
صنعت خودرو کشور گرفتار 
ناکارآمدی و سوء مدیریت است 

وضعیت بازار خودرو 
 قابل تحمل نیست 

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسالمی از تقاضای 
داخلی  نامه  آیین   ۲۳4 ماده  اعمال  برای  نمایندگان  از  تعدادی 
مجلس جهت بررسی اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و 
ارشد صنعت خودرو و معرفی عامالن قبلی و فعلی وضعیت بسیار 
نابسامان موجود به قوه قضاییه خبر داد. کمال حسین پور اظهار 

کرد: عالوه بر اینکه صنعت خودرو کشور در حوزه ...

وضعیت بازار خودرو قابل تحمل نیست و بر کاالهای اساسی نیز 
اثرات سوء گذاشته است و سفره مردم را تحت الشعاع قرار داده 
است در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسالمی، علی بابایی 
کارنامی در اخطار قانون اساسی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو 
گفت: یک نفر پاسخگوی تورمی افزایش قمیت خودرو باشد. وزیر 

صمت چکاره است؟ آیا مجلس نباید نظارت کند؟ ...

سال شانزدهم * شماره 3081 * 4 صفحه *1000 تومانیکشنبه 11  اردیبهشت 1401 * 1  می 2022 * 29  رمضان 1443

شوراها و شهرداران
 از حاشیه سازی ها دوری کنند

افزایش 
مشکالت اسکلتی  
با فراگیری مشاغل

باید با سوداگران منابع طبیعی 
برخورد جدی شود

به  آسیب  و  بلوط  تاراج  درباره  چیتاب،  جمعه  امام 
جنگل های بلوط هشدار داد و گفت: باید با سوداگران 
منابع طبیعی برخورد جدی شود، زیرا افراد سودجود 
با قطع درختان بلوط به این نعمت الهی آسیب جدی 
رسانده اند. حجت االسالم سیدفرج اهلل پژمان در گفت 
بلوط و آسیب به  تاراج  ایسنا درباره  با خبرنگار  و گو 
جنگل های بلوط هشدار داد و افزود: زمین و نعمت های 
آن اعم از آب، خاک، جنگل و مرتع که از مصادیق بارز 
متعلق  و  انفال  جزو  می روند،  شمار  به  طبیعی  منابع 
مسلمین  عموم  که جهت  اسالمی هستد  به حکومت 
با اجازه دولت اسالمی مصرف می شود؛ اما متأسفانه 
درختان  قطع  با  سودجود  افراد  هستیم  شاهد  اکنون 
بلوط به این نعمت الهی آسیب جدی رسانده اند. وی 
اهمیت منابع طبیعی در حیات اقتصادی و اجتماعی...

امام  ماندگار  رایادگار  قدس  روز  رئیس جمهور 
گفت:  و  خواند  استکبارستیزی  مسیر  در  راحل 
حضور پرشور مردم که در حمایت از مردم مظلوم 
فریاد  صهیونیستی  ظالم  رژیم  سر  بر  فلسطین 
زدند، حاوی پیام های آشکار به سران رژیم غاصب 
و برخی سیاستمداران فریب خورده منطقه ای بود 
را  اشغالگران  با  روابط  عادی سازی  سودای  که 
رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل  می پرورانند.  سر  در 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  در  شنبه  صبح 
برای  متعال  خداوند  درگاه  به  سپاسگزاری  با 
از  ناشی  قربانیان  و  ابتال  آمار  چشمگیر  کاهش 
ایجاد  مساعد  شرایط  گفت:  کرونا  همه گیری 
امکان  این  عمومی،  واکسیناسیون  اثر  در  شده 
با  امسال  قدس  روز  راهپیمایی  که  کرد  فراهم  را 
شور و عظمت زیادی نسبت به سال های گذشته 
قدردانی  با  همچنین  جمهور  رئیس  شود.  برگزار 
در  کشورمان  روزه دار  مردم  شکوهمند  حضور  از 
حکایت  ارزیابی ها  افزود:  قدس،  روز  راهپیمایی 
از این دارند که با بهبود وضعیت شیوع کرونا در 
کشور و کاهش قابل توجه شاخص های مربوط به 
ابتال این بیماری، امسال هم آمار شرکت کنندگان 
در مراسم شب های قدر و هم جمعیت راهپیمایان 
ادامه  در  رئیسی  است.  داشته  افزایش  قدس  روز 
شیوه نامه های  دقیق  رعایت  اینکه  بر  تاکید  با 
اظهار  است،  الزم  و  ضروری  همچنان  بهداشتی 
شود  باعث  نباید  بهداشتی  شرایط  بهبود  داشت: 
برابر شیوع  بهداشتی در  رعایت دستورالعمل های 
در  دستورالعمل ها  این  رعایت  یابد.  کاهش  کرونا 
مدارس، وسایل حملونقل عمومی، مراکز خرید و 
نیز در مراسم و مناسبات دینی و ملی و هر محل 
تجمع دیگری کامال ضرورت دارد. رئیس جمهور 
مسئوالن مربوطه به ویژه در وزارت کشور را مکلف 
و  مرزها  از  افراد  تردد  کنترل  به  نسبت  که  کرد 
و  دقت  نهایت  کشور  شرقی  مرزهای  به خصوص 
نظارت را به عمل بیاورند تا از ورود افراد مبتال به 
کرونا یا مشکوک به ابتال جلوگیری شود. رئیسی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  به  همچنین 
یک  تخصیص  به  توجه  با  داد  دستور  پزشکی 
میلیارد دالر ارز واردات دارو و تصمیم اتخاذ شده 
برای تداوم تامین منابع الزم این حوزه، نسبت به 
نظارت بر تامین اقالم دارویی مختلف و نیز کنترل 
آورد. در  به عمل  را  اقدامات الزم  دقیق قیمت ها 
که  شد  مصوب  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه 
همه افراد باالی ۷۰ سال و نیز افراد دارای نقص 
سیستم ایمنی یا دارای بیماری های زمینه ای یک 

نوبت واکسن کرونا در سال ۱4۰۱ دریافت کنند.

بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
اینکه امت اسالم بر سر آرمان آزادسازی قدس 
مقاومت  گفت:  کرد  نخواهد  معامله  شریف 
رژیم صهیونیستی  فلسطین  مردم  مثال زدنی 
این مخالفت گسترده مردمی  با  را در مقابله 
ابتدای جلسه علنی  درمانده کرده است.  در 
شورای  مجلس  اردیبهشت(   ۱۰( شنبه  روز 
ملت  باشکوه  راهپیمایی  گفت:  اسالمی، 
بود  آن  بیانگر  قدس  روز  در  ایران  خداجوی 
که آتش فروزان آرمان قدس شریف در دلهای 
از هر زمان دیگر است. امت  تر  مردم روشن 
اسالمی با حضور خود در خیابانها و سردادن 
برابر  در  را  اتحاد خود  فلسطین  آزادی  شعار 
اشغالگران جنایتکار صهیونیستی نشان دادند 
قریب  نابودی  عالم  عدالت جویان  تمام  به  و 
را  صهیونیستی  رژیم  سرطانی  غده  الوقوع 
اسالمی  شورای  مجلس  رییس  دادند.  وعده 
افزود: در این زمان، فلسطین روزهای متفاوتی 
مردم  مثال زدنی  مقاومت  می کند،  سپری  را 
فلسطین، رژیم صهیونیستی را در مواجهه با 
کرده  درمانده  مردمی  گسترده  مخالفت  این 
برای  را  سلطه  نظام  تالش های  همه  و  است 
جعلی  رژیم  این  سیاسی  حیات  عادی سازی 
کرد:  تاکید  وی  است.  داده  قرار  شعاع  تحت 
امت اسالم بر سر آرمان قدس شریف معامله 
قدس  آزادسازی  هدف  به  و  کرد  نخواهند 
شریف خواهد رسید. قالیباف با اشاره به روز 
کارگر  و  کار  جهانی  روز  گفت:  کارگر  و  کار 
را به همه کارگران زحمتکش و شریف ایران 
کارگران  می گویم.  تهنیت  و  تبریک  اسالمی 
محور اساسی توسعه و آبادانی کشور هستند و 
قدردانی از زحمات آنان فقط با تامین عادالنه 
طراحی  معیشتی،  نیازهای  تضمین  حقوق، 
نظام تامین اجتماعی فراگیر و مسئولیت پذیر 
ممکن است. رییس قوه مقننه تاکید کرد: ما 
امنیت  تا  کردیم  تالش  یازدهم  مجلس  در 
مالی برای کارگران را در بودجه ۱4۰۱  برقرار 
کنیم و همراه با تصویب قوانین تسهیل کننده 
کسب و کار در جهت تأمین مطالبات به حق 

کارگران قدم برداریم. در ادامه مسیر ...

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گفت: شوراها، شهرداران و دهیاران از حاشیه سازی ها 
و ورود به مسائل سطحی دوری کنند. حجت االسالم 
با  نشست  در  حسینی  نصیر  سید  والمسلمین 
اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  اسالمی  شورای  اعضای 
شهرداری ها  کمک کار  باید  اسالمی  شوراهای  داشت: 
و  سطحی  امور  در  دخالت  از  و  باشند  دهیاری ها  و 
افزود: شهرها  ادامه  در  حاشیه ساز دوری کنند. وی 
محل زندگی مردم هستند، اگر شهر از امکانات درست 
برخوردار باشد، مردم خوب زندگی می کنند و آسایش 

دارند. حسینی ابراز کرد: اگر جداول، فضای...

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد:
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امام جمعه دهدشت عنوان کرد:

کهگیلویه در زمینه
 اعطای  تسهیالت اشتغالزا 
مورد غفلت واقع شده است

گردنه برفگیر بیژن
 در کهگیلویه و بویراحمد 

بازگشایی شد

رئیس جمهور اعالم کرد؛

تزریق یک نوبت واکسن در سال 
۱۴۰۱ برای افراد باالی ۷۰ سال و 

دارای شرایط خاص

 امت اسالم بر سر آرمان 
آزادسازی قدس معامله نمی کند

2

2

در سایه بی تدبیری و غفلت مسووالن : 

ورودی های دهدشت ، 
جان می گیرند!
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شناسه آگهی ؛   1308970  شناسه آگهی ؛   1309249   امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران
     روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره ۰۰/ ۰5۴/ ۴۴5

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره ۰6/ ۴۰۱

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات جمع آوري ودفع اصولي 

پسماندهاي صنعتي و ويژه شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران  به شماره مناقصه ) ۰۰/ ۰54/ 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 ۰۷/ ۰۲/ ۱4۰۱     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.

- نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد – به آدرس یاسوج ، بلوار مطهری، خیابان راهداران، 
پائین تر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد امور پیمانها

- موضوع مناقصه:احداث )تامین تجهیزات ، مصالح واجرای( 750 فقره انشعاب پلی اتیلن  در سطح شهرستان 
 PCبويراحمد )سرود جنوبی(و روستاهای تازه گاز دار شده به روش

میلیون و سیصد هزار  نه  و  989/300/000)نهصد و هشتاد  کار=  ارجاع  فرآيند  ونوع تضمین شرکت در  میزان   -
ريال(که مي بايست مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 27/ 09/ 1394 هیًات محترم وزيران و ضمائم 

مربوطه تهیه شود و در صورت نقدي به حساب شماره 4101119744111855بانك مرکزی واريزگردد.
- زمان و مهلت توزيع اسناد مناقصه از طريق سامانه: ۱۰/ ۰2/ ۱۴۰۱  لغایت:  ۱9/ ۰2/ ۱۴۰۱

  www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: ازطريق درگاه سامانه ستاد به آدرس -
-مبلغ خريد اسناد: واريز مبلغ000/ 500)پانصد هزار( ريال به حساب4101119744111855 نزد بانك مرکزی

- زمان،مهلت ومحل تسلیم اسنادوپیشنهاد شرکت درمناقصه:
ساعت 16مورخ 31/ 02/ 1401 از طريق سامانه ستاد

- محل وزمان گشايش پیشنهادها: 
ساختمان شماره 2شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 10 صبح مورخ 01/ 03/ 1401

- مبلغ برآورد شده معامله= 19/785/817/292ريال )نوزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد 
و هفده هزار و دويست و نود و دو ريال(

- ساير موارد الزم:
- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس شرکت در روزنامه 

رسمي و ... (
- ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.

- دارا بودن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم )نفت وگاز( وتوانایی فنی ومالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت )شرکت 
ملی گاز ایران(

- داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات ویا نفت وگازازسازمان مدیریت و برنامه ریزی 
- گواهینامه صالحیت ایمنی کار ازاداره تعاون، کارورفاه اجتماعی 

- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی
-ازمناقصه گران جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
- ضمناً آگهی این مناقصه درپایگاه اینترنتي شرکت گازاستان کهگیلویه و بویر احمد     nigc-kb.ir و پایگاه ملي اطالع رساني 

مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد.
 تلفكس واحد امورپیمانها :  33336277-074              

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زير از طريق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( رتبه بندي و تأیید صالحیت از اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعي استان- اصالت گواهینامه ازسامانه 

جامع روابط کار 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........

    11/ 02/ 1401مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي کیفي

      25/ 02/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي کیفي

عمومي  -   يك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذيرش باال

نداردمناقصه حد پذيرش پايین

10درصدضريب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزيابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

000/ 000/ 030/ 11 ريال برآورد کارفرما

000/ 500/ 551 ريال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار پیمانكاري
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اعتبارات قطره چکانی و کندی اجرای 
طرح های حوزه آب در استان

 تزریق اعتبارات قطره چکانی روند تکمیل طرح های حوزه 
آب کهگیلویه و بویراحمد که در بخش های ساخت سدها، 
شبکه های آبیاری زمین های کشاورزی، ساماندهی سواحل 
رودخانه ها و تامین آب پایدار در مناطق روستایی و شهری 

این استان طراحی شده را کند کرده است.
حال  در  استان  در  مهمی  آبی  های  سازه  حاضر  زمان  در 
پوشش  بر  افزون  ها  طرح  این  تکمیل  که  هستند  احداث 
مردم  از  نیمی  معادل  جمعیتی  برای  آشامیدنی  پایدار  آب 
کهگیلویه و بویراحمد زمینه تامین آب هزاران هکتار زمین 
کشاورزی را فراهم می کند اما مشکل اینجاست که تزریق 
اعتبار به این پروژه ها قطره چکانی است و ضرورت دارد تا 
مسووالن با تخصیص نقدینگی بیشتر زمینه بهره برداری از 

آنان را فراهم کنند.
درحالی که به گفته مسووالن ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه 
گذاری برای تکمیل طرح های در دست ساخت حوزه آب 
کهگیلویه و بویراحمد است اما مبلغ پیش بینی شده پارسال 
برای ادامه روند احداث این پروژه ها یک نهم مبلغ مورد نیاز 
بوده، این در حالی است که تنها ۷۰ درصد از بودجه تصویب 
افتتاح سازه  برای  بهتر  عبارت  به  یابد   اختصاص می  شده 
زنی  کلنگ  دیگری  پروژه  که   در صورتی  استان  آبی  های 

نشود بیشتر از ۱۰ سال زمان نیاز است.
مزايای تكمیل طرح های حوزه آب

گویند:  می  بویراحمد  و  کهگیلویه  کوش  سخت  مردمان 
مناطق  از  بسیاری  در  آشامیدنی  آب  ناپایداری  به  توجه  با 
های  زمین  از  ۷۰درصد  بودن  دیم  و  روستایی  و  شهری 
کشاورزی از مسووالن انتظار دارند تا با بهره برداری از سازه 
های آبی افزون به موضوع دسترسی به آب پایدار و موضوع 
رفاه و سالمتشان دیگر شاهد تجربه های تلخ از بین رفتن 

محصوالت کشاورزی خود در سال های خشکسالی نباشند.
که  کنند  می  تاکید  کشورمان  از  خطه  این  کارشناسان 
دیم  های  زمین  پایدار،تبدیل  آشامیدنی  آب  به  دستیابی 
و  آبی  تنش  و  تابستان  روزهای  برای  آب  آبی،ذخیره  به 
مزیت  حداقل  از  سیل  کننده  تخریب  اثرهای  از  پیشگیری 

های طرح های آبی است.
های  زمین  تبدیل  نقش  یادآوری  با  نظران  صاحب  این 
روستایی  مناطق  درآمد  افزایش  در  آبی  به  دیم  کشاورزی 
ابراز امیدواری می کنند که بهره برداری از زیرساخت های 
در دست اجرای حوزه آب زمینه بهبود معیشت بهره برداران 

را فراهم خواهد کرد.
اعتقاد  بویراحمد  امور آب در کهگیلویه و  متخصصان حوزه 
اقلیم متفاوت   با  دارند که مدیریت منابع آبی در سرزمینی 
در حالی که بارندگی سالیانه در برخی نقاط کمتر از ۲۰۰ 
میلی متر و در مناطق دیگر تا ۹۰۰ میلیمتر گزارش می شود 
نسخه شفابخش تنش های آبی در تابستان های خشکسالی، 
مانع از بین رفتن محصوالت زراعی در سال های کم  آبی 
و پایان داستان غم انگیز آثار سیل در باران های سیل آسا 

محسوب می شود. 
با سالیانه ۱۱میلیارد متر  از آنجا که کهگیلویه و بویراحمد 
می  پرآب کشور محسوب  های  استان  از  یکی  آب   مکعب 
شود و مهمتر از این مقوله که سالیانه هشت و نیم میلیارد 
از  آب  روان  بصورت  بخش  حیات  مایع  این  از  مکعب  متر 
استان خارج می شود همواره کارشناسان مدیریت منابع آبی 
را از مهمترین نیاز توسعه این استان به معروف به سرزمین 

رودخانه های خروشان می دانند.
روند  و  آب  حوزه  های  طرح  نیاز  مورد  اعتبار  میزان 

تزريق بودجه
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد گفت: 
تکمیل ۳۰ طرح در دست اجرای حوزه آب استان نیازمند 
۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است که در صورت تحقق این 
میزان سرمایه گذاری طرح های مذکور در دولت سیزدهم 

بهره برداری خواهند شد.
آرش مصلح ابراز داشت: مجموع اعتبارات مصوب  سال مالی 
جاری سه هزار و 5۰۰ میلیارد ریال است که ۷۰ در صد آن 
تخصیص یافته است، این میزان بودجه برای خرید تجهیزاتی 
مانند اتصاالت لوله، الکترو موتورها، پمپاژها، تجهیزات فلزی 
شده  هزینه  مذکور  عمرانی  های  طرح  اجرای  همچنین  و 

است.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: سد 
تنگ سرخ به عنوان مهمترین حوزه آب استان۱۳۰ میلیارد 

ریال اعتبار دارد. 
کیامرث حاجی زاده اظهار داشت: معارضات محلی و دولتی 
برطرف  الزم  های  رایزنی  و  ها  پیگیری  با  سرخ  تنگ  سد 

شده است. 
و  کهگیلویه  آب  حوزه  در  عمرانی  طرح  هیچ  افزود:  وی 
طرح  برخی  فیزیکی  پیشرفت  اما  نیست  تعطیل  بویراحمد 
الک  پشتی  و  کند  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  عمرانی  های 

است که باید فعال تر شوند. 
زیرساخت های در حال ساخت

دهدشت  اراضی  آب  تامین  داشت:  اظهار  همچنین  مصلح   
اراضی  آب  تامین  555هکتار،  و  هزار  پنج  وسعت  به  غربی 
و  هزار  سه  مساحت  به  احمد  خان  و  جعفر  امامزاده  دشت 
5۰۰ هکتار و تامین آب زمین های دشت لیشتر به میزان 
چهار هزار و 5۰۰ از مهمترین زیرساخت های در حال اجرای 

کهگیلویه و بویراحمد در بخش کشاورزی است.

