
برنده ارز 4200 تومانی 
رانت خوارها و دالل ها بودند

حذف یارانه پنهان 
به نفع اقشار ضعیف  است

صفحه )4(صفحه )4(

ارز  موضوع  اینکه  بیان  با  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
ترجیحی را باید در دولت خاتمی انجام می دادیم و نکردیم، گفت: 
این اصالح در دولت روحانی مبدل به اصالحات دردناک و در دولت 
به  امر را  این  سیزدهم تبدیل به جراحی شده است و اگر دوباره 
عضو  لیالز  سعید  می شود.  عضو  قطع  به  منجر  بیندازیم  تعویق 

شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت وگو با خبرنگار...

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: شفاف شدن 
یارانه ها به نفع اقشار ضعیف جامعه است و از این طریق می توان 
کمک بیشتر و بهتری برای پرداخت یارانه ها به جامعه هدف کرد.

گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  زنگنه  محسن 
ساالنه در کشور ما حداقل هزار هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به 

بخش های مختلف از جمله انرژی کاالهای اساسی و ... 
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توزیع تخت های بیمارستانی 
در استان عادالنه نیست 

چه عواملی
 باعث اضطراب در

 ایام امتحانات می شود؟

استان کهگیلویه و بویراحمد 
200 مدرسه کم دارد

کمبود  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
مشکل  رفع  برای  می گوید:  استان  آموزشی  فضای 
این  و روستایی  مناطق شهری  آموزشی در  فضای 

استان نیاز به ساخت ۲۰۰ مدرسه جدید است.
سید علی احمدزاده در آئین تجلیل از معلمان نمونه 
کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: 1۰5 مدرسه در 
استان در دست احداث بوده و برای رسیدن به نقطه 

مطلوب نیاز به احداث ۲۰۰ مدرسه دیگر داریم.
 وی با بیان اینکه معلم همیشه بزرگ و عزیز بوده و 
این هفته را به همه معلمان تبریک می گویم، عنوان 
مملکت  این  معلمان  پرورده  دست  ما  همه  کرد: 
هستیم خود معلمان هم پیش از این دست پرورده 

دیگر معلمان بودند به همین دلیل است...

احمد توکلی در نامه ای خطاب به رییس مجلس و نمایندگان 
با اشاره به حواشی پیش آمده برای سفر خانواده قالیباف به 
رئیس  اعتبار  به  مسئله  این  کنیم  قبول  اگر  نوشت:  ترکیه 
مجلس آسیب زده است )که زده است( تنها راه، شفافیت تمام 
ماجرا است. این وظیفه دکتر قالیباف است که با شفاف سازی 

ابهامات را از رئیس مجلس بزداید.
به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
رییس محترم و نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسالمی

سالم علیکم
روزی ابوذر برای دیدن سلمان به خانه وی رفت پس از دقایقی 
سلمان  بخوریم؟  تا  داری  خانه  در  چیزی  پرسید  سلمان  از 
سفره اش را آورد و برای ابوذر باز کرد. فقط نان در آن بود. 
نان  خورش  تا  نداری  نمک  پرسید  خورد  که  ای  لقمه  چند 
کنم؟ سلمان پاسخ داد: چند لحظه صبر کن تا برایت بیاورم. 
آفتابه اش را برداشت و به مغازه محل رفت و آن را فروخت و 
مقداری نمک به خانه آورد و بر سفره نهاد. ابوذر چون سیر شد 
دست به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو را شکر می کنم 
که قناعت کردم. سلمان که بر سر خواسته ابوذر که مهمانش 
بود راضی بود آفتابه اش را گرو بگذارد تا مهمان را اکرام کرده 
باشد ولی وقتی ابوذر خود را قانع تلقی کرد ، راضی نشد ارزش 
های اسالمی مخدوش شود و برادر دینی اش ماهیت ارزش 
اسالمی را تغییر دهد. به او گفت: اگر قناعت کرده بودی آفتابه 

برادرت به گرو نمی رفت!
قصد نداشتم درباره رفتار خانواده یک مسئول بلندپایه سخن 
بگویم، ولی مطالبی گفته شده که در آنها وزنی را که خداوند 
به امور و اشیا بخشیده در دفاع از آقای دکتر قالیباف یا حمله 
به وی مراعات نشده است، و به این دلیل این نامه خطاب به 
اهمیت  همین  خاطر  به  است.  شده  نوشته  مردم  نمایندگان 
گوینده یا موضوع نباید از بررسی این کج روی چشم پوشید.

دیده  احترام  قابل  های  از شخصیت  مواضعی  فرایند  این  در 
شده که روش های مورد قبول خودشان  را نیز رعایت نکردند. 
الِْمیَزاَن  َوَوَضَع  َرَفَعَها  َماَء  َوالسَّ اقتضای  به  تا  دانستم  وظیفه 
قالیباف  دکتر  آقای  به  نسبت  بغض  و  حب  در  کنم  تالش 

موازین اسالم دستمالی نشود.
قالیباف گرفت،  الیاس  آقای  را  بهترین موضع  نسبی  به طور 
زمان ابراز موضع و محکوم کردن رفتار چنان بود که صدق در 

موضعگیری به چشم می آمد.
چند نکته را متذکر شوم:

نابخشودنی خواند و برای  با صراحت تام سفر را  الیاس   – 1
کرد.  منتشر  اش  بیانیه  در  را  خبر  چند  پدر  ساختن  مصون 
موکدا  مردم  از  عذرخواهی  ضمن  بود.  مخالف  سفر  با  پدر 
از  حال  عین  در  دانست.  ضروری  نیز  را  خانواده  عذرخواهی 
مردم درخواست کرد خطای فرزند را به اسم پدر ننویسند و بر 
این واقعیت تاکید کرد که سفر به آبروی پدر آسیب وارد کرد

۲ - ایراد مهمی نیز در این موضع گیری هست که در ادامه 
از آن یاد می کنم.

غالبا طرفداران تالش کرده اند که موضع را مبهم و غیرقابل 
را  ترکیه  از  خرید  و  سفر  این  همچنین  و  بدانند   قضاوت 
غیرقابل اعتنا و امری عادی اعالم کنند که اکثریت مردم این 

قبیل سفر ها را دارند.
۳ – یک وجه مهم کجروی جانبداران، کوچک خواندن ماجرا 
حنیف،  ابن  عثمان  به  ای  نامه  در  السالم  علیه  علی  است. 
چنان  ثروتمندی  سور  در  شرکت  خاطر  به  بصره  استاندار 
غیر  و  شیعیان  است  قرن   15 که  کرد  عثمان  به  حمالتی 
عثمان  از  را  امیرمومنان  شدید  مالمت  و  تند  انتقاد  شیعیان 
می خوانند. گناه استاندار این بود که در مهمانی شرکت کرد 

که پابرهنگان از آن رانده و شکم بارگان بر آن خوانده بودند.
»اگر می  خواستم هر آینه می  توانستم به عسل مصّفا، و مغز 
گندم، و بافته های  ابریشم راه برم، اما چه بعید است که هوای  
نفسم بر من غلبه کند، و حرصم مرا به انتخاب غذاهای  لذیذ 
وادار نماید در حالی  که شاید در حجاز یا یمامه کسی  زندگی  
کند که برای  او امیدی  به یک قرص نان نیست، و سیری  شکم 
را به یاد نداشته باشد یا آنکه شب را با شکم سیر صبح کنم 
در حالی  که در اطرافم شکمهای  گرسنه، و جگرهایی  سوزان 

باشد.«
وقتی پذیرش دعوت ثروتمندی این چنین علی را به خشم می 
آورد که تازیانه مالمت را بر سر استاندارش می کوبد معلوم می 
شود که امروز امیر مومنان اگر می خواست ماله کشان ماجرا را 
مالمت کند کمتر از این نمی گفت. البته اگر عثمان ابن حنیف 

را بشناسید ادعای ما مستحکم تر می شود.
از آن در رکاب  عثمان در جنگ احد و تمام غزوه های بعد 
پیامبر بود. او در جنگ های امیر مومنان مانند جنگ جمل 
شرطة  اعضای  از  سهل  برادرش  و  عثمان  داشت  شرکت 
الخمیس یعنی از یاران ویژه امام علی بودند. امام رضا درباره 
عثمان می فرماید: عثمان در پیروی علی وفادار بود و تا آخر 

عمر در مشی خویش تغییری نداد.
این مقام عثمان که امام معصوم تا پایان عمرش را امضا می 
آقای  به  نسبت  باالتری  جایگاه  در  را  وی  القاعده  علی  کند 
قالیباف قرار می دهد. حال عثمان را با آقای قالیباف مقایسه 
مهمانی یک  پذیرش  با  ترکیه  از  لباس  و زشتی خرید  کنید 
ثروتمند بسنجید. آیا گمان می کنید امیر مومنان در حادثه 

امروز کمتر از زمان خویش خشمگین می شد؟
گناه  بودن  نابخشودنی  درستی  به  قالیباف  الیاس  آقای 
تنگ،  معیشت  گرفتار  مردم  دردناک  وضع  به  را  اطرافیانش 
الیاس  آقای  موضع  حتی  که  جانبداران  داند.  می  مربوط 

قالیباف را نپذیرفتند
آیا از مسکنت مردم شریف ایران مطلع نبودند؟
آیا جانبداران از فقر مردم ایران بی خبر بودند؟

آن ها بچه های کار را ندیده اند؟
آن ها از متالشی شدن کانون های خانوادگی به خاطر نداشتن 

حتی یک سرپناه حلبی بی خبر بوده اند؟
وقتی فرزند صاحب ماجرا در بیانیه اش وضع اقتصادی مردم را 
چنان تصویر می کند که حتی اگر خرید چند تکه لباس بوده 
تنگناهای  با  به خاطر هم زمانی   را  قالیباف آن  الیاس  باشد 
شدید معیشتی مردم ایران نابخشودنی می شمارد. چرا برخی 

از  جانبداران سعی کردند که موضوع را بی ارزش جلوه دهند؟ 
آیا آن ها گمان می کنند این افراط و تفریط  در برخورد با 
باال  در  که  بود  آنی  از  بیش  تفریط  و  افراط  تلخ  حادثه  این 
متذکر شدیم. این که کسی بگوید واردات چمدانی از ترکیه: 
پنهانی ترین وجه زندگی مسئوالن است و نباید سرک بکشیم 
از بی اطالعی گوینده است یا اگر گفته شود تنها حکومت می 
تواند به فرد متهم به فساد حمله کند و همین کار حکومت 
را هم مشروط به پرهیز از جار و جنجال، سرک نکشیدن وبه 
کار گرفتن شنود و کنترل، پس چه توجیهی برای کار علی 
دارد که به مالک می فرماید برای کنترل کارگزارانت جاسوس 
بگمار. و اگر اطالعاتی که جاسوسان از یک کارگزار می دهند 
با هم سازگار بود منتظر شاهد نمان؟ بله امام علی این پنهان 
به  راجع  اما  دانست  می  الزم  مردم  عیوب  به  راجع  را  کاری 

مسئولین خیر!
ِخَیانَة  إِلَی  یََدُه  بََسَط  ِمْنُهْم  أََحٌد  َفإِْن  االَْْعَواِن،  ِمَن  تََحفَّْظ 
اْجَتَمَعْت بَِها َعلَْیِه ِعْنَدَک أَْخَباُر ُعُیونَِک، اْکَتَفْیَت بَِذلَِک َشاِهداً، 
َعَملِِه،  بَِما أََصاَب ِمْن  َوأََخْذتَُه  بََدنِِه،  الُْعُقوبََة فِی  َعلَْیِه  َفَبَسْطَت 

َِّة، َوَوَسْمَتُه بِالِْخَیانَِة، َوَقلَّْدتَُه َعاَر التَُّهَمِة. ثُمَّ نََصْبَتُه بَِمَقاِم الَْمَذل
اخبار  و  گشود  خیانت  به  دست  ایشان  از  یکی  گاه  هر   
جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی 
دادند، همین خبرها تو را بس بود. باید به سبب خیانتی که 
است،  کرده  که  کاری  از  و  بیازاری  تنبیه  به  را  تنش  کرده 
بازخواست نمایی. سپس، خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت 

بر او زنی و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی!
و  جرائم  تنها  نه  حکمت،  شهر  بر  دری  )ع(،  علی  بنابراین 
بلکه  کند،  می  اجتماعی  را  کارگزاران  و  زمامداران  تخلفات 
بلکه  کشد،  می  سرک   تنها  نه  اندازد.  می  راه  جاروجنجال 
کار  به چه  شنود  بدون  )جاسوسی  گیرد  می  بکار  هم  شنود 

می آید؟( نه تنها مجازات می کند، بلکه آبرو می برد.
که  گوید  می  چنین  مردم  ی  درباره  ای  نامه  در  )ع(  علی 
چنین  این  فاسد  و  متخلف  کارگزاران  درباره  نامه  همان  در 
مردم  در  می گوید:”  )ع(  علی  دهد  می  دستور  سختگیرانه 
عیوبی  هست که حکومت  در پوشاندن آن عیوب از همه کس 
سزاوارتر است، پس دررابطه با عیوبی  که از مردم بر تو پنهان 
است کنجکاوی  مکن، چرا که فقط در آنچه از عیوب مردم نزد 
تو معلوم است وظیفه اصالح داری ، و نسبت به آنچه از عیوب 
تا می   تو پنهان است خداوند داوری  می  کند. پس  بر  مردم 
توانی  عیوب مردم را بپوشان، تا خداوند عیوب تو را که عالقه 

داری  از مردم پوشیده بماند پرده پوشی  کند.”
گفته  مکررا  جانبداران  از  برخی  و  قالیباف  الیاس  بیانیه  در 
شده است که مسئله روشن نیست و یا گفته شده است خرید 
فالن و بهمان چیز نبوده است. اگر قبول کنیم این مسئله به 
اعتبار رئیس مجلس آسیب زده است )که زده است( تنها راه، 

شفافیت تمام ماجرا است .
این وظیفه دکتر قالیباف است که با شفاف سازی ابهامات را 
از رئیس مجلس بزداید. این کافی نیست که وی قبل از سفر 
می  تجربه ایست  با  که شخصیت  او  زیرا  باشد  کرده  مخالفت 
دانست که چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد او باید مانع 
سفر می شد. در این باره نکات دیگری هم هست که به فرصت 

دیگری موکول می کنیم.«

معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: یارانه 
از  هیچکدام  برای  و  هیچ وجه  به  دارو  و  نان 
یارانه شان  و  نمی شود  قطع  مردم  اقشار 

سرجای خودشان باقی می مانند.
در  خبر  شبکه  در  حضور  با  مخبر  محمد   
گفت وگویی با اشاره به شرایط جنگ اوکراین 
و روسیه و کمبود مواد غذایی که به دنبال این 
شرایط  اینکه  گفت:  است،  آمده  پدید  جنگ 
منطقه چگونه خواهد شد و چند سال با این 
که  بود  خواهیم  روبرو  منطقه  در  وضعیت 
عرضه مواد غذایی را دچار مشکل کرده است، 

هنوز اطالع دقیقی نداریم.
وی افزود: معتقدم اگر پنجاه درصد شعارهایی 
شده  اجرا  بودند  کرده  مشخص  رهبری  که 
دولت  این  نداشتیم.  مشکل  اینهمه  بود، 
عمل  را  خود  جدی  وظایف  و  کارها  از  یکی 
است.  داده  قرار  آقا  حضرت  شعارهای  به 
اینکه مقام معظم رهبری این موضوع اقتصاد 
قرار  اخیر  سال  چند  در  خود  تاکید  مورد  را 
دلیل  به  و  دارد  فراوانی  اهمیت  داده اند، 
جنگ  در  که  همه گیری  و  مضاعف  درگیری 
آن  می آید،  پیش  مردم  همه  برای  اقتصادی 
را با جنگ نظامی متفاوت می کند و به همین 
اقتصادی  بر موضوع جنگ  دلیل هم رهبری 

تاکید داشته اند.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: تا االن 
توجه  مدیون  داشته ایم  که  موفقیتی  هر  هم 
به سخنان رهبری بوده است. رهبری انقالب 
بر خنثی سازی تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد 
اقتصاد  از  آنچه  به  البته  ما  داشته اند.  تاکید 
نرسیده ایم  هنوز  داشته ایم  نظر  در  مقاومتی 
اما تا همین حدی که عمل شده است، منجر 
به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه ما بوده 

است.
نامطلوبی  اقتصادی  شرایط  یادآوری  با  مخبر 
با آن ها آغاز به کار کرد،  که دولت سیزدهم 
شدیم  موفق  سیزدهم  دولت  در  ما  افزود: 
کاالهای اساسی را به نقطه مناسبی برسانیم و 
از پول نفت خودمان کشور را اداره کنیم نه با 

استقراض. در مذاکرات هم اینها ...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
می گوید: توزیع تخت بیمارستانی در استان بر اساس 
با  نشست  در  غالم نژاد  محمد  است.  نبوده  عدالت 
اصحاب رسانه، اظهار داشت:  آگاهی بخشی و اطالع 
به  رسانه  رسالت های  مهم ترین  از  منصفانه  رسانی 
شمار می رود و همین مدد رسانه ها هست که مدیران 

برای انجام کارها دقت بیشتری به خرج می دهند.
باعث  کرونا  با  مبارزه  ایام  در  رسانه ها  افزود:  وی 
مشارکت گسترده مردم در مبارزه شد و نقاط ضعف 
درمانی ما را در این مدت از طریق رسانه گوشزد شد 

و باعث رفع این مشکالت گردید....

