدالتهابی کلشی سین بودند. بر اساس یافته های ارائه 
شده، ترک سیگار باعث افزایش 4.۸۱ سال طول عمر 
بدون حمله قلبی یا سکته شد، در حالی که این سه 

دارو منجر به افزایش 4.۸۳ سال سالمت قلب شدند.
آن  از  بیشتر  حتی  سیگار  ترک  »مزایای  گفت:  تریر 
مطالعه  این  بودیم.  شده  متوجه  ما  که  است  چیزی 
مزایای دیگر ترک سیگار، مانند کاهش ریسک سرطان 

و بیماری ریوی و طول عمر را بررسی نکرده است.«
از  پیشگیری  بنای  سنگ  سیگار  »ترک  افزود:  وی 
حمالت قلبی و سکته مغزی و بهبود سالمت کلی در 
هر زمان، از جمله پس از حمله قلبی و در هر سنی 
است. ما می دانیم که سیگار عامل ۵۰ درصد از مرگ و 
میرهای قابل اجتناب در افراد سیگاری است که نیمی 

از آن به دلیل بیماری های قلبی عروقی است.«
او نتیجه گرفت که ترک سیگار پس از حمله قلبی با 
مدت زمان زنده ماندن بیشتر و بهتر در مقایسه با ادامه 

سیگارکشیدن مرتبط است.
مطالعه جدید نشان می دهد؛

»التهاب« عامل از دست دادن حس بویایی 
در بیماران کرونایی

از  ناشی  التهاب  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه  یک 
حس  دادن  دست  از  احتمالی  دلیل  ایمنی  سیستم 
»چنگ  دکتر  است.  کرونایی  بیماران  در  بویایی 
جان  دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  هو«،  یینگ 
متخصص  یک  »به عنوان  می گوید:  مریلند،  هاپکینز 
نوروپاتولوژی، تعجب کردم که چرا از دست دادن حس 
است   ۱۹ کووید  در  شایع  بسیار  عالمت  یک  بویایی 
»ما  گفت:  هو  نه.«  تنفسی  بیماری های  سایر  در  اما 
تصمیم گرفتیم مکانیک بویایی را عمیقاً بررسی کنیم 
می کند،  حمله  بدن  به  کروناویروس  وقتی  ببینیم  تا 
این  برای  اتفاقی می افتد.«  در سطح سلولی چه  واقعاً 
مطالعه، تیم او بافت پیاز بویایی ۳۷ نفر را که به دالیل 
پیاز  کردند.  تحلیل  و  تجزیه  کردند،  فوت  مختلف 
بویایی که در پایه مغز قرار دارد، تکانه های عصبی را 
که حامل اطالعات مربوط به بوهاست، منتقل می کند. 
این بافت از ۲۳ نفر که بر اثر کووید ۱۹ جان باختند 
زمان  در  که  نفر   ۱4 از  متشکل  کنترل  گروه  یک  و 
تهیه  نداشتند،  تشخیص  قابل  کروناویروس  مرگشان 
بویایی خود  بیمار کرونایی، حس  از ۲۳  نفر  شد. سه 
بویایی  توانایی  نفر  چهار  در  بودند؛  داده  دست  از  را 
کاهش یافته بود؛ و دو نفر حس بویایی و چشایی شأن 
را همزمان از دست داده بودند. هیچیک از ۱4 بیمار 
از دست  را  بویایی و چشایی خود  گروه کنترل حس 
کووید ۱۹  بدون  بیماران  بافت های  که  زمانی  ندادند. 
شده  آلوده  کروناویروس  به  که  افرادی  بافت های  با 
گروه  که  شدند  متوجه  محققان  شد،  مقایسه  بودند 
شده  شدیدتری  عروقی  آسیب  دچار  کووید  به  مبتال 
بودند و آکسون های بسیار کمتری ]سلول های مغزی 
از رشته های عصبی که برای انتقال سیگنال ها استفاده 
می شوند[ در پیاز بویایی داشتند. هو گفت: »یافته های 
غشاهای   ۱۹ کووید  عفونت  که  می دهد  نشان  جدید 
نوبه  به  که  می شود  التهاب  به  منجر  بینی  پوشاننده 
آکسون های  تعداد  آسیب می رساند،  نورون ها  به  خود 
موجود برای سیگنال دهی به مغز را کاهش می دهد و 
پیاز بویایی را ناکارآمد می کند.« به گفته محققان، گام 
اثر سویه  بر  است که  بیمارانی  بافت های  آنالیز  بعدی 