کهگیلویه در زمینه اعطای تسهیالت 
اشتغالزا مورد غفلت واقع شده است

شهرستان  ارقام،  و  آمار  طبق  گفت:  دهدشت  جمعه  امام 
اشتغالزایی  باب تسهیالت  از  اخیر  کهگیلویه طی چند سال 

مورد غفلت واقع شده است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد به 
همراه مدیر این این اداره در کهگیلویه با امام جمعه دهدشت 

دیدار کردند.
حجت االسالم علی وحدانی فر در این دیدار با بیان اینکه نگاه 
رهبر معظم انقالب به  جامعه کارگری ویژه است اظهار کرد: 
اداره کار باید کارگران را به عنوان عنصر مفید و ارزشمند به 

جامعه معرفی کند.
اقتصاد  فقرات  ستون  کارگر  کرد:  بیان  دهدشت  امام جمعه 

یک جامعه و وفادارترین قشر جامعه به نظام هستند.
باب  از  کهگیلویه  ارقام سهم  و  آمار  اینکه طبق  بیان  با  وی 
گفت:  شده  واقع  غفلت  مورد  گذشته  سال های  در  اشتغال 
وام ها  همین  با  که  چرا  شوند  گرفته  اشتغال جدی  وام های 

بسیاری از مشکالت برطرف می شود.
کم  استان  در  اشتغال  برای  فرصت  اینکه  بیان  با  وحدانی فر 
هست و به همین دلیل به کارگر ظلم میشود، افزود: اداره کار 

باید این مسئله را رصد کند که ظلم به کارگر اتفاق نیفتد.
برای  باید  رهبری  معظم  مقام  سال  شعار  اینکه  بیان  با  وی 
مردم ملموس شود گفت: یکی از اداره جاتی که می تواند این 
مهم را تحقق ببخشد اداره کار است و باید نهایت تالش خود 

را در این زمینه بکار ببندد.
جمعه  امامت  نهاد  آمادگی  از  وحدانی فر  حجت االسالم 
دهدشت برای هرگونه همکاری با اداره کار شد و تصریح کرد: 
فرصت ها محدود و مثل ابر می گذرند، این فرصت هایی را که 

نظام اسالمی در اختیار ما قرار داده غنیمت بشماریم.
حمیدرضا واعظی زاده نیز در این دیدار اظهار کرد: در قالب 
نشست های متعدد به دنبال شناسایی افراد فقر مطلق هستیم 

و امیدواریم بتوانیم در بحث اشتغال آنها کاری انجام دهیم.
بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیر 
افزود: در همین راستان منطقه دیشموک را به عنوان نقطه 
خاص کردیم و با تشکیل یک تیم در قالب کارگروه توسعه 
داده های  اساس  بر  و  شناسایی  را  خانوار   ۳۲۰۰ دیشموک، 
آمایشی و کارشناسی در بحث معیشت و اشتغال آنها اقدمات 

الزم انجام خواهد شد.
از  بنیان،  دانش  تولید  سال  به  رهبری  نگاه  به  توجه  با  وی 

راه اندازی میز  دانش بنیان در استان خبر داد.
تومان  میلیارد   ۱۸5۰ تخصیص  از  چنین  هم  واعظی زاده 

تسهیالت اشتغال زایی در سال جاری خبر داد.

255۰ واحد مسکن نهضت ملی 
در گچساران کلنگ زنی می شود

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: برنامه ریزی برای احداث ۲هزار و 55۰ واحد مسکونی 
طرح نهضت ملی در شهرستان گچساران انجام شده و عملیات 

اجرایی این واحدهای مسکونی به زودی آغاز می شود.
نوید موسوی روز شنبه در  نشست شورای نهضت ملی مسکن 
اظهار داشت:در شهرستان گچساران بیش از ۶هزار نفر برای 
پاالیش  که  اند  کرده  نویسی  نام  ملی  نهضت  ملی  طرح 

متقاضیان در حال اجراست. 
وی تاکید کرد:این واحدهای مسکونی در سه سایت شامل ۲ 
مجتمع مسکونی در شمال محل مسکن مهر شهر دوگنبدان 

و یک مجتمع نیز در محل جاده پازنان احداث می شود.
موسوی تاکید کرد:یک زمین به مساحت ۱.5هکتار از امالک 
راه و شهرسازی به احداث واحدهای مسکونی در گچساران 
افرادی که هزینه  یافته است و احداث خانه های  اختصاص 
آورده خود را پرداخت کرده بودند  به زودی عملیات اجرایی 

این واحدها آغاز می شود.
وی با اشاره به تجربیات طرح ملی مسکن مهر گفت: امکانات 
طرح  مسکونی  واحدهای  ساخت  حین  روبنایی  و  زیربنایی 
نهضت ملی پیش بینی و عملیات اجرایی آنان انجام می شود.

معاون مسکن راه و شهرسازی  کهگیلویه و بویراحمد تاکید 
نهادهای  زیرپوشش  مددجویان  برای  طرح  این  کرد:در 

حمایتی وظایف تکلیفی داریم. 
مسکونی  واحدهای  احداث  واگذاری  سقف  داشت:  ابراز  وی 
نهضت ملی برای هر پیمانکار ۲۰۰واحد است و تعداد واحدها 

براساس سابقه پیمانکاران تعیین می شود. 

گردنه برفگیر بیژن
 در کهگیلویه و بویراحمد بازگشایی شد

و  کهگیلویه  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد گفت: گردنه برفگیر بیژن در جاده سی سخت که 
به دلیل بارش های سنگین برف در زمستان مسدود شده بود 
توسط نیروهای راهداری بازگشایی شد. عابد محمدی اظهار 
داشت: گردنه بیژن در ارتفاع دو هزار و ۷۰۰ متری از سطح 
ترین گردنه های کهگیلویه  مرتفع  از  یکی  و  دارد  قرار  دریا 
هفت  بکارگیری  با  راهدار   ۱5 افزود:  وی  است.  بویراحمد  و 
سنگین  نیمه  دستگاه  سه  و  سنگین  آالت  ماشین  دستگاه 
و  راهداری  مدیرکل  کردند.  بازگشایی  را  بیژن  گردنه  مسیر 
حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این 
گردنه همه ساله با نخستین بارش برف در آبان ماه بسته و 
در اواخر اردیبهشت بازگشایی می شود. محمدی تاکید کرد: 
بازگشایی گردنه بیژن موجب سهولت در رفت و آمد کاهش 
حدود یک ساعت و نیم مسیر از سی سخت به پادنا و کاهش 

ترافیک در جاده اصلی یاسوج - اصفهان می شود.

در   دهدشت  شهر  ورودی های  ساماندهی 
و  بود  تنها در حد حرف  اخیر  چند سال 
افراد  جان  مسئوالن  بی تدبیری  سایه  در 

زیادی را تاکنون گرفته اند.
 ، از تسنیم  امید مردم به نقل  به گزارش 
ورودی های شهر دهدشت بر اثر بی توجهی 
مدیران و در سایه غفلت مسئوالن ذی ربط 
جوانان  تاکنون  گذشته  سال های  طی 
جان  و  برده  مرگ  مسلخ  به  را  بیشماری 

افراد زیادی را گرفته است.
روزها  این  دهدشت  شهر  ورودی های 
زیادی شده و خانواده های  قتلگاه جوانان 
آنان را داغدار کرده است و همچنان قربانی 
می گیرد و معلوم نیست چه تعداد دیگری 
از جوانان این شهر باید در سایه بی توجهی 
و ندانم کاری به آغوش مرگ بروند تا شاید 
مسئوالن استانی و شهرستانی را از خواب 

غفلت بیدار کند و چاره اندیشی کنند.
مسئوالن  که  است  چندسال  از  بیش 
آغاز  از  رسانه ها  در  شهرستانی  و  استانی 
دهدشت  ورودی های  ساماندهی  کار  به 
خبر  آنها  بهسازی  فرآیند  تکمیل  و 

می دهند و تالش می کنند به نوعی از آنها 
بهره برداری های سیاسی کنند اما طی این 
ورودی های  از  هیچ یک  نه تنها  چندسال 
شهر دهدشت به سرانجام نرسیده اند بلکه 
سبب  آنها  کردن  رها  نیمه کاره  به خاطر 

قربانی شدن افراد زیادی شدند.
کهگیلویه  مرکز شهرستان  شهر دهدشت 
تعداد 4 ورودی دارد؛ ورودی جاده بهبهان، 
ورودی جاده سوق، ورودی جاده چرام و 
شورای  زمان  در  طولیان.  جاده  ورودی 
عملیات  دهدشت  شهر  پنجم  اسالمی 
بهسازی و احداث دو ورودی دهدشت به 
سوق و دهدشت به چرام آغاز شد و هر بار 
اعضای شورای پنجم خبر از تکمیل نهایی 
این دو ورودی می دادند اما به نظر می رسد 
این دو ورودی همچنان به طور صددرصد 

تکمیل نشدند.
عالوه بر آن، ورودی جاده طولیان که یکی 
از شلوغ ترین و پرترافیک ترین ورودی های 
می شود  محسوب  کهگیلویه  شهرستان 
مسافران  از  باالیی  بسیار  حجم  روزانه  و 
عبور  ورودی  این  از  نقلیه  خودروهای  و 

امروز  تا  گذشته  سال های  طی  می کنند 
و  است  شده  واقع  غفلت  مورد  همواره 
بهسازی  برای  جدی  عزم  شاهد  هیچ گاه 
و احداث آن نبودیم و به خاطر بی توجهی 
مسئوالن در تمام این سال ها، افراد زیادی 
در این ورودی جان خود را از دست دادند.

ورودی های  آشفته  و  بد  بسیار  وضعیت 
مطالبه  یک  به عنوان  دهدشت  شهر 
سوی  از  بارها  مردم  مهم  بسیار  و  جدی 
بار  هر  اما  شد  عنوان  و  مطرح  رسانه ها 
شهرستان  مدیران  و  مسئوالن  سوی  از 
قرار  بی توجهی  و  غفلت  مورد  کهگیلویه 
ورودی ها  همین  که  حالی  در  گرفت، 
روزانه خانواده های زیادی را داغدار کرده، 
و  گذاشته  راه  به  را چشم  زیادی  مادران 
کرده  سیاه بخت  را  بیشماری  نوعروسان 
اتفاقات  این همه  وقوع  علی رغم  و  است 
تلخ، باز هم عزمی راسخ برای بهسازی آنها 

مشاهده نمی شود.
دهدشت  شهر  ورودی های  وضعیت 
باعث  که  است  ناگوار  و  آشفته  آن چنان 
شهرستان  جمعه  امام  گالیه  و  اعتراض 
حجت االسالم  صدای  و  شده  کهگیلویه 

وحدانی فر را هم درآورده است.
حجت االسالم وحدانی فر وضعیت نامناسب 
تأسف بار  را  دهدشت  شهر  ورودی های 
اینکه چرا طی سال های  بیان  با  و  خواند 
شهر  ورودی های  برای  تاکنون  گذشته 
نشده  گذاشته  بودجه ای  ردیف  هیچ گونه 
این  در  باید  دیگر  نفر  چند  گفت:  است، 
از  را  خود  جان  و  شوند  قربانی  ورودی ها 
آنها حل شود؟  تا مشکالت  بدهند  دست 
از  قتلگاه ها  این  در  جوان  یک  هفته ای 
بین می رود و قربانی می شود، از دادستان 
کهگیلویه به عنوان مدعی العموم می خواهم 

به موضوع ورود و حق مردم را ادا کند.
ناموفق  پیمانکاران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  عنوان  شوند،  گذاشته  کنار  باید 
می گیرد  تحویل  را  پروژه  وقتی  پیمانکار 

پس از یک هفته کار را رها می کند.
فلسفه  کرد:  اضافه  دهدشت  جمعه  امام 
کاری پیمانکاری در این شهرستان با سایر 

می گویند  و  است  متفاوت  شهرستان ها 
کار  سپس  شود  داده  اعتبار  اول  “باید 
کنیم” که چنین رویه ای غلط است و باید 

چنین پیمانکارانی کنار گذاشته شوند.
وی خاطرنشان کرد: از استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد می خواهم بخشی از اعتبارات 
برای  را  استان  به  ریاست جمهوری  سفر 
ورودی های شهرستان کهگیلویه اختصاص 

دهد.
گذشته  سال  از  می دهد  نشان  بررسی ها 
تاکنون بیش از 5 نفر فوتی در ورودی های 
و  است  پیوسته  وقوع  به  دهدشت  شهر 
خانواده های زیادی را در غم از دست دادن 
است،  نشانده  سیاه  روز  به  فرزندانشان 
حوادثی ناگوار که هر ساعت ممکن است 
اما همچنان  برای جوان دیگری رخ دهد 
در  مسئوالن  بی سرانجام  وعده های  شاهد 

این باره هستیم.
فرماندار کهگیلویه در شورای اداری استان 
ورودی های  ساماندهی  عدم  به  اشاره  با 
دهدشت، گفت: ورودی های شهر دهدشت 
و  پیمانکاران  سهل انگاری  به خاطر 

بی توجهی آنها نیمه کاره رها شدند.
ورودی  افزود:  موسوی  عبدالعزیز  سید 
است که  از چندسال  بیش  جاده طولیان 
بخشی  نیز  پیمانکار  و  است  تعطیل شده 
انجام  بی کیفیت  به صورت  را  پروژه  از 
داده است تا جایی که دهانه پل با اولین 

بارندگی از بین رفته است.
طرح  رهاشدن  نیمه کاره  به  اشاره  با  وی 
سوی  از  دهدشت  ورودی های  نوسازی 
پیمانکاران و نهادهای مختلف، خاطرنشان 
نسبت  استانی  مسئوالن  می طلبد  کرد: 
و  دهدشت  ورودی های  تکلیف  تعیین  به 
تخصیص منابع مالی جهت تکمیل شدن 

آنها همکاری کنند.
و  کهگیلویه  استاندار  امورعمرانی  معاون 
برای  کرد:  عنوان  باره  این  در  بویراحمد 
دهدشت  ورودی  پروژه  تکمیل  و  احداث 
که چندین سال تعطیل بوده  است نیز از 
محل اعتبارات سفر استانی رئیس جمهور 

اعتباری را برای آن اختصاص دادیم.

سوختن سمند و 2 سرنشین 
در برخورد با تریلر در 

محور “یاسوج_ بابامیدان”
و  کهگیلویه  استان   ۱۱5 اورژانس  رئیس 
در  تریلر  با  سمند  برخورد  از  بویراحمد 
روستای  حوالی  بابامیدان  یاسوج-  محور 
وحدت  “جهانبخش  داد.  خبر  کوشک 
خبرنگاران  به  حادثه  این  شرح  در  نژاد” 
بامداد  دقیقه   ۳5 و  ساعت4  در  گفت: 
حادثه   ۱4۰۱ ماه  اردیبهشت  دهم  روز 
به مرکز  تریلر  با  تصادف خودروی سمند 
پیام یاسوج اعالم شد. وی افزود: بالفاصله 
وقوع  محل  به  کوشک  پایگاه  آمبوالنس 
حادثه بین تونل چهار و پنج جاده یاسوج-

بابامیدان اعزام شد. رئیس اورژانس ۱۱5 
بویراحمد عنوان کرد:  و  استان کهگیلویه 
خودرو  گرفتن  آتش  علت  به  متاسفانه 
دو  هر  تریلر  با  برخورد  اثر  در  سمند 
سوخته  آتش  در  سمند  خودرو  سرنشین 

و فوت کرده اند.

بیش از ۴۰ مورد سرقت
 از شبکه برق شهر یاسوج 

طی 2۴ ساعت
از  بویراحمد  شهرستان  برق  اداره  مدیر 
بیش از 4۰ مورد سرقت از شبکه برق شهر 
خبرداد.  گذشته  ساعت   ۲4 طی  یاسوج 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  رزمه”  “کاظم 
ایسنا گفت: ۸5 درصد سرقت های شبکه 
می  انجام  یاسوج  شهر  سطح  در  برق 
هفته  هر  طی  روستاها  سطح  در  و  شود 
سال  ابتدای  از  افزود:  داریم.وی  تعدادی 
از  مورد سرقت  تاکنون حدود ۹۰  جاری 
انجام شده است. یاسوج  شبکه برق شهر 

مدیر اداره برق شهرستان بویراحمد بیان 
کرد: در سال گذشته 4۹۶ مورد سرقت از 
شبکه برق شهرستان بویراحمد داشته ایم.