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

2

2

2 4

رئیس جهاد کشاورزی گچساران عنوان کرد:

توفان 2۸0 میلیارد ریال
 به کشاورزی گچساران

 خسارت زد

کمبودها 
دامداری های کهگیلویه را

 به چالش می کشد

با اشاره به حواشی سفر خانواده رئیس مجلس
توکلی در نامه ای به قالیباف: 

شفاف سازی کنید

یارانه نان و دارو
 به هیچ وجه حذف نمی شود

2

2

یک محقق و گیاه شناس در کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

خطر انقراض برخی 
گونه های گیاهی 
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شناسه آگهی ؛   1309249   امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره 00/ 054/ 445

 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 ۰7/ ۰۲/ 14۰1     مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زير از طريق سامانه ستاد مي باشند:
1( 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



مفقودی 
 برگ سبز خودروی سواری پژو

 تیپ PARSTUS  مدل 1394  
سوخت بنزین رنگ  سفید روغنی  

به شماره انتظامی 796 ن 43 ايران 55 
  164B0048985 و شماره موتور

  NAAN11FE6FH362316 و شماره شاسی
بنام فرشته بادیان با شماره ملی 0058804862 
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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احتکار ۳2 تن برنج در کهگیلویه
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۳۲ 
تن برنج احتکار شده به ارزش ۹ میلیارد ریال در شهرستان 

“کهگیلویه” خبر داد.
سردار “کیقباد مصطفایی” در بیان جزئیات این خبر گفت: 
انجام  با  “کهگیلویه”  شهرستان  آگاهی  پلیس  ماموران 
اقدامات اطالعاتی از احتکار مقادیری برنج در یک انبار سطح 
شهر مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

انبار ۳۲ تن برنج خارجی که  از این  وی افزود: در بازرسی 
به صورت غیر قانونی احتکار شده بود کشف شد.  فرمانده 
انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد ارزش برنج های احتکار 
شده را طبق نظر کارشناسان مربوطه ۹میلیارد ریال اعالم 
و بیان کرد: با دستور مقام قضایی این انبار پلمب و محتکر 

دستگیر شده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

500 میلیارد تومان به طرح آبرسانی
 به 4 شهر کهگیلویه اختصاص یافت

فرماندار کهگیلویه گفت: 5۰۰میلیارد تومان اعتبار به طرح 
آبرسانی به 4 شهر دهدشت،چرام، لنده و سوق در کهگیلویه 

وبویراحمد تخصیص داده شد.
سید عبدالعزیز موسوی اظهار داشت: فاز اول طرح آب رسانی 
این  روستاهای  و  لنده  سوق،  دهدشت،  چرام،  شهرهای  به 
مسیر در استان کهگیلویه و بویراحمد از سد کوثر گچساران، 
تا پایان سال 14۰1  به طول ۲۸  بر اساس تعهد پیمانکار 

کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید.
شهر  تا  خیرآباد  خانه  تصفیه  از  طرح  این  نخست  فاز  در 
دهدشت باید سه ایستگاه پمپاژ و چهار مخزن اجرایی شود.

به طول ۲۰  تا چرام  از دهدشت  افزود: قطعه دوم  موسوی 
به  دهدشت  از  نیز  سوم  قطعه  و  ثقلی  به صورت  کیلومتر 
شهرهای سوق و لنده به طول ۲4 هزار و 5۰۰ متر خواهد 

بود.
فرماندار کهگیلویه تصریح کرد: پروژه  دارای پنج مخزن با 
ایستگاه  سه  شامل  و  مترمکعب   5۰۰ و  هزار   41 ظرفیت 
در  نیز  مخزن   ۲ و  احداث  مخازن  از  یکی  که  بوده  پمپاژ 

مرحله احداث است.
با اشاره به روند کند اجرایی این طرح در سالهای  موسوی 
می  بینی  پیش  اعتبارات  موقع  به  تامین  با  گفت:  گذشته 
شود تا پایان سال 14۰۲ به بهره برداری کامل برسد. پروژه 
آبرسانی از سد کوثر به چهار شهر دهدشت، سوق، چرام و 
شامل  نفر  هزار   ۲4۰ جمعیت  با  اطراف  روستاهای  و  لنده 
15۳ هزار نفر شهری و ۸7 هزار نفر روستایی با هدف تامین 

1٦ میلیون و ۹4۰ هزار مترمکعب کلنگ زنی شده است.

کمبودها دامداری های کهگیلویه را
 به چالش می کشد

شهرستان  در  دامداران  کمبودهای  و  زیرساختی  ضعف 
به چالش  را  لبنی  فرآورده های  و  تولید گوشت  کهگیلویه، 

می کشد.
و  کوه ها  و همجواری  زاگرس  قلب  در  کهگیلویه  شهرستان 
جنگل هایش با پیوند رودها و قنات ها، کشاورزی و دامپروری 
کشیده  یدک  دیرباز  از  مردمانش  اصلی  شغل  عنوان  به  را 

است.
دروازه تجارت دوران صفویه در کنار تاریخ پر فراز و نشیبش، 
مردمانی زحمت کش و نجیب را نسل به نسل پرورش داده 

و از سرد و گرم های تقویم گذرانده است.
سوق  که  است  خورده  رقم  نحوی  به  کهگیلویه  توپوگرافی 
مردمان را به سمت شغل های کشاورزی و دامپروری شاهد 

باشیم.
طی سالیان مختلف تولید با محوریت دامپروری دگرگونی های 
متعددی را در این شهرستان رقم زده است. جهت دهی به 
سمت واحدهای پروار بندی، تولید هدفمند و صنعت محور 

کم کم جایگاه روش های سنتی را گرفته است.
بخش  تولیدی  ظرفیت های  حمایت  عدم  میان  این  در  اما 
دامپروری، بیم و یاس زیادی را بر گرده دام پروران شهرستان 

وارد کرده است.
شیر  کارخانه  تعطیلی  و  کشتارگاه  نبود  تسهیالتی،  ضعف 
تنها بخشی از مشکالت این بخش از فعالین تولید است، در 
حالی که تاکید همه جانبه بر رونق تولید است، ضعف های 
مشکالت  با  را  شهرستان  دامپروری  بخش  زیرساختی 
متعددی رو به رو کرده است. در همین راستا اکوانی، مجری 
طرح مرغ تخم گذار در شهرستان کهگیلویه گفت: بیش از 
۳۰ میلیارد تومان هزینه کرده ام، اما نهاده های دامی کفاف 
نحوی  به  داشت: شرایط  ابراز  نیست. وی  تولیدمان  مراحل 
است که سهمیه نهاده ماه های بهمن و اسفندماه هنوز تأمین 
نشده است. روهنده فعال دیگر این بخش، نیز گفت: بنا به 
شرایط کمبود نهاده های دامی، وقتی از ٦ ماه مراحل تولید 
تنها 4 و نیم ماه حمایت می کنند، تصمیم به تعطیلی سه 
کارگاه تولیدی پرواربندی، بوقلمون و مرغ محلی با حداقل 
واحد   ۹ صورتیکه  در  داشت:  ابراز  وی  گرفته ایم.  نیرو   1۲
نبود  دلیل  به  اما  داریم،  شهرستان  در  بوقلمون  تولیدی 

کشتارگاه هزینه های بسیاری متحمل می شویم.
و  تولید  از  رسانه ها  حمایت  نیازمند  کرد:  تصریح  روهنده 
همینطور سازمان جهاد کشاورزی در موضوع خرید تضمینی 

گوشت مازاد هستیم.

استان کهگیلویه و بویراحمد 
200 مدرسه کم دارد

فضای  کمبود  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
آموزشی  فضای  مشکل  رفع  برای  می گوید:  استان  آموزشی 
در مناطق شهری و روستایی این استان نیاز به ساخت ۲۰۰ 

مدرسه جدید است.
سید علی احمدزاده در آئین تجلیل از معلمان نمونه کهگیلویه 
استان در دست  در  داشت: 1۰5 مدرسه  اظهار  بویراحمد  و 
احداث بوده و برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به احداث 

۲۰۰ مدرسه دیگر داریم.
 وی با بیان اینکه معلم همیشه بزرگ و عزیز بوده و این هفته 
را به همه معلمان تبریک می گویم، عنوان کرد: همه ما دست 
پرورده معلمان این مملکت هستیم خود معلمان هم پیش از 
این دست پرورده دیگر معلمان بودند به همین دلیل است که 

می گویند معلمی شغل انبیاء است.
به  خدمت  در  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
افزود:  نیست،  شبهه ای  و  شک  پرورش  و  آموزش  جامعه 
حوزه  در  است  استانی  بخشی  و  ملی  بخشی  خدمات رسانی 
انجام  استان هر کاری بتوانیم برای حوزه آموزش و پرورش 

خواهیم داد.
وی با بیان اینکه اگر دنبال رشد و ترقی و آبادانی هستیم و 
می خواهیم کشوری داشته باشیم که در رفاه و امنیت و دارای 
گفت:  کنیم،  توجه  پرورش  و  آموزش  به  باید  باشد  جایگاه 
در  هم  اعتباراتی  است،  محدود  پرورش  و  آموزش  امکانات 

اختیار ما است که تماما برای خدمت به مردم است.
حال  در  مدرسه   1۰5 حاضر  حال  در  کرد:  بیان  احمدزاده 
باید در  نیاز دارند و  این مدارس تجهیزات  ساخت است که 
از  بیش  به  استان  اینکه  ضمن  شود،  دیده   14۰1 اعتبارات 

۲۰۰ مدرسه نیاز دارد تا بتواند به وضعیت ایده آل برسد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بسیاری از مدارس 
و  تعلیم  برای  الزم  امکانات  باید  است  الزم  تجهیزات  فاقد 
نیاز است  تربیت در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد که 
جهش ملی در حوزه آموزش و پرورش ایجاد شود که مجلس 

نقش محوری در این حوزه دارد.
چه  هر  معلمان  رتبه بندی  طرح  کرد:  خاطرنشان  احمدزاده 
اعتبارات الزم و ویژه دیده شود  انجام و  سریعتر در مجلس 
دولت هم با انگیزه پای کار بیاید تا شرایط معیشتی معلمان 

دچار تغییر و تحول شود.
بتوانم کاری در جهت  اگر  استاندار  به عنوان  ابراز کرد:  وی 
رشد معیشت مردم انجام دهم دریغ نخواهم کرد اما براساس 
و  دهم  انجام  کار  می توانم  است  اختیارم  در  که  بودجه ای 
ممکن است فقط بتوانیم بخشی را جابه جا کنیم اما نیاز است 

مجلس ویژه به معلمان توجه کند.
استان  در  دولت  نماینده  عنوان  به  شد:  یادآور  احمدزاده 
رسما از معلمان و همه آنهایی که در حوزه آموزش و پرورش 
که  چرا  می کنم  عذرخواهی  می شود،  آنها  به  کمی  خدمات 

وظیفه داریم به شما خدمات رسانی کنیم.
وی در پایان از مدیرکل آموزش و پرورش خواست مشکالت 
معلمان که در سطح استان قابل رفع است احصاء تا در جهت 

رفع آنها گام برداشته شود.

توفان 2۸0 میلیارد ریال
 به کشاورزی گچساران خسارت زد

مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: باران سیل آسا و باد 
شدید در هفته گذشته ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی 

این شهرستان خسارت وارد کرد.
لیال عطار زاده افزود: این میزان خسارت از سوی کارشناسان  
محصوالت زراعی و باغی، منابع آب و خاک و امور زیربنایی 

حوزه کشاورزی گچساران برآورد شده است.
عطازاده ابراز کرد: سیالب ناشی از بارندگی رگباری  به بیش 
از 1۹۲ هکتار از اراضی زراعی و باغی این شهرستان پنج الی 

1۰۰ درصد خسارت وارد  کرد.
وی ادامه داد: در این زمینه گزارش جامعی از میزان خسارت 
به  شهرستان  این  کشاورزی  های  زیرساخت  به  وارده  های 
ستاد بحران گچساران و ستاد بحران سازمان جهاد کشاورزی 

استان ارسال شد.
 مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: بیش از ۳۲ هزار هکتار 
اراضی کشاورزی و باغی در این شهرستان وجود دارد که از 
این میزان ۲۹ هزار هکتار کشاورزی و مابقی باغی می باشد.

و  کشاورزی  محصوالت  انواع  تن  هزار   15۹ از  بیش  ساالنه 
دامی در شهرستان گچساران تولید می شود.

مربی کشتی کهگیلویه و بویراحمد
 به رقابت  های بین  المللی دعوت شد 

دبیر هیأت کشتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سجاد جوشن 
کشتی  المللی  بین  های  رقابت  به  استان  این  کشتی  مربی 
فرنگی پسران رده سنی نوجوانان جام رحیم علی آبادی دعوت 
شد.  کیهان سروش مقدم اظهار داشت: دعوت از جوشن برای 
فدراسیون کشتی  از سوی  ها  رقابت  از  دوره  این  در  حضور 

جمهوری اسالمی ایران انجام شده است. 
کشتی  المللی  بین   های  رقابت   دوره  نخستین  افزود:  وی 
فرنگی نوجوانان جام رحیم علی  آبادی )دارنده مدال  های نقره 
اردیبهشت  المپیک و نقره و برنز جهان( روزهای 1۸ و 1۹ 
 ماه 14۰1 برگزار می شود.  دبیر هیأت کشتی کهگیلویه و 
بویراحمد بیان کرد: مکان برگزاری این دوره از رقابت ها شهر 

سرخس استان خراسان رضوی است. 

برخی  گفت:  شناس  گیاه  و  محقق  یک 
و  کهگیلویه  استان  گیاهی  های  گونه  از 
قرار  انقراض  خطر  معرض  در  بویراحمد 
گرفته و یا عرصه رویش خود را از دست 

دادند.
از  می توانیم  افزود:  جعفری”  اهلل  “عزیز 
گیاه برای ایجاد شغل، بهره گیری از توان 
هوایی،  و  آب  شرایط  با  مقابله  سرزمین، 

تغییر اقلیم و خشکسالی استفاده کنیم.
در  گیاهی  های  گونه  اظهارکرد:  وی 
گفته  گونه هایی  به  انقراض  خطر  معرض 
از  بیشتر  آنها  از  بهره برداری  که  می شود 

میزان زادآوری آنهاست.
یاسوج  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 

خاطرنشان کرد: گیاه کوهی “لیزک” )بن 
سرخ( به شدت عرصه های رویشی خود را 

در استان از دست داده است.
شاخص های  طبق  کرد:  تصریح  جعفری 
در  های  گونه  از  اتحادیه جهانی حفاظت 
“آنغوزه”،  گیاهی  گونه های  خطر،  معرض 
در   “ “موسیر  و  “بادرنجبویه”  “کرفس”، 
قرار  انقراض  خطر  معرض  در  استان  این 

گرفتند.
“تره”،  “بیلهر”،  گیاهان  داد:  ادامه  وی 
حال  در  “ریواس”  و  “قارچ”  “لیزک”، 
خود  رویش  عرصه های  دادن  دست  از 
هستند و مورد آسیب قرار گرفتند که باید 
راهکارهای برای احیای این گونه گیاهی و 

امثال اینها ارائه شود.
یاسوج  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
معرض  در  گونه های  برای  کرد:  عنوان 
در  تکثیر  تخصصی  مرکز  انقراض  خطر 

استان ایجاد و راه اندازی کرده ایم.
گیاهی  ۲۲۰۰گونه  کرد:  تاکید  جعفری 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سطح  در 
وجود دارد که این گیاهان دارای خاصیت 
و  دار  اسانس  روغنی،  ده،  رنگ  دارویی، 
زینتی هستند. بیش از ۲4۰ گونه گیاهی 
و  کهگیلویه  استان  در  ایران  آندمیک 

بویراحمد رویش دارد.
وی تصریح کرد: ۳۲ گونه گیاهی اندمیک 
وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
استان  محدوده  در  و  منحصر  که  دارد 

کهگیلویه و بویراحمد هستند.
یاسوج  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
گیاهی  های  گونه  این  از  بسیاری  گفت: 
ارزش  دنایی”  “کتان  همچون  استان 

جهانی دارند.
جعفری افزود: از مجموع دو هزار و ۲۰۰ 
گونه گیاهی استان کهگیلویه و بویراحمد 
که  درحالی  هستند  دارویی  گونه   475
گیاهی  گونه   ۸۰۰ که  اروپا  قاره  کل 
دارویی دارد و در واقع یک سوم گونه های 
گیاهی دارویی ایران در استان کهگیلویه و 

بویراحمد است.
گونه  موثره  ماده  میزان  اظهارکرد:  وی 
استان کهگیلویه  های گیاهان دارویی در 
و بویراحمد جایگاه باالیی دارند به طوری 
عصاره  تیمول  در  موثره  ماده  میزان  که 
در  است   ٦4 حدود  دنایی”  “آویشن 
ایران  آویشن های  از  هیچکدام  حالی که 
موثره  مواد  تیمول  درصد   ۳۲ از  بیش 

ندارند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در 
مریم(  تیغال”)خار  “ماری  گیاه  با  رابطه 
عنوان کرد: این گیاه در مناطق گرمسیری 
دارد  بویراحمد رویش  و  استان کهگیلویه 
حدود ۳۲ درصد سیلی مارین در عصاره 
اش دارد در حالی که در گونه اصالح شده 
آن در قاره اروپا حداکثر سیلی مارین در 

این گونه گیاهی به ٦ یا هفت می رسد.
احیای سرزمین،  برای  داد:  ادامه  جعفری 
از  حفاظت  و  درآمدزایی  اشتغال،  ایجاد 
بهتر  طبیعی  منابع  و  گیاهان  جنگل ها، 
پتروشیمی در  و  پاالیشگاه  به جای  است 
گذاری  سرمایه  دارویی  گیاهان  زمینه 
مزرعه  از  دارویی  گیاه  هکتار  یک  کنیم. 
تا فرآوری می تواند برای ٦ نفر در صنایع 
و  محقق  این  کند.  ایجاد  اشتغال  وابسته 
فعالیت  با  کرد:  خاطرنشان  شناس  گیاه 
محمدی  گل  ی  زمینه  در  بنیان  دانش 
گل  گلبرگ  تن  پنج  تا  چهار  توان  می 
محمدی تولید کرد که 4۰ تا 5۰ میلیون 
تومان ارزش داشته باشد و در صورتی که 
از این میزان یک لیتر اسانس گرفته  اگر 
شود ۲۰۰ تا ۳۰۰ و با کیفیت باالتر 4۰۰ 
به صورت  اگر  دارد.  ارزش  تومان  میلیون 
دانش بنیان روی این موضوع کار شود این 
میزان را در حوزه عطر و ادکلن به چهار 
افزایش  توانیم  می  تومان  میلیارد  پنج  تا 
از  دهیم. جعفری بیان کرد: در سالی که 
سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید 
نام گذاری شده  کارآفرینی  و  بنیان  دانش 
است مسئولین و دولتمردان می توانند در 
حوزه گیاهان دارویی توجه الزم را داشته 

باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه 
تخت  توزیع  می گوید:  بویراحمد  و 
عدالت  اساس  بر  استان  در  بیمارستانی 

نبوده است.
اصحاب  با  نشست  در  غالم نژاد  محمد 
بخشی  آگاهی  داشت:   اظهار  رسانه، 
مهم ترین  از  منصفانه  رسانی  اطالع  و 
و  می رود  شمار  به  رسانه  رسالت های 
مدیران  که  هست  رسانه ها  مدد  همین 
به خرج  بیشتری  دقت  کارها  انجام  برای 

می دهند.
وی افزود: رسانه ها در ایام مبارزه با کرونا 
مبارزه  در  مردم  گسترده  مشارکت  باعث 
این  در  را  ما  درمانی  ضعف  نقاط  و  شد 
مدت از طریق رسانه گوشزد شد و باعث 

رفع این مشکالت گردید.
یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
بیان کرد: رسانه باید برای همه قلم بزند و 
درد جامعه را انعکاس بدهد، در چند سال 
اخیر رسانه های زیادی رشد کردند و حرف 
رسانه ای قابل شنیدن است که عملکردی 

فراگیر دارد.
را  ما  که  رسانه هایی  از  افزود:  غالم نژاد 
دانشگاه  ضعف  نقاط  و  می کنند  نقد 
دستگاه  یک  عنوان  به  پزشکی  علوم 
خدمت رسانی را متذکر می شوند استقبال 
اهداف  برای  مغرضانه  نقد  اما  می کنم، 

خاص را هرگز نمی پسندم.
انتصابات  به حواشی رسانه ای در پی  وی 
کرد  اشاره  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بنا  مواقع یک مسئول  برخی  در  و گفت: 

برخی  و  می کند  پیدا  تغییر  مصلحت  به 
رسانه ها از این موضوع بهره برداری خاص 
می کند، اما در قبال دیگر ضعف ها سکوت 
می کند و مطالبه گری در بخش خدمات 

عمومی دیده نمی شود.
جمهوری  نظام  در  مدیریت  افزود:  وی 
اسالمی یک موضوع سیال است و وظیفه 
ضعیف  مدیران  عملکرد  به  نسبت  داریم 

برخورد صحیح را داشته باشیم.
عصر  امروز  عصر  کرد:  بیان  غالم نژاد 
سلطه رسانه ها است و شما اصحاب رسانه 
محروم  استان  توسعه  مسیر  در  می توانید 
کهگیلویه و بویراحمد کمک شایانی کنید.

یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
علوم  دانشگاه  رجوع  ارباب  اغلب  گفت: 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  پزشکی 
که  حالی  در  هستند  اشتغال  داوطلبان 
و سوی  به سمت  درآمد  دانشگاه ها  دیگر 
پیشرفت و توسعه در بخش های تخصصی 

پیش می روند.
و  هستند  معیوب  ساختارها  افزود:  وی 

استان  در  جدیدالتاسیس  بیمارستان ها 
رسانه  اصحاب  از  که  است  اشکال  دچار 
انتظار داریم نسبت به رفع این مشکالت 
که مربوط به عموم جامعه هست مطالبه 

گری داشته باشند.
در  باشت  کرد:  نشان  خاطر  غالم نژاد 
تومان  میلیون   5۰ سال  ماه های  بهترین 
این  هزینه  صورتیکه   در  دارد  درآمد 
تومان  میلیون   7۰۰ ماه  در  بیمارستان 

است.
تخت  اشغال  بیشترین  افزود:  وی 
بیمارستانی مربوط به بیمارستان دهدشت 
دو  برخالف  شهرستان  این  در  و  است 
از تخت  شهرستان بویراحمد و گچساران 
تخت  توزیع  و  نیست  برخوردار  الزم 
عدالت  اساس  بر  استان  در  بیمارستانی 

نبوده است.
زمانی  از  کرد:  عنوان  غالم نژاد 
قالب  در  خدماتی  شرکت های  که 
خدمات رسانی در بخش بهداشت و درمان 
علوم  دانشگاه  که  شد  باعث  شدند  وارد 

پزشکی به یک بنگاه اشتغال آفرینی نگاه 
شود و حاشیه هایی ایجاد شود.

وی یادآور شد: اغلب رئیس بیمارستان های 
ما به دالیل متعدد در دادگاه درگیر پرونده 
هستند و پزشکان برای گرفتن پست هایی 
دستگاه های  شدید  نظارت  تحت  که 

نظارتی هستند تمایل ندارند.
شده  سعی  انتصابات  در  افزود:  نژاد  غالم 
و  داده ایم  قرار  تخصص  و  تعهد  را  مبنا 
شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 

اسالمی هیچ نقشی در انتصابات ندارند.
یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
سیستم  در  پاتاوه  بیمارستان  داد:  ادامه 
وزارت بهداشت هیچ گونه تعریفی نشده  و 
هیچ زمینی برای این بیمارستان در نظر 
نگرفته نشده است و بیمارستان شهرستان 

دنا فعاًل در اولویت کاری قرار دارد.
دانشکده های  شد:  یاداور  نژاد  غالم 
در  دندانپزشکی  و  پیراپزشکی  پرستاری، 
پیشرفت  درصد   75 دارای  حاضر  حال 

فیزیکی هستند.
وی افزود: ۲۰ پروژه در حوزه بهداشت و 
درمان استان کهگیلویه و بویراحمد راکد 
بوده اند و در تالش هستیم که این پروژه ها 
مجدد به مناقصه رفته و شروع بکار شوند.

وی در پایان افزود: مرگ و میر کرونا در 
استان در حال حاضر به صفر تا یک مورد 
کرونا  شیوع  ابتدا  از  و  رسیده  هفته  در 
کرونایی  فوت  مورد   1۲۸ و  هزار  تاکنون 

در استان ثبت شده است.

نماينده کهگیلويه :
 مطالبه گری 

حق قانونی معلمان است
شهرستان های  مردم  نماینده 
کهگیلویه،بهمیی، چرام  و لنده در مجلس 
رتبه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
نهایی  نتیجه  حصول  تا  را  معلمان  بندی 
نمایندگان  اساسی  های  اولویت  از  یکی 
مطالبه  کرد:  تاکید  بود  خواهد  مجلس 
قشر  این  قانونی  و  مسلم  حق  گری 

زحمتکش و فرهنگ پرور جامعه است.
حجت االسالم سید محمد موحد در آئین 
استان کهگیلویه  نمونه  معلمان  از  تجلیل 
و بویراحمد با تاکید بر اینکه مطالبه گری 
حق مسلم و قانونی معلمان  است تصریح 

داشته  مالی  دغدغه  نباید  معلم   کرد: 
اتمام  از  پس  آموزگار  یک  اینکه  و  باشد 
تامین هزینه های زندگی  در  برای  و  کار 
جستجوی تدریس در کالس خصوصی یا 
مسافرکشی باشد اصال قابل قبول نیست و 

با جایگاه رفیع آنان همخوانی ندارد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معلم 
فرهیخته استاد شهید مرتضی مطهری و 
و  تعلیم   مقدس  سنگر  مقام  واال  شهدای 
کرد:  بیان  معلم،  هفته  تبریک  و  تربیت  
معلمی شغل انبیاست و باید همگان برای 

حفظ این جایگاه بکوشند.
اینکه  بر  تاکید  با  موحد  االسالم  حجت 
است،  استثنایی  معلم  منزلت  و  جایگاه 
عنوان کرد: به واسطه همین جایگاه خاص 
برابر  در  دیگران  از  بیش  فرهنگی  جامعه 

جامعه احساس مسئولیت می کند.
معلمان  بی بدیل  نقش  کرد:  تصریح  وی 
در توسعه و پیشرفت کشور و تربیت نسل 

انقالبی و مسئول برکسی پوشیده نیست.
مجلس  در  کهگیلویه  مردم  نماینده 
همچنین به نقش موثر معلمان در مبارزه 
و  طاغوت  دوره  در  فرهنگی  و  فکری 
پیروزی انقالب اشاره کرد و اظهار داشت: 
احساس  آن  از  دفاع  امروز  شک  بدون 
مسئولیت و آرمان های انقالب نیز بر عهده 

جامعه فرهنگی است.
قاضی  یک  که  همانگونه  داد:  ادامه  وی 
برای اجرای عدالت باید بی نیاز باشد معلم 
یک  دنبال  به  برزن  و  کوی  در  نباید  هم 
مشکالت  رفع  کرد:  باشد.تاکید  نان  لقمه 
بیشتر  تعامل  نیازمند  فرهنگی  جامعه 

سران سه قوه است.
کهگیلویه،  شهرستان های  مردم  نماینده 
بهمئی، چرام و لنده، ابراز کرد: در مجلس 
مشکالت  از  مختلفی  مراحل  یازدهم 
آموزش و  مقدس  نهاد  و  فرهنگی  جامعه 
پرورش دیده شده است و از بخشی از این 
مشکالت با همکاری دولت عبور کرده ایم 
و بخش زیادی مانده که باید سران سه قوه 
و به ویژه مجلس ریل گذاری های الزم را 
بیان  موحد،  االسالم  حجت  دهد.  انجام 
کرد: به طور قطع اگر مصوبه ای در رابطه 
با جامعه فرهنگی در مجلس تصویب شود 
و  پیگیری  جد  به  نتیجه  حصول  تا  باید 
و  کند  دفاع  معلمان  حقوق  از  قد  تمام 
اجازه دهد که شان و جایگاه معلم  نباید 

زیرسوال برود.

یک محقق و گیاه شناس هشدار داد؛

خطر انقراض برخی گونه های گیاهی در استان 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
شامل  کشاورزی  محصوالت  تن  میلیون  یک  گفت: 
این  در  گذشته  سال  شیالتی  و  دامی  باغی،  زراعی، 

استان تولید و برداشت شد.
 51۰ مدت  این  در  افزود:  پور  معتمدی  علی  سید 
هزارو 4۹1 تن محصوالت زراعی، ۳۰۰ هزارو ۹1۰ 
تن باغی، 1۳۳ هزارو 41۸ تن دامی و 1۹ هزار تن 
شیالتی در این استان تولید و روانه بازارهای مصرف 

شده است.
وی بیان کرد: سطح کشت محصوالت زراعی در این 

استان بیش از 1۳۲ هزارو 511 هکتار می باشد که 
از این میزان 4۳ هزارو ۲71 هکتار آبی و ۸۹ هزارو 

14۰ هکتار دیم می باشد.
معتمدی پور اظهار داشت:  بیش از 445 هزارو 54۳ 
تن محصوالت کشاورزی در اراضی آبی و بیش از ٦4 
استان در سال گذشته  این  اراضی دیم  هزار تن در 

تولید شد.
وی سطح زیر کشت باغات کهگیلویه و بویراحمد را 
از  بیش  گفت:  و  کرد  اعالم  هکتار   574 هزارو   41
سال  استان  این  در  باغی  محصوالت  تن  هزار   ۳۰۰

گذشته تولید شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: 15 هزارو ٦۰۰ تن گوشت قرمز، ۹٦ هزار تن 
شیر خام، 1۳ هزارو ۸1۸ تن گوشت مرغ، پنج هزارو 
۲۰۰ تن تخم مرغ و یکهزارو ۸۰۰ تن عسل در سال 

گذشته در این استان تولید شده است.

و ۳۰4  میلیون  از ۲  بیش  ابراز کرد:  پور  معتمدی   
دام  راس   ۸۰۸ هزارو   11۹ سبک،  دام  راس  هزار 
سنگین، یک میلیون و ٦۰۰ راس طیور بومی و ۲۳۰ 

هزار کلنی زنبورعسل در این استان وجود دارد.
وی تعداد واحدهای صنعتی دام و طیور در استان را 
5۰۰ واحد اعالم کرد و ابراز کرد: ۲ میلیون و 5۰۰ 
تولید  واحدها  این  در  دوره  هر  در  قطعه طیور  هزار 

می شود.
ماهی  تن  هزار   1۹ از  بیش  کرد:  تصریح  معتمدی 
در سال گذشته در این استان تولید و وارد بازارهای 

مصرف شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: یکهزارو 4۹۹ میلیاردو 717 میلیون ریال در 
کشاورزی  جهاد  های  طرح  برای  جاری  مالی  سال 

استان در بخش های مختلف اختصاص یافت.

معتمدی افزود: ۸۹۹ میلیاردو ۹۸۰ میلیون ریال از 
اعتبارات سال مالی 14۰۰-14۰1بخش آب و خاک 
یافته  تخصیص  تاکنون  استان  این  کشاورزی  جهاد 

است.
و  کهگیلویه  در  کشاورزی  زمین  هکتار  هزار   ۲7۲
بویراحمد وجود دارد که 1٦۰ هزار هکتار آن زراعی 

است. 

یک میلیون تن محصول 
کشاورزی در استان

 تولید شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد:

 توزیع تخت بیمارستانی 
در استان عادالنه نیست
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متولد فروردين :
 شما از مسیری که انتظار داشتید طی شود کمی فاصله گرفتید و دور 
شده اید، اما به زودی زنگ خطری برای شما به صدا در خواهد آمد 
و شما متوجه خواهید شد اگر هوشیار باشید و صدای زنگ را بشنوید 

به مسیر درست و صحیح باز خواهید گشت. 
متولد ارديبهشت : 

شما نقشه های بیش از حد بزرگی را در سر می پروردانید البته داشتن 
رویاهای بزرگ خوب است اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود 
نه این که تنها انها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای 
که  این  نه  ببخشید  ارتقا  پله  به  پله  را  تان  زندگی  باید  ابتدا  بزرگ 
کنید.شما  اخری صعود  پله های  به  بخواهید  پله  از یک  باره  به یک 
است کمی بر سرعت  بهتر  نیز کند عمل می کنید  فعالیت هایتان  در 

فعالیت ها و کارهای زندگی تان بیافزاید.
متولد خرداد :

 شما از درون دارای افکار مثبتی هستید اما در ظاهر خود را با افکار 
منفی نشان می دهید، بهتر است درون و بیرون خود را به یک شکل 
نشان دهید نه این که درون و بیرون وجودیتان حرف های متفاوتی 
شخصیت  دو  دارای  صورت  این  در  زیرا  باشند  داشته  گفتن  برای 
مختلف می شوید، افراد دیگر به خاطر این صفت از شما دوری خواهند 
گزید. بهتر است واقعیت را قبول کنید شما فردی مهربان و دارای 

افکار مثبت هستید.
متولد تیر : امروز امکان دارد یک دوست صمیمی و یا یکی از اعضای 
با  آمدن  کنار  صورت  این  در  کند!  دخالت  کارتان  در  تان  خانواده 
احساساتتان کار کسل کننده ای خواهد بود. یک نفس عمیق بکشید 
و بعد فکر کنید ببینید که به این فرد چه می خواهید بگویید، به خاطر 

اینکه ممکن است حرف اضافی یا نادرستی از دهانتان بیرون بیاید! 
متولد مرداد : امروز شما در محل کار و یا در خانه دقت بیشتری 
دارید، چراکه کمتر دور و بر جزئیات می چرخید. در مورد روش تعادل 
برقرار کردن بین کار و تفریح به حس ششم خودتان اطمینان کنید. 
این سخن به معنای تنبل شدن نیست؛ بلکه به معنای این است که 
از روزتان نهایت استفاده را ببرید و البته شاید مجبور شوید تا عصر 

هم کار کنید.
متولد شهريور : سعی کنید به کارهایی که می توانید انجام دهید 
فکر کنید نه کارهایی که نمی توانید. می توانید از کارهای خالق و 
هم چنین رابطه ها بهره مند شوید. بودن با افرادی که در گذشته با 
آن ها معاشرت داشته اید خاطرات زیادی را زنده می کند. اگر می 
خواهید مهمانی بگیرید یا دوستی را به صرف غذا دعوت کنید اکنون 

بهترین زمان است.
متولد مهر : امروز شما مجبور هستید که کارهایتان را تمام کنید و 
واقعٌا از ته قلب نمی خواهید که این کار را بکنید و به خاطر همین 
کیفیت کار شما پایین آمده است. حتی اگر زمانی که تصمیم به انجام 
دادن کاری می گیرید قصد و نیتتان خوب باشد، اگر متوجه بشوید 
مطمئناً  کنید  کار  فقط  تفریح  برای  ساعتی  داشتن  بدون  باید  که 

خسته خواهید شد. 
متولد آبان : شما دوست ندارید در یک جنگ مغلوبه پیکار کنید اما 
ممکن است قادر نباشید که خود را از این موقعیت عقب بکشید حتی 
انرژی  امروز سیاره شما مریخ  را بکنید.  این کار  باید  بدانید که  اگر 
باالیی را از پلوتون دریافت می کند و همه نیروهای دنیا نیز نمی توانند 
شما را از رسیدن به اهداف تان بازدارند. خوشبختانه شما می توانید از 

این شدت انرژی به نفع خود استفاده کنید. 
متولد آذر : امروز به نظر می رسد کمی آشفته هستید و نمی توانید 
از اعمال تان ، نتیجه مشخصی انتظار داشته باشید. به همین خاطر 
سخت است که ذهن تان سر و سامان دهید. اگر فکر می کنید که 
تان مانع کارهای شماست،  یا همکاران  نزدیکترین دوستان  از  یکی 
سعی کنید به جای اینکه عصبی شوید و مثل آسیاب بادی دور خود 
بچرخید علت را در رفتارها واکنش های خود جستجو کنید. ظاهرا، 
موانع بسیار جدی و دشوار به نظر می رسند، حتی اگر شما آنها را در 

ذهن تان ایجاد کرده باشید و وجود خارجی نداشته باشند. 
بر  جایتان  از  سریع  شکستی  هر  از  بعد  معموال  شما   : دی  متولد 
می خیزید، و االن حتی انقدر احساس خوبی پیدا کرده اید که گویی 
همه چیز روبراه است! عجیب اینکه به خاطر وجود ماه در نشانه شما 
تحریک می شوید که سفره دل خود را باز کنید و دیگران نیز به جای 
اینکه مثبت اندیشی رو به رشد شما را متوجه بشوند، بیشتر حس 
و حال شما را می شناسند. نگران این نباشید که دیگران چه فکری 

می کنند؛ فقط تمرکز کنید.
درونی  قدرت  و  توانایی  دارای  روزها  این  در  شما   : بهمن  متولد 
به نفس شما  اعتماد  تا  امر موجب شده است  این  بسیاری هستید، 
پیش از پیش تقویت شود تا افکار و نظرات دیگران راجع به شما تغییر 
کند، هم چنین سمت و سوی جدیدی را به خود بگیرد. این مطلب 
که شما خود را باور دارید مانند یک سکو عمل می کند و شما را به 

باالترین نقطه پرتاب خواهد کرد.
باشید!!  پوست کلفت  باید مثل کرگدن  امروز شما   : متولد اسفند 
بدون هیچ دلیل واضحی حسابی  و  بیخودی  اینکه دوستانتان  برای 
بهتان سخت گیری می کنند. خوشبختانه اسلحه جادویی شما اینجا 
موثر واقع خواهد شد و آنهم توانایی شما در استفاده بهینه از انرژی 
تان است و این شما را از اعتراض هایی که در نهایت اصال هم هیچ 

کاری از پیش نمی برند مصون خواهد ساخت.

