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تغییرات یارانه ای
 مقدمه اصالح اقتصاد ایران است
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رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت:تاکنون بیش 
ایم و ۸۲ درصدآن را  از ۹44هزار درخواست مردم را ثبت کرده 
در  احمد صالحی  المسلمین  و  االسالم  ایم. حجت  کرده  پیگیری 
نشستی خبری با تاکید بر این که رئیس جمهور دراطالع رسانی 
دقیق به مردم اصرار دارند، اظهار کرد: مرکز  ارتباطاتات مردمی 

ریاست جمهوری دارای شاکله قوی از بعد نظارت ارزیابی و ....

ارز  حذف  آغاز  با  می گوید،  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
و  شده  ارزیابی  شرایط  کاالها،  برخی  در  تومانی   4۲۰۰
می شود.   برنامه ریزی  اقتصادی  اصالح  بعدی  گام های  برای 
احسان خاندوزی در نشست شورای گفت وگو دولت و بخش 
خصوصی، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین خواسته های بخش 

خصوصی در سال های گذشته همواره اصالح...
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ثبات امروز جامعه اسالمی از 
فداکاری شهدا و ایثارگران است

سویه های جدید
 کرونا 

نگران کننده است

دادستان بهمئی: 

برخورد های بدون اغماض 
در انتظار متخلفان بازار و 

محتکران خواهد بود
دادستان عمومی و انقالب بهمئی گفت: شناسایی 
متخلفان و محتکران کاالهای اساسی و بحث رصد 
کار  دستور  در  خانگی  انبارهای  بخصوص  انبارها 
متخلفان  با  قضایی  دستگاه  برخورد  و  دارد  قرار 
بازار و محتکران سخت و بدون اغماض خواهد بود. 
دادستان شهرستان بهمئی روز دوشنبه با همراهی 
صورت  به  شهرستان  بازار  تنظیم  ستاد  اعضای 
میدانی از بازار بازدید کرد. عبداهلل حبیبی منش در 
حاشیه این بازدید اظهار داشت: با توجه به تاکیدات 
رئیس کل دادگستری استان و دادستانی استان و 

حمایت از حقوق عمومی مردم،...

اگر  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
در موعد مقرر، مسئوالن به پیشنهادات ما عمل 
نکنند هم مجازات حبس و هم انفصال از خدمت 
سازمان  پیشنهادات  برای  اجرا  ضمانت  و  دارند 
شده  پیش بینی  قانون  در  کشور  کل  بازرسی 

است .
ذبیح اهلل خدائیان با حضور در برنامه »صف اول« 
در ارتباط با اصالح نظام پرداخت یارانه ها و حذف 
ارز ترجیحی و کمک سازمان بازرسی به اجرای 
در  که  پنهان  یارانه های  بحث  گفت:  طرح  این 
اقتصاد وجود دارد، اقتصاد ما را بیمار کرده است 
باید  که  باور هستند  این  بر  اقتصاددانان  همه  و 
پنهان  یارانه های  همین  شود.  داده  پایان  آن  به 
باعث شده بسیاری از افراد سودجو از ارز 4۲۰۰ 
استفاده کنند و منفعت های زیادی کسب کنند و 
خیلی از پرونده های دادگاه های مبارزه با جرایم 
اقتصادی نیز به این موضوع اختصاص پیدا کرده 
بود. همین موضوع باعث قاچاق کاالهای یارانه ای 

به خارج از کشور شده بود.
گرفت  تصمیم  دولت  خوشبختانه  افزود:  وی 
یارانه ها را هدفمند و عادالنه کند و به جیب کسی 
رود که مستحق آن است به همین دلیل سازمان 
بازرسی قبل از اجرای طرح، جلسات متعددی را 
نظارت  بازار،  تنظیم  راستای  در  امور  متولیان  با 
کاال  ذخیره سازی  برای  انبارها  بحث  و  تولید  بر 
داشتیم و دستگاه های متولی نیز پای کار آمدند 
و توانستند به اندازه کافی کاال ذخیره کنند. بعد 
تاکید کردند  قوه قضائیه  رئیس  اجرای طرح،  از 
این  در  دولت  سیاست های  از  باید  قوه  این  که 
خصوص با تمام قوا حمایت کند و ما گروه هایی 
باشند  داشته  را  بازرسی هایی  تا  مامور کردیم  را 
 ۱۶۷ و  داشتیم  بازدید   ۸4۶ مدت  همین  در  و 
اکیپ مشترک تشکیل شد و هم چنان کنار دولت 
هستیم و بر عملکرد دستگاه هایی که وظیفه تهیه 

کاال و تنظیم بازار را دارند نظارت می کنیم.
همه دستگاه ها برای پیشگیری از جرایم 

پای کار بیایند
بازرسی  با عملکرد سازمان  ارتباط  در  خدائیان 
تصریح کرد: سازمان بازرسی تنها دستگاه نظارتی 
و  اساسی  قانون  جایگاه  هم  که  است  کشور  در 
هم وظیفه نظارت بر کلیه دستگاه ها را دارد اما 
بازرسی و  با وجود سازمان  این است چرا  سوال 
سایر دستگاه های نظارتی جرمی مانند اختالس 

و ارتشا وجود دارد؟ قطعا دستگاه های نظارتی با 
همه توان در جهت مبارزه با فساد تالش می کنند 
از  انجام وظایف دستگاه ها هم بعد  هم در حین 
انجام. ما اگر بخواهیم از پیشگیری از این جرایم 
تالش کنیم باید همه دستگاه ها پای کار بیایند. 
و  کنند  عمل  موقع  به  اجرایی  دستگاه های  اگر 
نخواهیم  ببند قطعا فسادی  را  گلوگاه های فساد 

داشت.
دستگاهی  داد:  ادامه  بازرسی  سازمان  رئیس 
مانند سازمان بازرسی با گستردگی دستگاه های 
و  قراردادها  تک  تک  به  می تواند  آیا  اجرایی 
به  ما  کند؟  نظارت  می شود  انجام  که  کارهایی 
الکترونیکی  را  نظارتمان  که  هستیم  این  دنبال 
که  کنند  به شکلی عمل  اگر دستگاه ها  و  کنیم 
دسترسی  ماهم  و  باشد  الکترونیکی  کارهایشان 
کنیم  نظارت  بهتر  می توانیم  قطعا  باشیم  داشته 
در  االن  است.  سنتی  نظارت ها  اکثر  اکنون  اما 
که  است  این  تالشمان  تمام  بازرسی  سازمان 
ببینیم  و  شویم  متمرکز  فساد  گلوگاه های  روی 
کدام  می کند  فراهم  را  فساد  زمینه  که  راه هایی 
است. دولت حضرت آیت اهلل رئیسی هم الحمدهلل 

ضد فساد و در کنار ما است.
تشکیل ۷۹۰ پرونده کیفری و بیش از 
۲۶۰۰ پرونده انتظامی برای کارکنان در 

سال ۱4۰۰
وی خاطرنشان کرد: ما در سال ۱4۰۰، 444۰ 
را  آسیب ها  و  دادیم  هشداری  گزارش  مورد 
سازمان ها  روسای  و  وزرا  به  و  کردیم  شناسایی 
دنبال  و  کردیم  تعیین  زمان  و  دادیم  هشدار 
در  کنند.  اجرایی  را  پیشنهادات  تا  هستیم  این 
 ۲۶۰۰ از  بیش  و  کیفری  پرونده   ۷۹۰ کنارش 
کارکنان  برای  انتظامی  و  تخلفاتی  پرونده  مورد 
در  اگر  است.  شده  تشکیل  ادارات  مسئوالن  و 
عمل  ما  پیشنهادات  به  مسئوالن  مقرر،  موعد 
نکنند هم مجازات حبس و هم انفصال از خدمت 
دارند و ضمانت اجرا برای پیشنهادات ما در قانون 

پیش بینی شده است .
سازمان استاندارد ۲۰۰ قطعه را مشمول 

استانداردهای اجباری کرد
و  بهبان  زنجیره ای  تصادف  مورد  در  خدائیان 
در  ما  کرد:  بیان  تصادف  این  در  بازرسی  نتیجه 
از دو بعد وارد عرصه خودروسازی  سال گذشته 
در  ناقص  خودروهای  دپوی  بحث  یکی  شدیم 

هزار   ۱۷۰ حدود  و  بود  خودروساز  دو  انبارهای 
ورود  با  خوشبختانه  و  داشتیم  ناقص  خودرو 
سازمان از آن میزان، از هر خودروساز ۲۸ هزار 
بحث  دیگر  بعد  است.  کرده  پیدا  کاهش  خودرو 
استانداردسازی است، وقتی ظرف یک یا دو هفته 
هشداری  یعنی  می شوند  کشته  نفر  صد  چند 
در  کردیم.  ورود  موضوع  این  به  ما  دارد  وجود 
و  بود  استانداردسازی  مشمول  قطعه   ۷4 ابتدا 
مشمول  را  قطعه   ۲۰۰ استاندارد  سازمان  بعدا 

استانداردهای اجباری کرد.
تشکیل پرونده برای بعضی از مسئوالن 

وزارت اقتصاد در رابطه با بورس
سازمان  با  ارتباط  در  بازرسی  سازمان  رئیس 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  گفت:  نیز  بورس 
تمام  در  سرمایه گذاری  برای  بازار  مطمئن ترین 
اخیر  سال های  در  متاسفانه  ولی  است  جهان 
ایجاد شد و از دی  دیدیم مشکالتی برای مردم 
ماه ۹۸ تا دی ماه ۹۹ بیش از 4۰۰ درصد رشد 
داشتیم و الزم بود مسئوالن به این موضع ورود 
و آن را متعادل می کردند از آن زمان به بعد ما 
شاهد افت شدید 4۵ درصدی از شاخص بورس و 
از بین رفتن سرمایه مردیم بودیم. از همان زمان 
به بحث بورس ورود کردیم و هرچند هشدارهایی 
از  بعضی  برای  شدیم  مجبور  بودیم  داده  هم 
و  پرونده تشکیل دهیم  اقتصاد  وزارت  مسئوالن 
هم  کیفری  پرونده  دو سه  محکوم شدند  برخی 
برای مسئوالن بورس تشکیل شد و برای اشخاص 
حقیقی فعال بورس نیز پرونده هایی تشکیل شد 
و ۲۲۰ نفر محکومیت هایی به دست آوردند. هنوز 
هم در حال رصد هستیم و امیدوارم شاهد چنین 

وضعیتی نباشیم.
با بحث قاچاق گفت: قاچاق کاال  وی در رابطه 
و ارز معضلی است که در کشور وجود دارد و به 
تولید داخل لطمه می زند و مقام معظم رهبری 
کردند.  تاکید  کاال  قاچاق  با  مبارزه  بر  بارها  نیز 
بعضی از دستگاه ها در صف اول مبارزه با قاچاق 
هستند و برای هماهنگی بین دستگاه ها نیز ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشکیل شده است اما 
علی رغم کارهای خوب هنوز نتایج رضایت بخش 
نیست. برای مبارزه با قاچاق باید سامانه هایی که 
در قانون پیش بینی شده را اجرا کنیم تا فرایند 
پیگیری  در حال  ما  و  مدام رصد شود  و  شفاف 
را  سامانه ها  این  هنوز  که  هستیم  سازمان هایی 

فعال نکرده اند.
وصول ۶۰ هزار گزارش به سامانه شکایات 

سازمان بازرسی
خدائیان در رابطه با وظیفه مردم در برخورد با 
فساد اداری با بیان این که هرجا مردم ورود کردند 
ما موفق بودیم، گفت: ما در سازمان بازرسی برای 
ایجاد ظرفیت مردمی سامانه شکایات را داریم و 
کسانی که می خواهند در جهت مبارزه با فساد با 
ما همکاری داشته باشند می توانند ثبت نام کنند. 
۲۳۰۰ نفر حدودا در این سامانه ثبت نام کردند و 
با ما همکاری می کنند. در سال گذشته ۶۰ هزار 
گزارش از این طریق واصل و با همین گزارشات، 
 ۵۱ است.  شده  تشکیل  پرونده   ۱۰۰۰ از  بیش 
هزار شکایت نیز در این خصوص داشتیم که برای 
آن ۲۳۰ پرونده تشکیل شده است. مردم بدانند 
اطالعاتشان  می کنند  همکاری  ما  با  که  کسانی 

محفوظ و محرمانه است.
پیگیری  خصوص  در  بازرسی  سازمان  رئیس 
گفت:  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبات 
در  که  دستگاه هایی  تک  تک  وظیفه  اکنون 
شورای عالی انقالب فرهنگی برایشان مسئولیت 
شورای  دبیر  با  و  می کنیم  رصد  را  شده  تعریف 
اجرا  برای  جلسه ای  هم  فرهنگی  انقالب  عالی 