و  بلوط  تاراج  درباره  چیتاب،  جمعه  امام 
داد  هشدار  بلوط  جنگل های  به  آسیب 
طبیعی  منابع  سوداگران  با  باید  گفت:  و 
با  سودجود  افراد  زیرا  شود،  جدی  برخورد 
قطع درختان بلوط به این نعمت الهی آسیب 

جدی رسانده اند.
گفت  در  پژمان  سیدفرج اهلل  االسالم  حجت 
و  بلوط  تاراج  درباره  ایسنا  با خبرنگار  گو  و 
و  داد  هشدار  بلوط  جنگل های  به  آسیب 
آب،  از  اعم  آن  نعمت های  و  زمین  افزود: 
بارز  مصادیق  از  که  مرتع  و  جنگل  خاک، 
انفال  جزو  می روند،  شمار  به  طبیعی  منابع 
که  هستد  اسالمی  حکومت  به  متعلق  و 
جهت عموم مسلمین با اجازه دولت اسالمی 
اما متأسفانه اکنون شاهد  مصرف می شود؛ 
هستیم افراد سودجود با قطع درختان بلوط 

به این نعمت الهی آسیب جدی رسانده اند.
وی اهمیت منابع طبیعی در حیات اقتصادی 
و اجتماعی بشر به ویژه در رابطه با کشاورزی 
و محیط زیست را بسیار مهم دانست و اظهار 
و  متفکر  انسان  هر  طبیعی  منابع  این  کرد: 
در  را  خود  تا  می دارد  آن  بر  را  خدادوست 
برابر این منابع مهم خدادادی مسئول بداند. 
آب، خاک، مرتع، جنگل و... ودیعه ارزشمند 
الهی در نزد مردمان هر جامعه و ثروت ملی 
تنها  نه  که  شود  می  محسوب  جامعه  آن 
سرمایه های  این  حراست  و  حفظ  در  باید 
اتخاذ  با  باید  بلکه  کرد،  وافر  سعی  ملی 
و  فنی  و  اصولی  برداری  بهره  سیاست های 
احیایی، این گران بهاترین چشمه های حیات 

را به نسل های آینده منتقل کرد.
آیه های  به  استناد  با  چیتاب  جمعه  امام 
استوار قرآن کریم در جهان آفرینش که بر 
پا  بر  پایه عدل  بر  و  اساس نظم، هماهنگی 
شده است، یادآور شد: همه چیز به قدر نیاز 

اندازه الزم آفریده شده است و کاستی ها  و 
در عرصه طبیعت  موجود  های  نابسامانی  و 
از محیط  نادرست  بهره وری  از  ناشی  عمدتاً 
طبیعی و اسراف و تبذیر و تجاوز به حقوق 
مسلم دیگران است. در قرن اخیر چالش های 
قرار  آسیب  مورد  را  انسان ها  زندگی  زیادی 
آب،  کمبود  آن ها  مهم ترین  از  است،  داده 
به  وقتی  است،  بهداشت  و  هوا  آلودگی 
منابع  حفظ  کنیم،  می  نگاه  معضالت  این 
معضل  سه  هر  می تواند  درختان  و  طبیعی 
بیان  با  پژمان  حجت االسالم  کند.  حفظ  را 
بخش های  از  یکی  کبگیان  بخش  اینکه 
و  کهگیلویه  استان  در  بویراحمد  شهرستان 
بویراحمد در شهر چیتاب است، خاطرنشان 
کرد: چیتاب یکی از مناطق دیدنی و زیبای 
تنگه  است،  منطقه  این  چهارفصل  استان 
چیتاب دارای آب و هوایی معتدل و دلنشین 
و از جمله مناطقی است که تحت عنوان » 
که  است  شده  شناخته  گردشگری«  هدف 
از  پوشیده  کوه های  دامنه  در  طرف  یک  از 
و  است  سرسبز  مراتع  و  انبوه  جنگل های 
کبگیان  رودخانه  به  مشرف  دیگر  سوی  از 
اما  دارد،  قرار  دیدنی  و  زیبا  بسیار  جلوه  با 
متاسفانه افراد سودجو با قطع درختان بلوط 
به دنبال آسیب رساندن جدی به این منطقه 
برخی  بی توجهی  از  انتقاد  با  وی  هستند. 
و  قلع  منابع طبیعی،  در خصوص  مسئوالن 
قمع و قاچاق بلوط جنگل های کبگیان اظهار 
و  کهگیلویه  استان  از  کبگیان  بخش  کرد: 
بویراحمد، حدود ۱۲ کیلومتر مربع است؛ از 
این مساحت، ۸5 درصد را مراتع پوشانده اند، 
حدود 5۷ هزار هکتار جنگل و مراتع وجود 
جنگل های  است،  چندی  متأسفانه  دارد. 
هجمه  مورد  کبگیان  زیبای  طبیعت  و  بکر 
بی رحمانه سودجویان و قاچاقچیان، آن هم 

افرادی  و خوش گذرانی  تفریح  تأمین  برای 
در استان های همجوار شده است.

وجود  اینکه  بیان  با  چیتاب  جمعه  امام 
بسیار  منطقه  مردم  برای  بلوط  جنگل های 
سودآور است، یادآور شد: در این چند سال 
هرکس به جنگل بلوط سر می زد دست خالی 
بر نمی گشت، حداقل سود ۲۰ تا ۳۰ میلیون 
شاهد  اکنون  اما  می کردند،  برداشت  آن  از 
جان  به  مختلف  فصل های  در  که  هستیم 
جنگل های بلوط افتاده اند و این درختان را به 
استان های همجورا و کشورهای حوزه خلیج 
این  سئوال  امروز  می کنند.  قاچاق  فارس 
است که چرا به این جنگل و مراتع بی مهری 
از مراتع و جنگل ها و  می شود؟ بهره برداری 
گیاهان دارویی باید تابع ضوابط خاصی باشد. 
بی رویه  و  غیراصولی  بهره برداری  متأسفانه 
باعث تخریب و کاهش گیاهی شده که سبب 
و  اکسیژن  تولید  کاهش  و  خاک  فرسایش 
تبدیل مراتع به بیابان میشود. حجت االسالم 
پژمان، نداشتن اطالعات از نحوه برداشت از 
گیاهان دارویی را دلیل اصلی آسیب به مراتع 
دانست و عنوان کرد: زمان برداشت مناسب 
فنی  آموزش های  به  نیاز  دارویی  گیاهان  از 
دارد که نگاه تجاری و سودجویی به قاچاق 
و جنگل های بلوط این سرمایه اصلی استان 
را از بین برده است، همچنین نگاه قومی و 
قبیله ای و معامله ای برخی از مسئوالن منابع 
رسانده  آسیب  طبیعت  و  به جنگل  طبیعی 
است و کسانی که پولدار هستند، بی رحمانه 
به جان جنگل و طبیعت افتاده اند. نداشتن 
نیروی کافی و محیط بان برای محافظت از 
طبیعت، مسلح نبودن محیط بانان و یا اجازه 
تیراندازی نداشتن از جمله مسائلی است که 
منابع طبیعی شده  به  رسانده  آسیب  سبب 

است.

در سایه بی تدبیری و غفلت مسووالن : 

ورودی های دهدشت ، جان می گیرند!

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گفت: شوراها، شهرداران و دهیاران از حاشیه سازی ها 

و ورود به مسائل سطحی دوری کنند.
حسینی  نصیر  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
کهگیلویه  اسالمی  شورای  اعضای  با  نشست  در 
باید  اسالمی  شوراهای  داشت:  اظهار  بویراحمد  و 
کمک کار شهرداری ها و دهیاری ها باشند و از دخالت 

در امور سطحی و حاشیه ساز دوری کنند.
وی در ادامه افزود: شهرها محل زندگی مردم هستند، 
مردم  باشد،  برخوردار  درست  امکانات  از  شهر  اگر 

خوب زندگی می کنند و آسایش دارند.
ابراز کرد: اگر جداول، فضای سبز، آسفالت  حسینی 
و  باشد  ریخته  در هم  و  نامناسب  امور شهر  و سایر 
خوب  مردم  زندگی  باشد،  حاکم  شهر  بر  بی نظمی 
که  است  این  شهرداری ها  و  شوراها  وظیفه  نیست، 
به این امور بپردازند و فضا و مبلمان شهری به شکل 

مناسب رویت شود.
وی خاطرنشان کرد: در توسعه شهرها باید آینده را 
دید، باید آینده مردم و شهر را ببینید، جمعیت زیاد 
می شود و باید فضاهای مناسب و الزم پیش بینی شود، 
فلسفه وجودی شوراها کمک به شهرداری ها است نه 

اینکه باری بر دوش شهرداری ها بگذارند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شهرداری ها  دوش  بر  باری  شوراهای  اگر  افزود: 

گذاشتند از فلسفه وجودی شان دور شده اند.
را  اسالمی  شوراهای  ادامه خودارزیابی  در   حسینی 

ضروری دانست و گفت: شوراهای اسالمی خودشان را 
مورد ارزیابی قرار دهند و ببینند که نظر مردم درباره 
آنها و عملکردشان چیست و چه نظراتی دارند و چه 
مجموعه  نظر  همچنین  و  گویند  می  را  حرف های 
قرار  بررسی  مورد  خودشان  پیرامون  را  شهرداری ها 
دهند که آیا مجموعه شهرداری ها این اعتقاد را دارند 
اضافه ای  بار  یا  و  هستند  کارشان  کمک  شوراها  که 
و  ارزیابی  این  آن ها می گذارند، خودتان  بر دوش  را 

قضاوت را داشته باشید.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد در 
ادامه توصیه کرد که شوراها باید شهرداران با سلیقه 

و با برنامه انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه شوراهای اسالمی و شهرداران باید 
مرتب به دنبال کار باشند و برای رفع مشکالت شهر 
و رفاه حال مردم بدوند، گفت: بعضی جاها به دلیل 
نداشتن نقشه جامع بحران های متعددی برای شهرها 

و محل سکونت مردم به وجود آمده تا جایی که مردم 
فضای  یا  و  نقطه خیابان، کوچه  فالن  که  نمی دانند 

سبز است.
حسینی در ادامه با بیان اینکه باید کارها روی اصول 
در  گفت:  نگیرد،  صورت  فعلی  ترک  و  بگیرد  انجام 
برخی از شهرداری ها بدون نیازسنجی و برنامه ریزی 
نیروهایی جذب شده و متأسفانه پول های را که باید 
برای عمران و آبادانی شهر هزینه کنند باید به این 

نیروها پرداخته شود.
وی با بیان اینکه وقتی فرصتی در اختیار فردی قرار 
مسئولیت  و  وظایف  احسن  نحو  به  باید  می گیرد، 
و  دهیاری ها  در شوراها،  افزود:  بدهد،  انجام  را  خود 
روی  کارها  و  باشد  کاری  وجدان  باید  شهرداری ها 
حساب و کتاب انجام بگیرد، فالن دهیار ماهی یکبار 
را  حقوقش  و  نمی شود  حاضر  کارش  محل  در  هم 

می گیرد، اینگونه کارها درست نیست.

شوراهای شهر و روستا
 از حاشیه سازی

 دوری کنند

مفقودی 

سند سواری پژو 4۰5 جی ال ایکس آی ا/۸ مدل 
۱۳۸۳مشکی متالیک  بنزینی به شماره موتور 

۱۲4۸۲۰۲۸۶4۹  و شماره شاسی ۸۲۰54۰۷۲  
و شماره شهربانی  ۳۶۶ د ۱۹ ایران 4۹  بنام 

پدرام کاظم زاده فرزند فیض اهلل به شماره ملی 
4۲۲۰۷۳۰۱۳۳ متولد  ۲5/ ۰۹/ ۱۳۷۹ 

صادره از بویراحمد مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است 

امام جمعه چیتاب خبر داد؛

با سوداگران منابع طبیعی برخورد جدی شود



w w w . o m i d k b . i r3081 یکشنبه  11  اردیبهشت 1401  29   رمضان 1443  سال شانزدهم  شماره
عه

جام

متولد فروردين :
 اگر امروز شما بتوانید به جهانی آرمانی راه پیدا کنید، در حالی که 
موسیقی مطلوب شما به نرمی در پس زمینه نواخته می شود، همه 
رنگها نیز کاماًل با هم هماهنگ خواهند بود. خوشبختانه لزومی ندارد 
به جاهای دیگر مسافرت کنید،  ببینید  را  اینکه دنیای کاملی  برای 

برای اینکه عطارد با نپتون در سازگاری کامل به سر می برد.
متولد ارديبهشت :

 ممکن است شما دوست داشته باشید که رویه خود را تغییر داده 
و از زندگی تان لذت ببرید، اما به نظر می رسد دیگران نسبت به شما 
تصور دیگری در ذهن دارند. اگرچه شما باید سعی کنید که با توجه 
به برنامه هایتان پیش بروید، اما اگر به نقطه ای رسیدید که فکر کردید 

نباید تا اینجا پیش روی می کردید نگرانی به خود راه ندهید. 
متولد خرداد :

تغییر  را  روشنش  مسیر  تا  می کند  توقف  عطارد  که سیاره  زمانی   
بدهد، آرامشی غیر عادی در محیط وجود به وجود خواهد آمد، شما 

می توانید تغییرات عالئم و قراین حس کنید. 
متولد تیر :

 با وجود اینکه شما می دانید امروزه پیروی کردن از قوانین اهمیت 
انجام  خودتان  منطق  مبنای  بر  را  کارهایتان  شما  اما  دارد،  ویژه ای 
می دهید. حتی اگر این رفتار غیر قانونی شما باعث شود که احساس 

کامل بودن بکنید، توجیه کردن آن کار سختی است. 
متولد مرداد : 

احتماالً امروز از دنده چپ بلند شده اید، اما گذشته را فراموش کنید 
و به حال فکر کنید.دوستان و همکارانتان می خواهند شما را بی گناه 
بدانند اما شما باید با آنها بسازید. می دانید که زندگی کردن در زمان 
حال چقدر مهم است پس بدون اینکه خود را درگیر خاطرات شخصی 

بکنید با زمان و اتفاقاتی که در حال اتفاق می افتند پیش بروید.
متولد شهريور : 

برای  ترازو  پیدا کردن یک  به دنبال  به خرید می روید  شاید وقتی 
خود با شید. اما موقتاً چشمتان آن را نبیند. حتی ممکن است خیلی 
طول بکشد تا بفهمید که چه چیزی االن می خواهید. چون این کار 
شما را آسان تر می کند.با این وجود، اگرچیز قشنگی هم بخرید،راضی 
نخور  درد  به  اید  که خریده  آن چیز جدیدی  اگر  بود.تازه  نخواهید 

باشد از خرید آن پشیمان هم می شوید.
متولد مهر :

 یک نفر امروز شاید حرفی بزند و سپس کار دیگری را انجام دهد 
را  روز شما  موضوع می تواند  این  که  نباشد(،  یکی  و عملش  )حرف 
قدری آشفته کند. در مورد مسائلی که به دیگران بستگی دارد محتاط 
باشید، برای اینکه یک سوء تفاهم ساده می تواند تبدیل به مشکلی 
بزرگ بشود. دانستن اینکه چه کسی هستید و چه کاری میخواهید 
پایان  از رابطه دوستی ای که به نقطه  برای شما  انجام دهید اکنون 

نزدیک شده مهم تر است.
متولد آبان : 

امروز زمان  ا شوکه کرده است و  حوادث غیر مترقبه اخیراً شما ر 
از نو سازمان دهی کردن، استراحت و تجدید قوا کردن فرا رسیده 
باز می کنی  انرژی مثبت  به سوی  را  قلبت  است. همان طوری که 
از آزادی ات لذت ببر، دلگرمی وکمک دیگران اکنون به یاریت می 
آیند. خبرهای خوب را بدون مقاومت دریافت کن. خوشبختی شاید 
در خانه شما را بکوبد، اما مشارکت شما را می خواهد تا اتفاق مهمی 

برایت بیفتد.
متولد آذر : 

به همین  است،  را بخشیده  به شما هدیه خوبی  تازگی خداوند  به 
دلیل شما انرژی بسیار زیادی را برای مقابله با مشکالت زندکی تان 
به دست آورده اید و بخاطر این موضوع خدا را شاکر هستید. شما 
از زندگی که در حال حاضر دارید تمام استفاده  باید  در عین حال 
را بکنید زیرا ممکن است هر لحظه این اوقات خوش به پایان برسد. 
به دلیل هدایا و موهبت هایی که خداوند به شما ارزانی داشته است 
مغرور نشوید، به فعالیت هایتان مثل سابق ادامه دهید و کسی را از 

دست خود نرنجانید.
متولد دی : ارتباط های دوستانه ای را که به تازگی آغاز کرده اید، 
دارید  نظر  مد  شما  که  نتیجه ای  به  و  نیستند  درستی  های  ارتباط 
ختم نمی شود. شاید حتی پایان غم انگیزی داشته باشد. طرز درست 
و صحیح رقتار کردن در رابطه با هر موضوعی را سر لوحه خود قرار 

دهید. 
متولد بهمن : اغلب مسائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را 
تحت تاثیر قرار دهند. بخاطر همین، مطمئن شوید که براحتی از هر 
مسئله ای نگذرید. حتی اگر وسوسه شدید که از موضوعی صرف نظر 
کنید، به این فکر کنید که شاید این غفلت شما باعث بوجود آمدن 
با دیگران خیلی خوب  مشکالت بزرگی شوند. مشارکت و همکاری 

است،  اما اول مطمئن شوید که بر همه جوانب کار مسلط هستید.
متولد اسفند : امروز آرام گرفتن تبدیل به چالش شده است، چراکه 
اند.  شده  گرفتاره  دام  یک  در  نگران  بهرام  با  شما  نشانه  در  عطارد 
فرا  دقت گوش  با  افکارتان  تمام  به  روز  در طول  اینکه شما  به جز 
خشمگین  دیگر  افراد  زبانی  برخوردهای  از  است  ممکن  می دهید، 
شوید، چراکه فکر می کنید مورد تهدید قرار گرفته اید. به هرجهت 
اکنون صحبت هایی که بدون فکر قبلی به زبان می آیند مفید نخواهند 
به جای صحبت کردن  متفاوت  دیدگاه های  برای کسب کردن  بود. 

سعی کنید بیشتر گوش دهید.