۳
فال روز 

سازمان  روانشناختی  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
ُکند  گسترش  به  نسبت  کشور  بهزیستی 
زیرساخت های خدمات روانشناختی و کلینیک های 
مشاوره نسبت به سرعت پیش بینی شده در برنامه 
روانی  اختالالت  میزان  گفت:  و  کرد  انتقاد  توسعه 
مردم فراتر از میزان مراجعات آنها برای مشورت در 

راستای بهبود کیفیت زندگی است
بهزاد وحیدنیا مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی 
رشته  اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان 
ارتباط  در  انسان ها  آینده  و  زندگی  با  روانشناسی 
بر  مبتنی  افراد  تصمیمات  از  بسیاری  گفت:  است، 

می تواند  روانشناسی  و  است  احساس  و  فکر  الگوی 
رفتار آینده آنها را پیش بینی کند؛ لذا برای رسیدن 
به زندگی بهتر الزم است انسان ها دانش کافی نسبت 
به محیط و تصمیمات خود بدست آورند؛ از طرفی، 
روانشناسی انسان ها را با کسب مهارت های الزم برای 

توسعه ارتباطات موثر توانمندتر می کند.
سازمان  روانشناختی  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
فرصت ها  از  بهره گیری  داد:  ادامه  کشور،  بهزیستی 
و مدیریت چالش های روزمره کمک می کند تجربه 
از  وقتی  پس  باشیم.  داشته  زندگی  در  بهتری 
روانشناسی صحبت می کنیم لزوماً بحث روانشناسی 
بلکه  نیست،  انسان ها  به  بیمارگونه  نگاه  یا  بالینی 
با  انسان  ماهیتی  و  فکری  فلسفه  از  فراتری  گستره 
حوزه انتخاب و عمل و آینده نگری نسبت به خود و 
دیگری شامل حال آن می شود. امروزه رویکردهای 
توانمندی  بر  متمرکز  بیشتر  روانشناسی  نوین 

کمک های  به  توجه  وی  می شود.  ترسیم  انسان ها 
را  اقلیمی  اقدامات  برای  نقشه راه  به  روانشناختی 
عبارتی  به  و گفت:  برشمرد  اقدامات سال جاری  از 
نیازهای  و  دین  فرهنگ،  ظرفیت،  بعد،  براساس  ما 
انسان ها در مناطقی که سکونت دارند از این حرفه 
ایجاب  روانشناسی  حرفه ای  اصول  بگیریم.  کمک 
می کند افراد متخصص و متعهد با شناخت کافی و 
بهره گیری از ظرفیت های بومی و محلی مداخالت را 

طراحی و به تغییر رفتار اجتماعی فکر کنند.
روانی  اختالالت  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وحیدنیا 
مشورت  برای  آنها  مراجعات  میزان  از  فراتر  مردم 
داد:  ادامه  است،  زندگی  کیفیت  بهبود  راستای  در 
پیشرفته  کشورهای  الگوی  که  است  حالی  در  این 
بیشتر مردم قبل از انتخاب با یک مشاور درخصوص 
رفتاری  اصالح  برای  و  صحبت  خود  تصمیمات 
مداخالت  نقش  البته  می کنند؛  تصمیم گیری 

تخصصی در بهبود درمان اختالالت رفتاری و کاهش 
آسیب های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.

سازمان  روانشناختی  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
بهزیستی کشور، با بیان اینکه براساس ظرفیت هایی 
کشور  بهزیستی  سازمان  اختیار  در  قانون  که 
صدور  مرجعیت  دولتی  بخش  در  است  داده  قرار 
در  و  داریم  عهده  را  روانشناسی  حوزه  مجوزهای 
و  حضوری  مشاوره های  قالب  در  غیردولتی  بخش 

غیرحضوری فعالیت می کنیم.
وی با اشاره به فعالیت بالغ بر ۳ هزار و ۲4۰ مرکز 
روان  سالمت  مراکز  کرد:  تصریح  کشور،  در  فعال 
کشور  بهزیستی  سازمان  نظارت  تحت  نیز  محلی 
را  پایه  روانشناختی  آموزش های  فعال  صورت  به 
ظرفیت های  بر  مبتنی  و  می کنند  منتقل  مردم  به 
اجتماعی با رویکرد اجتماع محور پروژه های اجتماعی 

سالمت روان را پیاده سازی می کنند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

نياز به فرهنگ ايثار و شهادت 
به مثابه نياز به اکسيژن در جامعه است

ش��خصيت آن عنصر دروني اس��ت كه هر 
جامعه اي ب��ا آن زيس��ت مي كند. ش��هدا 
شخصيت و ايثارگران قدرت مقاومت در همه 
عرصه ها را به ملت ما داده اند. براي اين كه ما 
بتوانيم اين فرهنگ را ترويج و توسعه بدهيم، 
نيازمند يک پيش نياز اساسي هستيم و آن 
هم گفتمان سازي است. يعني دروني شدن 
باورها در مدرسه، دانشگاه، بازار، كارخانه، 
حوزه و ديگر سطوح اجتماعي. بنابراين راه 

نجات جامعه و كشور 
بازگش��ت به فرهنگ 
ايثار و شهادت است. 

اما گفتمان س��ازي به 
معني دولتي س��ازي 
فعاليت هاي فرهنگي 
نيست، گفتمان سازي 
يعن��ي مردمي كردن 
و  ايث��ار  فرهن��گ 
شهادت، يعني اين كه 
اساس��اً جامع��ه ب��ه 
تنفس در فضاي ايثار 

و ش��هادت احس��اس نياز كند نه اين كه ما 
مدعي باشيم و تبليغ كنيم. نياز به فرهنگ 
ايثار و ش��هادت به مثابه نياز به اكسيژن در 
جامعه اس��ت. ما براي اينكه بتوانيم به اين 
نقطه هدف برس��يم، نيازمند ي��ک برنامۀ 
ميان مدت و بلندمدت استراتژيكي هستيم. 
بايد ثقل تالش هاي خود را متوجه مردم و 

جامعه كنيم. 
دولت بس��ترهاي گفتمان س��ازي را ايجاد 
مي كند، اما ايجاد گفتمان در درون جامعه - 
در مدرسه و خانواده - شكل مي گيرد. ما بايد 
از شبكه هاي اجتماعي كه در حال تبديل به 
آسيب هاي اجتماعي هستند، بهره ببريم و از 
طريق توليد انبوه محصوالت فرهنگي براي 
افزايش سرانۀ مصرف فرهنگي در جامعه آن 

را تبديل به يک فرصت ملي كنيم. 
از شبكه هاي اجتماعي و مجازي مي توانيم 
در جهت توليد انب��وه محصوالت فرهنگي، 
ديني و گس��ترش و ترويج ايثار و شهادت 

استفاده كنيم. اگر اين گونه نشود، ديگران 
از اين بستر براي تحريک باورهاي فرزندان 
ما استفاده خواهند كرد. جامعۀ ايران بيش 
از هر زمان ديگري به گس��ترش باورها نياز 
دارد. بايدها، دس��توري، ابالغ، بخشنامه و 
پوس��تر هس��تند اما باورها در بستر دروني 
جامعه شكل مي گيرند و آن جامعه نسبت 

به آنها احساس نياز مي كند. 
امروز بايد فيلم، سينما، سريال، موسيقي، 

تئاتر، ش��عر و رم��ان هم��ه در خدمت اين 
فرهنگ قرار بگيرند. اگر ما از دو هزار معتاد 
به دو ميليون رسيديم، اگر ما با 12 ميليون 
حاشيه نشين يا با 14 ميليون پرونده در قوۀ 
قضاييه و صدها چالش ديگر مواجه هستيم، 
محصول فاصله  اين نسل از فرهنگ ايثار و 
مقاومت است. راه نجات كشور براي عبور از 
آس��يب هاي اجتماعي بازگشت به فرهنگ 
ايثار و مقاومت است. اين يک شعار نيست 

بلكه يک باور دروني است. 
ما ام��روز بي��ش از هر زم��ان ديگ��ري به 
اسطوره هايي مانند همت، خرازي، چمران و 
ديگران نياز داريم. بايد همه  كتاب هاي ما در 
مدرسه و دانشگاه و همه  معلم ها در مسيري 
حركت كنند ك��ه بتواني��م در افق 1404 
جامعه اي اخالق مدار، داراي اعتماد به نفس، 
آينده نگر، دشمن شناس و مقاوم در مقابل 
تهاجم را داشته باش��يم و اين نيازمند يک 

برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي است. 

  غالمحسين بهبودي
شبكه هاي اجتماعي واقعيتي انكارناپذير هستند که تأثير آنها را در حوزه هاي مختلف 
فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي شاهد هستيم. گسترش فرهنگ ايثار و شهادت به 
عنوان يكي از مؤلفه هاي ارزشمند نظام اسالمي نيز همچون ساير حوزه هاي فرهنگي و 
اجتماعي در مواجهه با شبكه هاي اجتماعي تأثيرپذير هستند و مي توان از فرصت ايجاد 
شده در فضاي مجازي براي گسترش آن بهره برد. سيدرضا صالحي اميري وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي اخيراً در جمع مسئوالن و کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران سخناني 
را در همين خصوص ايراد کرده اند که بخش هاي�ي از آن را تقديم حضورتان مي کنيم. 

 زينب محمودي عالمي
شهيد حميدرضا انصاري از شهداي مدافع 
حرمي است که سابقه حضور در جبهه هاي 
دف�اع مق�دس را ني�ز دارد. او از رزمندگان 
تكليف م�داري ب�ود ک�ه در مس�ير انجام 
وظيفه هيچ عذر و بهان�ه اي را نمي پذيرفت 
و ايس�تادگي در راه و هدف نيز باعث شد تا 
زمزمه هاي هل من ناص�ر ينصرني اهل بيت 
را در زمانه جهل و لجاجت وهابي ها بشنود و 
راهي دفاع از حريم اهل بيت شود. گفت وگوي 
ما با معصومه ميرزاخاني همس�ر شهيد در 
پي آن اس�ت تا يكي از بصيرترين شيعيان 
مولي عل�ي)ع( را که جان خوي�ش را فداي 
آگاهي و بصيرت ما کرد بيش�تر بشناسيم. 

 شرط عجيب ازدواج
آشنايي ام با حميدرضا از طريق يكي از دوستان 
بود. البته او دوست برادرم هم بود و با خانواده 
ما آشنايي داشت، اما من را دقيق نديده بود تا 
اينكه يكي از همكاران شان ما را به هم معرفي 
كرد. س��ال 76 عقدمان انجام ش��د و سال 77 
ازدواج كرديم. حميدرضا متولد س��ال 48 بود 
و آن زمان 29 سال داشت. حاصل زندگي مان 
دو فرزند دختر 17 و 11 س��اله اس��ت. زماني 
كه حميدرضا به خواس��تگاري ام آمد مسئول 
كانون فرهنگي مسجد محله شان بود و خيلي 
پافش��اري داش��ت كه براي فعاليت در مسجد 
همراهي اش كنم. خيلي جالب بود كه در همان 
اوايل آش��نايي چنين شرطي داشت. مي گفت 
چون نظامي هس��تم و مأموري��ت كاري برايم 
پيش مي آيد، حاضرم با او ازدواج كنم؟ پاس��خ 
من مثبت بود چراك��ه در يک خانواده مذهبي 
بزرگ ش��ده بودم و ارزش كار آقا حميدرضا را 

خوب درك مي كردم. 
 شهادت خواسته قلبي اش بود

يكي از خواسته هاي قلبي همسرم شهادت بود. 
شهادت فقط در ظاهر خواستن نيست. كسي 
كه جوياي شهادت باش��د تالش هم مي كند. 

حميدرضا هم ت��الش مي كرد تا به ش��هادت 
برس��د. در رفتار، در گفتار و حتي روزي اي كه 
به خانه مي آورد. يا در مردم داري و... هميش��ه 
سعي مي كرد به شهادت نزديک شود. هميشه 
آماده ب��اش بود. به خ��ط واليت فقي��ه اعتقاد 
داش��ت، جاناً و م��االً در اي��ن راه كار مي كرد و 
قدم برمي داشت. حميدرضا كارشناسي ارشد 
مطالعات اس��تراتژيک داش��ت. تالش مي كرد 
جوان ها را به س��مت مسجد بكش��اند و از آنها 
نيروهاي جهادي و رزمنده بس��ازد و آرزويش 

دفاع از اسالم بود. 
 زندگي با يک شهيد 

گاهي وقتي حميدرضا   براي اس��تراحت دراز 
مي كشيد به او نگاه مي كردم و احساس مي كردم 
پيكر يک شهيد در گوشه اي از خانه مان خوابيده 
است. او رزمنده دفاع مقدس بود و شوق جهاد 

باعث شد سال 94 به س��وريه اعزام شود. البته 
از س��ال 93 ثبت نام كرده بود كه نهايتاً س��ال 
94 اولين اعزامش رخ داد. 9 ارديبهشت اعزام 
شد و 10 ماه در س��وريه حضور داشت. مرحله 
اول اع��زام دو ماهه رفت. بعدها باز اعزام ش��د 
تا نهايت��اً مرحله چهارم 22 بهم��ن رفت و 28 
بهمن به شهادت رسيد. پيكرش را سه روز بعد 
براي مان آوردند. او در استان آمر جنوب سوريه 

به شهادت رسيده بود. 
 وداع آخر

 جالب است كه خيلي احساس��اتي با موضوع 
خداحافظي برخ��ورد نكرديم. س��عي كرديم 
در خانه پي��ش بچه ها جدي باش��يم تا بچه ها 
احس��اس كمبود و دلتنگي نكنند. 22 بهمن 
چهار نف��ري ب��ا دخترانم رفتي��م راهپيمايي، 
همسرم خيلي اعتقاد به راهپيمايي22 بهمن 

داشت. ساعت س��ه و نيم پرواز داش��ت و بايد 
به سوريه مي رفت. س��ريع آمد منزل ناهارش 
را دادم و به ته��ران رفت تا از آنجا به س��وريه 
پرواز كند. م��ا بچه ها را در جري��ان اعزام هاي 
پدرشان نمي گذاشتيم. يعني همسرم مي گفت 
بچه ها ندانند راحت ترند. هرچند براي بچه ها 
مأموري��ت رفتن هاي حميدرضا عادي ش��ده 
بود. خبر شهادتش را كه آوردند نمي دانستم به 
دخترانم چطور خبر بدهم. همه اقوام يک دفعه 
به منزل مان آمدند و قرار شد مراسم منزل پدر 
و مادر شوهرم باشد. در مس��ير رفتن به منزل 
پدربزرگش��ان، داخل ماشين راجع به حضرت 
رقيه)س( و حضرت زينب)س( و حادثه كربال 
گفتم و اينكه باباي ش��ان براي دفاع از حضرت 
رقيه)س( شهيد شد. وقتي اين جمله را گفتم 

هر دو گريه كردند. 