های دلتا و اومیکرون جان خود را از دست داده اند.
مطالعه جدید نشان می دهد؛

تاثیر ویژگی های شخصیتی 
بر کاهش مهارت های فکری سالمندان

یک مطالعه جدید نشان می دهد که برخی از ویژگی 
های شخصیتی ممکن است افراد مسن را کم و بیش 
در برابر کاهش حافظه و مهارت های فکری آسیب پذیر 
کند.  این مطالعه که روی تقریباً ۲۰۰۰ سالمند انجام 
شناس،  وظیفه  باوجدان،  که  افرادی  داد  نشان  شد، 
برای  کمتری  احتمال  هستند  مثمرثمرتر  و  منضبط 
ابتالء به اختالالت شناختی خفیف داشتند. اختالالت 
سایر  و  حافظه  با  ظریف تر  مشکالت  به  شناختی 
مهارت های ذهنی اشاره دارد که گاهی اوقات مقدم بر 
زوال عقل است. در سوی دیگر این طیف، افراد مسن تر 
با روان رنجورخویی قرار داشتند که مضطرب، بدخلق 
مقایسه  در  آنها  بودند.  استرس  برابر  در  آسیب پذیر  و 
با  داشتند،  پایین تری  رنجورخویی  روان  افرادی که  با 
روبرو  اختالل شناختی خفیف  به  ابتالء  افزایش خطر 
بودند.به گفته محققان، شخصیت مسئله ای مهم است، 
تا  ورزش  از  سالمتی،  با  مرتبط  انتخاب های  بر  زیرا 
نگرش های گسترده تر  بر  و همچنین  سیگار کشیدن، 

تأثیر می گذارد.
»تومیکو یوندا«، محقق ارشد از دانشگاه نورث وسترن 
شیکاگو، گفت: »ویژگی های شخصیتی الگوهای پایدار 

تفکر، احساس و رفتار فرد را منعکس می کند.«

اطالعات دوربین های نظارتی در 
اختیار آژانس قرار نمی گیرد

در  ایران  اسالمی  جمهوری  دائم  نمایندگی  سرپرست 
ایران  که  زمانی  تا  گفت:  وین  در  المللی  بین  سازمان های 
به  مربوطه  اطالعات  نگردد  بر  برجام  اجرای  به  مجددا 
دوربین های نظارتی در اختیار آژانس قرار نخواهد گرفت و 

نزد ایران ذخیره می شود.
جمهوری  دائم  نمایندگی  سرپرست  غائبی  محمدرضا 
پی  در  وین  در  المللی  بین  سازمان های  در  ایران  اسالمی 
انتشار گزارش امروز مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در مورد راستی آزمایی اجرای برجام اعالم داشت: این یک 
انرژی  بین المللی  آژانس  فنی مدیرکل  به روزرسانی  گزارش 
اتمی در زمینه نظارت بر اجرای برجام وفق قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت است که آخرین تحوالت و همچنین اطالعات 
به  را  ایران  فعالیت های هسته ای  با  ارتباط  فنی جدید در 

اطالع اعضای این سازمان می رساند.
آمده  این گزارش  افزود: در  نمایندگی کشورمان  سرپرست 
به  آوریل   4 در  ایران  شد  گزارش  قبال  که  همانطور  است 
به  مربوط  ماشین های  تمامی  که  است  داده  اطالع  آژانس 
تولید سانتریفیوژ در کرج را به نطنز منتقل نموده و همان 
روز بازرسان آژانس راستی آزمایی کردند که تمامی آنها غیر 

فعال هستند.
نصب  آژانس  آوریل   ۱۲ در  کرد:  خاطرنشان  غائبی 
در  رسانده  اتمام  به  نطنز  در  را  خود  نظارتی  دوربین های 
به  و  برداشته شده  ماشین ها  این  از  موم  و  مهر  روز  همان 
آژانس اطالع داده شد که این ماشین ها برای تولید لوله ها 
است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  سانتریفیوژ  روتور  بیلوز  و 
این  آژانس اطالع داد که  به  ایران  آوریل  همچنین در ۱۳ 
ماشین ها در همان روز در این مکان جدید فعال و عملیاتی 

شده اند.
حافظه  اطالعات  به  دسترسی  هیچگونه  آژانس  افزود:  وی 
ایران مجددا  تا زمانیکه  و  نداشته  دوربین های نصب شده 
به اجرای برجام بر نگردد اطالعات مربوطه در اختیار آژانس 

قرار نخواهد گرفت و نزد ایران ذخیره می شود.