3
فال روز 

 مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: 
آحاد  دارویی  های  هزینه  کاهش  راستای  در 
گذشته  سال  در  که  دارویی  قلم  جامعه، ۱۰۰ 
نداشتن  دلیل  به  اما  بود  یافته  قیمت  افزایش 
منابع بیمه ای تحت پوشش سازمان های بیمه 
گر پایه قرار نگرفته بود به طور کامل مورد تعهد 

این سازمان قرار گرفت.
گذشته  سال  در  افزود:  ناصحی  مهدی  محمد 

داشته  قیمت  افزایش  در کشور  دارو  قلم   5۶۰
اند که 4۶۰ قلم از آنها تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتند و ۱۰۰ قلم همچنان بدون پوشش بیمه 
هزینه  افزایش  باعث  امر  این  ماندند.  باقی  ای 
که  چرا  شد.  مردم  جیب  از  پرداخت  های 
ای  بیمه  پوشش  بدون  دارو  قلم  دریافت ۱۰۰ 

هزینه باالیی را به دنبال داشت.   
ادامه  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
در  آمده  بعمل  های  پیگیری  به  توجه  با  داد: 
این زمینه از سوی سازمان بیمه سالمت ایران و 
همچنین قول مساعد دولت و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تامین منابع 
هفتم  از  پایه،  گر  بیمه  سازمانهای  نیاز  مورد 
اردیبهشت ماه سال جاری قیمت این داروها با 

پوشش کامل بیمه ای در سامانه های سازمان 
بیمه سالمت ایران مورد پذیرش و اصالح قرار 
گرفت و تعهدات مربوط به این داروها افزایش 

یافت.
وی اظهار داشت: از این به بعد بیمه شدگان در 
سرپایی  بخش  در  و  ۱۰درصد   بستری  بخش 
و  شده  بیمه  سهم  عنوان  به  را  درصد   ۳۰
تعهدات  اساس  بر  نیز  سالمت  بیمه  سازمان 
خود ۹۰درصد در بخش بستری و ۷۰ درصد در 

بخش سرپایی را پرداخت خواهند کرد.
منابع  تامین  با  امیدواریم  کرد:  تصریح  ناصحی 
تعهدات  افزایش  شاهد  تدریج  به  بتوانیم  الزم 
بیمه ای و کاهش سهم پرداخت از جیب مردم 

در هزینه های سالمت باشیم.

جدول

پاسخ جدول شماره 5026

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5027

123456789101112131415
1� �������������
2������������
3����������� �
4�������������
5�����������
6�����������
7������������
8�������������
9������������
10�����������
11�����������
12�������������
13�������������
14������������
15��������������

از باال به پايين
 1- پرچم- سللدي بر روي سللفيدرود در گيللان- خرس زيبللاي چينللي  2- دورگه- مژده- خللاف كردن 
 3- مهاجللم اسللپانيايي منچسللتريونايتد- جسللمي كلله الكتريسللته را از خللود عبللور مي دهللد- گشللوده

خشللك-  علللف   -5 قديللم   درهللاي  چماقللدار  نگهبللان  خدمتللكار-  پيكانللدار-  تيللر   -4  
آسللمان كم پشللت-  گوجه فرنگللي-   -6 سللوئيس   پللول  كشللتي-  جهانللي   فدراسلليون 

فرمانللده- چللراغ عاءالديللن- عصبانللي   -8 پرحرفللي   دروغ-  در مصللر-  دانشللگاهي   -7  
 9- كجاسللت- تن پللوش زنانه- اداره كننللده  10- توپ توخالي –»راه سللرا«ي فرهنگسللتان- مللاه پاييزي 
 11- گردنه جاده رشت به قزوين- پول چين- گوش  12- كل و تمام- محصول كشاورزي مهم رفسنجان- درخت انگور 
 13- عمو- شهر رصدخانه- شللغال  14- همتايي ندارد- پرنده صلح- رهبر مذهبي شيعيان  15- مترسك- 

عنكبوت- واحد كت و شلوار 

از راست به چپ
 1- غيرمذهبي- بي سروصدا- خانه خدا  2- قورباغه- پول تايلند- پرتابه جنگي- سرور و آقا   3- ابوالبشر- دختر 
گشتاسب- همسايه شمالي- حرف فاصله  4- ساح گوزن- شرم و حيا- بچه پلنگ  5- پارچه جدابافته-  مأمور 
تقسيم آب برای باغ ها و مزارع  6- روستا- امتحان- جمع ناسك به معني پرهيزگار  7- باران اندك- مردم يك 
كشور- كوچك ترين جزء هر عنصر- ميل و خواست قبلي  8- بازيكن هم تيمي- سرمربي ايتاليايي بايرن مونيخ- 
بي آن نتوان زيسللت  9- منبر وعظ و خطابه- مقعر- ضربه اي در تنيس- خيس  10- افسللوس خوردن- باصفا 
و باطراوت- گرفتللاري و در بند بودن  11- ناشايسللت- شللاعر ايتاليايي صاحب كمدي الهللي  12- پايتخت 
كانادا- جانشين- پرنده سعادت  13- همراه سوزن- آب ميان بافتي- ايوان- درد چشم  14- سطل آب- نوعي 

دامن- پلنگ- برگ برنده  15- دربازكن برقي- بخشنده و سخاوتمند- عازم شدن

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1             
2             
3               
4             
5              
6               
7              
8              
9             
10                
11              
12             
13              
14             
15              

 
 

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
گذري بر زندگي شهيد حاج عبداهلل معيني در گفت وگو با خانواده شهيد

قلب حاجي با جبهه استضعفاف بود

 خواهر شهيد
ش�ما خواه�ر بزرگ تر 
ش�هيد بودي�د، اگ�ر 
مي شود کمي از خانواده 

معيني ها بگوييد. 
ما شش برادر و سه خواهر بوديم. از برادرهايم 
حاال فقللط دوتايشللان مانده انللد و باقي به 
رحمت خدا رفته اند. شللهيد متولد 1328 
بود. وقتي خيلي كوچك بللود پدرمان حاج 
غامرضا به رحمللت خدا رفللت. به همين 
خاطر حاج عبداهلل زير دست برادر بزرگمان 
حاج حسللن در ميدان تره بللار كار مي كرد. 
شغلشان بارفروشي بود. شهيد از كودكي در 
محيط ميدان كار كرد و خيلي زود دستش 
به دهانش رسلليد و وضع مالللي خوبي پيدا 

كرد. اما هيچ وقللت دوران نداري را 
فراموش نكرد و به اصطاح خودش را 
گم نكرد. ما خانواده مذهبي داشتيم. 
برادرمان حاج حسن هميشه با وضو 
سللركار مي رفت و حاج عبداهلل هم 
حال خوري را از ايشللان ياد گرفت. 
حال درمي آورد و بلله ديگران هم 
خيلي كمك مي كللرد. بللا اينكه تا 
كاس سوم راهنمايي بيشتر درس 
نخوانللده و بعد مجبور به كار شللده 
بود، اما از درك و فهم بسيار زيادي 
برخوردار بود. جهيزيه دخترهاي مرا 
همين برادر شللهيدم پرداخت كرد. 
بس كه به فكر خانواده و ديگران بود. 
اگر مي شنيد يك جواني نمي تواند از 

عهده خرج ازدواجش برآيد يا كسي نمي تواند 
جهيزيه دختللرش را تأمين كنللد، حاجي 

آستين باال مي زد و كمكش مي كرد. 
شهيد در زمان انقالب 29 ساله بود، 

فعاليت هاي انقالبي هم داشت؟
بله داشللت. برادرم بللا خدابيامرز اسللداهلل 
سلحشللور كارگللردان سللريال حضللرت 
يوسللف)ع( همدوره و دوسللت بود. حشر و 
نشللر با چنين افرادي باعث مي شللد كه از 
مسائل روز كشللور سللردربياورد و دغدغه 
انقاب را داشته باشد. يادم است موقعي كه 
انقاب تازه شروع شده بود، خيلي اين در و 
آن در زد تا عكس و اعاميه هاي امام را گير 
بياورد و پخش كند. وقتي هم كه عكس امام 
را به دست آورد، برد اصفهان. نمي دانم آنجا 
به كي مي خواست تحويل بدهد. هرچه بود 
فعاليت هاي انقابي اش باعث مي شد خيلي ها 

با او دشمن شوند. 
 خواهرزاده شهيد 

شما از دايي شهيدتان 
چه شنيده ايد؟

من موقع شللهادت ايشان 
كوچك بودم. امللا مي دانم كه دايللي از نظر 
مالي وضعيت بسيار خوبي داشت. بارفروش 
ميدان بود و يك خانه سلله طبقلله بزرگ و 
ماشين مدل باال داشللت. ولي دست به خير 
هم بود و خيلي به ايللن و آن كمك مي كرد. 

دايي در قبل از انقاب فعاليت مي كرد. يادم 
است مداحي مي كرد و اعاميه هاي حضرت 
امام را مي گرفت و دوستان و آشنايان را براي 
سخنراني انقابي جمع مي كرد. حتي وقتي 
جنگ شللروع شللد، كاميون كاميون ميوه و 
سلليب زميني و پياز و ارزاق ديگر را به خرج 
خودش براي پشتيباني از جنگ به جبهه ها 
مي فرسللتاد. حتي به جنگ زده ها هم كمك 

مي كرد. 
ايشان فرزندي هم داشتند؟

بله، سه دختر داشت كه موقع جبهه رفتنش 
يكي از آنها 9 ماهه بود. )خواهر شهيد ادامه 
مي دهد( وقتللي حاج عبداهلل مي خواسللت 
به جبهه برود، دختر كوچكللش در گهواره 
بود. او را كه سللرجايش گذاشت آه عميقي 

كشلليد. فكر مي كرد ما متوجه ناراحتي اش 
نشده ايم. اما ما شللنيديم كه چطور داغ دل 
كندن از فرزند نوزادش را بلله جان خريد و 

راهي جبهه شد. 
)از خواهر شهيد مي پرسم( برادرتان 
چند بار به جبهه رف�ت. گويا مدتي 

مفقوداالثر هم بود؟
حاج عبداهلل دوبار به جبهه رفت. سري اول 
كه رفت فكر مي كرديم شللهيد شده است. 
اما برگشللت و دوباره رفت. اوايل سللال 62 
بود و مي خواسللت در عمليللات والفجر يك 
در منطقه فكه شللركت كنللد. همانجا هم 
به شللهادت رسلليد و پيكرش مفقود شللد. 
البته ما فكر مي كرديم اسللير شللده است. 
سال 69 كه اسللرا آزاد شللدند مادرمان در 
بيمارستان بسللتري بود. خبر آزادي اسرا را 
شللنيد و با خوشللحالي از اين دنيا رفت. اما 
برادرم برنگشللت تا اينكه سال 76 چند تكه 
اسللتخوان از حاج عبداهلل تحويللل ما دادند. 
بقايللاي پيكرش را در قطعلله 50 رديف 60 
دفن كرديم. حاجي وضع مالي خوبي داشت 
اما دلش با جبهه اسللتضعاف بود. االن خانه 

برادرم را تبديل به حسينيه كرده اند. 
فرازي از وصيتنامه شهيد

اي عزيزان مرد باشيد و مرد بمانيد. براي دفاع 
از كشور از همه چيز و همه كسي بگذريد و 

جانتان را فداي اين مملكت كنيد. 

  فريده موسوي
حاج عبداهلل معيني وضع مالي خوبي داش�ت. خانه اي بزرگ و ماش�يني داش�ت که 
اوايل انقالب مدل باال محسوب مي شد. اما حاجي دل به اين چيزها نبسته بود. چون 
از کودکي پدرش را از دس�ت داده و کار کرده بود، مزه فقر و نداري را مي دانس�ت و 
قلبًا در جبهه استضعاف بود. به همين خاطر دس�ت مستمندان را مي گرفت و وقتي 
جبهه اس�تضعاف و اس�تكبار با جنگ تحميلي ع�راق بعثي عليه ايران آغاز ش�د، 
خودش را به جبهه هاي جنگ رساند و سال 62 به شهادت رسيد. حاال که 33 سال از 
شهادتش مي گذرد و پدر و مادر ش�هيد نيز مرحوم شده اند، به سراغ صغري معيني 
خواهر و مجيد معين�ي خواهرزاده اش رفتيم تا حاج عبداهلل را بيش�تر بشناس�يم. 

 صغري خيل فرهنگ
استان قم بيش از آنكه ش�هيد مدافع حرم 
ايراني داش�ته باشد، از لش�كر فاطميون و 
برادران افغانستاني مان ش�هيد داده است. 
برگ�زاري ي�ادواره ش�هداي مداف�ع حرم 
اين اس�تان فرصتي دس�ت داد تا ب�ه مرور 
برخي از ش�هداي لش�كر فاطميونش را به 
خوانن�دگان عزيز صفحه پاي�داري معرفي 
کنيم. ش�هيد حس�ين فياض يكي از همين 
شهداس�ت. به گفته مادرش زهرا رس�ولي 
آنقدر ش�يطنت و بازيگوش�ي داش�ت که 
در بين همرزمانش به ش�رور ي�ک معروف 
ش�ده بود، ش�يطنت هايي که حت�ي بعد از 
ش�هادتش ه�م همچن�ان ادام�ه داش�ت!

چند س�ال اس�ت به اي�ران آمده ايد؟ 
حسين آقا متولد ايران بود؟

من چهار فرزند دارم، سلله پسللر و يك دختر. 
حدود 32 سالي مي شللود كه به ايران آمديم. 
پدر بچه هايم روحاني هستند. حسين در ايران 
به دنيا آمد. متولد 1370اسللت و تحصياتش 
را هم تا كسللب مدرك ديپلم اداملله داد و در 
نهايت براي دفاع از حرم راهي شد. پسرم ارادت 
خاصي به خانم حضرت زهللرا )س(  و حضرت 
زينب)س(  داشللت. همين ارادت بود كه او را 
براي رفتن و مجاهدت در سللوريه تهييج كرد. 
حسين به خواست و اراده قلبي خودش راهي 
شد. شغل آزاد داشت و درآمد خوبي هم كسب 
مي كرد. اما خب عشللق اهل بيت باعث شد از 
همه داشته هايش بگذرد و برود. موقع شهادتش 

22 سال و چهار ماه داشت. 
چه انگيزه هايي باعث ش�د فرزندتان 

مسير جهاد را انتخاب کند؟
زماني كه در سوريه جنگ شد، چيزهايي از آن 
شنيده بوديم. يك بار دخترم از كاس درس به 
خانه آمد و گفت در سوريه جنگ شديدي اتفاق 
افتاده است و حرم حضرت زينب)س( در خطر 
است. حسللين جلوي تلويزيون نشسته بود. با 
عصبانيت از جا بلند شللد و گفت غلط كرده اند 
مگر ما مرده ايم. قبل از محرم سال 1392 بود. 
وقتي پدرش به خانه آمد و سللر سللفره ناهار 
بوديم، به پدرش گفت پللدر مي خواهند نفر به 
سللوريه ببرند. من مي خواهم بروم. پدرش هم 
تنها يك جمله گفت: اگر خودت دوست داري 
برو. من باورم نمي شد. گذشللت تا روز جمعه 
آمد و حسين گفت شش قطعه از عكسم را بده. 
گفتم براي چه مي خواهي؟ گفت براي سوريه و 
ثبت نام. وقتي اينطور گفت من عكس ها را به او 
ندادم. چون با رفتنش مخالف بودم. رفت بيرون 
و دو ساعتي بيرون بود. ناراحت برگشت و گفت 
مغازه عكاسي پيدا كردم ولي همه عكس هايم 
خراب شللد. با اراده اي كه من از حسين سراغ 
داشتم مي دانستم كه باالخره كارهاش را انجام 

مي دهد و مي رود. 
نهايتاً چطور راهي شد؟

خيلي مخفيانه و يكهويي رفت. 28 ماه صفر بود 
كه من از مجلس روضلله به خانه آمدم. دخترم 
گفت: مامان حسين رفته اسللت. گفتم كجا؟ 
گفت: رفت سوريه! رفتم اتاقش، ديدم لباس ها 
و سللاكش نيسللت و گوشللي اش را هم جواب 
نمي دهد. خيلي پيگيرش شللدم، اما نتوانستم 
با او صحبت كنم. سلله، چهار روز بعد خودش 
زنگ زد و گفت: ما شمال هستيم و بعد از اتمام 
آموزش ها به سوريه مي رويم. مدتي بعد ساعت 
11 صبح بود كه تمللاس گرفت و گفت االن در 
فرودگاه هستم و به محض رسيدن به سوريه، 

به شللما اطاع مي دهم. وقتي به سوريه رسيد 
تماس گرفت و مللا را از احواالتش مطلع كرد. 
بعد از آن هر يك هفته يك بار تماس مي گرفت. 
اعزام اولش 10دي ماه 1392 بود. 19 اسفند از 
سوريه برگشت و رفت مشهد تا در مراسم چهلم 
يكي از همرزمانش شللركت كند و بعد از يك 
هفته به خانه آمد، گويي برات شللهادتش را از 

امام رضا)ع( گرفته بود. 
يعني بعد از بار اولي که به خانه برگشت 

باز هم اعزام شد؟
بله، باز هم اعزام شد. بار اول كه برگشت پرچمي 
منقش به نام خانم حضرت زهرا)س( آورده بود 
و به خواهرش هم گفته بود وقتي من شللهيد 
شدم اين پرچم را روي سينه ام بگذار. حسين 
همراه آن پرچم عكس يكي از دوستان شهيدش 
سيدقاسللم حسلليني را با خللود آورده بود. به 
حسللين گفتم چرا عكس دوسللتت را آوردي 
شما كه نمي تواني خوب از اين عكس نگهداري 
كني؟ دسللت خانواده اش مي ماند خيلي بهتر 
بود. حسللين گفت اين عكس را يكي از بچه ها 

مي خواست كه دست من جاماند. 
بعد از شهادت حسين رفيقش تعريف مي كرد 
در مشهد آن قاب عكس خيلي بين بچه ها دست 
به دسللت شللد به طوري كه بچه ها مي گفتند 
آخرش عكس دسللت هركسللي بماند همان 
شهيد مي شود و از قضا آن عكس دست حسين 
مي رسد. بعد از شهادت حسين ما آن عكس را 
دست يكي از دوستانش داديم. جالب است كه 
آن دوست ديگري كه بعد از شهيد فياض عكس 