 افتادن يک پروانه
از نحوه شهادت همسرم گفته اند كه اول تير به 
پايش مي خورد و بعد بر اث��ر انفجار خمپاره به 
شهادت مي رس��د. حميدرضا وقتي در سوريه 
حضور داشت جانشين فرمانده بود و زماني كه 
به شهادت رس��يد، فرمانده اش گريه مي كرد و 
مي گفت با شهادتش كمرم شكست.  من هميشه 
به حميدرضا مي گفتم خوش به سعادتت. برايم 
افتخار است كه مدافع حرم حضرت زينب)س( 
هستي براي همه ما تكليف است از دين و ولي 
فقيه دفاع كنيم. به عنوان سرباز امام زمان بايد 
سربازي كنيم و اگر الزم باش��د مال و فرزندان 
را فداي اس��الم كنيم. آن طور كه اسراي كربال 
مال و فرزند و جانشان را فداي اسالم كردند. هر 
وقت حميد به سوريه مي رفت وقتي چشمانم را 
مي بستم پيكرش جلوي چشمم بود. مي دانستم 
شهيد مي شود و مي دانستم سوريه جاي نا امن 
و خطرناكي اس��ت. اما افتخار مي كنم همسرم 

جواني و عمرش را براي دفاع از اسالم داد. 
 حضوري دمادم

حض��ور ش��هيد را در لحظه لحظ��ه زندگي ام 
احساس مي كنم. هميشه در زندگي ام هست، 
گاهي كه مشكلي باشد مي گويم دستم را بگير. 
من و بچه ها خواب هاي خوبي از ايشان ديديم. 
مي دانم جايش خوب است. خوشا به سعادتش 
با سعادتمندي و ش��هادت رفت و به آرزويش 
رسيد. مردمي كه براي امام حسين)ع( سينه 
مي زنند بايد بدانند امام زمان به س��رباز واقعي 
احتياج دارد تا حكومت عدل الهي ايجاد شود. 
بايد براي سربازي امام زمان خودشان را آماده 
كنند. شهيد مطهري مي گفت ش��مر زمان را 
بشناسيد. يعني بايد دشمن زمان را بشناسيم 
و آن وقت براي امام حسين)ع( عزاداري كنيم. 
در واقع حميدرضا يزيديان زمان را شناخت و 
عازم سوريه شد. وظيفه ما عالوه بر اينكه امام 
زمان مان را بشناسيم اين است كه زمينه ظهور 
را فراهم كني��م. زماني كه ام��ام و ولي فقيه را 

بشناسيم زمينه ساز ظهور هستيم. 

جانب�از حات�م ش�يرازي زاده کارمن�د 
دانش�گاه علوم پزش�كي و مس�ئول مالي 
مرکز بهداش�ت مازن�دران اس�ت. حاتم از 
آن دس�ت نوجوان هايي بود که در س�ن کم 
راه�ي جبهه هاي نب�رد مي ش�دند. او تنها 
16 سال داشت که اواخر س�ال 64 به جبهه 
رف�ت و آن ق�در از محي�ط خالصان�ه آنجا 
خوشش آمد که تا آخر جنگ در جبهه ماند. 
گفت و گوي ما ب�ا اين جانباز دف�اع مقدس، 
برگي از تاريخ کش�ورمان را در ب�ر دارد که 
در آن نوجوان ها خيلي زود مرد مي ش�دند. 

فضاي خانواده ش�ما چگونه بود که در 
اوان نوجواني به جبهه رفتيد؟

ما در روستاي ننه كران شهرستان نمين استان 
اردبيل زندگي مي كرديم. زمان پيروزي انقالب 
پدرم از اردبي��ل مهاجرت كرد و ب��ه مازندران 
رفتيم. ايشان در قائمشهر ماهي فروشي باز كرد 
و رزق حالل كسب مي كرد. خانواده ما سنتي 
و عادي بود اما من اعتقاداتم چيز ديگري بود. 
ما سه برادر و چهار خواهر و اصالتاً آذري زبان و 
بزرگ شده قائمشهر بوديم. پذيرش جنگ براي 

خانواده هاي ما مثل خيل��ي ديگر از خانواده ها 
س��خت بود. رفتن ما به جبهه معل��وم بود اما 
برگش��تن معلوم نبود. به همي��ن دليل مادرم 
برايش سخت بود من در سن كم به جبهه بروم 
اما هر طور شده در 16 سالگي به عنوان داوطلب 

بس��يجي به جبهه رفتم. اولين بار به سردشت 
اعزام ش��دم. يكي از دوس��تانم 10 روز پس از 
اعزام در سردش��ت شهيد ش��د. عادل ولي پور 
اول دبيرستان همكالس من بود. وقتي دوستم 

شهيد شد روحيه مجاهدانه بيشتري گرفتم. 

چن�د م�اه در جبه�ه بودي�د و چطور 
مجروح شديد؟

من ماه ها در جبهه حضور داشتم و 25 درصد 
مجروحيت دارم. با داماد بزرگمان مس��ابقه 
جبهه داش��تيم. در عمليات هاي كربالي 4، 
5، 10، والفج��ر 10، بيت المقدس و مرصاد 
حضور داش��تم. 5 بار مجروح شدم؛ از ناحيه 
دست راست، دست چپ، زانوي راست، چپ 
و... نهايتاً اواخر جنگ در تک فاو هم مجروح 
شدم. يادم است در دومين اعزامم در كربالي 
4 غواص بودم. مجروح شدم اما به رغم اينكه 
شنوايي ام را از دست دادم از همان بيمارستان 
خودم را به مرحله دوم كربالي5 رس��اندم. تا 
15 شهريور سال 67 يعني يک و ماه و نيم بعد 
از جنگ هم در منطقه بودي��م چون گردان 
عاش��ورا بودم مقر اصلي ما هفت تپ��ه بود. از 
كردس��تان تا فاو هر منطقه اي خط داشتيم 

مي رفتيم. 
اگ�ر مي ش�ود م�ا را مهمان يك�ي از 

خاطرات جبهه کنيد. 
خوب اس��ت يادي از دوستان ش��هيدم كنم. 
براي ب��ار دوم كه تحت عنوان گردان عاش��ورا 

به منطقه رفتم س��نم خيلي كم بود. همرزمم 
شهيد ش��جاع الدين ادياني 45 ساله بود. واقعاً 
با قرآن خواندنش آرامش مي گرفتيم. يا شهيد 
داوود مظفري شب قبل عمليات كربالي آنقدر 
چهره اش نوراني ش��ده بود ك��ه تمام بچه هاي 
گروه��ان از او حالليت مي گرفتند ت��ا از همه 
ش��فاعت كند. اكنون او جزو قافله شهداست و 

ان شاءاهلل شفيع همه ما. 
االن ک�ه غبط�ه روزه�اي ش�يرين 
رزمندگ�ي را مي خوريد، اگر ش�رايط 
مهيا ش�ود دوس�ت داريد ب�ه عنوان 
مدافع حرم ب�از رخت رزمندگي به تن 

کنيد؟ 
بله، خيلي دوست دارم يک رزمنده مدافع حرم 
باشم. دلم مي خواهد براي دفاع از حرمين اعزام 
شوم. جهاد دوباره افسوس و حسرتي است كه 
از پايان جنگ در دلم دارم. به مادرم مي گويم 
مادرم مرا حالل نكردي كه شهيد نشدم. چون 
در موقعيت هاي مختلف اميد به برگشت نبود 
متأسفانه همسفر كاروان شهدا نشدم. خداوند 
ما را شايسته شهادت ندانست و به نوعي مانديم 

تا عذاب اين دنيا را بكشيم. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم سردار »حميدرضا انصاري« در آستانه 28 بهمن اولين سالگرد شهادتش

يزيديان زمان را شناخت و عازم سوريه شد

7| روزنامه جوان |  شماره 5029 سه ش��نبه 26 بهمن 1395 | 16 جم��ادي االول 1438 |

88498481ارتباط با ما

  نمايي از نمايش پهلواني رزمندگان در جبهه 

قاب ماندگار

گفت وگوي »جوان« با رزمنده  جانباز حاتم شيرازي 

افسوس شهادت هنوز در دلم سنگيني مي کند
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حل جدول 3082

واکنش پلیس به ویدیوی زورگیری 
مسلحانه از زنی در شهریار

به دنبال انتشار ویدیویی از زورگیری مسلحانه سه مرد از 
زنی جوان که محل وقوع آن در شهرستان شهریار غرب 
استان تهران اعالم شده بود، معاون فرهنگی و اجتماعی 
فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از تشکیل تیمی 

ویژه برای شناسایی و دستگیری این افراد خبر داد.
سرهنگ مهدی سرپناه، در واکنش به انتشار این ویدیو 
اظهار کرد:  درپی انتشار این ویدیو در فضای مجازی که 
ظهیری،  کیوان  سردار  است،  شده  نیز  برانگیز  واکنش 
از  ویژه ای  تیم  تهران،  استان  غرب  انتظامی  فرمانده 
از  تخصصی  پلیس های  مجرب  ماموران  و  کارآگاهان 
موضوع  این  به  رسیدگی  مامور  را  آگاهی  پلیس  جمله 

کرده است. 
اقدام مجرمانه در شهرک وایین  این  اینکه  بیان  با  وی 
خط  شهروندان  امنیت  گفت:   است،  داده  رخ  شهریار 
قرمز پلیس است و با این افراد حتما قاطعانه برخورد و 

جزئیات آن به مردم اطالع داده خواهد شد.

سارقان ۳0 میلیاردی شرکت خصوصی 
بازداشت شدند

از  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه  رییس   
دستگیری اعضای باند چهار نفره که ۳۰ میلیارد ریال 
از اموال شرکتی را در شمال تهران سرقت کرده بودند، 

خبر داد.
و  بیست  باره گفت:  این  در  سرهنگ، سعید مجیدی 
هشتم اسفندماه سال گذشته کارآگاهان دایره مبارزه 
بردند  پی  پلیس   این  چهارم  پایگاه  اماکن  سرقت  با 
با همکاری  تازگی  به  از سارقان حرفه ای  نفر  که دو 
یکدیگر مرتکب سرقت شده و بدین ترتیب تردد این 
افراد تحت کنترل در آمد و نتیجه تحقیقات انجام شده  

به مرجع قضائی اعالم شد.
وی افزود: با دستور قضائی هر دو متهم در مخفیگاهشان 
دستگیر و در بررسی از مخفیگاه متهمان تعدادی اموال 
مسروقه همچون کامپیوتر، دسته چک و سفته کشف 

و متهمان به سرقتی بودن این اموال اعتراف کردند.
از  دیگری  در شاخه  اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
تحقیقات پلیسی مالک این اموال شناسایی و به این 
پایگاه دعوت شد، تصریح کرد: مال باخته اظهار کرده 
زعفرانیه  محدوده  در  خصوصی  شرکتی  مدیرعامل 
شرکتش  از  گذشته  سال  ماه  بهمن  در  است،  تهران 
 14 طال،  مقداری  اموال  این  بر  عالوه  و  شده  سرقت 
دستگاه تلفن همراه و ۹ دستگاه کامپیوتر به ارزش ۳۰ 
میلیارد ریال  توسط راننده و سه سرنشین یک دستگاه 

خودروی تیبا سرقت شده است.
رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران افزود: متهمان 
که چاره ای جز به اعتراف نداشتند به سرقت از شرکت 
مال باخته با همکاری دو همدستشان اعتراف کردند و 
با شناسایی سارقان متواری، سایر اعضای این باند در 
مخفیگاهشان دستگیر و تعدادی از اموال مسروقه نیز 

در این مکان کشف شد.
سرهنگ مجیدی به معرفی متهمان به مرجع قضائی 
اشاره کرد و گفت: کشف سایر جرایم احتمالی متهمان 

در دستور کار قرار دارد.

خبر

جدول 3083

یک دکترای تخصصی روانشناسی و مدرس 
انتظارات  گفت:  همدان  آزاد  دانشگاه 
با  فرزندان  مقایسه  و  والدین  از حد  بیش 
افزایش  موجب  همکالسی ها،  و  همساالن 
دانش آموزان می شود  تشویش  و  اضطراب 
در صورتیکه برای کاهش اضطراب امتحان 
در فرزندانمان بر توانایی آنان تأکید کنیم 
و  شود  تقویت  آنان  نفس  به  اعتماد  تا 
انتظارات خود را با توانایی های فرزندانمان 

هماهنگ کنیم.
اضطراب  کرد:  اظهار  قره خانی،  احمد 
امتحان پدیده ای رایج در بین دانش آموزان 
عملکرد  با  زیادی  بسیار  ارتباط  که  است 
موفق یا شکست تحصیلی دارد و می توان 
احساس  از  ناشی  امتحان،  اضطراب  گفت 
آموزان  دانش  در  درماندگی  و  ناکارآمدی 
خصوص  در  فرد  که  هنگامی  و  است 
کارآیی و توانایی ذهنی خود در موقعیت 
به  شود  اضطراب  و  نگرانی  دچار  امتحان 
عملکرد  افت  و  کاهش  موجب  که  نحوی 
شده  امتحان  اضطراب  دچار  شود،  واقعی 

است.
دارای  دانش آموز  کرد:  تصریح  قره خانی 
بخوبی  که  است  فردی  امتحان،  اضطراب 
فرا  را  و کالسی  و موضوعات درسی  مواد 
گرفته اما به دلیل اضطراب قادر به نوشتن 
و بیان دانسته ها در امتحان نیست و این 
را  قبلی  آموخته های  یادآوری  اضطراب، 
دچار اختالل کرده و عملکرد فرد را مختل 

می کند.
در  امتحان  اضطراب  اینکه  بیان  با  وی 
سنین 1۰ تا 1۲ سالگی شکل می گیرد و 
تا دوران بزرگسالی و تحصیالت دانشگاهی 
دختران  داد:  ادامه  می کند،  پیدا  ادامه 

پسران  از  مضطرب تر  امتحان،  زمینه  در 
این  در  نیز  فرهنگی  عوامل  که  هستند 

موضوع بی تأثیر نیست.
این دکترای تخصصی روانشناسی در رابطه 
با علل اضطراب برای امتحان، توضیح داد: 
علل اضطراب امتحان را می توان ناشی از 
انتظارات والدین  با فرزند و  روابط والدین 
عامل  خانواده  البته  دانست  کودکان  از 
مهمی در ایجاد اضطراب به شمار می آید. 
انتظارات والدین عالوه بر این که می تواند 
مالک موفقیت و شکست دانش آموز باشد 

ممکن است اضطراب آفرین باشد.
انتظارات بیش از حد  ادامه داد:  قره خانی 
و  همساالن  با  فرزندان  مقایسه  و  والدین 
و  اضطراب  افزایش  موجب  همکالسی ها، 
تشویش دانش آموزان می شود به خصوص 
انتظارات بیش از اندازه ای که بدون توجه 
باشد  کودک  استعدادهای  و  توانایی ها  به 
موجب افزایش اضطراب امتحان و عملکرد 

ناموفق می شود.
مدارس  میان  ارتباط  با  رابطه  در  وی 
خاص و ارتباط دانش آموزان، مطرح کرد: 
و  دولتی  نمونه  تیزهوشان،  مدارس  وجود 
با شرایط ویژه که برای ورود به  مدارسی 
گذرانده  ویژه  آزمون های  است  الزم  آنها 
شود و انتظارات والدین از فرزندان در این 
حتی  و  امتحان  اضطراب  میزان  ارتباط، 

اضطراب را در دانش آموز، باال می برد.
همدان،  واحد  آزاد  دانشگاه  مدرس  این 
روانی  حالت  اضطراب  کرد:  خاطرنشان 
است که در تعامل والدین با کودک ممکن 
بدون  اولیاء  برخی  و  یابد  گسترش  است 
کودک  استعدادهای  و  عالئق  به  توجه 
فشار  تحت  موفقیت  کسب  برای  را  آنها 

قرار می دهند و یا والدین آرزوهای تحقق 
نیافته خود را به فرزندانشان القا می کنند 
استعداد  و  عالئق  با  هماهنگی  هیچ  که 
آنها ندارد از طرفی انتظارات معلم به ویژه 
عملکرد  بر  مثبت  آثار   ، مثبت  انتظارات 
تحصیلی دانش آموز دارد و انتظارات نابجا 
استعداد  و  توانایی ها  به  توجه  بدون  و 

دانش آموز، سبب ایجاد اضطراب می شود.

نیز  امتحان  دشواری  داد:  ادامه  قره خانی 
است  امتحان  اضطراب  در  مهمی  عامل 
به شکست  اغلب  دشوار،  امتحانی  مواد  و 
تجربه  هر  و  می شود  منجر  دانش آموز 
اضطراب  میزان  افزایش  باعث  شکستی 
شکست  مکرر  تجربه های  و  می شود 
موقعیت  در  و  شده  اضطراب  ایجاد  باعث 
فرآیندی  چنین  که  می کند  بروز  امتحان 

می شود  کننده  ناتوان  اضطراب  سبب 
ترس  و  وحشت  محیط  ایجاد  همچنین 
در جلسه برگزاری امتحان برای جلوگیری 
ایجاد  از عوامل مهم  نیز  از احتمال تقلب 

اضطراب امتحان در دانش آموزان است.
برای  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
فرزندانمان  در  امتحان  اضطراب  کاهش 
به  اعتماد  تا  کنیم  تأکید  آنان  توانایی  بر 
را  انتظارات خود  تقویت شود،  آنان  نفس 
با توانایی های فرزندانمان هماهنگ کنیم، 
باشیم،  نداشته  از حد  بیش  توقع  آنان  از 
کسب  برای  آنان  تالش های  کنیم  سعی 
موفقیت های هرچند کوچک را قدر بدانید، 
فیزیکی و  را تشویق کنیم و شرایط  آنان 
عاطفی مناسبی را در ایام امتحانات برای 

فرزندان فراهم کنیم.