شدن مصوبات داشتیم.
بیش از ۲۹4 هزار معوقه مالیاتی داریم

وی در ارتباط با وضعیت معوقات مالیاتی گفت: 
متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نفت است و نوسان 
اداره کشور  راه  بهترین  ما نیست.  اختیار  آن در 
براساس  است،  مالیاتی  درآمدهای  به  وابستگی 
میلیارد  هزار   ۱۰۰ از  بیش  مسئوالن  گزارشات 
تومان فرار مالیاتی داریم اما در مورد مواردی که 
شناسایی شدند بیش از ۲۹4 هزار میلیارد تومان 
معوقات مالیاتی داریم. ۲۲4 هزار پرونده نیز در 
هیئت رسیدگی به مالیات ها داریم که مبلغ آن 
۹۶ هزار میلیارد تومان است در بحث کارشناسی 
دست  در  پرونده  تومان  میلیارد  هزار   ۳۵ نیز 
کارشناس داریم. یک مشکل این است که هنوز 
زیرساخت های فناوری را تکمیل نکردیم و بعضی 
سازمان  اختیار  در  را  مالی  اطالعات  دستگاه ها 

امور مالیاتی قرار نمی دهند.
جوانی  قانون  با  رابطه  در  پایان،  در  خدائیان 
جمعیت نیز گفت: قانونی که تصویب شده قانون 
جامع و کاملی است و یکی از ناظرهای این قانون 
سازمان بازرسی است و تاکید شده اگر دستگاهی 
از  انجام وظایف خود کوتاهی کند مستنکف  در 
دارد  مجازات حبس  و  می شود  محسوب  وظیفه 
و ما نیز وظایف دستگاه ها را احصا کردیم و اگر 

وظایف را انجام ندهند حتما پیگیری می کنیم.

با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اشاره به روند مذاکرات وین و نتایج سفر اخیر 
امروز آمریکا  اگر  انریکه مورا به تهران گفت: 
کند  اعالم  و  بگیرد  را  خود  سیاسی  تصمیم 
می توانیم گام مهمی را  در راستای پیشرفت  

مذاکرات انجام دهیم.
در  دوشنبه  روز  صبح  زاده  خطیب  سعید 
نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی در مورد نتایج سفر انریکه مورا مسئول 
و  تهران  به  وین  مذاکرات  کننده  هماهنگ 
راستای  در  صهیونیستی   رژیم  تالشهای 
نتیجه در جریان مذاکرات وین  عدم حصول 
و  انجام  ابتکاری  که  موقعی  هر  کرد:  تصریح 
می شود  انجام  دیپلماسی  حوزه   در  تحرکی 
خود  تحریکات   قدس  اشغالگر  جعلی  رژیم 
این چیز  انجام می دهد و   را ضد دیپلماسی 

جدیدی نیست.
بین  که  تماس ها  ادامه  در  کرد:  تصریح  وی 
انجام  ایران و هماهنگ کننده مذاکرات وین 
می شد آقای امیرعبدالهیان و آقای بورل  در 
کردند  توافق  خود  تفلنی  مذاکره   جریان  
تماس ها به صورت حضوری انجام شود و در 
آمدند.  تهران  به  مورا  آقای  چارچوب  همین 
مذاکرات جدی در طول این سفر و معطوف 
به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از طرف 
و   مورا  آقای  سفر  این  در  شد.   انجام  ایران 
گفت وگوی طوالنی  دور  باقری چندین  آقای 
که  حل هایی  راه  برخی  مورد  در  داشتند. 
اگر طرف آمریکایی پاسخ دهد  پیشنهاد شد 
ما می توانیم در موقعیتی قرار بگیریم که همه 

طرفها برای انجام توافق به وین برگردند.
آمریکا  امروز  اگر  کرد:  تصریح  زاده  خطیب 
کند  اعالم  و  بگیرد  را  خود  سیاسی  تصمیم 
می توانیم گام مهمی را  در راستای پیشرفت  

مذاکرات انجام دهیم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 
سوالی  در ارتباط با سفر امیرقطر به تهران و 
برخی مباحث مطرح شده در مورد این سفر از 
جمله اینکه دو دستور کار مهم سفر امیرقطر 

به تهران رایزنی در ارتباط...

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان کهگیلویه 
از  اسالمی  جامعه  امروز  ثبات  گفت:  وبویراحمد 
پارسیان نژاد  رضا  است.  ایثارگران  و  شهدا  فداکاری 
همه  کرد:  اظهار  طبیعی  منابع  مدیرکل  با  دیدار  در 
کشورمان  ایثارگران  و  شهدا  فداکاری  به  نسبت  باید 
ایثار و شهادت و تجلیل  و همچنین پاسداشت مقام 
مهمترین  و  باشیم  داشته  تعصب  ها  آن  خانواده  از 
اولویت های بنیاد شهیدوامورایثارگران در دوره جدید 
ایثار و شهادت  فعالیت و اهتمام به تکریم و موضوع 
است. وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران دارای 
چند ویژگی مهم است و یکی از ویژگی های ممتاز...

مدیر کل بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد:
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 بازار یاسوج 
زیر ذره بین خبرنگاران 

و ناظران صمت

۹ تن برنج احتکار شده
 از یک انبار در یاسوج 

کشف شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هشدار داد؛

حبس و انفصال از خدمت در انتظار مسئوالنی که از 
انجام وظیفه سر باز می زنند

درمذاکرات  وین 
منتظر تصمیم سیاسی آمریکا هستیم 

2

2

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

التهاب کاذب  بازار 
فروکش کرده است 
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شناسه آگهی ؛  1316926  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره 00/ 005۹/ 445           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعمیر و اصالحیه هاي واحدهاي بهره برداري،تقویت 
فشار و تزریق گاز و نمك زدایي منطقه گچساران ۲و۱شماره مناقصه )۰۰/ ۰5۹/ 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 ۲5/ ۰۲/ ۱4۰۱ مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 

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

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه ۵ نفت وگاز (- 

   وضعیت رتبه بندي ازسامانه ساجار 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...

    ۰۲/ ۰3/ ۱4۰۱مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      ۱۷/ ۰3/ ۱4۰۱مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

۱۰درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

4۷4/ ۹۱4/ 5۹۹/ ۶۰ ریال برآورد کارفرما

۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰3۰/ 3 ریال بصورت ضمانتنامه بانکينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري

مدت اولیه پیمان 3۶۰ روز  و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي صندوق پستي:۱۹۱ 

 کد پستي : ۷58۱8۷384۹ 
تلفن :۰۷43۱۹۲4۷۲۰

مرکز تماس : 4۱۹34 - ۰۲۱تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 

88۹۶۹۷3۷ و 85۱۹3۷۶8

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  اول
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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:

ثبات امروز جامعه اسالمی از فداکاری 
شهدا و ایثارگران است

کهگیلویه  استان  ایثارگران  وامور  شهید  بنیاد  مدیرکل 
فداکاری  از  اسالمی  جامعه  امروز  ثبات  گفت:  وبویراحمد 

شهدا و ایثارگران است.
اظهار  طبیعی  منابع  مدیرکل  با  دیدار  در  پارسیان نژاد  رضا 
کرد: همه باید نسبت به فداکاری شهدا و ایثارگران کشورمان 
از  تجلیل  و  شهادت  و  ایثار  مقام  پاسداشت  همچنین  و 
خانواده آن ها تعصب داشته باشیم و مهمترین اولویت های 
بنیاد شهیدوامورایثارگران در دوره جدید فعالیت و اهتمام به 

تکریم و موضوع ایثار و شهادت است.
وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران دارای چند ویژگی 
مهم است و یکی از ویژگی های ممتاز و سرآمد آن وجود 
مهمترین  از  یکی  است که  و شهادت  ایثار  متعالی  فرهنگ 
عوامل پیشرفت انقالب اسالمی و نهضت حضرت امام خمینی 

)ره( از ابتدا تا امروز عنصر متعالی ایثار و شهادت بود.
موجب  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  اگر  کرد:  بیان  پارسیان نژاد 
پیروزی انقالب اسالمی شده، بی تردید پاسداشت این مفهوم 
الهی، تداوم و تعالی انقالب اسالمی را هم به دنبال خواهد 
در  ایم،  بوده  امروز  تا  موضوع  این  اینکه شاهد  کما  داشت؛ 
پیام های امام راحل ما زیباترین جمالت و مفاهیم و واژه ها 
آن جایی است که در رابطه با مفهوم ایثار و شهادت صحبت 
کرده اند و حضرت امام خمینی )ره( یکی از عرفای بزرگ 

تاریخ معاصر ما است.
و  ایثارگران  از شهدا، جانبازان،  ما  وی گفت: عزت و شرف 
خانواده شهدا بوده و اگر اقتدار نظام را به رخ دنیا می کشیم 

از برکت خون همین شهدا است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه وبویراحمد 
نقش ادارات و نهادها برای کمک به جامعه ایثارگری را مهم 
دانست و گفت: باید حق خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 
ادا شود و بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مسیر نقش 
مهمی دارد. برای استیفای حقوق جامعه ایثارگری دستگاه 
کنند  کمک  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  به  اجرایی  های 
چرا که قداست بنیاد به خاطر ایثارگران و خانواده های شهدا 
است و اگر شأن ایثارگران حفظ شود قداست بنیاد شهید و 

امور ایثارگران هم حفظ می شود.

۳ تن چوب قاچاق در گچساران کشف شد
فرمانده انتظامی گچساران گفت:با هوشیاری پلیس سه تن 
چوب قاچاق درختان جنگلی از سودجویان در این شهرستان 
کشف و ضبط شد.  سرهنگ ارسالن خادمیان اظهار داشت: 
مأموران پاسگاه انتظامی امام زاده جعفر )ع( این فرماندهی 
خودروی  شیراز  به  گچساران  محور  در  زنی  گشت  حین 
نیسان حامل چوب قاچاق را متوقف کردند. فرمانده انتظامی 
گچساران تصریح کرد: در این رابطه راننده دستگیر و پس 
به  نیز  و خودرو  معرفی  به مرجع قضائی  پرونده  از تشکیل 
تاکید کرد: همچنین چوب های  پارکینگ منتقل شد. وی 
قاچاق کشف شده تحویل اداره منابع طبیعی این شهرستان 
شد. خادمیان با اشاره به اینکه قطع درختان جنگلی و تبدیل 
چوب آن به زغال عالوه بر از بین بردن سرمایه های ملی و 
تضییع بیت المال، موجب تخریب محیط زیست و گسترش 
عرصه های بیابانی می شود تاکید کرد: با سودجویان قاچاق 
چوب برابر قانون برخورد می شود. فرمانده انتظامی گچساران 
دستگاه  یک  از  تریاک  گرم  کیلو   ۲۹/۵ کشف  از  همچنین 
خودروی پژو 4۰۵ در محور  گچساران به بهبهان خبرداد.  
سرهنگ ارسالن خادمیان اظهار داشت: در پی دریافت خبری 
مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در محورهای مواصالتی 
شهرستان ،  ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
با همکاری پاسگاه انتظامی عبداللهی وکالنتری۱۱  در محور 
گچساران به بهبهان ایست وبازرسی دایر کردند و در حین 
پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پژو 4۰۵ 
کرد:  تصریح  خادمیان   کردند.    متوقف  را  وآن  مشکوک 
ماموران در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲۹/۵ کیلو گرم 
و  بود کشف  ای جاسازی شده  ماهرانه  به طرز  تریاک  که 
ضبط کردند.  فرمانده انتظامی  گچساران تاکید کرد: مبارزه 
در  ویژه  بصورت  مخدر،  مواد  قاچاقچیان  با  پلیس  امان  بی 
دستور کار بوده و شهروندان می توانند اخبار و گزارش های 

خود را با شماره تلفن ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

داور کهگیلویه و بویراحمد در رقابتهای 
کشتی قهرمانی کشور قضاوت می کند 

محمدرضا  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشتی  هیات  دبیر 
رده  پسران  رقابت های کشتی  در  استان  این  داور  رحیمی 

سنی نونهاالن قهرمانی کشور قضاوت می کند. 
برای  رحیمی   انتخاب  داشت:  اظهار  مقدم  سروش  کیوان 
قضاوت در این دوره از رقابت ها از سوی  فدراسیون کشتی 

جمهوری اسالمی ایران انجام شده است. 
کشتی   ۲ درجه  المللی  بین  داوران  از  رحیمی  افزود:  وی 
کشور و کهگیلویه و بویراحمد بوده و تاکنون نیز در رقابت 

های مختلف ملی و بین المللی قضاوت کرده است. 
رقابت  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  هیأت کشتی  دبیر 
در  کشور  قهرمانی  نونهاالن  سنی  رده  پسران  کشتی  های 

شهر سنندج مرکز استان کردستان برگزار می شود.