را گرفت چند ماه بعد ايشان هم شهيد شد. 
مرتبه دوم چه زماني اعزام شد؟

اعزام دومش در تاريخ فروردين سللال 1393 
بود كه در هفته سللوم حضورش در تاريخ 10 
ارديبهشت سللال 1393 به شللهادت رسيد. 
حسين با خانه تماس گرفت و گفت دلم برايتان 
تنگ شللده و از فرمانده مان مرخصي گرفتم. 
پنج شللنبه به خانه برمي گردم. مللا هم منتظر 
بوديم. اما چهارشنبه عمليات مي شود و حسينم 
كربايي مي شود. ما خيلي منتظر بازگشتش 
مانديم جمعه و شللنبه هم آمد امللا خبري از 
حسين نشللد. شب شللنبه بود كه كم كم خبر 
تصادف و مجروحيت و بعد هم شهادتش را به ما 
دادند. شنيدن خبر شهادت فرزند انسان بسيار 
مشكل است و تلخ. من براي راهي كه حسين 
رفت و شللهادتي كه نصيبش شده است بسيار 
خوشحالم، اما خب براي پدر و مادر اين دلتنگي 
طبيعي است. وقتي مي خواسللت برود گفتم: 
حسللين جان بيا زن بگير و ازدواج كن تا سر و 
سامان بگيري. گفت: نه مادر من زن نمي خواهم 
اگر شما عروس مي خواهي من برايت يك دختر 
عرب مي آورم. حرفش همان شد لباس دامادي 

پوشيد اما بي عروس بود. 
از نحوه شهادت ايشان اطالع داريد؟

عمليات مليحه يكي از عمليات هاي سخت بود. 
گروه اول در اين عمليات وارد عمل مي شوند و 
تعدادي زخمي و شللهيد مي دهند. گروه دوم 
كه حسللين جزو نيرو هاي آن گللروه بود وارد 
عمل مي شوند، حسين سر يكي از كوچه هاي 
محل عمليات ايستاده و دشللمن را زير رگبار 
مي گيرد و اجازه نمي دهد حتي يك داعشي از 
آنجا عبور كند تا اينكه بچه ها زخمي ها و شهدا 
را عقب مي كشند. بعد از آن فرمان عقب نشيني 
مي دهند كه حسين جلو بوده و به خاطر سر و 
صدا دستور فرمانده را نمي شنود. وقتي به عقب 
برمي گردند، متوجه مي شوند كه حسين نيست. 
براي هميللن دوباره به منطقه بللر مي گردند و 

مي بينند پسرم شللهيد شده اسللت. ابوزهراء 
از فرماندهان سللوريه مي گفت حسين در آن 
شرايط به تنهايي كار يك گروهان را انجام داده 
بود و كمي بعد پيكللر بي جانش را در حالي كه 
يك تير به دست و تير ديگري به سرش اصابت 
كرده بود به عقب بر مي گردانند. حسين به دليل 
شيطنت هايش به شرور يك معروف شده بود. 

شما خانواده شهداي فاطميون بيشتر 
از ساير شهداي مدافع حرم مورد اتهام 
معاندان قرار مي گيريد؟ از اين تهمت ها 

نصيب شما هم شده است؟
از همللان روزهللاي ابتدايي تشللييع و تدفين 
حسللين آنقدر حرف و حديث شللنيده ايم كه 
ديگر برايمان عادي شده است. اما داغ حرف ها 
و طعنه هاي اين افراد به شدت تلخ تر و سخت تر 
از داغ شللهادت فرزند مدافع حرمم بود. آنها به 
كنايه مي گفتند شما نمي توانستي اجازه دهي 
فرزندت به سوريه و دفاع از بشار اسد نرود؟ چرا 
براي پللول آنها را به ميدان جنگ فرسللتادي! 
كمي كمتر بخوريد و كمتر بپوشيد تا نياز نباشد 
جگرگوشه تان را به كشللتن بدهيد. حيف تان 
نمي آيد كه آنها را به كشور غريب مي فرستيد. 

اما من از افللرادي كه اين حرف هللا را مي زنند 
مي پرسللم تا حاال ديده ايد يكللي از رزمندگان 
مدافع حرم اسم بشاراسد را بياورد؟ يا بگويد من 
براي دفاع از بشار اسد مي روم؟ نه هرگز. همه از 
حريم اهل بيت و دفاع ازحرم صحبت مي كنند 
و دفاع از اسللام دغدغه شان اسللت. همه اين 
حرف ها و كنايه بدخواهان فداي چادر خاكي 

حضرت زينب)س( و غريبي رقيه)س(. 
در پايان اگر صحبتي داريد، بفرماييد.

خوب يادم اسللت آخرين باري كه حسللين را 
راهي و از زير قرآن ردش كردم خيلي بي تابي 
و گريه كردم. حسين گفت مادر اگر آنجا باشي 
و شكسللتگي گنبد خانم زينب)س( و خرابي 
حرم حضرت سكينه)س(  را با چشمان خودت 
ببيني، هيچگاه مانع رفتن من نمي شوي. ما تا 
زنده هستيم نمي گذاريم كه خانم اسير دست 
كفر شللود. اينها عشقي اسللت كه خانم به دل 
آنها انداخته بود. حسللينم در وصيتنامه اش از 
ما خواسته بود تا اين شعر را روي سنگ مزارش 

بنويسيم:
ببوسم دستت  اي مادر كه پروردي مرا آزاد 

بيا با ما تماشا كن كه فرزندت شده داماد 

به حجله مي روم شادان ولي زخمي به تن دارم 
به جاي رخت دامادي لباس خون به تن دارم 

 خاطره يكي از فرماندهان فاطميون از 
شيطنت هاي شهيد حسين فياض:

بعد از تشييع حسللين رفتيم خانه شان و آنجا 
بحث شد كه شلهداي سللوريه شهيد هستند 
يا نه. همسايه شللان به عكس حسين نگاه كرد 
و گفت: من امشللب هفت بار زيارت عاشللورا 
مي خوانم، اگر تو واقعاً شلل هيدي امشب بيا به 
خوابم. شب زيارت عاشورا مي خواند و مي خوابد. 
آن شب حسين به خواب همسايه شان مي آيد و 
بعد از آن چند شب ديگر هم مي رود به خوابش. 
همسايه شان مي ترسللد و به حسين مي گويد: 
گفتم بيا به خوابم ولي نه هر شب! بعد آن ديگر 
بخوابش نمي رود. هر كسللي ايللن حكايت را 
شنيد گفت حسين آنجا هم دست از شيطنت 

برنمي دارد. 
 خاطره از ابوزهراء از رزمندگان مدافع 

حرم از شهيد حسين فياض
شرور يک بهشتي شد 

حدود يك مللاه همللراه بچه هللاي فاطميون 
بللودم. 10 روز قبل از شللروع عمليات مليحه 
از بيمارسللتان مرخص شللدم و تقريباً 15 روز 
دوره نقاهتم را در همان پادگان سراج گذراندم 
كه در واقع دو مدرسلله به هم چسبيده بود. در 
اين مدت من و حسين با هم ارتباط دوستانه اي 
پيدا كرديم. من در يك اتاق كوچك دائماً روي 
تخت افتاده بودم و بچه ها به من سللر مي زدند 
و احوالپرسي مي كردند. حسللين آنقدر شوخ 
و شلليطان بود كه در آنجا با نام جهادي شرور 
يك شللناخته مي شد و دوسللتش هم شرور 2 
شرور يك و شللرور 2 هر زمان وقت و فرصتي 
پيدا مي كردند پيللش من مي آمدنللد و با هم 
صحبت مي كرديم. رابطه ما هر روز و هر روز به 
هم نزديك تر مي شد كه يك ارتباط عاطفي كم 
كم بينمان پيش آمد. حسين پسري بود با يك 
قلب قوي و ايمان راسخ، پر از انرژي، با محبت و 
دوست داشتني. حسين خيلي شيطنت مي كرد 
اما ذات وجودي خيلي خوبي داشللت. محبت 
و شللجاعت در قلبش مثال زدني بود. حسين 
جوان پاكي بود كه شناخته نشد. اما با ورودش 
به ميدان رزم و جهاد و جنگ دفاع مردانه را به 
رخ همگان كشلليد و چنان حماسه ساز ظاهر 
شد و در مسير خودشناسي و خداشناسي قرار 
گرفت كه من به شخصه بارها و بارها به حالش 
حسللرت خوردم.  به مردانگي كه او داشت به 
پذيرفته شدنش، به شهامت و شهادتش. حسين 
باعث نجات خيلي ها در آن عمليات و يك الگو 
براي بقيه شد. آن شب همه براي حسين گريه 
مي كردند. ما شهداي زيادي در سوريه از دست 
داديم. شهدايي كه خاص بودند و نامشان بعد 
از شهادت ماندگار شللد و از گمنامي درآمدند. 
هر چند شللهرت در گمنامي اسللت. حسين 
يكي از همين گمنام ها بود كه بعد از آسللماني 
شدنش شناخته شد. حسللين را خدا انتخاب 
كرد. پس توبه اش پذيرفته شد و عاقبتش شد 
يار امام حسين)ع( و شهيد مبارزه در راه حفظ 
حرم عمه سادات بي بي جان زينب )س(. هيچ 
وقت آن جمله اش را فراموش نمي كنم. وقتي 
به او گفتم شللهيد مي شللوي. با يك لبخند و 
اشتياقي گفت خدا از زبانت بشنود كه تمام تنم 
لرزيد. مطمئن شدم حسين مي پرد. شرور يك 
براي همه ما يك الگو و نمونه فداكاري بود كه 

بهشتي شد. 
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آخرين باري که حس�ين 
را راه�ي و از زي�ر ق�رآن 
ردش کردم خيلي بي تابي 
و گري�ه ک�ردم. حس�ين 
گفت مادر اگر آنجا باش�ي 
و شكس�تگي گنبد خانم 
زين�ب)س( و خرابي حرم 
حضرت س�كينه)س(  را با 
چش�مان خ�ودت ببيني، 
هيچ�گاه مان�ع رفتن من 
نمي ش�وي. م�ا ت�ا زن�ده 
هس�تيم نمي گذاري�م که 
خانم اسير دست کفر شود
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جدول 3081

اشاره  با  کار  ایمنی  و  ای  حرفه  بهداشت  تخصصی  دکترای 
و  الکترونیکی  جدید  مشاغل  افزایش  و   ۱۹ کووید  پاندمی  به 
پیشرفت  و  فزاینده  سرعت  دلیل  به  گفت:  مشاغل،  دورکاری 
این مشاغل، امکان سازگاری و برخورداری از مالحظات بنیادی 
مشکالت  افزایش  موجب  لذا  و  ندارد  وجود  آنها  در  ارگونومی 

اسکلتی و عضالنی خواهند شد.
علی صالحی سهل آبادی در گفت  وگو با ایسنا، تحقق سالمت در 
جامعه را یکی از مهم ترین اهداف مورد توجه سیاست گذاران 
کرد:  اظهار  سالمت  جانبه  همه  تامین  راستای  در  و  دانست 
سالمت  زنجیره  حلقه  مهمترین  عنوان  به  ای  حرفه  بهداشت 
است که نقش مهمی در تامین سالمت کارکنان و کارگران دارد.

بهداشت حرفه  ای
 و کاهش آسیب های شغلی

وی در ادامه افزود: بهداشت حرفه ای تامین و ارتقاء عالی ترین 
سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی را برای کارگران همه 
مشاغل با اسنتاد به قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی 
مواجهه  کاهش  و  منظور جهت حذف  این  به  و  دارد  عهده  بر 
شاغلین با عوامل زیان آور شغلی و پیشگیری از خطرات تهدید 
ارزیابی  و  بازرسی  مورد  را  کاری  های  محیط  سالمت،  کننده 
قرار داده و در صدد سالم سازی و بهسازی محیط کار بر می 
آید و در نهایت باعث کنترل بیماری ها و کاهش آسیب های 

شغلی می شود.

از مهم ترین سرمایه  اینکه یکی  با اشاره به  این استاد دانشگاه 
های جامعه در دنیای امروز، نیروی انسانی شاغل در محیط های 
های  چرخ  گردش  در  انسانی  نیروی  گفت:  هستند،  کاری 
اقتصادی جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی نقش بسزایی را ایفا می 
نمایند و همچنین تضمینی برای شکوفایی اقتصادی و توسعه 

ای پایدار هستند.

سیاست گذاری سالمت 
در مشاغل ايران

وی با بیان اینکه در کشور ما سیاست گذاری سالمت در ارتباط 
با مشاغل به صورت انجام معاینات طب کار وجود دارد، توضیح 
داد: دستور العمل معاینات طب کار توسط مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود. 
و  مراقبت سالمت شغلی  نظام  الزامات  از  معاینات شغلی یکی 
جزء سطح دوم پیشگیری از بیماریهای شغلی است که بر اساس 
ماده ۹۲ قانون کار انجام آن به صورت حداقل سالی یکبار برای 

کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است.
صالحی سهل آبادی با اشاره به اینکه این معاینات در حال حاضر 
توسط مراکز دولتی، شرکت های خصوصی و تیم های سالمت 
مستقر در صنعت انجام می گردد و از نظر گستردگی خدمات، 
از صنعت،  اعم  تمام واحدهای کاری  را در  نیروی کار  سالمت 
معدن، کشاورزی و خدمات بر عهده دارد، تصریح کرد: این نوع 
معاینات بصورت بدو استخدام، ادواری، بازگشت به کار، خروج 
از کار و معاینات اختصاصی ویژه) با توجه به مخاطرات موجود 

در محیط کار( انجام می پذیرد.
بهداشت  دانشکده  حرفه  ای  بهداشت  گروه  علمی  هیئت  عضو 
و  کار  قانون  به  استناد  با  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه 
تامین اجتماعی، یادآور شد: کلیه شاغلین در بدو استخدام باید 
نسبت به انجام معاینات پزشکی سالمت شغلی اقدام نمایند و 
هزینه آن به عهده مستخدم است. معاینات پزشکی به منظور 
صورت  به  شغلی  های  بیماری  زودرس  تشخیص  و  شناسایی 
حداقل ۶ ماه یکبار و حداکثر سالیانه مطابق با قانون کار انجام 

می گیرد و هزینه آن بر عهده کارفرمایان است.
وی با اشاره به قانون مالیات مصوب مجلس، افزود: کارفرمایانی 
معاینات  انجام  به  اقدام  شاغلین  رفاه  و  سالمت  زمینه  در  که 
مشمول  می نمایند،  بهداشتی  تسهیالت  هرگونه  و  پزشکی 

معافیت از بخشی از مالیات بر ارزش افزوده می شوند.
 ۱۹ کووید  ویروس  شیوع  اینکه  بیان  با  آبادی  سهل  صالحی 
کرد:  تصریح  داد،  تغییر  را  مردم  حیات  شکل  جهان  تمام  در 
این تغییرات نه تنها در بخش های روزمره زندگی انسان تاثیر 
گذاشت، بلکه اقتصاد جهان را نیز با تحوالت عظیمی همراه کرد 

و کسب وکارهای نوین را افزایش داد.
این استاد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار با اشاره به 
بحران کووید۱۹- در بازار معامالت روز، خاطرنشان کرد: حجم 
عین  در  و  یافت  کاهش  کشورها  از  بسیاری  در  خرده فروشی 
حال حجم تجارت الکترونیکی روند روبه رو به رشدی را تجربه 
اقتصاد  بر  کرونا  تاثیرپذیری  از  نیز  ایران  کشور  و  است  کرده 
خود مستثنی نبود و شیوع این ویروس توانست موجبات رشد 
بدون  متقاضیان  تا  فراهم کند  را در کشور  الکترونیک  تجارت 
نیاز به حضور فیزیکی در مراکز خرید، اقدام به تهیه محصوالت 

مورد نیاز خود کنند.
در  اخیر  های  سال  طی  الکترونیک  تجارت  اینکه  بیان  با  وی 
ایران رشد شتابانی را تجربه کرد و در پی آن با افزایش استفاده 
از اینترنت و فضای مجازی، مشاغل آنالین راه خود را به اقتصاد 
کشور باز کردند، گفت: پس از شیوع این بیماری و افزایش هر 
کارهای  و  کسب  کرونا،  از  ناشی  میر  و  مرگ  و  بیماران  روزه 
اینترنتی به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفتند.

صالحی سهل آبادی با اشاره به اینکه همزمان با ظهور وسایل 
دیجیتال قابل حمل در محیطه های کـار و سـایر مکـان هـا، 
دغدغه  کارگزاران سالمت نیز نسبت به اثرات این وسـایل بـر 
داد:  توضیح  است،  کرده  تغییر  ها  انسان  سـالمت  و  زنـدگی 
به دلیل اسـتفاده بـیش ازحـد یـا نادرسـت از آن هـا )وسایل 
دیجیتال قابل حمل(، مشـکالت ارگونومیک که به ناراحتی ها 
ایـن وسایل  و اختالالت اسکلتی- عضـالنی در بـین کـاربران 

منجر می شوند، رو به فزونی است.

اختالالت اسكلتی-عضالنی، عمده ترين مشكالت 
ارگونومی

وی اولین و بارزترین مشکل ارگونومیکی مربوط به استفاده از 
اسـکلتی- عضـالنی  را مشـکالت  قابل حمل  دیجیتال  وسایل 
اخـتالالت  به  توان  می  جمله  آن  از  گفت:  و  دانست  کاربران 
انگشـت شسـت، اخـتالالت شانه و اختالالت گردن اشاره کرد.

دانشکده  بهداشت حرفه  ای،  عضو هیئت علمی گروه مهندسی 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قـرار گـرفتن بدن 
در وضعیت نامناسـب بـه مـدت طـوالنی را، یکـی از چـالش 
قابل  دیجیتال  وسـایل)وسایل  ایـن  از  اسـتفاده  اصـلی  هـای 
حمل( برشمرد و توضیح داد: به عنوان مثال اکثر کاربران، لپ 
تـاپ را روی زانوهـای خـود قـرار داده و بـه کـار مشغول می 
شوند. چنین وضعیتی معموالً با وضعیت نامناسب و بدون تکیه 
گاه برای قسمت های مختلف بدن همراه است که خود عامل 
کاربران  در  اسکلتی-عضالنی  اخـتالالت  بـه  ابـتال  تسـریع 

خواهد شد.