آسم دهمین عامل عمر
 از دست رفته ایرانیان

می  ایران  آلرژی  و  آسم  انجمن  رئیس 
دست  از  عمر  عامل  دهمین  آسم  گوید: 
این  ایران شناخته شده و شدت  رفته در 
این  حاشیه  و  شهرها  کالن  در  بیماری 

مناطق در حال افزایش است.
آمارهای وزارت بهد اشت، درمان و آموزش 
جمعیت  در  است  آن  گویای  پزشکی 
کودکان و نوجوانان حدود 11 درصد و در 
به  مبتال  درصد   ۹ بالغین حدود  جمعیت 
آسم بوده،  شهر اهواز در استان خوزستان 
گروه های  همه  در  آسم  به  ابتال  صدر  در 
استان  آن  از  پس  و  دارد  قرار  سنی 
سیستان و بلوچستان، تهران و اراک نیز از 

متوسط کشوری آمار باالتری دارند.
برنامه تشخیص و درمان آسم  برای نظام 
توسط  بهداشتی  مراقبت های  در  شبکه 
وزارت بهداشت تدوین شده که به صورت 
اجرا  حال  در  شهرستان   7 در  آزمایشی 

است.
 5۰ و  کودکان  درصد   ۹۰ در  آسم   
است  آلرژیک  نوع  از  بزرگساالن  درصد 

حشرات،  وجود  گیاه،  و  گل  گرده های  و 
پشم  و  پرمرغ  از  بالش ها  محتویات 
و  گربه  و  سگ  با  همزیستی  گوسفند، 
آلودگی هوا از مهمترین عوامل بروز آلرژی 

و آسم هستند.
 تحقیقات نشان می دهد، بیماری آسم در 
مناطقی که کمبود ویتامین D وجود دارد 
در  زیادی  تاثیر  ویتامین  این  است.  شایع 
بهتر  دارد.  جنین  ایمنی  سیستم  تکامل 
بارداری  دوران  طول  در  مادران  است 
شیر کافی نوشیده و از مکمل های غذایی 
تا خطر  D دریافت کنند  ویتامین  حاوی 
کمتر  کودکشان  در  آسم  بیماری  ایجاد 
شود. همچنین کودکان مادرانی که دچار 
هستند  افسردگی  و  اضطراب  استرس، 
می شوند.  مبتال  آسم  به  بیشتر  بار   1/۳
استرس باعث تغییر رفتار مادران می شود 
و در سال های اول زندگی کودک منجر به 

تغییراتی در سیستم گوارشی او می شود.
ازجمله  آسم  افزود:  معین  مصطفی 
بیماری های شایعی است که برای تمامی 
تا کهولت  از شیرخوارگی  گروه های سنی 
حال  در  کرده،  ایجاد  را  زیادی  مشکالت 
در  نفر  میلیون   ۳۰۰ حدود  در  حاضر 

این بیماری رنج می برند  از  سراسر جهان 
و طی ۲۰ سال اخیر این بیماری در میان 
گروه های سنی مختلف، بخصوص کودکان 

افزایش چشمگیری داشته است.
بیماری  آسم  اگرچه  داشت:  اظهار  وی 
مشکالت  می تواند  نیست،  خطرناکی 
زیادی  هزینه  و  بیماران  برای  را  بسیاری 
کلی  به طور  و  کند  ایجاد  جامعه  برای  را 
کنترل آسم درحین سادگی احتیاج مداوم 
به کنترل و پیگیری دارد، که ممکن است 

سال ها طول بکشد.
تغییر  دلیل  به  امروزه  داد:  ادامه  معین 
روستایی  زندگی  شیوه  از  زندگی  سبک 
به شهری در دنیای امروز، شاهد گسترش 
همچون  مزمن  و  غیرواگیر  بیماری های 
هستیم،  گذشته  به  نسبت  آلرژی  و  آسم 
به  درصد   7 تا   5 بین  ساله  هر  بطوریکه 

میزان شیوع آسم افزوده می شود.
تصریح  آلرژی  و  آسم  تخصص  فوق  این 
جزء  آسم  شیوع  نظر  از  ما  کشور  کرد: 
می شود  محسوب  دنیا  میانه  کشورهای 
اما مسئله مهم این است که این بیماری 
است.  بیماری مزمن در کشور  شایع ترین 
پذیر  برگشت  تنگی  درحقیقت  آسم 

حمله  زمان  در  که  است  هوایی  راه های 
بیمار دچار تنگی مجاری تنفسی و تنگی 
عدم  کرد:  خاطرنشان  وی  می شود.  نفس 
نگهداری حیوانات مودار مثل سگ و گربه 
و اجتناب از مواد خوشبوکننده و عطریات 
تند و تیز و عدم نگهداری از گلهای معطر 
به  آلوده  از محیط های  و همچنین دوری 
در  بهداشتی  توصیه های  از  سیگار  دود 
چون  است  آسم  به  مبتال  بیماران  مورد 
این مواد غالبا از محرکهای آسم به شمار 
می روند. وی تاکید کرد: البته آسم بیماری 
دراین  وراثت  نقش  اما  نیست  واگیرداری 
در  یعنی  دارد  زیادی  اهمیت  بیماری 
صورت وجود سابقه آسم درخانواده باید به 
فکر اصالح محیط زندگی در جهت کاهش 

و کنترل عوامل بیماری زا باشیم.
دود  با  محیطی  تماس  معین،  گفته  به 
سیگار، تماس شغلی با آالینده ها، آلودگی 
روی  و  مردم  زندگی  الگوی  تغییر  و  هوا 
آوردن بیش از حد به زندگی شهرنشینی 
و دوری از طبیعت، استفاده از مواد غذایی 
آماده که در آن ها به وفور از مواد افزودنی 
استفاده می شود باعث افزایش شیوع آسم 

شده است.

چه عواملی باعث اضطراب در ایام امتحانات می شود؟

اختالالت روانی مردم 
فراتر از میزان مراجعات آنها

 برای مشاوره است



برنده ارز 4200 تومانی 
رانت خوارها و دالل ها بودند

حذف یارانه پنهان 
به نفع اقشار ضعیف  است

صفحه )4(صفحه )4(

ارز  موضوع  اینکه  بیان  با  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
ترجیحی را باید در دولت خاتمی انجام می دادیم و نکردیم، گفت: 
این اصالح در دولت روحانی مبدل به اصالحات دردناک و در دولت 
به  امر را  این  سیزدهم تبدیل به جراحی شده است و اگر دوباره 
عضو  لیالز  سعید  می شود.  عضو  قطع  به  منجر  بیندازیم  تعویق 

شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت وگو با خبرنگار...

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: شفاف شدن 
یارانه ها به نفع اقشار ضعیف جامعه است و از این طریق می توان 
کمک بیشتر و بهتری برای پرداخت یارانه ها به جامعه هدف کرد.

گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  زنگنه  محسن 
ساالنه در کشور ما حداقل هزار هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به 

بخش های مختلف از جمله انرژی کاالهای اساسی و ... 
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توزیع تخت های بیمارستانی 
در استان عادالنه نیست 

چه عواملی
 باعث اضطراب در

 ایام امتحانات می شود؟

استان کهگیلویه و بویراحمد 
200 مدرسه کم دارد

کمبود  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
مشکل  رفع  برای  می گوید:  استان  آموزشی  فضای 
این  و روستایی  مناطق شهری  آموزشی در  فضای 

استان نیاز به ساخت ۲۰۰ مدرسه جدید است.
سید علی احمدزاده در آئین تجلیل از معلمان نمونه 
کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: 1۰5 مدرسه در 
استان در دست احداث بوده و برای رسیدن به نقطه 

مطلوب نیاز به احداث ۲۰۰ مدرسه دیگر داریم.
 وی با بیان اینکه معلم همیشه بزرگ و عزیز بوده و 
این هفته را به همه معلمان تبریک می گویم، عنوان 
مملکت  این  معلمان  پرورده  دست  ما  همه  کرد: 
هستیم خود معلمان هم پیش از این دست پرورده 

دیگر معلمان بودند به همین دلیل است...

احمد توکلی در نامه ای خطاب به رییس مجلس و نمایندگان 
با اشاره به حواشی پیش آمده برای سفر خانواده قالیباف به 
رئیس  اعتبار  به  مسئله  این  کنیم  قبول  اگر  نوشت:  ترکیه 
مجلس آسیب زده است )که زده است( تنها راه، شفافیت تمام 
ماجرا است. این وظیفه دکتر قالیباف است که با شفاف سازی 

ابهامات را از رئیس مجلس بزداید.
به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
رییس محترم و نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسالمی

سالم علیکم
روزی ابوذر برای دیدن سلمان به خانه وی رفت پس از دقایقی 
سلمان  بخوریم؟  تا  داری  خانه  در  چیزی  پرسید  سلمان  از 
سفره اش را آورد و برای ابوذر باز کرد. فقط نان در آن بود. 
نان  خورش  تا  نداری  نمک  پرسید  خورد  که  ای  لقمه  چند 
کنم؟ سلمان پاسخ داد: چند لحظه صبر کن تا برایت بیاورم. 
آفتابه اش را برداشت و به مغازه محل رفت و آن را فروخت و 
مقداری نمک به خانه آورد و بر سفره نهاد. ابوذر چون سیر شد 
دست به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو را شکر می کنم 
که قناعت کردم. سلمان که بر سر خواسته ابوذر که مهمانش 
بود راضی بود آفتابه اش را گرو بگذارد تا مهمان را اکرام کرده 
باشد ولی وقتی ابوذر خود را قانع تلقی کرد ، راضی نشد ارزش 
های اسالمی مخدوش شود و برادر دینی اش ماهیت ارزش 
اسالمی را تغییر دهد. به او گفت: اگر قناعت کرده بودی آفتابه 

برادرت به گرو نمی رفت!
قصد نداشتم درباره رفتار خانواده یک مسئول بلندپایه سخن 
بگویم، ولی مطالبی گفته شده که در آنها وزنی را که خداوند 
به امور و اشیا بخشیده در دفاع از آقای دکتر قالیباف یا حمله 
به وی مراعات نشده است، و به این دلیل این نامه خطاب به 
اهمیت  همین  خاطر  به  است.  شده  نوشته  مردم  نمایندگان 
گوینده یا موضوع نباید از بررسی این کج روی چشم پوشید.

دیده  احترام  قابل  های  از شخصیت  مواضعی  فرایند  این  در 
شده که روش های مورد قبول خودشان  را نیز رعایت نکردند. 
الِْمیَزاَن  َوَوَضَع  َرَفَعَها  َماَء  َوالسَّ اقتضای  به  تا  دانستم  وظیفه 
قالیباف  دکتر  آقای  به  نسبت  بغض  و  حب  در  کنم  تالش 

موازین اسالم دستمالی نشود.
قالیباف گرفت،  الیاس  آقای  را  بهترین موضع  نسبی  به طور 
زمان ابراز موضع و محکوم کردن رفتار چنان بود که صدق در 

موضعگیری به چشم می آمد.
چند نکته را متذکر شوم:

نابخشودنی خواند و برای  با صراحت تام سفر را  الیاس   – 1
کرد.  منتشر  اش  بیانیه  در  را  خبر  چند  پدر  ساختن  مصون 
موکدا  مردم  از  عذرخواهی  ضمن  بود.  مخالف  سفر  با  پدر 
از  حال  عین  در  دانست.  ضروری  نیز  را  خانواده  عذرخواهی 
مردم درخواست کرد خطای فرزند را به اسم پدر ننویسند و بر 
این واقعیت تاکید کرد که سفر به آبروی پدر آسیب وارد کرد

۲ - ایراد مهمی نیز در این موضع گیری هست که در ادامه 
از آن یاد می کنم.

غالبا طرفداران تالش کرده اند که موضع را مبهم و غیرقابل 
را  ترکیه  از  خرید  و  سفر  این  همچنین  و  بدانند   قضاوت 
غیرقابل اعتنا و امری عادی اعالم کنند که اکثریت مردم این 

قبیل سفر ها را دارند.
۳ – یک وجه مهم کجروی جانبداران، کوچک خواندن ماجرا 
حنیف،  ابن  عثمان  به  ای  نامه  در  السالم  علیه  علی  است. 
چنان  ثروتمندی  سور  در  شرکت  خاطر  به  بصره  استاندار 
غیر  و  شیعیان  است  قرن   15 که  کرد  عثمان  به  حمالتی 
عثمان  از  را  امیرمومنان  شدید  مالمت  و  تند  انتقاد  شیعیان 
می خوانند. گناه استاندار این بود که در مهمانی شرکت کرد 

که پابرهنگان از آن رانده و شکم بارگان بر آن خوانده بودند.
»اگر می  خواستم هر آینه می  توانستم به عسل مصّفا، و مغز 
گندم، و بافته های  ابریشم راه برم، اما چه بعید است که هوای  
نفسم بر من غلبه کند، و حرصم مرا به انتخاب غذاهای  لذیذ 
وادار نماید در حالی  که شاید در حجاز یا یمامه کسی  زندگی  
کند که برای  او امیدی  به یک قرص نان نیست، و سیری  شکم 
را به یاد نداشته باشد یا آنکه شب را با شکم سیر صبح کنم 
در حالی  که در اطرافم شکمهای  گرسنه، و جگرهایی  سوزان 

باشد.«
وقتی پذیرش دعوت ثروتمندی این چنین علی را به خشم می 
آورد که تازیانه مالمت را بر سر استاندارش می کوبد معلوم می 
شود که امروز امیر مومنان اگر می خواست ماله کشان ماجرا را 
مالمت کند کمتر از این نمی گفت. البته اگر عثمان ابن حنیف 

را بشناسید ادعای ما مستحکم تر می شود.
از آن در رکاب  عثمان در جنگ احد و تمام غزوه های بعد 
پیامبر بود. او در جنگ های امیر مومنان مانند جنگ جمل 
شرطة  اعضای  از  سهل  برادرش  و  عثمان  داشت  شرکت 
الخمیس یعنی از یاران ویژه امام علی بودند. امام رضا درباره 
عثمان می فرماید: عثمان در پیروی علی وفادار بود و تا آخر 

عمر در مشی خویش تغییری نداد.
این مقام عثمان که امام معصوم تا پایان عمرش را امضا می 
آقای  به  نسبت  باالتری  جایگاه  در  را  وی  القاعده  علی  کند 
قالیباف قرار می دهد. حال عثمان را با آقای قالیباف مقایسه 
مهمانی یک  پذیرش  با  ترکیه  از  لباس  و زشتی خرید  کنید 
ثروتمند بسنجید. آیا گمان می کنید امیر مومنان در حادثه 

امروز کمتر از زمان خویش خشمگین می شد؟
گناه  بودن  نابخشودنی  درستی  به  قالیباف  الیاس  آقای 
تنگ،  معیشت  گرفتار  مردم  دردناک  وضع  به  را  اطرافیانش 
الیاس  آقای  موضع  حتی  که  جانبداران  داند.  می  مربوط 

قالیباف را نپذیرفتند
آیا از مسکنت مردم شریف ایران مطلع نبودند؟
آیا جانبداران از فقر مردم ایران بی خبر بودند؟

آن ها بچه های کار را ندیده اند؟
آن ها از متالشی شدن کانون های خانوادگی به خاطر نداشتن 

حتی یک سرپناه حلبی بی خبر بوده اند؟
وقتی فرزند صاحب ماجرا در بیانیه اش وضع اقتصادی مردم را 
چنان تصویر می کند که حتی اگر خرید چند تکه لباس بوده 
تنگناهای  با  به خاطر هم زمانی   را  قالیباف آن  الیاس  باشد 
شدید معیشتی مردم ایران نابخشودنی می شمارد. چرا برخی 

از  جانبداران سعی کردند که موضوع را بی ارزش جلوه دهند؟ 
آیا آن ها گمان می کنند این افراط و تفریط  در برخورد با 
باال  در  که  بود  آنی  از  بیش  تفریط  و  افراط  تلخ  حادثه  این 
متذکر شدیم. این که کسی بگوید واردات چمدانی از ترکیه: 
پنهانی ترین وجه زندگی مسئوالن است و نباید سرک بکشیم 
از بی اطالعی گوینده است یا اگر گفته شود تنها حکومت می 
تواند به فرد متهم به فساد حمله کند و همین کار حکومت 
را هم مشروط به پرهیز از جار و جنجال، سرک نکشیدن وبه 
کار گرفتن شنود و کنترل، پس چه توجیهی برای کار علی 
دارد که به مالک می فرماید برای کنترل کارگزارانت جاسوس 
بگمار. و اگر اطالعاتی که جاسوسان از یک کارگزار می دهند 
با هم سازگار بود منتظر شاهد نمان؟ بله امام علی این پنهان 
به  راجع  اما  دانست  می  الزم  مردم  عیوب  به  راجع  را  کاری 

مسئولین خیر!
ِخَیانَة  إِلَی  یََدُه  بََسَط  ِمْنُهْم  أََحٌد  َفإِْن  االَْْعَواِن،  ِمَن  تََحفَّْظ 
اْجَتَمَعْت بَِها َعلَْیِه ِعْنَدَک أَْخَباُر ُعُیونَِک، اْکَتَفْیَت بَِذلَِک َشاِهداً، 
َعَملِِه،  بَِما أََصاَب ِمْن  َوأََخْذتَُه  بََدنِِه،  الُْعُقوبََة فِی  َعلَْیِه  َفَبَسْطَت 

َِّة، َوَوَسْمَتُه بِالِْخَیانَِة، َوَقلَّْدتَُه َعاَر التَُّهَمِة. ثُمَّ نََصْبَتُه بَِمَقاِم الَْمَذل
اخبار  و  گشود  خیانت  به  دست  ایشان  از  یکی  گاه  هر   
جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی 
دادند، همین خبرها تو را بس بود. باید به سبب خیانتی که 
است،  کرده  که  کاری  از  و  بیازاری  تنبیه  به  را  تنش  کرده 
بازخواست نمایی. سپس، خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت 

بر او زنی و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی!
و  جرائم  تنها  نه  حکمت،  شهر  بر  دری  )ع(،  علی  بنابراین 
بلکه  کند،  می  اجتماعی  را  کارگزاران  و  زمامداران  تخلفات 
بلکه  کشد،  می  سرک   تنها  نه  اندازد.  می  راه  جاروجنجال 
کار  به چه  شنود  بدون  )جاسوسی  گیرد  می  بکار  هم  شنود 

می آید؟( نه تنها مجازات می کند، بلکه آبرو می برد.
که  گوید  می  چنین  مردم  ی  درباره  ای  نامه  در  )ع(  علی 
چنین  این  فاسد  و  متخلف  کارگزاران  درباره  نامه  همان  در 
مردم  در  می گوید:”  )ع(  علی  دهد  می  دستور  سختگیرانه 
عیوبی  هست که حکومت  در پوشاندن آن عیوب از همه کس 
سزاوارتر است، پس دررابطه با عیوبی  که از مردم بر تو پنهان 
است کنجکاوی  مکن، چرا که فقط در آنچه از عیوب مردم نزد 
تو معلوم است وظیفه اصالح داری ، و نسبت به آنچه از عیوب 
تا می   تو پنهان است خداوند داوری  می  کند. پس  بر  مردم 
توانی  عیوب مردم را بپوشان، تا خداوند عیوب تو را که عالقه 