منابع حاصل از افزایش فروش نفت 
صرف تسویه بدهی های دولت قبل شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت 
با منابع حاصل از افزایش فروش نفت بدهی های دولت قبل 
از  مانع  و  کرده  تسویه  مرکزی  بانک  از  استقراض  بدون  را 

تحمیل تورم به سفره های مردم شد.
افزایش  برای  دولت  اقدامات  مورد  در  زاده  حسین حسین 
زمان  از  نفت  وزارت  و  سیزدهم  دولت  افزود:  نفت  فروش 

شروع به کار به دنبال افزایش فروش نفت بودند.
فعال  به دیپلماسی  اشاره  با  انرژی مجلس  عضو کمیسیون 
سیاست  با  داشت:  بیان  نفتی  مختلف  حوزه های  در  دولت 
انرژی،  دیپلماسی  تحقق  راستای  در  دولت  دقیق  گذاری 
قرار  نفت  وزارت  کار  دستور  در  نفتی  قراردادهای  توسعه 
استخراج  تقویت  برای  بنیان ها  دانش  ظرفیت  از  و  گرفت 
نفت و توسعه پتروشیمی ها و جلوگیری از قطع گاز زمستانی 

استفاده شد.
حسین زاده تصریح کرد: در سال ۱4۰۱ فروش روزانه یک 
میلیون و 4۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت بشکه ای ۷۰ دالر 
در دستور کار دولت قرار گرفته است اگر روند افزایش فروش 
نفت در دولت سیزدهم به همین روال ادامه یابد دولت به 

موفقیت های چشمگیری دست می یابد.
حوزه  در  داشت:  اظهار  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو   
شروع  همسایگان  با  خوبی  بسیار  تعامل  انرژی  دیپلماسی 
شده است و با کشورهایی نظیر ترکمنستان، قطر، جمهوری 
آذربایجان، ترکیه و پاکستان قراردادهای خوبی منعقد شده 

است.
وی افزود: در حوزه بین الملل قراردادهایی با چین، روسیه 
موفقیت  نمایانگر  که  شده  بسته  شرق  بلوک  کشورهای  و 

دیپلماسی انرژی دولت برای افزایش فروش نفت است.
 نماینده مردم الرستان با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی 
از  نفتی که  از درآمدهای  استفاده  با  گفت: دولت سیزدهم 
دولت  های  بدهی  آورد،  دست  به  انرژی  دیپلماسی  طریق 
قبل را بدون خلق پول و استقراض از بانک مرکزی پرداخت 
این اقدام موجب شد که کسری بودجه که فشار سنگینی را 
برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی دولت ایجاد می کرد، 

کاهش یابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بر اساس اعالم 
هزار   ۹۶ میزان  به  درآمد  این  از  بخشی  همچنین  دولت 
میلیارد برای تسویه سود اوراق اختصاص یافته و بخشی نیز 
این  التدریسی ها شده است که  پرداخت معوقه حق  صرف 

اقدامات دولت قابل تحسین است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ یارانه ای به ارزش 7 هزار تومان 

رئیس جمهور در نشست با برخی از هنرمندان :