دادستان بهمئی: 

برخورد های بدون اغماض در انتظار 
متخلفان بازار و محتکران خواهد بود

انقالب بهمئی گفت: شناسایی متخلفان  دادستان عمومی و 
بخصوص  انبارها  رصد  بحث  و  اساسی  کاالهای  محتکران  و 
برخورد دستگاه  و  قرار دارد  انبارهای خانگی در دستور کار 
اغماض  بدون  و  و محتکران سخت  بازار  متخلفان  با  قضایی 
خواهد بود. دادستان شهرستان بهمئی روز دوشنبه با همراهی 
اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان به صورت میدانی از بازار 
بازدید کرد. عبداهلل حبیبی منش در حاشیه این بازدید اظهار 
و  استان  تاکیدات رئیس کل دادگستری  به  توجه  با  داشت: 
مردم،بازدید  عمومی  حقوق  از  حمایت  و  استان  دادستانی 
بدون  افزود:  وی  گرفت.  صورت  بهمئی  شهرستان  بازار  از 
تامین کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی  از  تردید حمایت 
از دغدغه های همه ی مسئولین است و دادستانی با برگزاری 
تا  را  مهم  این  میدانی  حضور  و  بازار  تنظیم  ستاد  جلسات 
و  عمومی  دادستان  کند.  می  پیگیری  مطلوب  ی  نتیجه 
بازدیدهای میدانِی  این  از  انقالب بهمئی تصریح کرد: هدف 
و  قیمت ها  کنترل  بازار،  کنترل  ها،  نظارت  افزایش  سرزده، 
همچنین کمبود های اخیر کاال در بازار است. وی با تأکید بر 
برخورد با گرانفروشی، احتکار ، اظهار داشت: دادستانی همه 
ظرفیت های نظارتی خود را به صورت مستمر در روند کنترلی 
در بازار به کار گرفته و با هرگونه تخلفی با قید فوریت پیگیری 
می کند . حبیبی منش افزود: در راستای حفظ حقوق عامه 
این بازدیدها با قوت و به صورت مستمر، ادامه خواهد داشت 
نظارت  متولی،  سازمان های  و  ادارات  است  الزم  و همچنین 
دقیق و مستمر بر اصناف داشته باشند. دادستان شهرستان 
بهمئی گفت: از مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع مربوطه اطالع دهند 
تا در کوتاه ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود.  وی افزود: 
و  قیمت ها  کنترل  در  تردید  بدون  بازرسی ها  روند  استمرار 
و  داشت  خواهد  مثبت  اخیرتأثیر  های  کمبود  همچنین 

رضایت مردم نیز در این شرایط تحصیل می شود.

۹ تن برنج احتکار شده از یک انبار
 در یاسوج کشف شد

و  کهگیلویه  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
بویراحمد گفت: ۹ تن برنج احتکار شده در یک انبار در یاسوج 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  رهبر  حامد  شد.  ضبط  و  کشف 
داشت: با وصول خبر مردمی به سامانه سامد مبنی بر برنج 
احتکار شده در یکی از انبارهای یاسوج موضوع در دستور کار 
قرار گرفت. وی عنوان کرد: با وصول گزارش مردمی حدود 
۹ تن برنج  در انباری شناسایی و با صدور دستور قضایی از 
سوی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مهر و موم شد.

به گفته معاون دادستان عمومی و انقالب یاسوج شهروندان 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق خط ارتباطی سامد 
کهگیلویه و بویراحمد با شماره ۰۹۱۷۲۱۰۹۷۷۳ گزارش های 
به  رسان ها  پیام  طریق  از  پیگیری  و  بررسی  برای  را  خود 

صورت محرمانه ارسال کنند.

بیش از ۱۸ هزار بسته معیشتی
 بین نیازمندان گچساران توزیع شد

بسته   ۵۰ و  ۱۸هزار  گفت:  گچساران  ناحیه  سپاه  فرمانده 
معیشتی شامل مواد غذایی در قالب کمک های مومنانه در 

این شهرستان تاکنون بین نیازمندان توزیع شده است.
سرهنگ باقر پسنده روز دوشنبه در آیین توزیع ۵۰۰ بسته 
میزان  این  افزود:  گچساران  نیازمندان  بین  معیشتی  کمک 
این  نیازمندان  بین  قالب ۱۷ مرحله  کمک های مومنانه در 
پنج  را   بسته  هر  ریالی  ارزش  وی  شد.  توزیع  شهرستان 
میلیون ریال اعالم کرد و تصریح کرد: این بسته های معیشتی 
شامل ۱۰ کیلو برنج، مرغ، روغن، رب گوجه فرنگی، ماکارونی 
و حبوبات است. سرهنگ پسنده افزود: در این مرحله از کمک 
نیازمندان  بین  معیشتی  بسته   ۵۰۰ از  بیش  مومنانه  های 
معیشتی  بسته  میزان  این  ارزش  وی  شد.  توزیع  شهرستان 
و  کرد  اعالم  ریال  میلیون   ۵۰۰ میلیاردو   ۲ را  شده  توزیع 
گفت: این بسته ها شامل برنج، روغن، رب گوجه، شکر و مرغ 
است. سرهنگ پسنده با تاکید بر اینکه رزمایش کمک های 
است  امید  گفت:  دارد  ادامه  همچنان  گچساران  در  مومنانه 
توزیع بسته های حمایتی بتواند گامی گرهگشا برای کاهش 
مشکالت معیشتی نیازمندان  باشد. وی اظهار داشت:  طرح 
کمک مومنانه به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر اقتصادی 
و نیازمندان این شهرستان با محوریت ناحیه مقاومت بسیج 
داشت:  اظهار  پسنده  سرهنگ  اجراست.  حال  در  گچساران 
رعایت مسائل  و  بین مردم  و همیاری  با همدلی  است  امید 
و  شود  کن  ریشه  کامل  بطور  کرونا  بیماری  بهداشتی، 
مشکالت را پشت سر بگذاریم. وی بیان کرد: این بسته ها به 
تا در  پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان گچساران تحویل 

بین نیازمندانی که شناسایی شده اند، توزیع شود.

برنامه راهبردی نماز
 در ادارات کهگیلویه عملی می شود

در همه  باید  نماز  راهبردی  برنامه  فرماندار کهگیلویه گفت: 
نهادهای این شهرستان بصورت عملی اجرا شود.

سید عبدالعزیز موسوی روز دوشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز 
این شهرستان با بیان اینکه اقامه نماز یکی از ارکان و وظایف 
حکومت دینی است، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت فرهنگ 
معنوی شهرستان باید بیشتر  در راستای ترویج فرهنگ نماز 

بهره برداری کرد.
وی با اشاره به اینکه نماز مهمترین فریضه و مناسک دینی  
همکاری  کرد:  بیان  است  کرده  واجب  خداوند  که  است 
در  نماز  باشکوه  برگزاری  در  مهمی  نقش  فرهنگی  نهادهای 

شهرستان دارد.
فرماندار کهگیلویه  با تاکید بر اینکه برنامه راهبردی ترویج 
نماز در شهرستان به جد پیگیری می شود افزود :  در این 
راستا پیوست نماز در  تمامی دستگاهها و نهاد ها بررسی و 
امام جمعه دهدشت نیز در این  تعیین تکلیف خواهد شد.  
جلسه اظهارداشت:  انتظار می رود مدیران موضوع نماز را جزو 

اولویت های برنامه های خود قرار دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
بازار  کاذب  التهاب  گفت:  بویراحمد  و 
فروکش کرده و مشکلی در تولید و تامین 
کاال در هیچ کدام از کاالهای اساسی وجود 

ندارد.
شورای  در  معتمدی پور  علی  سید   
تشریح  با  کشاورزی  بخش  اطالع رسانی 
از  افزود:  سازمان  این  خدمات  برخی 
روزهای پایانی سال تا ماه مبارک رمضان 
اساس  بر  یارانه ها،  مردمی سازی  طرح  و 
نیاز واقعی و سرانه مصرف، تامین کاالهای 
خوبی  به  استان  این  بازار  در  اساسی 

مدیریت شد.
عمومی  روابط  مدیران  جمع  در  وی 
زیر  تابعه  ادارات  و  شهرستانی  ادارات 
روز  تبریک  با  کشاورزی  جهاد  مجموعه 
و  اقناع  اظهارکرد:  عمومی  روابط  جهانی 
اطالع رسانی درست و به موقع رسالت های 
به  پویاست که  روابط عمومی  خطیر یک 
جرات می توان گفت اگر در این ماموریت 
مهم موفق باشیم، دسترسی به همه اهداف 

سازمانی راحت تر و سریع تر می شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 

و بویراحمد خاطرنشان کرد: بدون از شعار 
و تعارف اگر مدیری به کار و جایگاه روابط 
عمومی اهمیت دهد بدون شک در ایجاد 
جامعه  و  مردم  با  دوسویه  ارتباطی  پل 
و  اهداف  با  مردم  و  است  موفق  هدف 
ماموریت های آن سازمان همراه می شوند 

و خدمات را لمس می کنند.
با اشاره به مظلومیت جهاد  معتمدی پور 
اقتصادی تصریح  کشاورزی در دل جنگ 
خالی  ویترین  تا  منتظرند  ای  عده  کرد: 
چند  برای  حتی  را  فروشگاه  یک  مرغ  از 
بر سر  را مانند پتکی  ببینند و آن  لحظه 
نیروهای خدوم جهاد کشاورزی و اعضای 

قرارگاه امنیت غذایی بکوبند.
با  ادامه داد: در این شرایط است که  وی 
یک روابط عمومی آگاه و کاربلد به راحتی 
مردم  با  درستی  ارتباط  چنان  می توان 
در  را  آنها  مشکالت  هم  که  کرد  برقرار 
و  بشنویم  و  ببینیم  اقتصادی  این شرایط 
چاره کنیم و هم اینکه آنها را در جریان 
و  جهادی  نیروهای  شبانه روزی  خدمات 
کشاورزی  محصوالت  بازار  تنظیم  عوامل 

قرار دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
کارمندان  کرد:  عنوان  بویراحمد  و 
عمومی  روابط  به  چشم  سازمان  یک 
روابط  که  چرا  می دوزند  مجموعه  یک 
یک  در  پویایی  نماد  و  ویترین  عمومی 
ادارات  همه  پور  معتمدی  است.  سازمان 
یک  را  کشاورزی  جهاد  زیرمجموعه 
هیچ  کرد:  تاکید  و  عنوان  واحد  خانواده 
در  نه  کشاورزی  جهاد  وزارت  کارمند 
بحث آتش سوزی نه خدمات به عشایر نه 
تنظیم بازار و نه هیچ سیاست کالن بخش 
من  وظیفه  بگوید  ندارد  اجازه  کشاورزی 
و همدلی  با وحدت رویه  باید  بلکه  نیست 
جزیره ای  وی  کنیم.  کمک  همدیگر  به 
عمل کردن را آفت کاری در یک مجموعه 
برشمرد و  تصریح کرد: مردم حق دارند 
بدانند که خادمان آنها چه کاری برایشان 
است  الزم  بنابراین  می کنند  و  کردند 
گزارش دهی  سطوح  همه  در  من  مدیران 
دولت  خدمات  مستندسازی  و  مردم  به 
محوریت  با  و  بگیرند  جدی  را  نظام  و 
روابط عمومی به شیوه درست و به موقع، 
جهاد  سازمان  رئیس  کنند.  اطالع رسانی 

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
مختلف  حوزه های  در  زیادی  خدمات 
اما  می شود  انجام  کشاورزی  بخش  در 
الزم  که  هستیم  ضعیف  اطالع رسانی  در 
و  مدیران  کاری  محدودیت های  است 
کارشناسان روابط عمومی را کم کنیم تا 

بتوانند با فراغت بال کار کنند.
معتمدی پور به نقش موثر جهاد در تنظیم 
جدیدا  و  رمضان  ماه  تا  عید  ایام  از  بازار 
طرح مردمی سازی یارانه ها اشاره و اظهار 
کرد: با وجود شرایط سختی که در کشور 
حاکم است و مردم می دانند اما هیچ گاه نه 
در تولید و نه در توزیع با اولویت مناطق 
کاالیی  کمبود  مصرف،  سرانه  و  محروم 
و  موقتی  بوده  مواردی  اگر  و  نداشتیم 
مقطعی بود و گاهی نیز تقاضای کاذب و 
خانگی  احتکارهای  و  هیجانی  خریدهای 
به ویژه قبل از اجرای طرح مردمی سازی 
دلیل  جدید،  قیمت های  اعالم  و  یارانه ها 

این کمبودهای مقطعی بود.
معتمدی پور از تامین ۷۵ تن انواع روغن و 
صدها تن مرغ در دو روز گذشته در بازار 
استان خبر داد و  تاکید کرد: آن التهاب 
مشکلی  و  کرده  فروکش  بازار  کاذب 
از  هیچ کدام  در  کاال  تامین  و  تولید  در 
افزود:  وی  ندارد.  وجود  اساسی  کاالهای 
در  نقایصی  با وجود  نیز  نظارت  در حوزه 
نیروهای  انتقال  و  انتزاع  قانوع  اجرای 
این  این مدت  اما در همه  نظارتی صمت 
کمبود در بازار احساس نشد و با همکاری 
نهادهای متولی و همکاران بسیج، ناظران 
در  و  داشتند  بازار  در  موثری  حضور  ما 
به  بزرگ  فروشگاه  سه  روز  چند  همین 
معرفی  تعزیرات  به  گران فروشی  علت 
جهاد  سازمان  رئیس  شدند.   پلمب  و 
با  رسانه ها  همکاری  همچنین  کشاورزی 
مطلوب  و  مثال زدنی  را  کشاورزی  بخش 
توصیف و بیان کرد: از وقتی تنظیم بازار 
من  همکاران  به  کشاورزی  محصوالت 
سپرده شد، خبرنگاران با بیان نقاط ضعف 
بخش  حامی  و  مشوق  بهترین  قوت  و 
کشاورزی بودند که قدردان همکاری آن ها 

هستیم.