داری  از مردم پوشیده بماند پرده پوشی  کند.”
گفته  مکررا  جانبداران  از  برخی  و  قالیباف  الیاس  بیانیه  در 
شده است که مسئله روشن نیست و یا گفته شده است خرید 
فالن و بهمان چیز نبوده است. اگر قبول کنیم این مسئله به 
اعتبار رئیس مجلس آسیب زده است )که زده است( تنها راه، 

شفافیت تمام ماجرا است .
این وظیفه دکتر قالیباف است که با شفاف سازی ابهامات را 
از رئیس مجلس بزداید. این کافی نیست که وی قبل از سفر 
می  تجربه ایست  با  که شخصیت  او  زیرا  باشد  کرده  مخالفت 
دانست که چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد او باید مانع 
سفر می شد. در این باره نکات دیگری هم هست که به فرصت 

دیگری موکول می کنیم.«

معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: یارانه 
از  هیچکدام  برای  و  هیچ وجه  به  دارو  و  نان 
یارانه شان  و  نمی شود  قطع  مردم  اقشار 

سرجای خودشان باقی می مانند.
در  خبر  شبکه  در  حضور  با  مخبر  محمد   
گفت وگویی با اشاره به شرایط جنگ اوکراین 
و روسیه و کمبود مواد غذایی که به دنبال این 
شرایط  اینکه  گفت:  است،  آمده  پدید  جنگ 
منطقه چگونه خواهد شد و چند سال با این 
که  بود  خواهیم  روبرو  منطقه  در  وضعیت 
عرضه مواد غذایی را دچار مشکل کرده است، 

هنوز اطالع دقیقی نداریم.
وی افزود: معتقدم اگر پنجاه درصد شعارهایی 
شده  اجرا  بودند  کرده  مشخص  رهبری  که 
دولت  این  نداشتیم.  مشکل  اینهمه  بود، 
عمل  را  خود  جدی  وظایف  و  کارها  از  یکی 
است.  داده  قرار  آقا  حضرت  شعارهای  به 
اینکه مقام معظم رهبری این موضوع اقتصاد 
قرار  اخیر  سال  چند  در  خود  تاکید  مورد  را 
دلیل  به  و  دارد  فراوانی  اهمیت  داده اند، 
جنگ  در  که  همه گیری  و  مضاعف  درگیری 
آن  می آید،  پیش  مردم  همه  برای  اقتصادی 
را با جنگ نظامی متفاوت می کند و به همین 
اقتصادی  بر موضوع جنگ  دلیل هم رهبری 

تاکید داشته اند.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: تا االن 
توجه  مدیون  داشته ایم  که  موفقیتی  هر  هم 
به سخنان رهبری بوده است. رهبری انقالب 
بر خنثی سازی تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد 
اقتصاد  از  آنچه  به  البته  ما  داشته اند.  تاکید 
نرسیده ایم  هنوز  داشته ایم  نظر  در  مقاومتی 
اما تا همین حدی که عمل شده است، منجر 
به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه ما بوده 

است.
نامطلوبی  اقتصادی  شرایط  یادآوری  با  مخبر 
با آن ها آغاز به کار کرد،  که دولت سیزدهم 
شدیم  موفق  سیزدهم  دولت  در  ما  افزود: 
کاالهای اساسی را به نقطه مناسبی برسانیم و 
از پول نفت خودمان کشور را اداره کنیم نه با 

استقراض. در مذاکرات هم اینها ...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
می گوید: توزیع تخت بیمارستانی در استان بر اساس 
با  نشست  در  غالم نژاد  محمد  است.  نبوده  عدالت 
اصحاب رسانه، اظهار داشت:  آگاهی بخشی و اطالع 
به  رسانه  رسالت های  مهم ترین  از  منصفانه  رسانی 
شمار می رود و همین مدد رسانه ها هست که مدیران 

برای انجام کارها دقت بیشتری به خرج می دهند.
باعث  کرونا  با  مبارزه  ایام  در  رسانه ها  افزود:  وی 
مشارکت گسترده مردم در مبارزه شد و نقاط ضعف 
درمانی ما را در این مدت از طریق رسانه گوشزد شد 

و باعث رفع این مشکالت گردید....

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

2

2

2 4

رئیس جهاد کشاورزی گچساران عنوان کرد:

توفان 2۸0 میلیارد ریال
 به کشاورزی گچساران

 خسارت زد

کمبودها 
دامداری های کهگیلویه را

 به چالش می کشد

با اشاره به حواشی سفر خانواده رئیس مجلس
توکلی در نامه ای به قالیباف: 

شفاف سازی کنید

یارانه نان و دارو
 به هیچ وجه حذف نمی شود

2

2

یک محقق و گیاه شناس در کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

خطر انقراض برخی 
گونه های گیاهی 

3

شناسه آگهی ؛   1309249   امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره 00/ 054/ 445

 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 ۰7/ ۰۲/ 14۰1     مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 

پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زير از طريق سامانه ستاد مي باشند:
1( 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

امام علی علیه السالم
ُة الَقلِب . ُة الَعقِل ، َوالِعلُم ُحجَّ إّن األََدَب ُحجَّ

ادب ، حّجت خرد است ، و دانش ، حّجت دل.

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

مطالعات نشان می دهد؛

احتمال انتقال کووید ۱۹ از طریق هوا 
۱000 برابر سطوح است

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد احتمال 
تنفس  که  هوایی  طریق  از   1۹ کووید  به  ابتال 
می کنید، 1۰۰۰ برابر بیشتر از سطوحی است که 

لمس می کنید.
محققان دانشگاه میشیگان نمونه های هوا و سطح 
اطراف محوطه دانشگاه خود را آزمایش کردند و 
دریافتند احتمال استنشاق ذرات ویروس بیشتر 

از برداشتن آنها از انگشتان است.
»ریچارد نیتزل«، سرپرست تیم تحقیق، توضیح 
تا  گرفتیم  تصمیم  ما  مطالعه،  این  »در  داد: 
تماس های احتمالی با کروناویروس را در چندین 

محیط دانشگاه بررسی کنیم.«
درس،  کالس های  دفاتر،  شامل  محل ها  این 
سالن  و  اتوبوس  تریا،  کافه  نمایش،  فضاهای 

بدنسازی بود.
مربوط  اطالعات  از  همچنین  »ما  افزود:  نیتزل 
تخمین  برای  دانشگاه  کووید 1۹  عفونت های  به 
اندازه گیری های  با  مرتبط  عفونت  احتمال 

محیطی خود استفاده کردیم.«
معرض  در  گرفتن  قرار  کلی  »خطر  گفت:  او 
ویروس در همه مکان هایی که اندازه گیری کردیم 

کم بود.«
ما  نتایج  حال،  این  »با  کرد:  خاطرنشان  وی 
نشان می دهد که خطر ابتالء به عفونت ناشی از 
استنشاق بسیار باالتر از تماس با سطوحی مانند 
دستگیره درها، کیبورد، میز، سینک و کلیدهای 

نور است.«
در مجموع، بیش از ۲5۰ نمونه از هوا جمع آوری 
از لحاظ کروناویروس  آنها  از  شد که 1.٦ درصد 
نمونه سطحی هم  بر 5۰۰  بالغ  از  بودند.  مثبت 

1.4 درصد مثبت بودند.
 75 که  بود  ورزشگاه  محیط  مخاطره آمیزترین 
تمام  از  درصد   5۰ و  هوا  نمونه های  از  درصد 

نمونه های سطح مثبت بودند.
با این وجود، نتایج نشان می دهد که مردم باید 
بیشتر نگران خطر استنشاق ویروس کرونا باشند 

تا خطرات ناشی از دست زدن به سطوح.

محققان سوئیسی می گويند؛

ویتامین D و ُامگا۳ ریسک ابتال 
به سرطان را کاهش می دهند

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که ترکیبی از 
ویتامین D با دوز باال، اُمگا۳ و تمرینات قدرتی 
ساده در خانه می تواند به کاهش خطر ابتال به 
سرطان در بزرگساالن سالم 7۰ سال و باالتر تا 

٦1 درصد کمک کند.
ترکیبی  فواید  که  است  مطالعه ای  اولین  این 
سه مداخله بهداشت عمومی مقرون به صرفه را 
برای پیشگیری از سرطان های تهاجمی آزمایش 

می کند.
تیم  سرپرست  فراری«،  بیشوف  »هایک  دکتر 
تحقیق از بیمارستان دانشگاه زوریخ در سوئیس، 
می گوید: »جدای از توصیه های پیشگیرانه مانند 
سیگار نکشیدن و محافظت در برابر نور خورشید، 
از  پیشگیری  بر  که  عمومی  بهداشت  تالش های 

سرطان تمرکز دارند، محدود هستند.«
تالش های  »امروزه  کرد:  خاطرنشان  وی 
تا  مسن تر  و  میانسال  افراد  بین  در  پیشگیرانه 
حد زیادی به اقدامات غربالگری و واکسیناسیون 

محدود می شود.«
مطالعات نشان داده است که ویتامین D از رشد 
طور  به  می کند.  جلوگیری  سرطانی  سلول های 
تبدیل سلول های  از  است  اُمگا ۳ ممکن  مشابه، 
به سلول های سرطانی جلوگیری کند و  طبیعی 
نشان داده شده است که ورزش عملکرد سیستم 
کاهش  را  التهاب  و  می بخشد  بهبود  را  ایمنی 
می دهد، که ممکن است به پیشگیری از سرطان 

کمک کند.
روزانه  مصرف  تأثیر  مطالعه،  این  در  محققان 
ویتامین D۳ با دوز باال، مکمل های اُمگا ۳ روزانه 
و یک ورزش قدرتی ساده در خانه را به تنهایی و 
به صورت ترکیبی بر روی خطر ابتالء به سرطان 
باال  به  سال   7۰ بزرگساالن  روی  بر  تهاجمی 

آزمایش کردند.
فرانسه،  سوئیس،  در  که  ساله  سه  آزمایش  این 
آلمان، اتریش و پرتغال برگزار شد، شامل ۲157 

شرکت کننده بود.
بیشوف فراری گفت: »نتایج نشان می دهد که هر 
سه درمان )ویتامین D۳، امگا ۳ و ورزش( فواید 
تهاجمی  سرطان های  خطر  کاهش  بر  تجمیعی 

دارند.«
تک  مزیت  یک  دارای  درمان ها  این  از  یک  هر 
هم  با  درمان  سه  هر  وقتی  اما  بودند،  کوچک 
ترکیب شدند، مزایا از نظر آماری معنی دار شدند 
 ٦1 تا  را  سرطان  خطر  کلی  کاهش  محققان  و 

درصد مشاهده کردند.
بیشتر  مطالعات  به  نیاز  بیان  با  فراری  بیشوف 
مقایسه های  بر  مبتنی  اگرچه  ما،  »نتایج  گفت: 
متعدد است و نیاز به تکرار دارد، اما ممکن است 

برای کاهش بار سرطان مفید باشد.«

باید نظارت بر شبکه توزیع کاالها 
افزایش یابد

مجلس  در  شوراها  و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  عضو  یک 
شورای اسالمی تاکید کرد: اگر حرکت ما در حوزه کشاورزی و 
صنایع تبدیلی دانش بنیان شود شاهد رشد بهره وری خواهیم 

بود که نتیجه آن کنترل تورم است.
سطح  در  تورم  کنترل  راهکارهای  به  اشاره  با  حدادی  علی 
در  نقدینگی  رشد  تورم  های  ریشه  از  یکی  کرد:  بیان  کشور 
سطح کشور است که باید جلوی آن گرفته شود. استقراض از 
بانک مرکزی نیز یکی از عوامل مهم دیگر است که خوشبختانه 
رئیس جمهور به طور جدی ورود کرده تا جلوی آن را بگیرد. 
تقویت پایه پولی کشور نیز یکی از راهکارهای مهم برای کنترل 

تورم است که باید به آن توجه شود.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر الزم است که مدیریت 
جامع و کامل بر روی شبکه توزیع کاالها اعمال گردد. متاسفانه 
و  اساسی  توجه  باید  است.  معیوب  کاالها  توزیع  شبکه  امروز 
ریشه ای به شبکه توزیع کاالها شود. بخشی از کاالهای اساسی 
در گمرک رسوب شده و نیازمند یک مدیریت صحیح و اقدام 

به موقع در این حوزه هستیم.
نماینده مردم ساوجبالغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: زمانی است که می گوییم کاالهای اساسی 
کاالهای  امروز  اما  شود.  می  متفاوت  شرایط  که  ندارد  وجود 
که  است  این  مهم  بحث  دارد.  وجود  کشور  در سطح  اساسی 
باید به موقع کاالهای اساسی از مبدا به مقصد رفته و در اختیار 
باید  توزیع  شبکه  اصالح  کنار  در  گیرد.  قرار  کننده  مصرف 

نظارت دقیقی نیز اعمال گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: مادامی که نظارت و کنترل بر شبکه 
توزیع ضعیف باشد هر کسی یک تصمیمی برای خود اتخاذ می 
کند. آنگاه ما می بینیم هرکسی هر نرخی که می خواهد تعیین 
می کند. زمانی که یکپارچگی در نظارت باشد و قیمت ها ثبات 
داشته باشند، دیگر دست سودجویان کوتاه شده و شاهد تنظیم 

بازار به دنبال آن کنترل تورم خواهیم بود.
کرد  را  تمام تالش خود  بودجه 14۰1  در  افزود: مجلس  وی 
گذشته  های  دولت  در  بعضا  نیفتد.  اتفاق  بودجه  کسری  تا 
خوشبختانه  بود.  شده  تورم  به  منجر  اوراق  توزیع  غلط  نحوه 
برداشته  روند  این  اصالح  در جهت  درستی  گام  جدید  دولت 
است. توزیع اوراق خودش نقش موثری در کنترل تورم دارد. 
ما در  اگر حرکت  تولید هدایت شود.  به سمت  باید  نقدینگی 
حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی داشن بنیان باشد شاهد رشد 
بهره وری خواهیم بود که نتیجه آن کنترل تورم است. باید یک 
تورم در کشور حاکم  برای کنترل  انگیزه کافی  و  اراده جدی 

شود. تیم اقتصادی دولت وظیفه سنگینی بر عهده دارد.

حذف یارانه پنهان 
به نفع اقشار ضعیف  است

شفاف  گفت:  مجلس  تولید  جهش  ویژه  کمیسیون  سخنگوی 
شدن یارانه ها به نفع اقشار ضعیف جامعه است و از این طریق 
می توان کمک بیشتر و بهتری برای پرداخت یارانه ها به جامعه 

هدف کرد.
گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  زنگنه  محسن 
ساالنه در کشور ما حداقل هزار هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 
 ... و  اساسی  کاالهای  انرژی  جمله  از  مختلف  بخش های  به 

پرداخت می شود.
وی افزود: پرداخت این یارانه ها با هدف کمک به اقشار آسیب 
و  اقشار ضعیف  که  است  این  واقعیت  اما  می شود  انجام  پذیر 
متوسط جامعه کمترین سهم را از این یارانه ها دارند و اقشار 
ثروتمند و مرفه جامعه هستند که بیشترین بهره و استفاده را 

از این یارانه می برند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: طبیعی است 
که شفاف شدن یارانه ها به نفع اقشار ضعیف جامعه است و از 
به جامعه  بهتری  و  بیشتر  به کمک  اقدام  این طریق می توان 

هدف برای پرداخت یارانه ها کرد.
حذف  و  یارانه ها  شدن  شفاف  اگر  کرد:  خاطرنشان  زنگنه 
یارانه های پنهان به درستی اجرا نشود نه تنها کمکی به اقشار 
ضعیف جامعه نمی کند بلکه موجب وارد آمدن فشار بیشتر به 

این قشر می شود.
خوبی  بسیار  قانون  یارانه ها  هدفمندی  قانون  شد:  یادآور  وی 
است اما عدم نگاه جامعه به این قانون و تکه تکه کردن آن و 
همچنین نگاه بخشی به این مصوبه در حوزه اجرا باعث شد تا 

ما را از هدف اصلی  خود برای اجرای این قانون دور کند.
کرد:  تصریح  مجلس  تولید  جهش  ویژه  کمیسیون  سخنگوی 
طبق این قانون بنا بود تا قیمت حامل های انرژی واقعی شود و 
منابع حاصل از این آزادسازی قیمت ها به اقشار ضعیف جامعه 
تخصیص یابد اما در این چند سال دیدیم که حامل های انرژی 
گران شد و در عین حال منابع حاصله به دست اقشار ضعیف 
جامعه نرسید لذا اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها فشار 

بیشتری را به اقشار ضعیف جامعه وارد کرد.
زنگنه در پایان یادآور شد: اگر ما بخواهیم آزادسازی یارانه ها و 
شفاف کردن آن برای اقشار ضعیف جامعه مفید باشد باید یک 
نگاه راهبردی و جامع به حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم و از 

نگاه های بخشی پرهیز کنیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ »سوئد«؛ بهشت تروریست ها در شمال اروپا

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد:

 یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی شود
معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: یارانه 
هیچکدام  برای  و  هیچ وجه  به  دارو  و  نان 
یارانه شان  و  نمی شود  قطع  مردم  اقشار  از 

سرجای خودشان باقی می مانند.
در  خبر  شبکه  در  حضور  با  مخبر  محمد   
گفت وگویی با اشاره به شرایط جنگ اوکراین 
دنبال  به  که  غذایی  مواد  کمبود  و  روسیه  و 
اینکه  گفت:  است،  آمده  پدید  جنگ  این 
شرایط منطقه چگونه خواهد شد و چند سال 
با این وضعیت در منطقه روبرو خواهیم بود 
را دچار مشکل کرده  غذایی  مواد  که عرضه 