کارگروه مشترک بررسی مشکالت هنرمندان تشکیل شود

حمایت  ضرورت  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
گفت:  پیشکسوتان،  ویژه  به  هنرمندان  از 
مانده ای  مغفول  مشکالت  انبوه  با  هنرمندان 
مواجه هستند که برای غلبه بر آنها الزم است 
کارگروه مشترکی بین وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و فعاالن عرصه هنر تشکیل شود.
پنجشنبه  عصر  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل 
هنرمندان  از  جمعی  با  صمیمی  نشست  در 
کشورمان، آثار غنی هنری در سراسر کشور را 
اسالمی دانست  ایرانی-  بزرگ  نشانگر تمدن 
تمدن ساز،  هنری  آثار  این  داشت:  اظهار  و 
اندیشه  و  نوآوری  خالقیت،  از  جلوه هایی 
در  تاریخ  طول  در  که  است  زنانی  و  مردان 
این سرزمین زیسته اند و امروز وظیفه داریم 
آینده  نسل های  به  شکل  بهترین  به  را  آنها 

معرفی کنیم.
بهترین  می تواند  هنر  گفت:  رئیس جمهور 
نسل ها  به  را  عالی  مفاهیم  پیچیده ترین  و 
در  می توان  هنر  با  و  کند  منتقل  عصرها  و 
بسیاری از موضوعات به فهم مشترک رسید.

بزرگان  یاد  گرامیداشت  با  رئیسی  آیت اهلل 
سایر  و  آوینی  شهید  جمله  از  هنر  عرصه 
این  در  هنر  ارتقای  دغدغه  که  کسانی 
در  عدالت  موضوع  به  داشته اند،  را  سرزمین 
عرصه هنر اشاره کرد و اظهار داشت: عدالت 
بعد از توحید گسترده ترین مفهومی است که 
و  دربرمی گیرد  را  انسان  زندگی  شئون  تمام 
جلوه عمومی عدالت آن است که هر چیز در 

جای خود قرار بگیرد.
هنر  حوزه  در  عادالنه  حمایت  رئیس جمهور 

تخصیص  گفت:  و  دانست  اهمیت  حائز  را 
اعتبارات، ظرفیت ها و امکانات به بخش هنر 

باید متناسب با اهمیت این عرصه باشد.
پیشکسوتان  امورات  به  توجه  ضرورت  وی 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  هنر  عرصه 
باید  راه هستند و همواره  پیشکسوتان چراغ 
مورد حمایت قرار بگیرند، در عین حال الزم 
در  تا  شود  داده  میدان  هم  جوانان  به  است 
را  بالندگی  و  رشد  روند  پیشکسوتان  کنار 

سپری کنند.
یکی  پیشنهاد  از  استقبال  با  رئیسی  آیت اهلل 
احداث  خصوص  در  سینما  هنرمندان  از 
کنار  در  فرهنگی  چندمنظوره  سالن های 
مجتمع های مسکونی در دست احداث گفت: 
فضاهای فرهنگی متناسب با توسعه فضاهای 
مسکونی باید در دستور کار باشد و دولت از 

چنین ایده هایی حمایت می کند.
فعالیت های  از  قدردانی  با  جمهور  رئیس 
فرهنگستان هنر از مسئولین این فرهنگستان 
هنرمندان  مشکالت  و  دغدغه ها  خواست 
پیشنهادات  و  داده  قرار  واکاوی  مورد  را 
راهگشایی در این زمینه ارائه دهند تا دولت 
آن را در مراکز تصمیم سازی مورد توجه قرار 

دهد.
از  به پیشنهاد یکی  ادامه  آیت اهلل رئیسی در 
هنرمندان درباره ثبت جهانی خط نستعلیق 
اشاره کرد و ضمن استقبال از این پیشنهاد، 
به مسئوالن مرتبط دستور داد این موضوع را 

با جدیت پیگیری کنند.
وی دوران هشت سال دفاع مقدس و انقالب 

هنری  عظیم  ظرفیت های  دارای  را  اسالمی 
دانست و گفت: بی تردید هنوز در حوزه هنر 
عظیم  حرکت های  این  شایسته  که  آنچنان 
است، حق مطلب ادا نشده و الزم است ابعاد 
مختلف این جریانات با زبان هنرمندانه تبیین 

و به جامعه عرضه شود.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
در  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  به  خود 
امروز  اشاره کرد و گفت:  تبیین  حوزه جهاد 
در عرصه جهاد تبیین همه به ویژه هنرمندان 
می توان  و  دارند  عهده  بر  بزرگی  وظیفه 
رشادت های  و  ایثار  هنری،  جلوه های  با 
برای  هنرمندانه  را  ملت  این  فرزندان  عظیم 
نسل های آینده به تصویر کشید تا بدانند که 
و  ایثارگری ها  چه  کشور  این  عظمت  برای 