بازار یاسوج این روزها با استمرار و تشدید 
بازرسان  ویژه  و  مشترک  های  گشت 
گرفته  خود  به  را  آرام  نسبتا  وضعیتی 
مردم  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  و  است 
های  قفسه  و  شده  تامین  امکان  حد  تا 
بیشتر مغازه ها در استان از کاال پر است 

و کاستی ها در حال برطرف شدن است.
از  پس  یاسوج  بازار  بر  رونق  و  آرامش 
و  ها  یارانه  سازی  مردمی  طرح  اجرای 
حاکم  دولتی  های  یارانه  عادالنه  توزیع 
اعم  ناظران سازمان های مختلف  است و 
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  از 
جهاد  حکومتی،  تعزیرات  بویراحمد، 
طور  به  ها  دستگاه  دیگر  و  کشاورزی 

میدانی در بازار حضور دارند.
تثبیت  زمینه  در  روزها  این  یاسوج  بازار 
، وضعیتی  افزایش قیمت برخی کاالها  و 
اذعان  به  و  کند  می  سپری  را  مطلوب 
برخی مغازه دارها در یاسوج برخی کاستی 
های موجود ازجمله خرید بیش از نیاز نیز 

در روزهای آینده برطرف می شود.  
که  دارد  اهمیت  آنچنان  آن  بازار  موضوع 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست 
جاری  هفته  در  استان  بازار  تنظیم  ستاد 
به اعضای ستاد اعالم کرده وضعیت بازار 
را سامان دهند و روغن و مرغ و دگر اقالم 
مورد نیاز مردم را تهیه کنند و در غیر این 
خواهد  برخورد  مقصر  مدیران  با  صورت 

کرد.
روز گذشته خبرنگاران با هماهنگی انجام 
شده با اعضای ستاد تنظیم بازار متشکل 
و  استان  معدن  و  صنعت  کل  مدیر  از 
بازدید  مشترک  گشت  اصناف  مسئوالن 
ها در شهر  فروشگاه  برخی  از  ای  سرزده 
یاسوج  انجام دادند تا معلوم شود که پس 
و  ها  یارانه  اجرای طرح مردمی سازی  از 
چگونه  بازار  وضعیت  آن  عادالنه  توزیع 
قیمت  بر  نظارت  بهانه  به  گشتی  و  است 

لبنیات،  قرمز،  گوشت  مرغ،  تخم  مرغ، 
شامل  اما  شد  انجام  روغن  و  ماکارونی 
بخش هایی مثل بررسی برچسب گذاری 

قیمت و سایر موارد هم شد.
و  ترین  قدیمی  رفاه  فروشگاه  که  آنجا  از 
زنجیره  فروشگاه  بزرگترین  حال  عین  در 
ای شهر یاسوج است بازرسی خبرنگاران و 

مسئوالن از این فروشگاه آغاز شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
این  مشکل  تنها  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کرد  عنوان  روغن  کمبود  را  فروشگاه 
این  در  کمبود  این  دالیل  پیگیر  البته  و 

فروشگاه شد.
در بازدید از مرغ فروشی ها نیز، این مغازه 
که  ای  گونه  به  بودند  گرم  مرغ  از  پر  ها 

مغازه داران از کمبود مشتری کافی نگران 
بودند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید گفت: 
روغن به صورت عمده تهیه شده است و 
روغن  استان  در  ها  فروشگاه  از  تعدادی 
نداشتند که با جلسات حضوری که با این 
تامین  حال  در  امروز  برگزار شده  اصناف 

هستند.
فروشگاه  از  تعدادی  افزود:  روزبهان  کریم 
ها که روغن در قفسه نداشتند امروز عصر 

و تا نهایت امشب تامین خواهد شد
وی تاکید کرد: ماکارونی و سایر کاالهایی 
تامین  بود  اساسی  کاالهای  مایحتاج  که 
وجود  ای  دغدغه  زمینه  این  در  و  شده 

ندارد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مطابق  داد:  ادامه  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ها  مغازه  در  وفور  به  مرغ  امروز  بازدید 
این  از  ای  دغدغه  هیچ  و  است  موجود 
تصریح کرد:طبق  ندارد. وی  جهت وجود 
نشستی که با مدیران فروشگاه های بزرگ 
استان برگزار شده قرار بر این شده تمامی 
آماده  مردم  مایحتاج  و  پر شود  ها  قفسه 
باشد و به خصوص روغن و مرغ مورد نیاز 
مردم تامین باشد. روزبهان ابراز داشت: تا 
فروشگاه  در  کمبودی  هیچ  امروز  پایان 
مردم  و  داشت  نخواهیم  استان  های 
نیست  کمبودی  هیچ  که  باشند  مطمئن 

و به وفور کاال موجود است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرس 
قیمت  گفت:  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
باید  لبنیات  و  مرغ  تخم  روغن،  فروش 
اما  باشد  خواهد  جدید  قیمت  طبق 
به  قدیم  قیمت  همان  طبق  ماکارونی 

فروش برسند.
مصطفی اسد پور افزود: قیمت هر کیلوگرم 
شیر خام جلوی دامداری ۱۲ هزار تومان، 
قیمت مصرف کننده شیر نایلونی ۱۵ هزار 
مایع  روغن  کننده  مصرف  قیمت  تومان، 
آفتابگردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳ هزار 
تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم ۵۹ 
هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گرم 

تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان است. 
وی تاکید کرد: بازرسان صمت به صورت 
شبانه روزی در بازار استان حضور دارند و 
به جد با قانون گریزان بازار برخورد قانونی 

صورت خواهد گرفت.
در گشت و گذار از بازار تنها موضوعی که 
اتفاق نظر داشتند وضعیت  همه روی آن 
مایحتاج  امکان  حد  تا  و  است  بازار  آرام 
مردم از جمله ماکارونی، مرغ، تخم مرغ و 

دیگر اقالم تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

التهاب کاذب  بازار فروکش کرده است 

تاسیس  سالروز  اردیبهشت   ۲۱ با  همزمان   
باشکوهی  برنامه  ویژه  آموزی  دانش  سازمان 
و  آموزش  کل  اداره  مطهری  شهید  سالن  در 
برگزار  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پرورش 

شد .
سید نظام مرادی، مدیر سازمان دانش آموزی 
حاشیه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
گفت:  پیشتاز  مربیان  از  تکریم  برگزاری 
سازمان دانش آموزی در بیانیه گام دوم انقالب 
از سوی رهبر معظم انقالب، جایگاه ارزنده ای 

دارد و می تواند زمینه تحول در دانش اموزان 
گام دومی جامعه هدف را به وجود آورد.

وی اظهارکرد: روش ها و فضیلت های سازمان 
دانش آموزی متناسب با بیانیه گام دوم تعریف 
 ، جدید  بازمهندسی  شرایط  در  و  است  شده 
برای دانش آموزان امروز چراغ راه برای آینده 

است.
مرادی ضمن تاکید بر جایگاه دانش آموزان در 
می  انتظار  عزیز  معلمان  از  اظهارکرد:  جامعه 
رود که با تربیت نسل سالم بتوانند که زمینه 

حیات طیبه آنان فراهم باشد.
مدیر سازمان دانش آموزی استان کهگیلویه و 
ها  مسئولیت  این  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
مدارس  در سطح  مربیان  و  معلمان  دوش  بر 
شود  تببین  آموزان  دانش  برای  باید  و  است 

به  جامعه  در  خود  موفق  سفیر  عنوان  به  و 
سرانجام برسانند.

آموزی  دانش  سازمان  کرد:  تصریح  مرادی 
 ، اسالمی  های  ارزش  پاسداشت  ضمن 
توانسته است نقش زیادی را در فعالیت های 
تربیتی ایفا کند. سازمان دانش آموزی ضمن 
است  توانسته  اسالمی،  ارزش های  پاسداشت 
ایفا  تربیتی  های  فعالیت  در  را  زیادی  نقش 

کند.
وی به توانایی نوجوانان در مهارت های زندگی 
آموزان  دانش  امروزه  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
فارغ التحصیل  مختلف  های  رشته  در  زیادی 
شده اند اما در اکثر مهارت های اولیه زندگی 
ناتوان هستند و باید از همین ابتدا مهارت های 
های  آسیب  از  پیشگیری  و  سالم  زندگی 

اجتماعی را به آنها آموزش دهیم.
کهگیلویه  استان  دانش آموزی  سازمان  مدیر 
آموزی  دانش  سازمان  کرد:  بیان  بویراحمد  و 
که  است  آموزی  دانش  های  تشکل  از  یکی 
تمام  تربیت  و  شخصیت  اعتالی  هدف  با 
مناسب  بستر  ایجاد  و  آموزان  دانش  ساحتی 
جهت مشارکت همه جانبه آنها در زمینه های 
اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی 

و هنری فعالیت می کنند.
 در پایان این مراسم از مربیان منتخب تشکل 
پیشتازان، خبرنگاران  و  تجلیل شد  پیشتازان 
دانش آموز و نمایندگان مجلس دانش آموزی 

با اهدای لوح سپاس از آنان قدردانی کردند.