است، هنوز اطالع دقیقی نداریم.
درصد  پنجاه  اگر  معتقدم  افزود:  وی 
بودند  کرده  مشخص  رهبری  که  شعارهایی 
این  نداشتیم.  مشکل  اینهمه  بود،  شده  اجرا 
خود  جدی  وظایف  و  کارها  از  یکی  دولت 
داده  قرار  آقا  حضرت  شعارهای  به  عمل  را 
این موضوع  اینکه مقام معظم رهبری  است. 
اقتصاد را مورد تاکید خود در چند سال اخیر 
قرار داده اند، اهمیت فراوانی دارد و به دلیل 
در جنگ  که  همه گیری  و  مضاعف  درگیری 
اقتصادی برای همه مردم پیش می آید، آن را 
با جنگ نظامی متفاوت می کند و به همین 
اقتصادی  دلیل هم رهبری بر موضوع جنگ 

تاکید داشته اند.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: تا االن 
توجه  مدیون  داشته ایم  که  موفقیتی  هر  هم 
به سخنان رهبری بوده است. رهبری انقالب 
بر خنثی سازی تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد 
اقتصاد  از  آنچه  به  البته  ما  داشته اند.  تاکید 
نرسیده ایم  هنوز  داشته ایم  نظر  در  مقاومتی 
اما تا همین حدی که عمل شده است، منجر 
به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه ما بوده 

است.
نامطلوبی  اقتصادی  یادآوری شرایط  با  مخبر 
که دولت سیزدهم با آن ها آغاز به کار کرد، 
شدیم  موفق  سیزدهم  دولت  در  ما  افزود: 
کاالهای اساسی را به نقطه مناسبی برسانیم 
کنیم  اداره  را  نفت خودمان کشور  پول  از  و 
نه با استقراض. در مذاکرات هم اینها )طرف 
یا  مذاکرات  محتاج  ما  که  فهمیدند  مقابل( 
البته هم رهبری و هم  و  نیستیم  نتیجه آن 
مذاکرات  رسیدن  نتیجه  به  دنبال  به  دولت 

ولی با حفظ عزت و اقتدار ملی است.
وی یادآور شد: دولت وقتی آغاز به کار کرد 
تورم در 5۰ درصد بود اما االن به ۳5 درصد 

رسیده است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 

یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی شود، 
اظهار کرد: برای نان سنتی یارانه ای در نظر 
به  باید   گرفته شده که طبق مصوبه مجلس 
صورت کاالبرگ  الکترونیکی پرداخت شود  و 
برای کاالهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه 
در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت ها جبران 

شود.
از  بخشی  باالتر  درآمد  با  اقشار  افزود:  وی 
هزینه تأمین این کاالها را پرداخت می کنند 
به طور  جامعه  کم درآمد  و  نیازمند  اقشار  اما 
و  می برند  بهره  کمک هزینه ها  این  از  کامل 
آنها  آرامش  تعلق می گیرد،  آنها  به  که  پولی 

را تأمین می کند.
قبل  کمک هزینه ها  این  اینکه  بیان  با  مخبر 
سرپرستان  حساب  به  قیمت ها  آزادسازی  از 
خانوار واریز خواهد شد، اظهار کرد: در کنار 
جامعه  پایین  دهک های  برای  تمهیدات  این 

سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
مخبر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی 
اقالم در هفته اخیر، اظهار کرد: منشأ گرانی 
طرح  و  بودجه  قانونی  الزامات  کاالها  برخی 
اساسی  ترجیحی کاالهای  ارز  موضوع حذف 
است. دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول 
فروردین 14۰1 اقدام به حذف ارز ترجیحی 
ماه  و  نوروز  ایام  در  آنکه  برای  ولی  می کرد 
رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار 

در آن مقطع صورت نگرفت.
سویی  از  افزود:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق 
و گاز و افزایش ارزش افزوده کاالها و نیمایی 
شدن عوارض گمرکی، به طور طبیعی تورم و 

گرانی به بازار تحمیل می شد.
کاالهای  قیمت  افزایش  کرد:  تاکید  وی 
اساسی در دنیا هم شرایط را به گونه ای کرده 
برای  اروپایی  برخی کشورهای  بود که حتی 
اولین بار برخی کاالها را سهمیه بندی کردند. 
دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی 
و برای جلوگیری از کمبود کاالهای اساسی و 
همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کاالها، 
جهت دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار 

قرار داد.
یک  تولید،  بخش  در  اینکه  افزود:  مخبر 
شرکت 5۰ هزار میلیارد تومان در یک سال 
بلکه  نبوده  فعالیتش   از  ناشی  می کند،  سود 
خدمات  و  اولیه  مواد  که  بوده  آن  به خاطر 
ارزان دریافت می کرد و آن را به صورت آزاد 

می فروخت یا صادر می کرد.
داد:  ادامه  جمهوری  رئیس  اول  معاون 

کالن  درآمدهای  باعث  رانت  از  بهره مندی 
برای واردکنندگان  و برخی شرکت ها شده اما 

بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.
اقشار  بر  گرانی ها  تأثیر  به  اشاره  با  وی 
به  گرانی ها  گرچه  کرد:  تصریح  کم درآمد 
اما دهک های  فشار می آورد  ملت  آحاد  همه 
را  آسیب  بیشترین  کم درآمد  بسیار  و  پایین 

می بینند.
با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز 4۲۰۰  مخبر 
گفت:  یارانه ها،  عادالنه  توزیع  و  تومانی 
سوی  از  فضاسازی  باعث  اقتصادی  جراحی 
می برند  کالن  رانت های  که  می شود  کسانی 
و به همین دلیل برای دولت ها هزینه داشته 
است. اگر ارز ترجیحی  در مقطعی که نرخ ارز 
1۲ هزار تومان بود حذف می شد هزینه های 
کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ 
ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو 

گذشت .
از  کرد:  تاکید  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
در  که  می خواهیم  نخبگان  و  دلسوزان  همه 
اقتصادی، دولت را یاری دهند و  این اصالح 
برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز 4۲۰۰ 
با  را  تولید کشور  بود و  تومانی مغایر عدالت 
چالش مواجه کرد و هیچ سودی برای مردم 

نداشت.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه  سبد خانوار 
را هزینه مسکن تشکیل می دهد، افزود: دولت 
و  دارد  هزینه  این  کاهش  برای  تمهیداتی 
اقتصادی  توان  افزایش  موجب  اقدامات  این 

خانوارها می شود. از جمله این اقدامات  تعیین 
مالیات برای 5٦۰ هزار خانه خالی شناسایی 
برای  مسکن   ودیعه  کمک   پرداخت  شده، 
اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن 
نهضت  اجرای   و  ملی  اقدام  طرح  نیمه تمام  

ملی مسکن است.
مخبر با بیان اینکه یکی از مواردی که تولید 
بانک  از  دولت  استقراض  می کند،  نقدینگی 
دولت ها  همیشه  کرد:  اظهار  است،  مرکزی 
نه تنها  امروز  اما  بودند  مرکزی  بانک  بدهکار 
از  بلکه  نکرده  استقراض  سیزدهم  دولت 
مصمم  دولت  است.  بستانکار  مرکزی  بانک 
به جهت دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری 
از خلق پول توسط بانک هاست که قطعاً آثار 

خوبی برای جامعه خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: دولت 
با تهیه طرحی جدید  به دنبال آن است که 
نیمه تمام  طرح های  تکمیل  در  را  مردم 

برزمین مانده مشارکت دهد.
اساسی  کاالهای  ذخایر  وضعیت  درباره  وی 
مردم  از  کرد:  اظهار  کشور،  راهبردی 
کاالهای  ذخایر  نگران  مطلقاً  که  می خواهیم 
اساسی نباشند. رئیس جمهوری نیز طی دو 
مردم  برای  خوبی  خبرهای  آینده  شب  سه 
ترجیحی  ارز  تخصیص  نحوه  اصالح  درباره 
خواهد داشت. دولت سیزدهم مصر است همه  
عزتمندانه  همه  و  شود  توزیع  عادالنه  منابع 
در  ناتوان  و  محتاج  کسی  و  کنند  زندگی 

تأمین معیشت نباشد.

اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
به  یارانه  تخصیص  موضوع  در  سودجو  افراد  برخی 
کاالهای اساسی سوء استفاده می کنند، گفت: دولت  
یارانه های  اصالح  و  ترجیحی  ارز  مدیریت صحیح  با 
خواهد  کوتاه  را  سودجویان  و  دالالن  دست  پنهان 

کرد.
محمد صفایی در مورد اصالح ارز ترجیحی، گفت:با 
حذف کل یارانه ها موافقم به شرطی که دولت بتواند 
به نحو احسن این موضوع را مدیریت کند و اقشار کم 

درآمد در این ماجرا آسیب نبینند.
داشت:  بیان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
به  یارانه  تخصیص  موضوع  در  سودجو  افراد  برخی 
با  دولت   می کنند،  استفاده  سوء  اساسی  کاالهای 
یارانه های  اصالح  و  ترجیحی  ارز  صحیح  مدیریت 
پنهان دست دالالن و سودجویان را قطع خواهد کرد 
یابد.  اختصاص  درآمد  کم  اقشار  به  پنهان  یارانه  تا 
نماینده مردم گناباد گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید 
اساسی  تامین کاالهای  بیشتری، مدیریت  با جدیت 
از جمله لبنیات و گوشت را در دستور کار خود قرار 
دهد  و مانع صادرات دام شود تا شاهد افزایش قیمت 
گوشت در کشور نباشیم. وی با اشاره به سامانه رفاه 
ایرانیان بیان داشت: در این سامانه که تحت نظارت 
وزارت کار است،اطالعات اقتصادی همه  افراد جامعه 
اصالح  سامانه،  این  از  استفاده  با  شده،  جمع آوری 
در  و   شود  واقع  موثر  بخش  این  مدیریت  و  یارانه 
مجموع می توان گفت که اصالح یارانه ها با مدیریت 

صحیح به رونق اقتصاد کمک می کند.
داده  اجازه  دولت  به   14۰1 سال  بودجه  قانون  در 
مصارف  جدول   )1۸( ردیف  سقف  معادل  تا  شد، 
منابع  تأمین  طریق  از  را  قانون  این   )14( تبصره 
کاالهای  واردات  برای  ترجیحی  ارز  التفاوت  مابه 
اختصاص  پزشکی  مصرفی  دارو،تجهیزات  اساسی، 
سبد  از  را  کاالیی  دارد  قصد  دولت  دهد،چنانچه 
قانونی  ترتیبات  قبال  نماید،باید  حذف  ترجیحی  ارز 
جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساسی 
را از طریق کاال برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از 
طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام 
رسانده باشد،به طوری که افراد بتوانند این کاالها و 
پایان شهریور 14۰۰ و در سقف  به نرخ  خدمات را 

سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

مسقیم  پرداخت  با  دولت  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر   
بر  است،  مردم  به  آن  عادالنه  توزیع  بدنبال  یارانه 
برای  استانداران  اثرگذار  و  فعاالنه  حضور  ضرورت 
اجرای هر چه مطلوب تر طرح جایگزینی ارز ترجیحی 

و هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد.
 احمد وحیدی در نشست ویدئوکنفرانسی با استانداران 
اصلی،  مولفه های  از  یکی  کرد:  تصریح  کشور  سراسر 
و  نخبگان  مردم،  سازی  همراه  و  عمومی  افکار  اقناع 
ترجیحی  ارز  جایگزینی  طرح  اجرای  در  ها   اتحادیه 

است.
وی طرح جایگزینی ارز ترجیحی با پرداخت مستقیم 
یارانه را به  منظور عادالنه شدن پرداخت یارانه ها مورد 
بحث و بررسی قرار داد و از استانداران خواست همه 
امکانات و ظرفیت ها را برای اجرای آن به کار گیرند.

وحیدی در این نشست با تشریح سیاست های دولت 
مردمی در حفظ و تقویت توان معیشتی مردم تصریح 
کرد: مجموعه دولت با پرداخت مسقیم یارانه به دنبال 

توزیع عادالنه آن به مردم است.
وزیر کشور با مهم شمردن نقش و جایگاه استانداران 
در اجرای اهداف کالن دولت گفت: استانداران به سهم 
سازی  همراه  عمومی،  افکار  اقناع  و  توجیه  در  خود 
چه  هر  اجرای  ضرورت  برای  ها  اتحادیه  و  نخبگان 

سریعتر طرح، نقش تعیین کننده و کلیدی دارند.
نمایندگان  عنوان  به  استانداران  کرد:  اضافه  وحیدی 
عالی دولت در استان ها باید بیش از گذشته در بحث 
قیمت گذاری و نظارت بر کنترل قیمت های مصوب، 
ایفای نقش داشته  از احتکار و قاچاق کاال  جلوگیری 

باشند.
وی با اشاره به تالش های معاندانه دشمنان در موج 
سواری علیه طرح پرداخت یارانه مستقیم به مردم بر  
به مردم  به موقع، منظم و روشن  اطالع رسانی های 

تاکید کرد.
و  متمرکز  رسانی  اطالع  بر  همچنین  نشست  این  در 

یکپارچه توسط سخنگوی اقتصادی دولت تاکید شد.
پیشنهادات  و  نظرات  نقطه  نیز  نشست  پایان  در 
طرح  تر  موفق  چه  هر  اجرای  درخصوص  استانداران 
قرار  توجه  مورد  و  مطرح  ترجیحی،  ارز  جایگزینی 

گرفت.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه موضوع ارز ترجیحی را باید 
در دولت خاتمی انجام می دادیم و نکردیم، گفت: این اصالح در دولت روحانی 
مبدل به اصالحات دردناک و در دولت سیزدهم تبدیل به جراحی شده است و 

اگر دوباره این امر را به تعویق بیندازیم منجر به قطع عضو می شود.
سعید لیالز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
ایرنا، در خصوص اصالح ارز ترجیحی و دستاوردها و پیامدهای آن گفت: درباره 
آقای  بر عهده  نداریم و می دانیم چه ماموریت سنگینی  تعارف  ما  این موضوع 
خاندوزی است بنابراین تا می توانیم باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت 
حمایت کنیم چراکه بزرگترین برنده دالر 4۲۰۰ رانتخوارها و دالل ها هستند 
اینکه آن چیزی که در دولت آقای خاتمی اصالح بود و  بیان  با  نه مردم. وی 
باید انجام می دادیم و نکردیم در دولت آقای روحانی مبدل به اصالحات دردناک 
و در دولت سیزدهم تبدیل به جراحی شده است ادامه داد: اگر دوباره این امر 
از  شما  که  نیست  اینگونه  می شود  عضو  قطع  به  منجر  بیندازیم  تعویق  به  را 
بانک مرکزی  اقتصاددان تصریح کرد: آمارهای  این  بیماری خودت فرار کنی.  
در دولت های قبل و فعلی می گوید تا 7۰ درصد سود ارز 4۲۰۰ به جیب گروه 
معدودی می رود همان که مقام رهبری چند وقت پیش گفتند که آقای محمود 
حجتی وزیرسابق جهاد کشاورزی گفته بودند یک آقایی هست که نمی گذارد 
ما این ارز را حذف کنیم دیگر این موضوع به لسان رهبری رسید. بنابراین سود 
اصلی را دالل ها و رانتخوارها می برند. نمی توانید تصور کنید جلوی چشم من چه 

ثروت های میلیاردی یک شبه ای با دالرهای رانتی شکل گرفت.
وی افزود: 7۰ درصد استدالل من برای کوپنی کردن کاالها همین رانت بود که 
این ارزپاشی که برای دانه های روغنی، شکر، نهاده های دامی و سایر اقالم انجام 
می دهید به دست مردم نمی رسد چرا اقتصاددان ما باید از این وضع دفاع کند؟

لیالز در عین حال با تاکید بر اینکه اگر ارز 4۲۰۰ را حذف نکنیم با شورش های 
به  منجر  وضع  این  می گویید  شما  است  ممکن  گفت:  می شویم،  روبرو  بزرگ 
انقالب و دعوا می شود من می گویم بله می دانم چون این ارز را به موقع حذف 
نکردیم و به این وضع دچار شدیم اما اگر باز هم نکنیم باید با شورش های بزرگ 
روبرو شویم زیرا ما زیرساخت این را نداریم که دائما این دالر 4۲۰۰ را پرداخت 
کنیم. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران  با تاکید بر اینکه 15 میلیون ایرانی 
این  ادامه داد: ما می گوییم  ارتزاق می کنند،  یارانه  دولت  از  از کشور  در خارج 
یارانه باید هوشمند شود یک زمانی کوپن می دادیم این کوپن تقلبی بود؟ وقتی 
کسی از دنیا می رفت نمی فهمیدیم وقتی تمام شد ۸ میلیون شناسنامه باطل 
تمام حساب های  اینکه فوت می کند  به محض  نیز طرف  اکنون  شده داشتیم؛ 
همین  بر  وی  داریم.  را  این  تکنولوژی  و  قدرت  پس  می شود  بسته  بانکی اش 
اساس گفت: راه حل این وضعیت این است که پس از مهار تورم که عامل اصلی 
گفت:  لیالز  شبه.  یک  نه  کنیم  مرور حذف  به  را  ارز 4۲۰۰  تالطم هاست  این 
هیچ کارشناس دلسوزی نباید پیشنهاد شوک درمانی به آقای رییسی بدهد هر 
کس به آقای رییس جمهور از این پیشنهادات داد باید به وی شک کرد. چراکه 
ساختار فعلی ایران تحمل این قبیل اقدامات را ندارد ما باید تدریجی دست به 

این کار بزنیم. البته مقدار زیادی از این روند تدریجی نیز طی شده است.

دولت با اصالح ارز ترجیحی 
دست دالالن را از اقتصاد کشور 

کوتاه می کند

 دولت با پرداخت مستقیم یارانه 
بدنبال توزیع عادالنه آن 

به مردم است

بزرگترین برنده دالر 4200 تومانی 
رانت خوارها و دالل ها بودند نه مردم