فراگیر شدن سريع مشاغل اينترنتی و عدم رعايت 
اصول ارگونومی

تغییر  و  کووید۱۹-  پاندمی  یادآوری  با  آبادی  سهل  صالحی 
گفت:  جهـان،  سراسـر  در  وظـایف  و  کار  ماهیت  در  ناگهانی 
محدودیت های رفت وآمد و قرنطینه سازی ناشی از این پاندمی 

خود  محوله  کارهای  انجام  به  افراد  از  بسیاری  تا  شده  باعـث 
این  بپردازند.  مرسوم  غیر  کار  هـای  محیط  سایر  یا  خانه  در 
انتشار ویروس کرونا و حفـظ سالمت  از  شرایط، به پیشگیری 
بسـیاری  برای  این وجود، گرچه  با  است.  نموده  جامعه کمک 
زندگی  و  کار  بین  تعادل  برقراری  دنبال  به  که  کارکنـان  از 
خانوادگی خود هستند، ایـن شـرایط به خوبی پذیرفتنی است 
در  ناگهـانی  تغییـر  ایـن  بـا  تطـابق  اما  دارد،  نیز  مزایایی  و 
شرایط کار و زندگی برای بسیاری دیگر دشوار بوده و جدایی 
فیزیکی و اجتمـاعی کامل از سازمان برای آن ها چالشی بزرگ 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه حرکت کنونی جوامع به سمت دورکاری بدون 
در نظر گـرفتن مالحظات بنیادین علم ارگونومی رخ داده است، 
افزود: عصر حاضر در حال فاصله گرفتن از الگوهای کار سـنتی 
مرسـوم و نزدیـک شدن به انجـام وظـایف بـه شـکل مجـازی 
این چالش ها می  بـرخـط است.  و  اینترنـت  از  اسـتفاده  بـا  و 
تواند در آینده اثراتی مخـرب همچـون آسـیب هـای اسکلتی - 
عضالنی و روانی - اجتماعی بر نیروی انسانی فعال جامعه داشته 
باشـد. در نتیجه توجـه بـه ارگونومی و به کارگیری اصول آن 
و  عملکرد  بهبـود  اخـتالالت،  ایـن  از  پیشگیری  به  تواند  می 

بهره وری فزون تر در شرایط دورکاری بیانجامد.

آموزش کاربران اولین راه کنترل خطرات ارگونومیك
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اولــین و کــاربردی تـرین 
روش بــرای کنتــرل ریسک فاکتورها، آموزش کاربران است، 
باید در  فرد  تبلت  و  تلفن همراه  با  گفت: کاربر در هنگام کار 
وضعیت نشسـته و کمـر باید دارای تکیه گاه باشد؛ بنابراین، کار 
کردن با تلفن همـراه و تبلـت در هنگام راه رفتن به هیچ وجه 
توصیه نمی شود.همچنین چنانچه فرد از هدست استفاده می 
کنـد، ایـن وسـیله مـی بایسـت از حـداقل معیارهـای طراحـی 
میکروفن  دارای  االمکان  و حتی  بـوده  برخـوردار  ارگونومیـک 

باشد تا فرد مجبور به نگهداشتن آن با دسـت خود نشود.

پس از هر نیم ساعت کار مداوم، 
پنج تا 10 دقیقه استراحت کنید

صالحی سهل آبادی با اشاره به اینکه کار با تلفن همراه، تبلت و 
سایر وسایل دیجیتـال قابـل حمـل بـه طـور مداوم بیش از ۳۰ 
دقیقه توصیه نمی شود، افزود: پس از هر نیم ساعت کار مداوم، 
یک استراحت پنج تـا ۱۰ دقیقـه ای الزم اسـت. در این حالت 
الزم است که فرد، وسیله دیجیتـال را کنـار گذاشـته، بـه مدت 
یک دقیقه به نرمش های کششی پرداخته و سپس به مـدت دو 

تـا سه دقیقه قدم بزند.
از  استفاده  ایستاده در حال  فرد در وضعیت  زمانی که  به  وی 
وسایل دیجیتال قابل حمل است، اشاره کرد و افزود: فرد باید 
یـک  از  پـس  و  گذاشته  کناری  به  را  آن  استراحت  زمان  در 
دقیقه نرمش های کششی، به مـدت 4 دقیقـه بنشـیند. بهتـر 
اسـت مکـان انتخابی برای نشستن، از تکیه گاه مناسبی برای 
کمر برخوردار باشد. در صورتیکه فرد مجبور به استفاده طوالنی 

وسـایل  از  کـه  اسـت  بهتـر  باشد،  وسـایل  نوع  این  از  مدت 
کردن  تایپ  پـد مخصوص  و  هـدفون  نظیـر  مناسـب  جـانبی 

استفاده کند.
دانشکده  حرفه  ای  بهداشت  مهندسی  گروه  علمی  هیئت  عضو 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه 
برخی از انواع وسـایل دیجیتـال قابـل حمـل کوچـک بـوده و 
بـرای  با مشـکل مواجـه مـی سازند، گفت:  را  فعالیت های فرد 
نمایش  صفحه  یک  تهیه  مناسب،  معیارهای  حـداقل  تـأمین 
به  توجهی  شایان  کمک  تواند  می  نویسه هـا  بهتر  دیدن  برای 

اصالح وضعیت بدن فرد کند.

پیشگیری از اختالالت اسكلتی عضالنی
 با اصول ارگونومی

ارگونومی  کرد:  تصریح  و  پرداخت  ارگوومی  از  تعرف  به  وی 
دارد  سعی  که  است  علمی  انسانی،  فاکتورهای  مهندسی  یا 
محصوالت، وسایل و ابزار کار، محیط شغلی و مشاغل را با توجه 
گرفتن  نظر  در  با  و  روانی  و  ذهنی  جسمی،  هایی  توانایی  به 

محدودیت ها و عالئق انسان ها، طراحی نماید.
نهایت  در  علم  این  هدف  اینکه  بیان  با  آبادی  سهل  صالحی 
افزایش بهره وری، سالمتی، ایمنی و رفاه و رضایت انسان است، 
کار، حفظ  محیط  در  ارگونومی  اهمیت  دلیل  مهم ترین  افزود: 
سالمتی کارکنان است. کارفرما مسئول حفظ سالمت جسمی 
و ذهنی کارکنان خود در محیط کار است. هنگامی که طراحی 
خطرهای  معرض  در  دائما  کارکنان  باشد،  ضعیف  کار  محیط 

مختلف مخصوصا آسیب های اسکلتی و عضالنی خواهند بود.
عدم  اینکه  به  اشاره  با  حرفه  ای  بهداشت  مهندسی  استاد  این 
رعایت اصول ارگونومی در محیط کار منجر به بروز مشکالتی 
برای سالمتی افراد می گردد، تصریح کرد: عمده مشکالت ناشی 
از بی توجهی یا نادیده گرفتن ارگونومی را می توان ناراحتی ها 
و اختالالت اسکلتی و عضالنی مرتبط با کار دانست. همچنین 
عدم توجه به تناسب کار و انسان، رعایت نکردن اصول ارگونومی 
نامناسب،  بدنی  وضعیت های  تکراری،  حرکات  بار،  حمل  در 
چاقی، فقدان فعالیت فیزیکی و استرس ها و فاکتورهای روانی و 

اجتماعی، زمینه ساز بروز این اختالالت در افراد هستند.
گیری  بکار  با  می توان  را  مشکالت  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نمود،  یا پیشگیری  ارگونومی در محیط کار کاهش داد  اصول 
عضالنی  اسکلتی  ناراحتی های  از  پیشگیری  و  معالجه  افزود: 
نیازمند اتخاذ استراتژی های موثر مداخله ای از جمله مداخالت 
و  درمانی  رفتار  بدنی،  تمرینات  و  درمانی  ورزش  ارگونومیکی، 

برنامه های مراقبتی است.

سیستم ايمنی و سالمت کار قدرتمند
 چیست؟

صالحی سهل آبادی با اشاره به جریان پاندمی کووید ۱۹ که در 
اختیار داشتن یک سیستم ایمنی و سالمت کار قدرتمند جهت 
حفاظت از محیط های کار و صیانت از ایمنی و سالمت کارگران 
امر شامل مشارکت و همکاری  این  بسیار حیاتی است، گفت: 
معنادار دولت ها، کارفرمایان، کارگران، عوامل اجرایی سالمت 

عمومی و کلیه مقامات در سطوح ملی و محلی است.
به   ILO سازمان  که  امسال)۲۰۲۲(  شعار  به  اشاره  با  وی 
مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای ارائه داده است، افزود: “با 
همکاری همدیگر، فرهنگ ایمنی و سالمت مثبتی را بسازیم” ، 
یعنی وجود یک فرهنگ ایمنی و سالمت کار قوی در محیط کار 
یک حق همگانی در دست یافتن به محیط کاری ایمن و سالم 
است که توسط مدیریت و شاغلین ارزشگذاری و ارتقا داده می 
شود. یک فرهنگ ایمنی و سالمت کار قوی براساس مشارکت 
همگانی ساخته و پرداخته می شود که به واسطه آن، مشارکت 
کلیه سطوح سازمانی به شکل معناداری به منظور تقویت ایمنی 

و سالمت کار جلب می شود.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه 
در یک محیط کاری با یک فرهنگ ایمنی و سالمت کار قوی، 
ایمنی  یا خطرات  قبال ریسک ها  شاغلین احساس راحتی در 
با  مدیریت  است  بهتر  لذا  کرد:  تصریح  دارند،  کار  سالمت  و 
راهکارهای  یافتن  در  سعی  همواره  شاغلین،  فعاالنه  همکاری 
مناسب، اثربخش و پایدار باشد. همچنان که همه ما امروزه با 
بحران های بهداشتی در دنیا و ریسک های ایمنی و سالمت کار 
به طور پیوسته دست و پنجه نرم می کنیم، باید همه سطوح 
در ساختن یک فرهنگ ایمنی و سالمت کار قوی کوشا باشند.

افزایش مشکالت اسکلتی  با فراگیری مشاغل اینترنتی

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران:
۱۰۰ قلم داروی جدید تحت 
پوشش سازمان بیمه سالمت 

ایران قرار گرفت



صنعت خودرو کشور گرفتار 
ناکارآمدی و سوء مدیریت است 

وضعیت بازار خودرو 
 قابل تحمل نیست 

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسالمی از تقاضای 
داخلی  نامه  آیین   ۲۳4 ماده  اعمال  برای  نمایندگان  از  تعدادی 
مجلس جهت بررسی اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و 
ارشد صنعت خودرو و معرفی عامالن قبلی و فعلی وضعیت بسیار 
نابسامان موجود به قوه قضاییه خبر داد. کمال حسین پور اظهار 

کرد: عالوه بر اینکه صنعت خودرو کشور در حوزه ...

وضعیت بازار خودرو قابل تحمل نیست و بر کاالهای اساسی نیز 
اثرات سوء گذاشته است و سفره مردم را تحت الشعاع قرار داده 
است در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسالمی، علی بابایی 
کارنامی در اخطار قانون اساسی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو 
گفت: یک نفر پاسخگوی تورمی افزایش قمیت خودرو باشد. وزیر 

صمت چکاره است؟ آیا مجلس نباید نظارت کند؟ ...
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شوراها و شهرداران
 از حاشیه سازی ها دوری کنند

افزایش 
مشکالت اسکلتی  
با فراگیری مشاغل

باید با سوداگران منابع طبیعی 
برخورد جدی شود

به  آسیب  و  بلوط  تاراج  درباره  چیتاب،  جمعه  امام 
جنگل های بلوط هشدار داد و گفت: باید با سوداگران 
منابع طبیعی برخورد جدی شود، زیرا افراد سودجود 
با قطع درختان بلوط به این نعمت الهی آسیب جدی 
رسانده اند. حجت االسالم سیدفرج اهلل پژمان در گفت 
بلوط و آسیب به  تاراج  ایسنا درباره  با خبرنگار  و گو 
جنگل های بلوط هشدار داد و افزود: زمین و نعمت های 
آن اعم از آب، خاک، جنگل و مرتع که از مصادیق بارز 
متعلق  و  انفال  جزو  می روند،  شمار  به  طبیعی  منابع 
مسلمین  عموم  که جهت  اسالمی هستد  به حکومت 
با اجازه دولت اسالمی مصرف می شود؛ اما متأسفانه 
درختان  قطع  با  سودجود  افراد  هستیم  شاهد  اکنون 
بلوط به این نعمت الهی آسیب جدی رسانده اند. وی 
اهمیت منابع طبیعی در حیات اقتصادی و اجتماعی...

امام  ماندگار  رایادگار  قدس  روز  رئیس جمهور 
گفت:  و  خواند  استکبارستیزی  مسیر  در  راحل 
حضور پرشور مردم که در حمایت از مردم مظلوم 
فریاد  صهیونیستی  ظالم  رژیم  سر  بر  فلسطین 
زدند، حاوی پیام های آشکار به سران رژیم غاصب 
و برخی سیاستمداران فریب خورده منطقه ای بود 
را  اشغالگران  با  روابط  عادی سازی  سودای  که 
رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل  می پرورانند.  سر  در 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  در  شنبه  صبح 
برای  متعال  خداوند  درگاه  به  سپاسگزاری  با 
از  ناشی  قربانیان  و  ابتال  آمار  چشمگیر  کاهش 
ایجاد  مساعد  شرایط  گفت:  کرونا  همه گیری 
امکان  این  عمومی،  واکسیناسیون  اثر  در  شده 
با  امسال  قدس  روز  راهپیمایی  که  کرد  فراهم  را 
شور و عظمت زیادی نسبت به سال های گذشته 
قدردانی  با  همچنین  جمهور  رئیس  شود.  برگزار 
در  کشورمان  روزه دار  مردم  شکوهمند  حضور  از 
حکایت  ارزیابی ها  افزود:  قدس،  روز  راهپیمایی 
از این دارند که با بهبود وضعیت شیوع کرونا در 
کشور و کاهش قابل توجه شاخص های مربوط به 
ابتال این بیماری، امسال هم آمار شرکت کنندگان 
در مراسم شب های قدر و هم جمعیت راهپیمایان 
ادامه  در  رئیسی  است.  داشته  افزایش  قدس  روز 
شیوه نامه های  دقیق  رعایت  اینکه  بر  تاکید  با 
اظهار  است،  الزم  و  ضروری  همچنان  بهداشتی 
شود  باعث  نباید  بهداشتی  شرایط  بهبود  داشت: 
برابر شیوع  بهداشتی در  رعایت دستورالعمل های 
در  دستورالعمل ها  این  رعایت  یابد.  کاهش  کرونا 
مدارس، وسایل حملونقل عمومی، مراکز خرید و 
نیز در مراسم و مناسبات دینی و ملی و هر محل 
تجمع دیگری کامال ضرورت دارد. رئیس جمهور 
مسئوالن مربوطه به ویژه در وزارت کشور را مکلف 
و  مرزها  از  افراد  تردد  کنترل  به  نسبت  که  کرد 
و  دقت  نهایت  کشور  شرقی  مرزهای  به خصوص 
نظارت را به عمل بیاورند تا از ورود افراد مبتال به 
کرونا یا مشکوک به ابتال جلوگیری شود. رئیسی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  به  همچنین 
یک  تخصیص  به  توجه  با  داد  دستور  پزشکی 
میلیارد دالر ارز واردات دارو و تصمیم اتخاذ شده 
برای تداوم تامین منابع الزم این حوزه، نسبت به 
نظارت بر تامین اقالم دارویی مختلف و نیز کنترل 
آورد. در  به عمل  را  اقدامات الزم  دقیق قیمت ها 
که  شد  مصوب  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه 
همه افراد باالی ۷۰ سال و نیز افراد دارای نقص 
سیستم ایمنی یا دارای بیماری های زمینه ای یک 

نوبت واکسن کرونا در سال ۱4۰۱ دریافت کنند.

بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
اینکه امت اسالم بر سر آرمان آزادسازی قدس 
مقاومت  گفت:  کرد  نخواهد  معامله  شریف 
رژیم صهیونیستی  فلسطین  مردم  مثال زدنی 
این مخالفت گسترده مردمی  با  را در مقابله 
ابتدای جلسه علنی  درمانده کرده است.  در 
شورای  مجلس  اردیبهشت(   ۱۰( شنبه  روز 
ملت  باشکوه  راهپیمایی  گفت:  اسالمی، 
بود  آن  بیانگر  قدس  روز  در  ایران  خداجوی 
که آتش فروزان آرمان قدس شریف در دلهای 
از هر زمان دیگر است. امت  تر  مردم روشن 
اسالمی با حضور خود در خیابانها و سردادن 
برابر  در  را  اتحاد خود  فلسطین  آزادی  شعار 
اشغالگران جنایتکار صهیونیستی نشان دادند 
قریب  نابودی  عالم  عدالت جویان  تمام  به  و 
را  صهیونیستی  رژیم  سرطانی  غده  الوقوع 
اسالمی  شورای  مجلس  رییس  دادند.  وعده 
افزود: در این زمان، فلسطین روزهای متفاوتی 
مردم  مثال زدنی  مقاومت  می کند،  سپری  را 
فلسطین، رژیم صهیونیستی را در مواجهه با 
کرده  درمانده  مردمی  گسترده  مخالفت  این 
برای  را  سلطه  نظام  تالش های  همه  و  است 
جعلی  رژیم  این  سیاسی  حیات  عادی سازی 
کرد:  تاکید  وی  است.  داده  قرار  شعاع  تحت 
امت اسالم بر سر آرمان قدس شریف معامله 
قدس  آزادسازی  هدف  به  و  کرد  نخواهند 
شریف خواهد رسید. قالیباف با اشاره به روز 
کارگر  و  کار  جهانی  روز  گفت:  کارگر  و  کار 
را به همه کارگران زحمتکش و شریف ایران 
کارگران  می گویم.  تهنیت  و  تبریک  اسالمی 
محور اساسی توسعه و آبادانی کشور هستند و 
قدردانی از زحمات آنان فقط با تامین عادالنه 
طراحی  معیشتی،  نیازهای  تضمین  حقوق، 
نظام تامین اجتماعی فراگیر و مسئولیت پذیر 
ممکن است. رییس قوه مقننه تاکید کرد: ما 
امنیت  تا  کردیم  تالش  یازدهم  مجلس  در 
مالی برای کارگران را در بودجه ۱4۰۱  برقرار 
کنیم و همراه با تصویب قوانین تسهیل کننده 
کسب و کار در جهت تأمین مطالبات به حق 

کارگران قدم برداریم. در ادامه مسیر ...