سازمان دانش آموزی 
نقش زیادی در فعالیت های 

تربیتی ایفا کرد

بازار یاسوج 

زیر ذره بین خبرنگاران و ناظران صمت
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متولد فروردین : 
سمت  به  را  شما  سرخوردگی هایتان  و  ناکامی ها  که  زمانی  تا 
احساساتتان  کردن  بیان  برای  شما  می کند،  هدایت  حاشیه پردازی 
خیلی تحت فشار قرار می گیرید. یک بار که شما تصمیمی بگیرید 
چیزهایی که در ذهنتان می گذرد را با دیگران در میان بگذارید، تا 
مدتی همه چیز خیلی راحت می شود. در روزهای آینده هنوز کارهای 
زیادی برای انجام دادن وجود دارد، اما اگر شما تواناییهایتان را باور 
به  را  کنید  تمام  باید  که حتماً  را  کارهایی  می توانید  باشید،  داشته 

اتمام برسانید.
متولد اردیبهشت :

 اکنون ماه در سومین خانه شما که مربوط به روابط اجتماعی است 
قرار گرفته و امروز برای شما روز فوق العاده ای است، برای اینکه یک 
با یک  اعتماد پیدا خواهد کرد. تبادل نظر کردن  نفر کاماًل به شما 
دوست حقایق را افشا خواهد کرد و نشان خواهد داد که این فرد چه 
سبب  شما  گویی  بی پرده  این  اگرچه  دارد.  شما  به  راجع  احساسی 
می شود که احساس بهتری نسبت به خود پیدا کنید، و کسانی را که 

دور و بر شما هستند را نیز شگفت زده می کند.
متولد خرداد : 

می  دارید،  را  رفتن  جلو  به  و  کردن  حرکت  انگیزه  شما  که  زمانی 
گاهی  بزنید.  عمل  به  خودتان دست  نظریات  اساس  بر  که  خواهید 
وقتها عاقالنه است که کمی صبر کنید و ببینید که بعداً چه احساسی 
پیدا خواهید کرد. وقتی که شما با چنین موردی مواجه می شوید، 
با احتیاط شروع کردن بهترین استراتژی است. با وجود این در حال 
حاضر نشان دادن یک واکنش سریع پاک بودن نیت شمارا نشان می 

دهد، بنابراین تردید نشان ندهید.
متولد تیر : 

شما امروز به عنوان عضوی از یک تیم بسیار مورد احترام هستید، 
اما ممکن است یک سری نظرات مخالف ظاهر شود و به کار تعاونی 
دسته جمعی شما لطمه بزند. حتی اگر شما دلیل خوبی برای انجام 
می توانند  شما  عملکردهای  دارید،  گروه  میل  برخالف  عملی  دادن 
توسط افرادی از گروه که مشکل ساز هستند سوءتعبیر شود. اگر شما 
اجازه دهید همه چیز به روال عادی خود پیش برود اثربخشی شما 

نهایتاً زیادتر خواهد شد.
متولد مرداد : 

حتی اگر امروز روز خوبی باشد، ولی شما به راحتی نیت یک فرد دیگر 
را بد تعبیر می کنید. ممکن است که شما معتقد باشید که دیگران 
از شما حمایت نمی کنند، و یا حتی بدتر، به ضرر شما کار می کنند، 
و برای این باور خود دالیلی هم داشته باشید. اما دلیل این کار این 
از تسلیم شدن می ترسید. برطرف کردن سستی های  است که شما 

خودتان مهم تر از تسلط داشتن بر افراد دیگر است.
متولد شهریور : 

شما هنگامی که در رأس هرکاری قرار داشته اید خوب درخشیده اید، 
اما امروز امور فرعی کاماًل برای شما در اولویت قرار دارند. شما امروز 
به جای اینکه وارد جهان بیرون بشوید، بیشتر مجذوب در خانه ماندن 

و سیر و سفر کردن با رویاهایتان شده اید. 
متولد مهر : 

عقاید بزرگی که طی این چند هفته گذشته داشته اید، امروز واقعی تر 
آینده ای  برنامه ای می ماند که فکر می کردید در  این مثل  می شوند. 

دور تحقق پیدا می کند اما االن به آن نزدیکتر شده اید .
متولد آبان : 

شما امروز نسبت به روزهای قبل حال و حوصله بیشتری دارید و به 
راحتی با شخصی که به حرفه شما وارد شده است به رقابتی حساس 
اتهام آمیز  باشد، وضعیتی  نیت شما هم خوب  اگر  می پردازید. حتی 
وارد  شما  علیه  تا  شوند  تحریک  دیگران  که  می شود  باعث  داشتن 

عرصه شوند. 
متولد آذر : 

شما تا زمانی که ناخواسته خودتان را در میان موقعیتی پویا که به 
خالق بودن شما کمک می کند قرار داده اید، می توانید در مسیر خود 
باقی بمانید. شاید امروز احساسات شما مثبت باشند، اما از شما برای 
اینکه می خواهید فعالیتهایتان را فقط در یک مسیر با الهام قلبی تان 

انجام دهید سرپیچی می کنند.
متولد دی : 

شما توسط یک اتفاق یا صحبتی که به تازگی برایتان پیش آمده است 
انرژی مثبت زیادی گرفته اید، به همین دلیل اقدامات و فعالیت های 

مهمی را بر می دارید که در آینده تان تاثیر فوق العاده ای دارد. 
متولد بهمن : 

کار کردن امروز کاری بس پیچیده است چرا که شما آرزو می کنید 
کاش از شر کارهای تکراری روزمره خالص می شدید و به کار دیگری 
می پرداختید. احساسات قدرتمندی در زیر سطوح ظاهری وجودتان 
کمین کرده اند و شما از این می ترسید که آنها روزی حالت انفجار 
آسیب  بتوانند  دیگران  بیایندو  شما  هوشیار  ضمیر  به  و  کنند  پیدا 

پذیری و بی تجربگی شما را ببینند. 
متولد اسفند : 

در این اواخر فرصت های مناسب بسیاری چه از لحاظ جنبه اجتماعی 
و چه از لحاظ جنبه شخصی برای شما پیش آمده است اما متاسفانه 
شما نتوانسته اید از این فرصت های به نحو احسنت و عالی استفاده 
نگران  اما  امیدی شده اید  نا  و  یاس  نیز دچار  به همین خاطر  کنید 

نباشید زیرا الطاف خدواند دوباره شامل حال شما خواهد شد.

۳
فال روز 

بیان  با  کرونا  با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
برخی  در  بیماری  این  جدید  سویه های  اینکه 
دچار  مردم  گفت:  است،  کننده  نگران  کشورها 
آمار کرونا  این تصور که  با  انگاری شده اند و  عادی 
کاهش یافته و به پایان کرونا رسیده ایم، در اماکن 
عمومی،  نقلیه  وسایل  سربسته،  فضاهای  عمومی، 
همایش ها، کنسرت ها و خیابان ها، ماسک های خود 
کرونا  که  می کنم  تاکید  جدیت  با  برداشته اند،  را 
باید  بهداشتی  شیوه نامه های  و  نرسیده  پایان  به 

همچنان رعایت شود.
دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه برگزاری جلسه 
کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ اظهار کرد: در جلسه 

امروز، بحث استفاده از آنتی بیوتیک ها در دوره کووید 
۱۹ مطرح شد که یکی از اساتید نتایج مطالعات خود 
مطالعه،  این  براساس  داد.  توضیح  را  زمینه  این  در 
مشخص شد در ۱۰ بیمارستان دانشگاهی و 4۳ هزار 
شدند،  بستری  بیمارستان   ۱۰ این  در  که  بیماری 
۱۰۰ درصد بیماران حداقل یک آنتی بیوتیک و ۵۰ 
کردند  مصرف  بیوتیک  آنتی   ۳ حداقل  آنها  درصد 
که این میزان، بی رویه محسوب می شود. بیشترین 
عادی،  های  بخش  در  شده  مصرف  بیوتیک  آنتی 
آزیترومایسین و بیشترین آنتی بیوتیک مصرف شده 
در بخش های ویژه، ِمُروپنم بوده است. هزینه ای هم 
که در این مدت برای استفاده از آنتی بیوتیک های 
بی رویه صرف شده، چیزی حدود ۲.۲ میلیون دالر 

بوده است.
شد  مشخص  همچنین  مطالعه  این  در  افزود:  وی 
در بیمارستان هایی که مصرف آنتی بیوتیک بیشتر 
شده  گزارش  نیز  باالتری  میر  و  مرگ  میزان  بوده، 

است که علل مختلفی از جمله عوارض آنتی بیوتیک 
است،  دخیل  زمینه  این  در  دارویی  تداخالت  و  ها 
زمینه  این  در  پزشکان  آگاهی  است  الزم  بنابراین 
افزایش یابد، زیرا استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها 
نمی تواند میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را کاهش 
دارویی  تداخالت  و  عوارض  دلیل  به  شاید  و  دهد 
اثرات عکس نیز بگذارد. از سوی دیگر بار زیادی را 
به هزینه اقتصاد کشور تحمیل می کند. بنابراین الزم 
درمان  در  بیوتیک ها  آنتی  بی رویه  مصرف  از  است 

بیماران مبتال به کرونا، جلوگیری شود.
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ادامه داد: 
در این جلسه مقرر شد که کمیته های اقتصاد درمان 
که در بیمارستان ها و دانشگاه ها و معاونت درمان 
تشکیل شده بود، دوباره احیا شود. همچنین کمیته 
های استوارد شیپ که در مورد مصرف آنتی بیوتیک 
از  قبل  از  و  بودند  داده  انجام  مناسبی  اقدامات  ها 
شیوع کرونا آغاز به کار کرده بودند، دوباره احیا شود 

و پروتکل هایشان نیز در معاونت درمان ریوایز شده و 
به بیمارستان ها ابالغ شود تا از مصرف بی رویه آنتی 
به  که  هایی  هزینه  و  ها  بیمارستان  در  ها  بیوتیک 
بیمار و اقتصاد کشور وارد می کند، تا حدود زیادی 

جلوگیری کند.
و  ماسک  از  استفاده  خصوص  در  ادامه  در  وی 
با  کرد:  بیان  بهداشتی،  های  پروتکل  رعایت 
مانند  کشورها  بعضی  از  گزارشاتی  اینکه  به  توجه 
سویه های  بروز  برای  آمریکا  و  آفریقایی  کشورهای 
این کشورها  در   COVID-۱۹ از  B.۱.۱.۷ جدید 
و  دلتا  ترکیبی  سویه های  دوباره  بروز  همچنین  و 
اومیکرون در برخی کشورهای خاورمیانه وجود دارد، 
نگرانی هایی ایجاد شده مبنی بر اینکه ممکن است 
در آینده دوباره با موج هایی از ویروس کرونا مواجه 
باشیم؛ بنابراین توصیه کمیته علمی بر این است که 
پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی حتما رعایت 

شود، به خصوص توسط گروه های پرخطر.
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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

همراهي با مردي که هم�ه زندگي اش 
را وقف صدور انقالب ک�رد چطور آغاز 

شد؟
س��يدعلي متولد 1336 در اهواز بود. ليسانس 
علوم سياسي هم داش��ت. البته من و ايشان هر 
دو در يکي از مح��الت تهران زندگي مي کرديم. 
هر دو به نوعي فعاليت هاي انقالبي داش��تيم و 
فعاليت هاي قبل از انقالب و بعد از آن ما را بيشتر 
با هم آشنا کرد. در نشريه انجمن اسالمي همکار 
بوديم و در نهايت همين همراهي باعث ازدواج ما 
شد. من و سيد علي در سال 1359 ازدواج کرديم. 
آن زمان ايشان شغل خاصي نداشت و شغل هاي 
مختلفي را هم تجربه کرده بود. حتي مدتي در 
کميته فعاليت مي کرد اما همه اين مشاغل  روح 
متالطمش را اقناع نمي ک��رد. تنها فعاليت هاي 
فرهنگي بيش از هر چيز ديگري آرامش مي کرد. 
شهيد رحيمي از رزمندگان دفاع مقدس 

هم بود؟
در اصل ايش��ان يک فعال فرهنگ��ي بود که در 
جنگ نرم مجاهدت مي کرد. حتي جبهه هم که 
رفت، براي بحث فرهنگي بود. همسرم چندان 
اهل اس��لحه نبود، اهل قلم بود. شرط و شروط 
ابتدايي را هم من براي ايشان گذاشتم و گفتم که 
مي خواهم فعاليت فرهنگي داشته باشم و يکي از 
شروطي که براي ايشان گذاشتم همين بود که 
دست از فعاليت هاي فرهنگي برندارم. ايشان هم 
در پاسخ خواس��ته من گفت دقيقاً به اين خاطر 

شما را انتخاب کردم. 
در زندگي ش�هيد مي بينيم ک�ه مرتبًا 
براي فعاليت ه�اي فرهنگي به خارج از 
کشور مي رفتند. شما هم در اين سفرها 

با ايشان همراه بوديد؟
س��فرهاي خارجي ش��ان به خاطر دغدغه هاي 
فرهنگي شان بود. حقيقت امر اين است که شهيد 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي به صدور انقالب 
فکر مي کرد. قبل از اينکه به هند سفر کنيم سيد 
علي چندين بار به هند، پاکس��تان و بنگالدش 
رفته بود. ما در اسفند سال 1363 به هند رفتيم 
و هشت س��ال در آنجا بوديم. حضور ما در هند 
در همان بحث فعاليت هاي فرهنگي سيد علي 
بود. آن سال ها که ما دور از جبهه و جنگ بوديم، 
خيلي ناراح��ت بودم و عذاب وجدان داش��تم و 
مي گفتم چه لزومي داشت ما االن به اينجا بياييم. 
االن مردم زي��ر بمباران و حمل��ه نظامي عراق 
هس��تند و ما به اينجا آمده ايم. خيلي به ايشان 
گاليه کردم اما سيد علي تنها يک جمله گفت: 
»سنگر من امروز بيرون از مرزهاي کشورم است. 
امروز اينجا جبهه من است«. ايشان اين دغدغه 
را از فرمايشات امام خميني )ره(  به دست آورده 
بود. آن زمان بحث وحدت خيلي بين مسلمانان 
جا نيفتاده بود. اما شهيد ضرورتش را احساس 
مي کرد و به وحدت و صدور انقالب اسالمي فکر 
مي کرد. س��يد علي ابتدا مرخصي بدون حقوق 
گرفت و به دهلي سفر کرد تا زمينه هاي فعاليت 
فرهنگي که مدنظرش بود را مورد بررسي قرار 
دهد. بعد با هم به دهلي رفتيم. در همان دو سه 