جانفشانی هایی انجام شده است.
آیت اهلل رئیسی در ادامه پیشنهاد مطرح شده 
در خصوص توجه به اصل 44 و تقویت بخش 
قرار  اشاره  مورد  را  هنر  بخش  در  خصوصی 
داد و با تاکید بر اهتمام دولت بر این موضوع 
گفت: اعتقاد عمیق داریم که اقتصاد هنر باید 
به بخش خصوصی واگذار شود. دولت در این 
بر  را  حمایت  و  نظارت  هدایت،  نقش  عرصه 
مطلوب  نتیجه  به  موضوع  این  تا  دارد  عهده 

برسد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کاهش تولید 
نگرانی  باعث  حتما  تصویر  و  صدا  عرصه  در 
است، گفت: تولیدات در بخش صدا و تصویر 
باید از لحاظ کمیت و کیفیت گسترده باشد 
زیادی حتی  مخاطبان  تولیدات  این  که  چرا 

در کشورهای منطقه دارد.
و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  مهدی  محمد 
بر  تاکید  با  دیدار  این  در  نیز  اسالمی  ارشاد 
اهتمام دولت مردمی برای گره گشایی از حوزه 
فرهنگ و هنر و رفع مشکالت هنرمندان اظهار 
داشت: پس از روی کار آمدن دولت مردمی، 
شورای عالی سینما مجدداً برگزار شد. شورای 
هنر ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی فعال 
خوبی  گشایش های  بودجه  در  و  است  شده 
برای تقویت و حمایت از حوزه فرهنگ و هنر 

ایجاد شده است.
جمهور  رئیس  دستور  با  افزود:  اسماعیلی 
در  که  اجتماعی  فرهنگی-  هماهنگی  ستاد 
فعال  است،  نداشته  سابقه  گذشته  سال   4۳
در  و  تدوین  آن  آیین نامه های  شده  مقرر  و 
تصمیم گیری  و  بررسی  مورد  دولت  جلسه 
قرار بگیرد و مصمم هستیم عقب ماندگی های 
هنر  و  فرهنگ  عرصه  در  گذشته  دهه های 

کشور را با همکاری هنرمندان جبران کنیم.
مدیرعامل  نوربخش  حمید  نشست  این  در 
شاهسواری  منوچهر  ایران،  موسیقی  خانه 
شمقدری  جواد  سینما،  خانه  مدیرعامل 
عضو  فرهت  دکتر  کارگردان،  و  کننده  تهیه 
موسیقی  بخش  رئیس  و  هنر  فرهنگستان 
سینما،  پیشکسوت  و  کارگردان  دژاکام  آن، 
کننده،  تهیه  و  کارگردان  نمکی  ده  مسعود 
مرتضی  کننده،  تهیه  هاشمی  ضیاء  سید 
حوزه  از  بختیاری  جواد  مستندساز،  شعبانی 
حسینی  شاه  انسیه  و  تجسمی  هنرهای 
کارکردان سینما در سخنان صمیمی با گالیه 
از بی توجهی های گذشته به عرصه سینما و 
پیشنهادات خود  و  هنر، دغدغه ها، مشکالت 
هنرمندان  و  هنر  مشکالت  رفع  حوزه  در  را 

مطرح کردند.
حمایت از موسیقی سنتی و موسیقی نواحی، 
برای  برنامه ریزی  مؤلف،  حقوق  به  توجه 
پدیده های  به  خاطر  تعلق  احساس  تقویت 
حوزه  در  راه  نقشه  ترسیم  دینی،  و  ملی 
فرهنگ و هنر، استفاده از ظرفیت هنرمندان 
ایرانی  آهنگسازان  آثار  به  توجه  پیشکسوت، 
و  تئاتر  از  حمایت  آن،  نگهداری  و  حفظ  و 
هنرمندان این حوزه، توزیع عادالنه منابع بین 
همه فعاالن فرهنگ و هنر، احداث سالن های 
مسکونی،  مجتمع های  کنار  در  نمایش 
توجه  سرگرمی،  خصوص  در  فرهنگسازی 
برای  تالش  و  هنرمندان  مسکن  و  بیمه  به 
ثبت جهانی خط نستعلیق از جمله مهم ترین 
و  هنرمندان  توسط  شده  مطرح  محورهای 

فعاالن این عرصه بود.