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گفت: شوراها، شهرداران و دهیاران از حاشیه سازی ها 
و ورود به مسائل سطحی دوری کنند. حجت االسالم 
با  نشست  در  حسینی  نصیر  سید  والمسلمین 
اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  اسالمی  شورای  اعضای 
شهرداری ها  کمک کار  باید  اسالمی  شوراهای  داشت: 
و  سطحی  امور  در  دخالت  از  و  باشند  دهیاری ها  و 
افزود: شهرها  ادامه  در  حاشیه ساز دوری کنند. وی 
محل زندگی مردم هستند، اگر شهر از امکانات درست 
برخوردار باشد، مردم خوب زندگی می کنند و آسایش 

دارند. حسینی ابراز کرد: اگر جداول، فضای...

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد:

2

2

2 4

امام جمعه دهدشت عنوان کرد:

کهگیلویه در زمینه
 اعطای  تسهیالت اشتغالزا 
مورد غفلت واقع شده است

گردنه برفگیر بیژن
 در کهگیلویه و بویراحمد 

بازگشایی شد

رئیس جمهور اعالم کرد؛

تزریق یک نوبت واکسن در سال 
۱۴۰۱ برای افراد باالی ۷۰ سال و 

دارای شرایط خاص

 امت اسالم بر سر آرمان 
آزادسازی قدس معامله نمی کند

2

2

در سایه بی تدبیری و غفلت مسووالن : 

ورودی های دهدشت ، 
جان می گیرند!

3

شناسه آگهی ؛   1308970  شناسه آگهی ؛   1309249   امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران
     روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره ۰۰/ ۰5۴/ ۴۴5

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره ۰6/ ۴۰۱

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات جمع آوري ودفع اصولي 

پسماندهاي صنعتي و ويژه شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران  به شماره مناقصه ) ۰۰/ ۰54/ 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 ۰۷/ ۰۲/ ۱4۰۱     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.

- نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد – به آدرس یاسوج ، بلوار مطهری، خیابان راهداران، 
پائین تر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد امور پیمانها

- موضوع مناقصه:احداث )تامین تجهیزات ، مصالح واجرای( 750 فقره انشعاب پلی اتیلن  در سطح شهرستان 
 PCبويراحمد )سرود جنوبی(و روستاهای تازه گاز دار شده به روش

میلیون و سیصد هزار  نه  و  989/300/000)نهصد و هشتاد  کار=  ارجاع  فرآيند  ونوع تضمین شرکت در  میزان   -
ريال(که مي بايست مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 27/ 09/ 1394 هیًات محترم وزيران و ضمائم 

مربوطه تهیه شود و در صورت نقدي به حساب شماره 4101119744111855بانك مرکزی واريزگردد.
- زمان و مهلت توزيع اسناد مناقصه از طريق سامانه: ۱۰/ ۰2/ ۱۴۰۱  لغایت:  ۱9/ ۰2/ ۱۴۰۱

  www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: ازطريق درگاه سامانه ستاد به آدرس -
-مبلغ خريد اسناد: واريز مبلغ000/ 500)پانصد هزار( ريال به حساب4101119744111855 نزد بانك مرکزی

- زمان،مهلت ومحل تسلیم اسنادوپیشنهاد شرکت درمناقصه:
ساعت 16مورخ 31/ 02/ 1401 از طريق سامانه ستاد

- محل وزمان گشايش پیشنهادها: 
ساختمان شماره 2شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 10 صبح مورخ 01/ 03/ 1401

- مبلغ برآورد شده معامله= 19/785/817/292ريال )نوزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد 
و هفده هزار و دويست و نود و دو ريال(

- ساير موارد الزم:
- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس شرکت در روزنامه 

رسمي و ... (
- ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.

- دارا بودن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم )نفت وگاز( وتوانایی فنی ومالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت )شرکت 
ملی گاز ایران(

- داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات ویا نفت وگازازسازمان مدیریت و برنامه ریزی 
- گواهینامه صالحیت ایمنی کار ازاداره تعاون، کارورفاه اجتماعی 

- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی
-ازمناقصه گران جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
- ضمناً آگهی این مناقصه درپایگاه اینترنتي شرکت گازاستان کهگیلویه و بویر احمد     nigc-kb.ir و پایگاه ملي اطالع رساني 

مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد.
 تلفكس واحد امورپیمانها :  33336277-074              

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زير از طريق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( رتبه بندي و تأیید صالحیت از اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعي استان- اصالت گواهینامه ازسامانه 

جامع روابط کار 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........

    11/ 02/ 1401مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي کیفي

      25/ 02/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي کیفي

عمومي  -   يك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذيرش باال

نداردمناقصه حد پذيرش پايین

10درصدضريب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزيابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

000/ 000/ 030/ 11 ريال برآورد کارفرما

000/ 500/ 551 ريال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان يكسال شمسی و بدون تعديل  مدت قرارداد، تعديل و پیش پرداخت
 و بدون پیش پرداخت می باشد 

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431921421

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   نوبت  اول

شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 

نَِة  ُجُل نَفَسُه ِفي السَّ َغ الرَّ کاَن َعلِيُّ بُن أبي طالٍِب علیه السالم یَقوُل : »ُیعِجبُني أن ُیَفرِّ
َل لَیلٍَة ِمن َرَجٍب« . أربََع لَیاٍل : لَیلََة الِفطِر و لَیلََة األَضحی و لَیلََة النِّصِف ِمن َشعباَن و أوَّ
علی ابن ابی طالب علیه السالم فرمود: »این، مرا شادمان می سازد که هر شخص در 

طول سال، خودش را در چهار شب ] برای عبادت ،[ فارغ سازد:
 شب عید فطر، شب عید قربان، شب نیمه شعبان و شب اّول ماه رجب«.

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

omidemardomdaily

گزارش جديد محققان؛

مصرف روزانه آسپرین برای
 حفظ سالمت قلب تایید نشده است

گفته می شود روزانه یک قرص آسپرین کودک 
با دوز پایین مصرف کنید و خطر ابتال به حمله 
قلبی یا سکته را کاهش دهید. اما علم جدید این 

موضوع را تایید نمی کند.
خونریزی  خطر  به  توجه  با  اکنون  محققان 
خطرناک این دارو توصیه می کنند که اکثر افراد 
سکته  یا  قلبی  حمله  اولین  از  جلوگیری  برای 
را  پایین  دوز  با  آسپرین  روزانه  مصرف  مغزی، 

شروع نکنند.
ایاالت متحده،  کارگروه ویژه خدمات پیشگیرانه 
توصیه  تا  کرد  روز  به  را  خود  دستورالعمل های 
کند از شروع مصرف روزانه آسپرین با دوز پایین 

در افراد ۶۰ سال و باالتر جلوگیری شود.
داده های  اساس  بر  عمدتاً  دستورالعمل ها  تغییر 
سه کارآزمایی بالینی بزرگ منتشر شده در سال 
فواید  می دهند  نشان  آنها  همه  که  است   ۲۰۱۸
خونریزی  خطر  قطعاً  و  بوده  حداقل  آسپرین 

گوارشی و مغزی آن بیشتر است.
رهبری  شورای  رئیس  یانگ«،  »یوجین  دکتر 
عروق،  و  قلب  آمریکایی  کالج  پیشگیری  بخش 
در  فایده ای  هیچ  اساساً  آزمایشات  »این  گفت: 
اما  ندادند،  نشان  عروقی  قلبی  حوادث  کاهش 
میزان خونریزی را افزایش دادند. ما متوجه شدیم 
آن  مضرات  و  نیست  مشهود  واقعاً  آن  فواید  که 
به طور مداوم از نظر افزایش خونریزی مشخص 

شده است.«
او گفت: »ما دریافتیم که مصرف روزانه آسپرین 
عمده  خونریزی  به  ابتالء  احتمال  است  ممکن 
گوارشی مانند زخم معده را تا حدود ۶۰ درصد 
افزایش دهد. همچنین به نظر می رسد که خطر 
افزایش  تا ۳۰ درصد  بین ۲۰  خونریزی در مغز 

یابد.«
پالکت ها،  عملکرد  کردن  مسدود  با  آسپرین 
و  می شوند  جمع  هم  با  که  خونی  سلول های 
را  خون  می دهند،  تشکیل  را  دلمه ها  و  لخته ها 

رقیق می کند.
پزشکان امیدوار بودند که با کاهش انعقاد خون، 
آسپرین با دوز پایین خطر حمالت قلبی و سکته 
دوز  دهد.  کاهش  نیز  را  لخته  با  مرتبط  مغزی 
پایین بین ۸۱ میلی گرم تا ۱۰۰ میلی گرم است.

فرد ۷۰ سال  توصیه می کنند که هیچ  محققان 
یا حمله قلبی  از سکته  برای جلوگیری  باالتر  یا 

شروع به مصرف آسپرین نکند.
حال  در  که  افرادی  برای  جدید  توصیه  البته 
دوز  با  آسپرین  و  دارند  قلبی  مشکالت  حاضر 
پایین مصرف می کنند، اعمال نمی شود. این افراد 
شامل کسانی می شود که جراحی قلب باز انجام 
داده اند، تحت آنژیوپالستی قرار گرفته اند، سکته 
مغزی یا حمله قلبی داشته اند یا مبتال به انسداد 

شریان های اصلی تشخیص داده شده اند.

مطالعات نشان می دهد؛

مکمل  کلسیم می تواند برای بیماران 
قلبی مسن مشکل ایجاد کند

اغلب به سالمندان توصیه می شود مکمل های 
می  جدید  تحقیقات  اما  کنند،  مصرف  کلسیم 
به  ابتال  خطر  است  ممکن  ها  قرص  این  گوید 
نارسایی  به  منجر  که  را  قلب  دریچه  مشکالت 
گزارش  محققان  دهد.  افزایش  شود،  می  قلبی 
دادند افرادی که مکمل های کلسیم را به تنهایی 
در  می کنند،  مصرف   D ویتامین  با  کلسیم  یا 
مصرف  ا  هار  مکمل  این  که  افرادی  با  مقایسه 
نمی کنند با خطر بیشتر مرگ ناشی از مشکالت 
قلبی یا مرگ به هر دلیلی روبرو بودند. این افراد 
دریچه  تعویض  برای  زیاد  احتمال  به  همچنین 

آئورت خود به عمل جراحی نیاز داشتند.
به  کلسیم  که  افرادی  داد  نشان  نتایج همچنین 
عالوه ویتامین D مصرف می کنند، با خطر بیشتر 
مرگ و میر ناشی از مشکالت قلبی روبرو بودند، 
درحالیکه کسانی که کلسیم را به تنهایی مصرف 
تعویض  برای  بیشتر  برابر  سه  تقریباً  می کردند، 

دریچه قلب خود نیاز به عمل جراحی داشتند.
قلبی  پزشکی  رئیس  کاپادیا«،  »سمیر  دکتر 
»مصرف  گفت:  اوهایو،  کلیولند  کلینیک  عروقی 
کلسیم اضافی نمی تواند مفید باشد و ممکن است 
اتفاق  هنگامی  آئورت  تنگی  باشد.«  مضر  حتی 
می افتد که دریچه آئورت- دریچه اصلی خروجی 
قلب- سفت یا باریک می شود و جریان خون را از 
قلب به بقیه بدن مسدود می کند. کاپادیا گفت: 
»به طور معمول، دریچه به اندازه یک چهارم باز 
 ۷5 باالی  افراد  از  درصد   5 حدود  در  می شود. 
می افتد،  اتفاق  دریچه  در  کلسیم  تجمع  سال، 
اندازه که به طور  به طوری که دریچه به همان 
افزود:  وی  نمی شود.«  باز  می شود  باز  معمول 
»هنگامی که دریچه کمتر از اندازه یک سکه باز 
شود، خطر ابتالء به نارسایی قلبی یا مرگ روی 
می دهد.« محققان برای مشاهده اینکه آیا کلسیم 
ممکن است در مشکالت دریچه قلب نقش داشته 
که  را  بیمار   ۲۶۰۰ از  بیش  قلب  سالمت  باشد، 
متوسط  تا  خفیف  کلسیفیکاسیون  دارای  قباًل 

دریچه آئورت بودند، پیگیری کردند.

وضعیت بازار خودرو
 قابل تحمل نیست 

بازار خودرو قابل تحمل نیست و بر کاالهای اساسی  وضعیت 
نیز اثرات سوء گذاشته است و سفره مردم را تحت الشعاع قرار 

داده است
در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسالمی، علی بابایی 
قیمت  افزایش  از  انتقاد  با  اساسی  قانون  اخطار  در  کارنامی 
خودرو گفت: یک نفر پاسخگوی تورمی افزایش قمیت خودرو 
باشد. وزیر صمت چکاره است؟ آیا مجلس نباید نظارت کند؟ 

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس افزود: مردم در حوزه 
انتخابیه درباره قیمت خودرو سوال می کنند که چرا به وضعیت 
 5۷ حدود  طرفی  از  نمی کنید.  نظارت  خودرو  افسارگسیخته 
درصد حقوق کارگران  افزایش یافته ولی به موازات آن قیمت 
ها باال رفته است. وی خواستار گزارش منطقی درباره افزایش 
قیمت خودرو به صحن مجلس شد و تاکید کرد: وضعیت بازار 
خودرو قابل تحمل نیست و بر کاالهای اساسی نیز اثرات سوء 
است.  داده  قرار  الشعاع  تحت  را  مردم  سفره  و  است  گذاشته 
تقاضا دارم براساس اصل ۳ قانون اساسی این موضوع پیگیری 
شود تا طبق عدالت، دولت انقالبی و مجلس انقالبی عمل کنند 

و برنامه ریزی کامل داشته باشند. 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
صنعت  ساماندهی  ضرورت  خصوص  در  ساری  نماینده  تذکر 
خودرو، گفت: مصوبه واردات خودرو که مورد بحث قرار گرفت 
با حضور بنده و رئیس  در دو جلسه مفصل در صحن مجمع 
کمیسیون صنایع مطرح شد؛ نهایتا یک الی دو بند اصالحی از 

باب جمع بندی جلسه صورت گرفت اما کلیات آن تأیید شد.
وی با اشاره به اینکه موضوع خودرو در کشور از جمله بحث های 
کارشناسی و مهم است، اظهار کرد: بحث واردات خودرو به این 
قانون  در  رو  این  از  کنیم  وارد  خودرو  فقط  که  نیست  شکل 
کشور  در  تولید  روش  اکنون  است؛  شده  توجه  نیز  تولید  به 
در  که  کنیم  توجه  آن  به  باید  که  است  فنی  اشکاالت  دارای 
این خصوص در مجمع پس از رأی گیری درباره آن به صورت 
باید بحث خودرو را در کشور  مفصل توضیح دادم که چگونه 
شده  تمام  قیمت  امروز  اینکه  افزود:  قالیباف  کنیم.  اصالح 
خودرویی مانند پراید، ۲۰۰ میلیون تومان است در محاسبه ای 
با ارز معادل حدود ۲5 هزار تومان، خودروهایی با 5 هزار الی 5 
هزار و 5۰۰ دالر با کیفیتی بسیار عالی وجود دارد که می تواند 

به کشور وارد شود.
صنعت خودرو کشور گرفتار 

ناکارآمدی و سوء مدیریت است 
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  سردشت  و  پیرانشهر  نماینده 
آیین   ۲۳4 ماده  اعمال  برای  نمایندگان  از  تعدادی  تقاصای 
نامه داخلی مجلس جهت بررسی اهمال و ترک وظایف قانونی 
مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی عامالن قبلی و 

فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود به قوه قضاییه خبر داد.
خودرو  صنعت  اینکه  بر  عالوه  کرد:  اظهار  پور  حسین  کمال 
و  طراحی  زیست،  محیط  قیمت،  کیفیت،  حوزه  در  کشور 
تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش، گرفتار نارکارآمدی 
و سومدیریت است ، عدم دستیابی به دانش طراحی پلتفرم و 
ضعف در سازوکارهای تحقق و توسعه باعث شده صنعت خودرو 
کشور نتواند همگام با تحوالت صنعتی بین المللی در این حوزه 
گام بردارد. وی ادامه داد: این وضعیت صنعت خودرو تا جایی 
به حق  و  روزافزون  نیازهای  به  پاسخگویی  در  رفته که  پیش 
نه  شده،  مواجه  عدیده  و  جدی  مشکالت  با  داخلی  مشتریان 
تنها سهم این صنعت از بازارهای خارجی نزدیک به صفر است 
که صنعت خودروسازی کشور در دستیابی به رضایت مشتریان 
داخلی هم کامال ناموفق است. شرایط به گونه ای است که برای 
نیازهای  به  پاسخگویی  موجود،  شدید  ماندگی  عقب  جبران 
روزافزون بازار و دستیابی به تکنولوژی به روز و پیشرفته، هیچ 
برنامه ای هم وجود ندارد و در بر همان پاشنه سابق می چرخد.