ماه اول حضور، توانايي هايش را به مسئوالن خانه 
فرهنگ دهلي نشان داد و در نهايت با عنوان يک 
کارمند محلي در خانه فرهنگ دهلي مش��غول 
به کار شديم. آن هم با حقوق خيلي مختصر. با 
وجود حقوق کم، ايشان به اندازه همه افرادي که 
آنجا بودند فعاليت داشت. همه اينها از روح بلند 
و خستگي ناپذير س��يدعلي نشئت مي گرفت. 
دغدغه صدور انقالب اس��المي باعث شد تا در 
همان س��ال اول حضور در خانه فرهنگ دهلي 

فعاليت هاي خاص و چشمگيري داشته باشد. 
فعاليت هايش�ان چه س�مت و سويي 

داشت؟
همه مراسمي که سيدعلي مجري آن بود اعم از 
مراس��م دفاع مقدس، دهه فجر، ميالد و مبعث 
پيامبر)ص( و اه��ل بيت)ع( همه در راس��تاي 
شناساندن انقالب اس��المي بود. حتي همسرم 
در ش��هرهاي اطراف دهلي به س��راغ شيعياني 
مي رفت که براي نان شبشان هم محتاج بودند. 
ايشان تالش مي کرد تا منابع مالي فراهم کند و با 
وجود ناامني راه ها و مسيرهاي مواصالتي مرتب 
به آنها س��ر مي زد. در همان ديدارهاي ساده از 
انقالب و ايران صحب��ت مي کرد. حتي در حوزه 
علميه آنجا براي تدريس زبان فارس��ي حضور 
پيدا مي کرد اما همه هم و غمش صدور انقالب 
بود. به خوبي به اين باور رس��يده بود که بايد به 
فقر مادي و معنوي ش��يعيان برخي از مناطق 
هند پايان داده شود. س��ال هاي آخري که هند 
بوديم، اتفاقات تلخ زيادي را تجربه کرديم. اول 
شنيدن خبر قطعنامه، بعد هم رحلت حضرت 
امام و داغي که بر دلمان ماند. س��ال 1369 هم 
شهادت شهيد گنجي رايزن فرهنگي ايران در 
شهر الهور ايالت پنجاب پاکستان. نهايتاً بعد از 
هشت سال راهي ايران شديم. سه سالي در ايران 
مانديم اما همسرم در اين مدت هم به قاره آفريقا 
و کش��ورهاي حوزه درياي خزر سفر داشت. در 
نهايت سال 1374 به اتفاق خانواده به پاکستان 
رفتيم و سيد علي مسئول خانه فرهنگ مولتان 

پاکستان شد. 
چ�را پاکس�تان را ب�راي فعاليت هاي 

فرهنگي انتخاب کرد؟
ابتدا ق��رار بود ب��ه آفريقا برويم. همس��رم همه 
تحقيقات مربوطه را در اين زمينه انجام داده و 
گزارشات الزم را هم تهيه کرده بود. همان زمان 
هم خطر تکفيري ها را در آفريقا گوش��زد کرده 
و راهکارهاي الزم را ارائه داده بود. ايش��ان اين 
موضوع را مطرح کرد که جوانان شيعه ما در آنجا 
با تفکر وهابيت پرورش پيدا مي کنند اما گذشت 
تا اينکه اواخر سال 1373همسرم به من گفت 
بايد به پاکستان برويم. تعجب کردم و گفتم پس 
آفريقا چه؟ گفت نه االن پاکستان مورد نظر است. 
در ادامه گفت آنجاي��ي که ما مي خواهيم برويم 
مدرسه اي وجود ندارد. هر سه فرزندمان آن زمان 
در س��ه مقطع در حال تحصيل بودند. بنابراين 
مخالفت کردم. تصور مي کردم با مخالفت هاي 
من بحث سفر به مولتان پاکس��تان تمام شده 
باشد اما گويي براي سيد علي اينطور نبود. شهيد 

ماهي يکي دوبار از مولتان مي گفت و هر بار هم با 
مخالفت من روبه رو مي شد. مي گفت بچه ها آنجا 
در خانه درس مي خوانند و زمان امتحانات آنها را 
به الهور مي بريم تا امتحانات خودشان را بدهند 

اما من قبول نمي کردم. 
اوايل سال 1374 بود که گفت رفتن به مولتان 
از طرف آيت اهلل جنتي تکليف شده است و بايد 
به آنجا برويم. آن زمان ايش��ان مسئول سازمان 
تبليغات بود. گفت ک��ه آقا )آيت اهلل جنتي(  من 
را صدا کردند و توضيح دادند و گفتند که مولتان 
بيش از يک سال مس��ئول موقت داشته است و 

در آنجا شيعيان در شرايط حساسي قرار دارند. 
قبالً هم فعاليت فرهنگي درستي صورت نگرفته 
است و ما مي خواهيم فردي مطمئن بفرستيم 
که کار را درست انجام دهد. من مطمئن تر از تو 
کسي را سراغ ندارم. مطمئن ترين فرد براي من 
شما هستي. اين تکليف بر گردن شماست. بعد 
از اين صحبت ها من گفتم که ديگر تکليف است 
و براي همين بعد از اتمام سال تحصيلي بچه ها، 
در اواخر مرداد ماه سال 1374 به مولتان رفتيم. 
از همان ابتدا مي دانستيم که مشکالت زيادي 
در مسير اهدافمان خواهيم داشت اما بحمداهلل 
شهيد خوب کار کرد و مزد همه فعاليت هايش 
را در سنگر فرهنگي با شهادت در 2 اسفند سال 

1375گرفت. 
متأسفانه وهابيت در پاکستان ريشه دار 
شده است، آنجا که بوديد شما را تهديد 

مي کردند؟
بله، چند ماه بعد از اع��زام ما به مولتان تهديدها 
عليه خانواده و شخص آقاي رحيمي آغاز شد. اين 
تهديدها از طرف تروريست هاي وهابي و تکفيري 
صورت مي گرفت. همه اي��ن تهديدها براي اين 
بود که آوازه خانه فرهنگ مولتان در پاکس��تان 
پيچيده و فعاليت هاي شهيد به چشم دشمنان 
قسم خورده اسالم و مس��لمين گران آمده بود. 
هر چقدر فعاليتش بيشتر مي شد تهديد ها هم 
بيشترمي شد. همسرم يک نيروي جهادي بود. 

اين تهديدات شما را نگران نمي کرد؟
خير، ما به هي��چ عنوان در اي��ن فکرها نبوديم. 
البته تهديدها محدوديت هايي برايمان داشت. 
اما آنقدر کار و مشغله زياد بود که فرصتي براي 
اينکه فکر کنيم و بخواهيم بترسيم نبود. اهالي 
مولتان از سر دلسوزي و محبت به ما مي گفتند 
که از اينجا برويد. با وجود وهابي ها شما در معرض 
خطريد. چهار، پنج ماه قبل از شهادت همسرم 
من متوجه تهديدهايي شدم که آرام آرام شکل 

جدي به خودش مي گرفت. 
نهايتاً هم که دوم اسفند ماه سال 1375 
ايشان را به شهادت رساندند. آن روز چه 

اتفاقي افتاد؟
يک روز قبل از شهادت همسرم يعني چهارشنبه 
اول اس��فند ماه تعدادي از اهالي مولتان توسط 
تروريست ها دستگير شده بودند. آقاي رحيمي 
براي حل مش��کالت خانواده هاي گرفتار شده 
تمام تالش��ش را  کرد. يکي از دستگيرش��ده ها 
بعد از رهايي از دس��ت آنها خ��ودش را با عجله 
به آقاي رحيمي رس��اند و گفت که از اينجا برو 
هدف آنها از دستگيري ما و اعمال شکنجه، شما 
هستيد. بهتر است هر چه سريع تر اينجا را ترک 
کنيد. آن بنده خدا مي گفت آنه��ا يا امريکايي 
هستند يا اسرائيلي. از من و ديگر دستگيرشدگان 
خواسته اند مکالمات تلفني شما را که قبالً ضبط 
کرده بودند برايشان ترجمه کنيم. او اصرار داشت 
که ما از مولتان برويم. مي گفت آنها ما را گرفتند 
اما همه هدفشان ش��ما بوديد. مي خواهند شما 
را بکش��ند. همان شب س��اعت از نيمه گذشته 
بود. هميشه آقاي رحيمي تا اذان صبح در دفتر 
کارش مي ماند و کارهاي مطالعاتي و. . . خود را 
انجام مي داد. ساعت يک بامداد آمد پيش من. 
من هم مشغول ترجمه بودم. از من پرسيد خوابت 
مي آيد؟ گفتم نه چطور؟ گفت مي خواهم با هم 
صحبت کنيم. با هم حرف زديم حرف هايي که تا 
به حال نشنيده بودم. حرف هايي که رنگ و بوي 
وصي��ت داش��ت. حرف هايي از جن��س تهديد 
تکفيري ها که ت��ا به حال به زبان ني��اورده بود. 
ايشان آن شب به من گفتند عده اي از مسئوالن 
تهران کارش��کني مي کنند. قطعا آنها در حال 
حاضر درک نمي کنند که م��ن چه خدمتي به 

گفت وگوي »جوان« با مريم قاسمي زهد همسر مجاهد شهيد بدون مرز سيدمحمدعلي رحيمي 

رسول »مولتان« زندگي اش را وقف شناساندن انقالب اسالمي كرد
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اسالم و انقالب اس��المي کرده ام بعدها متوجه 
خواهند شد. صحبت هاي دردناکي کرد و در آخر 
گفت به تهران مي روم و همه حرف هايم را مي زنم 
و استعفا مي کنم و يک تاکسي مي خرم و رانندگي 
مي کنم. ديگر در اين سازمان نمي مانم. من خيلي 
ناراحت شدم. مي دانستم که وابستگي ايشان به 
کارش مانند نياز يک ماهي به آب است و غير از 
اين کار فرهنگي نمي تواند زنده بماند. به من گفت 
از فردا نگذار بچه ها به مدرسه بروند. نگران بچه ها 
هستم. هفت و نيم صبح بود. بچه ها را بيدار کردم. 
شهيد از من خواس��ت خيلي مراقب آنها باشم. 
بعد هم به دفتر کارش رفت که در فاصله خيلي 
کمي از خانه بود. چهره اش نوراني شده بود. من 
مسخ چهره ايشان شده بودم. از راننده مان حبيب 
خواستم امروز بيش��تر از هميشه مراقب بچه ها 
باشد و ايشان به من اطمينان داد که خانم نگران 
نباش��يد من از پس همه آنها بر مي آيم. شهيد از 
من خواس��ت براي ناهار کوفته بپزم. خيلي کار 
داش��ت اما 10، 20 باري از دفتر کار به خانه آمد 
و در خانه راه رفت. من و مهدي پس��رم مات اين 

حرکاتش شده بوديم. 
نهايتاً پرسيدم چرا مي آيي و مي روي؟ مگر نگفتي 
امروز خيلي کار داري؟ گفت نمي دانم چه شده 
که آرام و ق��رار ندارم. زمان ناهار بود. به ايش��ان 
گفتم کوفته آماده است. گفت نه بايد بروم جلسه 
بعد براي خوردن ناهار مي آيم. 20 دقيقه بعد از 
رفتن سيد علي متوجه کوبيده شدن در جلويي 
خانه فرهنگ شدم. خانه فرهنگ دو در داشت، 
يکي در جلوي ساختمان بود و ديگري در پشت 
آن. نگران سر و صدا شدم. رفتم مانتو بپوشم که 
ناگهان صداي شليک گلوله به گوش رسيد. همه 
اينها در س��ه دقيقه اتفاق افتاد. داشتم مقنعه ام 