خطیب نماز جمعه تهران:

اگر نگاه اقتصادی 
مدیران متحول نشود، 

اقتصاد دانش بنیان 
محقق نخواهد شد

شعار  به  اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
آفرین  اشتغال  و  بنیان،  دانش  تولید،   ، سال 
اقتصادی  نظام  که  کشورند  مدیران  گفت: 
نگاهشان  اگر  می کنند.  هدایت  را  کشور 
بنیان  دانش  ایران  اقتصاد  نشود،  متحول 

نمی شود.
 حجت االسالم سید محمدحسین ابوترابی فرد 
در نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه 
ثبات  و  ماندگاری  برای  سیاسی  نظام  هر 
در  که  است  هشت گانه ای  ارکان  نیازمند 
کالم امیر سخن وجود دارد و علی)ع( به آن 
پرداخته است و شامل  مردم ساالری، شایسته 
ساالری، قانون مداری، امنیت و قدرت دفاعی 
و  مقاوم  اقتصاد  سیاسی،  استقالل  بازدارنده، 
نهایت  در  و  فرهنگی،  اعتالی  و  پویا، عدالت 

علم، فناوری و نوآوری است.
به  باید  مسئولیت ها  کرد:  تاکید  وی 
اندیشه  در  شود.  سپرده  افراد  شایسته ترین 
عالی  سطوح  برای  شاخص  نخستین  دینی 
مدیریت عدالت، تقوا و شایستگی است. امام 
علی )ع( برای مدیریت در جامعه می فرمایند 
و  شایسته  عالم،  انسان های  باید  مردم  که 

مدافع از حقوق خود را انتخاب کنند.
ارتش  روز  تبریک  با  ادامه  در  ابوترابی فرد 
نماز  در  حاضر  مسلح  نیروهای  به  خطاب 
خاک  از  کیلومتر  هزاران  شما  گفت:  جمعه 
استکبار  چکمه های  زیر  از  را  اسالمی  ایران 
جهانی آزاد کردید و اجازه ندادید حتی یک 
سانتی متر از خاک ایران اسالمی تجزیه شود. 
نیروهای مسلح در طول سه دهه ایران را به 
نماد امنیت و اقتدار در منطقه تبدیل کردند 
توانستند  مقتدر  مسلح  نیروهای  خلق  با  و 
بازدارنده خلق کنند. کشور ما  قدرت دفاعی 
در اوج امنیت است که این دستاورد ناشی از 

شایسته ساالری  به  مسلح  نیروهای  آراستگی 
و تقوا است.

وی در ادامه علم و فناوری را به عنوان یکی از 
مهم ترین ارکان اقتدار هر نظام سیاسی معرفی 
کرد و گفت: امیرالمومنین در کالمی بلند و 
محصول  عزت  و  قدرت  که  فرمودند  ماندگار 
جمهوری  ارتش  امروز  جایگاه  است.  دانش 
اسالمی و نیروی زمینی اقتدارآفرین، محصول 

آراستگی این نهاد به علم و ایمان است.
خلق  دانش  بر  مبتنی  :عمل  داد  ادامه  وی 
قدرت می کند. در حوزه هایی که امروز نظام 
جمهوری اسالمی ایران در موضع اقتدار قرار 
بلندی  گام های  محصول  استثنا  بدون  دارد، 
است که بر اساس علم و دانش برداشته شده 
محصول  البالغه  نهج  و  قرآن  مدرسه  است. 
دانش هستند. علم و معرفت در اندیشه دینی 

راه را برای دستیابی به قله ها هموار می کند.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تأکیدات 
و  علم  شدن  جاری  ضرورت  درباره  رهبری 
دانش در کشور گفت: رهبر معظم انقالب یکی 
از مهم ترین اصول برای افزایش اقتدار ملی را 
الخطاب  فصل  دانش،  کردند.  پیشنهاد  ما  به 
منازعات سیاسی، مدیریتی، و اجتماعی است. 