میزان  کرد:  خاطرنشان  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  این 
مرگ و میر و صدمات ناشی از سوانح رانندگی در کشور گویای 
همه چیز است که گویی هر سال در کشور یک زلزله بزرگ 
با چندین هزار کشته و زخمی روی می دهد. بسیار غم انگیز 
و دلهره آور است که بگوییم تعداد تلفات سوانح رانندگی در 
کشور با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می کند به طوری 
که براساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، عامل وسیله 
تصادفات  عوامل  مهمترین  از  یکی  خودرو  استاندارد  و  نقلیه 
داد:  ادامه  پور  حسین  است.  تلفات  از  حجم  این  با  رانندگی 
صنعت خودروسازی کشور و مدیریت آن در دوره های گذشته 
و حال حاضر با راهبردهای کالن صنعت خودرو بیگانه بوده و 
با سوءمدیریت و عدم توجه به قوانین و اسناد باالدستی بر روی 
ریل اشتباه قرار گرفته است، روندی که کشور را با چالش ها و 
مشکالت فراوانی دست به گریبان کرده است. با توجه به این 
شرایط در نامه ای به هیات رییسه به همراه چند نماینده دیگر 
خواستار اعمال ماده ۲۳4 قانون آیین نامه داخلی در خصوص 
نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی 
قبلی  عامالن  معرفی  و  خودرو  صنعت  ارشد  و  میانی  مدیران 
قوه قضاییه جهت  به  نابسامان موجود  بسیار  فعلی وضعیت  و 

رسیدگی شده ام.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

فلسطین قلب تپنده 

رئیس مجلس شورای اسالمی  عنوان کرد:

 امت اسالم بر سر آرمان آزادسازی قدس معامله نمی کند

بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
آزادسازی  آرمان  سر  بر  اسالم  امت  اینکه 
گفت:  کرد  نخواهد  معامله  شریف  قدس 
رژیم  فلسطین  مردم  مثال زدنی  مقاومت 
مخالفت  این  با  مقابله  در  را  صهیونیستی 

گسترده مردمی درمانده کرده است.
 ۱۰ شنبه)  روز  علنی  جلسه  ابتدای  در   
گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  اردیبهشت( 
در  ایران  خداجوی  ملت  باشکوه  راهپیمایی 
فروزان  آتش  که  بود  آن  بیانگر  قدس  روز 
آرمان قدس شریف در دلهای مردم روشن تر 
از هر زمان دیگر است. امت اسالمی با حضور 
آزادی  شعار  سردادن  و  خیابانها  در  خود 
اشغالگران  برابر  در  را  خود  اتحاد  فلسطین 
جنایتکار صهیونیستی نشان دادند و به تمام 
غده  الوقوع  قریب  نابودی  عالم  عدالت جویان 

سرطانی رژیم صهیونیستی را وعده دادند.
در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
را  متفاوتی  روزهای  فلسطین  زمان،  این 
مردم  مثال زدنی  مقاومت  می کند،  سپری 
فلسطین، رژیم صهیونیستی را در مواجهه با 
کرده  درمانده  مردمی  گسترده  مخالفت  این 
برای  را  سلطه  نظام  تالش های  همه  و  است 

جعلی  رژیم  این  سیاسی  حیات  عادی سازی 
تحت شعاع قرار داده است.

آرمان  سر  بر  اسالم  امت  کرد:  تاکید  وی 
قدس شریف معامله نخواهند کرد و به هدف 

آزادسازی قدس شریف خواهد رسید.

در تدوين قانون برنامه هفتم توسعه 
حمايت قانونی از کارگران لحاظ می شود

گفت:  کارگر  و  کار  روز  به  اشاره  با  قالیباف 
کارگران  به همه  را  کارگر  و  کار  روز جهانی 
تبریک  اسالمی  ایران  شریف  و  زحمتکش 
اساسی  محور  کارگران  می گویم.  تهنیت  و 
توسعه و آبادانی کشور هستند و قدردانی از 
حقوق،  عادالنه  تامین  با  فقط  آنان  زحمات 
نظام  طراحی  معیشتی،  نیازهای  تضمین 
مسئولیت پذیر  و  فراگیر  اجتماعی  تامین 

ممکن است.
مجلس  در  ما  کرد:  تاکید  مقننه  قوه  رییس 
برای  مالی  امنیت  تا  کردیم  تالش  یازدهم 
کنیم  برقرار    ۱4۰۱ بودجه  در  را  کارگران 
کننده  تسهیل  قوانین  تصویب  با  همراه  و 
کسب و کار در جهت تأمین مطالبات به حق 
از  نیز  مسیر  ادامه  در  برداریم.  قدم  کارگران 

قانونی  حمایت  مجلس  این  رویکرد  که  آنجا 
باالبردن  با  مبارزه  و  تولیدی  فعالیت های  از 
تالش  است،  غیرمولد  فعالیت های  هزینه 
خواهیم کرد حمایت قانونی از کارگران را با 

مشارکت خود کارگران تکمیل کنیم.
وی ادامه داد:  در تدوین قانون برنامه هفتم 
به  کارگران  دغدغه های  و  مطالبات  توسعه، 
عنوان سیاست محوری مدنظر قرار می گیرد.

قالیباف روز ملی خلیج فارس را
 تبريك گفت

با  از سخنان خود  قالیباف در بخش دیگری 
اشاره به دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج 
فارس اظهار داشت: این روز را به مردم شجاع 
مجاوران   عموم  به  و  ایران  دوست  میهن  و 
خلیج همیشه فارس و تمام دریادالن شجاع 
نیروی دریایی ارتش و سپاه که در همه این 
سال ها نقش بی بدیل در تامین امنیت منطقه 

داشتند، تبریک و تهنیت عرض می گویم.
وی با اشاره به درگذشت نادر طالب زاده گفت: 
خستگی ناپذیر،  هنرمند  درگذشت  همچنین 
متعهد، انقالبی و مستندساز سالهای پرافتخار 
زاده،  موجب  نادر طالب  دفاع مقدس، حاج 

تاثر و تعلم ما شد.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
ایشان  خانواده  به  را  هنرمند  این  درگذشت 
و  هنر  جبهه  مجاهدان  همه  و  شاگردان  و 
مقاومت  جبهه  و  اسالمی  انقالب  فرهنگ 

تسلیت می گویم.
که  ماه  اردیبهشت  نهم  به   اشاره  با  قالیباف 
اسالمی  شورای  تشکیل  سالروز  با  مصادف 
شهر و روستا است، عنوان کرد: این روز را هم 
تبریک  نهاد  این  به همه منتخبین مردم در 

می گویم.

برای مجوز يك کسب و کار ساده،
 نبايد کفش آهنی پوشید

تسهیل  قانون  نهایی  تصویب  درباره  وی 
نگهبان  شورای  در  کار  و  کسب  مجوزهای 
برای  الزم  گذاری  ریل  قانون  این  گفت: 
به  دادن  پایان  و  شغلی  انحصارات  شکستن 
امضاهای  و  شغلی  رانت های  تاریک  دوران 
اهتمام  صورت  در  می کند.  فراهم  را  طالیی 

قانون،  این  به  دستگاه های اجرایی در عمل 
ساده،  کار  و  کسب  یک  مجوز  گرفتن  برای 
نیازی به پوشیدن کفش آهنی و باال و پایین 

رفتن از پله های ادارات دولتی نیست.
رییس مجلس تاکید کرد: همچنین با اجرای 
به  جوان  یک  شغلی  سرنوشت  قانون،  این 
امضاء یک مدیر دولتی گره زده نخواهد شد. 
االبته جدیت وزارت امور اقتصاد و داریی در 
قانون  قانون اصالح مواد یک و هفت  اجرای 
اجرای سیاست های کلی اصل 44، مخصوصا 
دراجرای  ملی  رسانه  پیگیرانه  های  گزارش 
شدن  فراهم  در  موثری  نقش  قانون،  این 
زمینه حقوقی حذف مجوزهای زائد در بهبود 
فضای صدور مجوزهای کسب و کار در کشور 

ایجاد می کند.
مجلس  تولید  جهش  کمیسیون  از  قالیباف 
خواست نظارت بر اجرای دقیق این قانون را 
در دستور کار جدی خود قرار دهد و گزارش 
پیگیری نظارت خود را در صحن مجلس ارائه 

کند.
خاضعانه  گفت:  ادامه  در  مقننه  قوه  رییس 
نمایندگان  و  خود  قدردانی  و  سپاس  مراتب 
محترم مجلس را از لطف رهبر معظم انقالب 
کلی  برآیند  دیگر  بار  که  دارم  می  اعالم 
عملکرد مجلس را تایید فرمودند که این قطعاً 
باعث  و  است  مجلس  برای  افتخاری  مدال 
وظایف  انجام  در  مجلس  بیشتر  قدمی  ثابت 

خود خواهد شد.
که  است  ضروری  کرد:  خاطرنشان  قالیباف 
این  از  خود و دیگر همکارانم تذکر دهم که 
که  اعتباری  حفظ  در  ما  مسئولیت  بار  پس 
از  سنگین تر  بسیار  دادند،  مجلس  به  ایشان 
و  با جدیت  باید  ما  است. همه  گذشته شده 
تالش بیشتر موانع پیش رو را در جهت حل 
مسائل اصلی مردم برداریم و با تدبیر و تالش 
جهادی، انقالبی گری عقالنی را سرلوحه کار 
و  دقیق  گذاری  ریل  با  تا  دهیم  قرار  خود 
نظارت موثر راه را برای موفقیت دولت محترم 
برای حل مسائل  در جهت کارآمدی بیشتر، 

اصلی مردم هموار کنیم.

 رییس فراکسیون شوراها مدیریت شهری و 
روستایی گفت: یکی از اهداف واالی شوراها، 
اولویت ها،  تنظیم  برای  بستری  و  فضا  ایجاد 
افزایش  سمت  به  سیاستگذاری ها  هدایت 
امری  است؛  محلی  مشارکت  و  نشاط  سطح 
و  نشده  محقق  شاید  و  باید  که  آنچنان  که 

مهجور مانده است.
شوراها،  فراکسیون  رییس  پیرهادی  محسن 
به  یادداشتی  در  روستاها  و  شهری  مدیریت 
مناسبت روز شوراها نوشت:شوراهای اسالمی 
مهم  دستاوردهای  از  یکی  روستا  و  شهر 

جمهوری اسالمی است که با تجربه ۲ دهه ای 
خود در مسیر تبدیل شده به نهادی اثرگذار 

و راهگشاست.
بسیار  توفیقات  میان  در  داد:  ادامه  وی 
شوراهای شهر و روستا، یکی از اهداف واالی 
تنظیم  برای  بستری  و  فضا  ایجاد  شوراها، 
سمت  به  سیاستگذاری ها  هدایت  اولویت ها، 
افزایش سطح نشاط و مشارکت محلی است؛ 
امری که آنچنان که باید و شاید محقق نشده 

و مهجور مانده است.
یکی  کرد:  تصریح  تهران  مردم  نماینده 

شهروندان  تمایل  عدم  اصلی  دالیل  از 
شهری،  مدیریت  عرصه  در  مشارکت  به 
سیاست زدگی و بروز برخی حواشی در عرصه 
مدیریت شهری برخی کالن شهرهاست. این 
و  شهری  مدیریت  اساسا  که  است  حالی   در 
فرهنگی  و  اجتماعی  امری  شوراها،  مسئله 
قانون   ۱۰۰ اصل  در  که  همان طور  و  است   
اساسی آمده، دامنه فعالیت شوراها حوزه های 
بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
فرهنگی، آموزشی  و رفاهی را شامل می شود 
حوزه  در  جایی  سیاسی  نگاه  و  فعالیت ها  و 

فراکسیون  رییس  ندارد.  شوراها  فعالیت های 
اظهار  روستایی  و  شهری  مدیریت  شوراها 
موفق  الگوهای  نیز  دیگر  سوی  از  داشت: 
تا  می دهد  نشان  شهری  مدیریت  جهانی 
به مدیران  امور شهری فرصت  در  زمانی که 
و نخبگان شهری و اجتماعی نرسد، مشکالت 
شهری از حاشیه نشینی، امنیت عمومی شهر 
و حقوق شهروندی گرفته تا مسایل فرهنگی و 
ترافیک، آلودگی هوا نه تنها همچنان پا بر جا 
خواهند ماند و به صورت فزاینده ای عمیق تر 
ادامه داد: روز ملی شوراها  خواهند شد. وی 
را خدمت نمایندگان شوراهای شهر و روستا 
در سراسر کشور تبریک می گویم و امیدوارم 
که در ۲۳ سالگی تاسیس شوراها، به مقصود 
شهری  مدیریت  “واگذاری  یعنی  آن  اساسی 
سر  از  سیاسیون  سایه  زدن  کنار  و  مردم  به 

شهرها” نزدیک تر شویم.

نماینده مردم  بابل در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در روزهای اخیر شاهد گرانی  کاالهای اساسی بودیم 
جهت  در  می رود  انتظار  جهاد  و  وزرای صمت  از  و 

انجام وظایف قانونی خود اقدامات جدی کنند.
 علی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی روز )شنبه 
۱۰ اردیبهشت ماه( مجلس شورای اسالمی طی تذکر 
شفاهی، گفت: ۱۲ اردیبهشت، روز بزرگداشت مقام 
تربیت  خطیر  مسئولیت  که  کشور  استادان  و  معلم 

نسل آینده را برعهده دارند، تبریک می گوییم.
بیان  اسالمی  در مجلس شورای  بابل  مردم  نماینده 
در  داریم  انتظار  پرورش  و  آموزش  وزیر  از  کرد: 
بازنگری  معلمان،  رتبه بندی  قانون  اجرای  خصوص 
بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان، خروج این دستگاه 
در جهت  نیز تالش  و  روزمرگی  از  مهم  و  زیربنایی 
تبدیل آموزش و پرورش به مسئله اول کشور اقدامات 
جدی انجام دهد. هرگونه حرکت رو به جلو در جامعه 
تربیت  و  تعلیم  نظام  در  بنیادین  تحول  به  منوط 

کشورمان است.
خطاب  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
به وزرای صمت و جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در 
روزهای اخیر گرانی  برخی اقالم و کاالهای اساسی، 
خودرو، نهاده های دامی و کشاورزی و مشکل تأمین 
استان های  در  شالیزاری  اراضی  نیاز  مورد  سوخت 
مربوطه  وزرای  از  و  بودیم  شاهد  را  کشور  شمالی 
انتظار می رود در جهت انجام وظایف قانونی خود و 
نیز در جهت رفع تضییع حقوق آحاد مردم اقدامات 

جدی را انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
جلسات هیات رییسه مجلس بدون خبرنگار و پشت 

درهای بسته برگزار می شود و شفاف نیست.
 ۱۰ )شنبه  روز  علنی  جلسه  در  پورانوری  تقی  رضا 
تذکر  در  اسالمی  شورای  مجلس  ماه(  اردیبهشت 
اداره  نحوه  درباره  رئیسه  هیأت  به  خطاب  شفاهی 
به  توجه  با  گفت:  طرح ها  نوبت  رعایت  و  جلسات 
اینکه سامانه قانونگذاری و نظارت در مجلس وجود 
دارد، انتظار داریم طرح ها به نوبت و مطابق آیین نامه 
داخلی مطرح شود اما متأسفانه گزینشی و سلیقه ای 

بوده و این سامانه متولی مشخصی ندارد.
الزام  طرح  بنده  داشت:  بیان  تهران  مردم  نماینده 
انتشار داده ها و اطالعات را در ۶ آبان ۹۹ یعنی  به 
کردم  ثبت  سامانه  در  پیش  نیم  و  سال  یک  حدود 
تعیین کمیسیون  در وضعیت  هنوز  آن  که وضعیت 
است در حالی که این طرح اساسا به موضوع شفافیت 
مربوط بوده که ماه ها در مجلس بدون دلیل معطل 
مباحث  از  یکی  کرد:  اضافه  پور   تقی  است.  مانده 
است  رئیسه  هیأت  جلسات  اداره  نحوه  شفافیت، 
بسته  درهای  پشت  و  خبرنگار  بدون  اکنون  هم  که 
صورت می گیرد و پس از آن صورت جلسه نیز اعالم 
یاد  سوگند  شما  که  است  حالی  در  این  نمی شود، 
کرده اید که به این مباحث وفادار باشید.  وی افزود: 
هیأت رئیسه مجلس سخنگوی رسمی دارد اما اخبار 
اعالم  از جایگاه های غیررسمی  رسمی هیأت رئیسه 

می شود که این موضوع نیز مورد انتقاد است.

نخستین جلسه کمیته پیگیری مطالبات بانک ها به ریاست مهرداد بذرپاش و با 
حضور اعضای کمیته برگزار شد.

در اولین نشست کمیته پیگیری مطالبات بانک ها، حاضران ضمن تبیین و هم 
را مصوب  ذیل  موارد  پیگیری  تعریف شده،  ویژه های  کار  اندیشی درخصوص 

کردند:
۱ - وظایف، مسئولیت ها، اختیارات و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون پولی و بانکی شورای پول 

و اعتبار، قانون بانکداری بدون ربا و... احصا و گزارش شود.
کمیته  های  بررسی  مشمول  خصوصی،  و  دولتی  از  اعم  ها  بانک  تمامی   -  ۲

پیگیری مطالبات بانک ها در دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
۳ - اطالعات مورد نیاز کمیته از طریق سایر مراجع نظیر کمیته فرادستگاهی 
بانک ها، هیات انتظامی بانک ها و معاونت نظارت بانک مرکزی اخذ خواهند شد.

4 - با توجه به اطالعات مأخوذه، کمیته موظف است تا اسامی بیست بدهکار 
عمده و اصلی در هر بانک را احصا نموده و مورد بررسی قرار دهد.

5 - به منظور تجزیه سنی مطالبات درخصوص نحوه ورود و اولویت بندی بانک 
ها، برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.

بر اساس این گزارش براساس دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور طبق 
جزء »د« تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱4۰۱، کمیته پیگیری مطالبات بانک 
ها موظف است گزارش فنی و مبسوط خود از اقدامات بانک ها را موضوعاتی 
مالی  فنی،  توجیهات  بر  مبتنی  بانکی  تسهیالت  کفایت  »بررسی  همچون 
نظارت  در  بانک ها  عملکرد  »واکاوی  ضمانتنامه ها«؛  اخذ  قبال  در  اقتصادی  و 
بر مصرف تسهیالت در راستای موضوعات و محل موردنظر«؛ »پیگیری  کافی 
چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیالت در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از 
سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوک الوصول«؛ »بررسی اقدامات اجرایی، 
حقوقی و قضایی بانک ها در راستای وصول تسهیالت معوقه« و »گزارش اقدامات 
بانک ها نسبت به تحکیم وثیقه ها در زمان امهال تسهیالت« را ظرف مدت ۲ 

ماه ارائه نماید.

افزایش مشارکت مردمی،
 هدف مهجور مانده شوراها است

آموزش و پرورش باید مسئله 
اول کشور باشد

مصوبات جلسات 
هیات رییسه مجلس شفاف نیست

شیوه نامه ورود دیوان محاسبات به پرونده 
ابربدهکاران بانکی مشخص شد