را س��ر مي کردم که ناگهان پليس ه��ا به داخل 
خانه آمدند و گفتند چيزي نيس��ت بنش��ينيد 
وس��ط اتاق، کنار پنجره ها هم نرويد. آنها سراغ 
سيد علي را از من مي گرفتند. مي گفتند رئيس 
کجاست؟ در دفترش نيست. در دفتر بسته است. 
گفتم نمي دانم. خانه نيس��ت. رفتند همه جا را 
گش��تند. ما هم وسط اتاق نشس��ته بوديم. بعد 
ش��نيدم که صداي تلفن داخلي به صدا درآمد. 
ظهير يکي از بچه هاي خانه فرهنگ بود. گفت 
آقا در دفتر نيست. گفتم ش��ايد داخل محوطه 
است. آن لحظات به خودم اجازه نمي دادم هيچ 
فکر ديگري کن��م. ظهير رفت و بع��د از مدتي 
برگشت و گفت در دفتر قفل است. گفتم بشکن. 
در را شکس��تند و صداي گريه ظهير باعث شد 
به طرف دفتر همسرم بروم. باورش سخت بود. 
همس��رم روي زمين افتاده بود و تير خالص به 
ايشان زده بودند. خونش به زمين ريخته و کنار 
پيکرش لخته شده بود. طاقت نياوردم. همه اين 
صحنه ها را انگار فقط شبکه چشمم مي ديد اما 
در مغزم چيزي فرو نمي رفت. من فرياد يا حسين 
يا ابوالفضل سر مي دادم. تعداد هفت نفر ديگر از 
فعاالن خانه فرهنگ به ش��هادت رسيده بودند. 
تروريس��ت هاي وهابي همه تالششان را کردند 
که از خانه فرهنگ دست خالي بر نگردند. گويي 
10 نفر با پوشش ماش��ين عروس به طرف خانه 
فرهنگ آمده بودند. آمده بودند که س��يد علي 

را بزنند و هر کدام از بچه ها هم که در مسيرشان 
قرار داشت را هم زده بودند. شهيد متوجه حمله 
مي شود از ظهير مي خواهد به سمت خانه بيايد 
و ما را مطلع کند تا اتفاقي برايمان نيفتد. ظهير 
گفت من به آقا گفتم شما برويد خانه من جلوي 
آنها مي ايستم اما شهيد گفته بود آنها مي خواهند 
من را بزنند من را پيدا مي کنن��د و در نهايت به 
خاطر من زن و بچه ام را هم خواهند زد. در واقع 
خودش را س��پر بالي ما کرد. همسرم به دست 
گروهک تروريستي جنگوي به شهادت رسيد. 
)اين گروه تروريستي يک گروه افراطي است که 
در پاکستان فعاليت دارد و شيعيان اين کشور را 
به شهادت مي رساند( فرداي روز شهادتش، من 
و بچه ها به همراه پيکر مطهر سيد علي به ايران 

بازگشتيم. 
در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد. 

معناي زنده بودن راه ش��هدا را مي خواهم با بيان 
خاطره اي برايتان بازگو کنم. در جش��نواره عمار 
يک آقاي پاکس��تاني که تقريباً 35ساله به نظر 
مي رسيد از کنار غرفه ش��هيد رد شد. از نگاهش 
مشخص بود ش��هيد را خيلي خوب مي شناسد. 
ايش��ان مصاحبه  دخترش��هيد را در شبکه افق 
ديده بود و به واسطه  عالقه اش به شهيد به غرفه 
ما هم آمده بود. به گفته  خودش ش��هيد الگوي 
زندگي شان بوده و همين باعث شده زمان شهادت 
همس��رم که تقريباً 14 س��ال داش��ته به عنوان 
اعتراض به شهادت شهداي خانه فرهنگ مولتان 
تظاهرات کنند. آن نوجوان 14 س��اله امروز يک 
مرد 35 ساله و مدافع حرم حضرت زينب )س(، 
از لشکر زينبيون است که پرچم و قاب با ارزش را 
از طرف لشکر زينبيون، مدافعان حرم پاکستاني 
براي خانواده هديه آورده بود. لش��کر زينبيون از 

مکتبي رشد کرد و سرچشمه گرفت که پايه گذار 
و خط  شکنش ش��هيد عارف حس��يني، شهيد 
رحيمي، شهيد گنجي و. . . بودند. در حقيقت اين 
نهالي که 20 س��ال قبل با دست هاي پر از اميد و 
برکت شهيد رحيمي کاشته شد امروز ثمره اش را 
مي بينيد. چقدر قشنگ معني زنده بودن شهدا را 

مي شود با گذر تاريخ لمس کرد. 
همسرم 20سال تالش بي وقفه کرد و تنها به صدور 
انقالب اسالمي فکر مي کرد. جانش را هم در اين 
مسير در طبق اخالص گذاشت. نگراني امروز من 
اين است که بعد از شهادت رسول مولتان، شهيد 
سيدعلي رحيمي هنوز کس��ي جايگزين ايشان 
نشده است. درصورتي که مسئوالن نبايد بگذارند 
چراغي که شهداي مجاهد بدون مرز در آن سوي 
مرزها روشن کرده اند خاموش شود. ياد شهدا را 
زنده نگه داش��تن که منوط به برگزاري يادواره و 
کنگره نيست بايد راهشان تداوم پيدا کند. شهيد 
صادق گنجي ک��ه درالهور راي��زن فرهنگي بود 
همچون شهيد سيد علي رحيمي از هيچ خدمتي 
براي اسالم فرو گذار نکرد. سال ها پيش همسرم 
اين موضوع را به روشني اش��اره کرده بود که در 
مدارس آفريقايي، فرزندان مس��لمين را با تفکر 
وهابيت پرورش مي دهند. 25سال پيش. اگر واقعاً 
در اين مدت فعاليت شده بود امروز ما شاهد اين 
گس��تردگي در گروه هاي تکفيري و تروريستي 

وهابي نبوديم. 

 صغری خيل فرهنگ
مولتان يكي از شهرهاي پاکستان است که چند صباحي به ميزباني از شهيد سيدمحمدعلي رحيمي 
پرداخته بود. ش�هيد رحيمي نه يک رايزن فرهنگي که رسولي خستگي ناپذير بود. او سختي هاي 
حضور در ديار غربت و با دست خالي کار کردن را به عشق هدف وااليي که در زندگي برگزيده بود، 
تحمل مي کرد و خس�تگي ناپذير در تالش بود. اگ�ر مهم ترين کار يک انقالبي بدون مرز، دش�من 
شناسي است، شهيد رحيمي به واقع دشمن را ش�ناخته بود. او سال ها براي صدور انقالب و اسالم 
ناب محمدي مشكالت هجرت و زندگي در ديار غرب را به جان خريد تا نهايتًا در اسفندماه 1375 
توسط وهابي ها ترور شد. در بيستمين سالگرد شهادت مجاهد بدون مرز سيدمحمد علي رحيمي 
به سراغ مريم قاسمي زهد همس�رش رفتيم تا از رس�ول مولتان و مجاهدت هايش بيشتر بدانيم. 

همسرم 20س�ال تالش بي وقفه کرد 
و تنها به صدور انقالب اس�المي فكر 
مي ک�رد. جانش را هم در اين مس�ير 
در طب�ق اخ�الص گذاش�ت. نگراني 
امروز من اين است که بعد از شهادت 
رس�ول مولتان، ش�هيد س�يدعلي 
رحيمي هنوز کسي جايگزين ايشان 
نشده است. درصورتي که مسئوالن 
نباي�د بگذارند چراغي که ش�هداي 
مجاه�د ب�دون م�رز در آن س�وي 
مرزها روش�ن کرده اند خاموش شود
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کشف 42 تُن روغن در خان ببین
زیادی  بسیار  مقدار  کشف  از  ببین  خان  قضایی  حوزه  رئیس 
روغن احتکار شده در این شهرستان در یکی از مرغداری های 
متروکه خبر داد. محمد دنکوب با اشاره بهداشتی نظارت ها بر 
بازار در سطح استان گلستان، اظهار کرد: با گزارش مردمی، 4۲ 
اینکه ۳۰ تُن  با بیان  تُن روغن در خان ببین کشف شد. وی 
متروکه کشف  مقدار کشفیات روغن در یک مرغداری  این  از 
شده است، افزود: مابقی کشفیات در انبار سه واحد تجاری و 
یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای خان ببین بوده است.

رئیس حوزه قضایی خان ببین تصریح کرد: همچنین سه تُن 
برنج خارجی و سه تُن قند هم با گزارش های مردمی در این 
شهر کشف و توقیف شده است. دنکوب ادامه داد: برای متخلفان 
پرونده تعزیراتی تشکیل شده و این کاالهای اساسی هم پس از 
تعیین تکلیف پرونده، با نظارت دستگاه قضایی در بازار توزیع 

خواهد شد. 
هکرهای حساب های شخصی بخوانند

سرقت های اینترنتی یا برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران، 
گونه ای تقریبا نوظهور از سرقت ها هستند که در سال های اخیر 
روش های  به  فتا  پلیس  و  گرفته اند  قرار  توجه  مورد  به شدت 
مختلف تالش کرده تا شهروندان را از خطر این نوع سرقت ها 
به  ترغیب  و  شخصی  شماره  از  پیامک  ارسال  با  عمدتا  که 

کلیک کردن بر روی لینکی اتفاق میوفتد آگاه کند.
سلسله  در  بارها  )فتا(  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس 
پیامک های اطالع رسانی به شهروندان از آن ها خواسته بر روی 
نهادهایی  نام  با  و  از شماره های شخصی  لینک های جعلی که 
سازمان یافته،    جرایم  با  مبارزه  مرکز  قضائیه،  قوه  هم چون 
وزارت اطالعات و سایر ادارات دولتی یا با نام دانلود اپلیکیشن 
ارسال می شوند کلیک نکنند زیرا این لینک ها عمدتا به قصد 
شهروندان  شخصی  حساب های  کردن  خالی  و  کالهبرداری 
می باشند. نمونه ای از این پیامک های ارسال شده به این شرح 

است:
قضائیه،  قوه  ثنا  نام  به  پیامک  ارسال  با  مجرمین  »هشدار: 
سایر  و  اطالعات  وزارت  یافته،  سازمان  جرایم  با  مبارزه  مرکز 
ادارات دولتی به همراه لینک از شماره های شخصی، به دنبال 
لطفا کلیک  نمودن حساب شما هستند.  کالهبرداری و خالی 

نفرمایید«.
»هشدار: پیامک حاوی لینک دانلود اپلیکیشن از شماره های 
شخصی، جعلی و به قصد سرقت از حساب شماست، به هیچ 

وجه کلیک نکنید«. 
»هشدار: کاربر گرامی؛ کلیک بر روی هرگونه لینک دریافتی از 
شماره های شخصی برابر با اعطای دسترسی کامل به مجرم و 

خالی شدن حساب شماست«.
ماده ۱۳ قانون »جرایم رایانه ای« در این خصوص می گوید: ـ 
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 
یا  ایجاد  محو،  تغییر،  کردن،  وارد  قبیل  از  اعمالی  ارتکاب  با 
متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا 
منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل 
پنج  تا  یک  از  به حبس  آن  به صاحب  مال  رد  بر  عالوه  کند 
سال یا جزای نقدی از بیست میلیون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا 
یکصد میلیون )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یا هر دو مجازات محکوم 
خواهد شد. وجود »یا« بین مجازات حبس و جریمه نقدی به 
این معناست که قاضی می تواند بین هر یک از این مجازات ها 
یکی را انتخاب کند. البته با توجه به نوع و شدت جرم، قاضی 
می تواند هر دوی این مجازات ها را اعمال کند. ماده ۶۷ قانون 
»تجارت الکترونیکی« نیز هم چنین می گوید: هرکس در بستر 
مبادالت الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از 
»داده پیام« ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسائل ارتباط 
از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف »داده پیام«، 
رایانه ای و غیره دیگران  یا سیستم  برنامه  مداخله در عملکرد 
و  پردازش خودکار  یا سبب گمراهی سیستم های  و  بفریبد  را 
نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال 
ببرد مجرم  را  دیگران  اموال  و  کند  تحصیل  مالی  امتیازات  یا 
محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک 
تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم 

می شود.
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موضوع  این  درباره  سالمت  ارتقای  متخصص  یک 
که چرا علیرغم آنکه سالمت برای همه مردم ارزش 
محسوب می شود، باز هم برخی خطرات سالمتی را 

جدی نمی گیرند، توضیح داد.
نسترن کشاورز محمدی، در پاسخ به این سوال که 
ارزش  برای همه مردم  اینکه سالمت  با وجود  چرا 
محسوب می شود، باز هم برخی خطرات سالمتی را 
جدی نمی گیرند؟، اظهار کرد: در این ایام کرونایی 
بیشتر  هستیم،  روبه رو  آن  با  سال  دو  از  بیش  که 
از هر زمان دیگری در مورد خطرناک بودن برخی 
متنوعی  هشدارهای  مردم  به  موقعیت ها  و  رفتارها 

داده شد.
کشاورز محمدی یادآور شد: متاسفانه پیش فرضی 
این  تاریخ گذشته،  از درک قدیمی و  ناشی  اشتباه 
است که اگر فردی را از خطری آگاه کنیم بالفاصله 
زمانی که خطر وجود  تا  و  اجتناب می کند  از آن 
دارد فرد از رفتارهایش در مواجهه با آن محتاطانه 
خواهد بود. به همین علت در حوزه سالمت امروزه 
آموزش  در  خطر  تبیین  یا  خطر  ارتباطات  بحث 
بهداشت برای پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر 
واگیر و نیز حوادث و شرایط اضطراری مطرح است.