تولید، دانش  با شعار  را  رهبری سال ۱4۰۱ 
بنیان و اشتغال آفرین آغاز کردند. سکان دار 
انقالب اسالمی،  سال ۱۳۸۷ را سال نوآوری و 
شکوفایی نام گذاری کرده بودند که یک شعار 

مترقی و امیدزا بود.
ابوترابی فرد با بیان اینکه شکل گیری اقتصاد 
دانش بنیان راه را برای نوآوری کشور فراهم 
خواهد کرد، گفت: مفهوم اقتصاد دانش بنیان 
تولید  آن  در  که  است  اقتصادی  نام سیستم 
کاال و خدمات عمدتا مبتنی بر فعالیت هایی 
دانش محور است. دانش خلق ثروت می کند، 
ساده.  انسانی  نیروی  یا  طبیعی  منابع  نه 
فکری  دارایی های  و  سرمایه  کلیدی،  عنصر 
باید  ما  گاز.  و  نفت  فراوان  مخازن  نه  است، 
نه  کنیم،  استفاده  خالقانه  نوآوری های  از 
گذشته  در  طبیعی.  منابع  خام  صادرات  از 
ایران  اقتصادی  و  سیاسی،  فرهنگی،  هویت 
امروز متأسفانه  با دانش خالق پیوند داشت؛ 
قیمت گره  منابع گران  این  به صادرات خام 
خورده است. ما گرفتار حکمرانی و مدیریت 

منابع پایه هستیم. 
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: مدیریت 
کشور  اقتصاد  تحول  برای  راهی  پایه  منابع 

نیست. آن روزی که درآمد حاصل از فروش 
نفت به دست می آید اوال ذخایر بانک مرکزی 
زیاد  تورم  درنتیجه  و  می کند  پیدا  افزایش 
داخلی  بازار  می شود.  زیاد  نقدینگی  و  شده 
تولید  و  شده  بدل  خارجی  کاالهای  بازار  به 
و  مدیریت  می شود.  مواجه  چالش  با  داخل 
از  رفت  برون  برای  راهی  پایه  دانش  اقتصاد 

این وضعیت است.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: نگاه مدیران 
مدیران  شود.  متحول  کشور  میانی  و  ارشد 
هدایت  را  کشور  اقتصادی  نظام  که  کشورند 
می کنند. اگر  نگاهشان متحول نشود، اقتصاد 
نیازمند  تولید  نمی شود.  بنیان  دانش  ایران 
در  را  ایران  اقتصاد  که  است  محرکی  موتور 
در  شتاب  باالترین  با  و  زمان  ترین  کوتاه 
موتور  این  دهد.  قرار  خود  شایسته  جایگاه 

محرک نظام مدیریتی کشور است.
وی ادامه داد: امروز بیش از ۱4 میلیون جوان 
اختیار داریم. تحوالتی که  تحصیل کرده در 
حوزه هایی  در  پزشکی  و  مهندسی  نظام  در 
مثل نانو، بیو، لیزر و... رخ داده است، قدرت 
پدافند جمهوری اسالمی محصول کار بزرگ 
باید  دوم  چله  در  نظام  این  است.  علمی 
محورهای  مهم ترین  از  یکی  شود.  متحول 

زیربنایی، اقتصاد دانش بنیان کشور است.
ابوترابی فرد در پایان درباره ضرورت تجاری 
سازی دانش گفت: تربیت نیروی انسانی عالم 
کار دشواری است. از آن دشوارتر تولید علم 
است که کاری به مراتب سخت تر است. تبدیل 
دانش به فناوری به مراتب سخت تر از تولید 
علم است. امروز کشورهای جهان سوم، دانش 
یافته  توسعه  کشورهای  اما  می کنند؛  تولید 
از دستاوردها بهره گرفته و آن را به فناوری 
فاصله  این  اسالمی  جمهوری  می کنند.  بدل 
را کوتاه کرده است؛ چرا که توانستیم دانش 
هسته ای را مبدل به فناوری هسته ای کنیم. 
تجاری سازی  یعنی  ثروت،  به  فناوری  تبدیل 
علم که از هر کاری سخت تر و زمان بر است. 
یعنی  بنیان  دانش  و  تولید  بر  رهبری  تأکید 
خلق  فرآیند  بر  تأکید  و  علم  سازی  تجاری 

ثروت.