وی در همین راستا افزود: باید درک کنیم که رفتار 
انسان ها پدیده بسیار پیچیده و پویا است که تابع 
تعامل عوامل بسیار متعدد فردی و محیطی است که 

در طی زمان نیز تغییر می کند.

آگاهی، باور و تمایل از مولفه های تبعیت از 
رفتار محافظت از سالمت

وی همچنین باور فرد به درست بودن آگاهی دریافت 
شده در مورد خطرناک بودن رفتار یا موقعیتی خاص 
را عامل موثر دیگری دانست و افزود: اگر فرد بداند 
و آگاهی داشته باشد، ولی باور نکند، آنگاه از آنچه 
اجتناب  است،  خطرناک  سالمت  مراجع  دیدگاه  از 

نخواهد کرد.
اینکه  به  اشاره  با  سالمت  ارتقای  متخصص  این 
از مردم، حتی برخی  اوایل دوران کرونا، خیلی  در 
مدیران و رسانه ها به این بیماری و تبعات جبران 
ناپذیر آن باور نداشتند، تصریح کرد: لذا هیچ اقدام 
از ابتال به بیماری انجام  محافظتی برای پیشگیری 

نمی دادند.
کشاورز محمدی با بیان اینکه موضوع تبعیت از هر 
رفتاری )از جمله رفتارهای محافظتی و پیشگیری 
از ابتال به کرونا( فقط به دانستن و باور داشتن ختم 
انجام  برای  نیز  تمایلی  باید  بلکه  گفت:  نمی شود، 
رفتار محافظتی و اجتناب از خطر وجود داشته باشد 
که منجر به انگیزه، قصد و سپس تغییر رفتار شود.

وی با اشاره به اینکه تمایل به انجام رفتاری، خود 
انجام  آسانی  و   سختی  ضرر،  و  سود  ارزیابی  تابع 
مردم  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  است،  رفتار  آن 
لذت  اما  دارد،  خطر  سیگار  دارند  باور  و  می دانند 
سیگار کشیدن و سختی ترک آن باعث تداوم رفتار 
و  پزشکان  میان  در  حتی  کشیدن  سیگار  پرخطر 

کارشناسان بهداشت می شود.

دانشیار آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در موارد 
بسیاری همه این عوامل فوق )دانستن، باور داشتن 
و خواستن( برای انجام رفتاری فراهم نیست، افزود: 
مهیا  خطر  از  اجتناب  امکانات  گاهی  متاسفانه 
آمیز  رفتارمخاطره  است  مجبور  فرد  لذا  و  نیست 
عدم  دارد  باور  و  داند  می  فرد  مثال  دهد.  انجام  را 
فنی  معاینات  انجام  عدم  و  ایمنی  کاله  از  استفاده 
موتور سیکلت خطرناک است، اما فقر مانع تهیه آن 
یا گرمای طاقت فرسای هوا و سنگین  و  می شود 
می  آن  انجام  مانع  قیمت  ارزان  ایمنی  کاله  بودن 
ایمنی اش را  شود، همچنین ممکن است فرد کاله 
تهیه  زمان  تا  و حداقل  باشد  کرده  یا گم  فراموش 

مجدد آن بدون کاله ایمنی سوار موتور می شود.

با کسانی که با رفتارهایشان به دیگران
 آسیب می زنند، چه کنیم؟

وی در پاسخ به این سوال که “اگر افراد با آموزش 
باید  چه  نشدند  پرخطر  رفتارهای  ترک  به  حاضر 
و  دارد  وجود  مهمی  نکته  اینجا  در  “، گفت:  کرد؟ 
جان  فقط  پرخطر  های  رفتار  این  گاهی  اینکه  آن 
این صورت  در  اندازد که  به خطر می  را  فرد  خود 
می توان گفت به خود فرد ربط دارد؛ اما وقتی یک 
رفتار جان دیگران به خطر می اندازد، باید با قوانین 
و مانع تراشی انجام رفتارهای پرخطر را غیر ممکن، 

سخت و یا پرهزینه نمود.
افزود:  باره  این  در  مثالی  ذکر  با  محمدی  کشاورز 
استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی 
یک عامل خطر برای ایمنی در تغذیه است که می 
کشاورزان  آموزش  قطعا  شود.  سرطان  باعث  تواند 
نظارت  و  قانون  نیازمند  و  نیست  کافی  ولی  الزم، 
انجام  تسهیل  همچنین  است.  روال  این  تغییر  بر 

رفتارهای بهداشتی باید به گونه ای باشد که موجب 
ضرر کشاورزان هم نشود.

سالمت  ارتقای  و  بهداشت  آموزش  متخصص  این 
به  رفتارهای محافظتی  از  پیروی  در خصوص عدم 
نکته دیگری اشاره کرد و افزود: عادی شدن خطر 
است.  رفتارها  از  تبعیت  عدم  دیگر  دالیل  از  نیز 
وقتی مواجهه طوالنی با خطری وجود داشته باشد، 
رفتارهای  انجام  و  شده  عادی  تدریج  به  خطر  آن 

محافظتی کمتر و کم رنگ تر می شود.
از  تبعیت  در  زیادی  عوامل  اینکه  بیان  با  وی 
دخیل  سالمتی(  از  محافظت  رفتارها)رفتارهای 
هستند، گفت: لذا الزم است برای کاهش رفتارهای 
پرخطر از تکیه بر تک استراتژی های کم تاثیر مانند 
آزاد گذاشتن افراد و یا برعکس دستور دادن صرف 
الزم  و  شود  اجتناب  سالم تر  رفتارهای  انجام  برای 
بستر  همچنین  و  دالیل  از  مناسب  درک  با  است 
انجام رفتارهای پر خطر، به رفع عوامل ایجاد کننده 

خطر پرداخت.
ایجاد  عوامل  اینکه  به  اشاره  با  محمدی  کشاورز 
آن  کننده  رفع  عوامل  آن  دنبال  به  و  کننده خطر 
است،  متفاوت  مختلف،  جوامع  در  نیز  و  افراد  در 
حمایت  آموزش،  ترکیب  همیشه  کرد:  خاطرنشان 
موفقیت  شانس  افزایش  باعث  تسهیالت  ارائه  و 
دانستن،  ترکیب  سالم،  رفتار  برای  زیرا  شود،  می 
است  الزم  لذا  است.  مهم  توانستن  و  خواستن 
دانشگاه های  شامل  سالمت  اندرکاران  دست  همه 
علمی  انجمن های  بهداشت،  وزارت  پزشکی،  علوم 
یا  خطر  ارتباط  های  مهارت  یادگیری  تخصصی، 
اقدامات خود قرار دهند  اولویت  را در  تبیین خطر 
که این امر مستلزم نزدیک تر شدن و تعامل بیشتر 
با اجتماع و درک شرایط زندگی آنهاست که باعث 

جلب اعتماد و همراهی مردم خواهد شد.

چرابرخیهاخطراتسالمتیراجدینمیگیرند؟

سویه های جدید کرونا 
نگران کننده است
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تغییرات یارانه ای
 مقدمه اصالح اقتصاد ایران است

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت:تاکنون بیش 
ایم و ۸۲ درصدآن را  از ۹44هزار درخواست مردم را ثبت کرده 
در  احمد صالحی  المسلمین  و  االسالم  ایم. حجت  کرده  پیگیری 
نشستی خبری با تاکید بر این که رئیس جمهور دراطالع رسانی 
دقیق به مردم اصرار دارند، اظهار کرد: مرکز  ارتباطاتات مردمی 

ریاست جمهوری دارای شاکله قوی از بعد نظارت ارزیابی و ....

ارز  حذف  آغاز  با  می گوید،  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
و  شده  ارزیابی  شرایط  کاالها،  برخی  در  تومانی   4۲۰۰
می شود.   برنامه ریزی  اقتصادی  اصالح  بعدی  گام های  برای 
احسان خاندوزی در نشست شورای گفت وگو دولت و بخش 
خصوصی، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین خواسته های بخش 

خصوصی در سال های گذشته همواره اصالح...

سال شانزدهم * شماره 3090 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 27  اردیبهشت 1401 * 17  می 2022 * 15  شوال 1443

ثبات امروز جامعه اسالمی از 
فداکاری شهدا و ایثارگران است

سویه های جدید
 کرونا 

نگران کننده است

دادستان بهمئی: 

برخورد های بدون اغماض 
در انتظار متخلفان بازار و 

محتکران خواهد بود
دادستان عمومی و انقالب بهمئی گفت: شناسایی 
متخلفان و محتکران کاالهای اساسی و بحث رصد 
کار  دستور  در  خانگی  انبارهای  بخصوص  انبارها 
متخلفان  با  قضایی  دستگاه  برخورد  و  دارد  قرار 
بازار و محتکران سخت و بدون اغماض خواهد بود. 
دادستان شهرستان بهمئی روز دوشنبه با همراهی 
صورت  به  شهرستان  بازار  تنظیم  ستاد  اعضای 
میدانی از بازار بازدید کرد. عبداهلل حبیبی منش در 
حاشیه این بازدید اظهار داشت: با توجه به تاکیدات 
رئیس کل دادگستری استان و دادستانی استان و 

حمایت از حقوق عمومی مردم،...

اگر  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
در موعد مقرر، مسئوالن به پیشنهادات ما عمل 
نکنند هم مجازات حبس و هم انفصال از خدمت 
سازمان  پیشنهادات  برای  اجرا  ضمانت  و  دارند 
شده  پیش بینی  قانون  در  کشور  کل  بازرسی 

است .
ذبیح اهلل خدائیان با حضور در برنامه »صف اول« 
در ارتباط با اصالح نظام پرداخت یارانه ها و حذف 
ارز ترجیحی و کمک سازمان بازرسی به اجرای 
در  که  پنهان  یارانه های  بحث  گفت:  طرح  این 
اقتصاد وجود دارد، اقتصاد ما را بیمار کرده است 
باید  که  باور هستند  این  بر  اقتصاددانان  همه  و 
پنهان  یارانه های  همین  شود.  داده  پایان  آن  به 
باعث شده بسیاری از افراد سودجو از ارز 4۲۰۰ 
استفاده کنند و منفعت های زیادی کسب کنند و 
خیلی از پرونده های دادگاه های مبارزه با جرایم 
اقتصادی نیز به این موضوع اختصاص پیدا کرده 
بود. همین موضوع باعث قاچاق کاالهای یارانه ای 

به خارج از کشور شده بود.
گرفت  تصمیم  دولت  خوشبختانه  افزود:  وی 
یارانه ها را هدفمند و عادالنه کند و به جیب کسی 
رود که مستحق آن است به همین دلیل سازمان 
بازرسی قبل از اجرای طرح، جلسات متعددی را 
نظارت  بازار،  تنظیم  راستای  در  امور  متولیان  با 
کاال  ذخیره سازی  برای  انبارها  بحث  و  تولید  بر 
داشتیم و دستگاه های متولی نیز پای کار آمدند 
و توانستند به اندازه کافی کاال ذخیره کنند. بعد 
تاکید کردند  قوه قضائیه  رئیس  اجرای طرح،  از 
این  در  دولت  سیاست های  از  باید  قوه  این  که 
خصوص با تمام قوا حمایت کند و ما گروه هایی 
باشند  داشته  را  بازرسی هایی  تا  مامور کردیم  را 
 ۱۶۷ و  داشتیم  بازدید   ۸4۶ مدت  همین  در  و 
اکیپ مشترک تشکیل شد و هم چنان کنار دولت 
هستیم و بر عملکرد دستگاه هایی که وظیفه تهیه 

کاال و تنظیم بازار را دارند نظارت می کنیم.
همه دستگاه ها برای پیشگیری از جرایم 

پای کار بیایند
بازرسی  با عملکرد سازمان  ارتباط  در  خدائیان 
تصریح کرد: سازمان بازرسی تنها دستگاه نظارتی 
و  اساسی  قانون  جایگاه  هم  که  است  کشور  در 
هم وظیفه نظارت بر کلیه دستگاه ها را دارد اما 
بازرسی و  با وجود سازمان  این است چرا  سوال 
سایر دستگاه های نظارتی جرمی مانند اختالس 

و ارتشا وجود دارد؟ قطعا دستگاه های نظارتی با 
همه توان در جهت مبارزه با فساد تالش می کنند 
از  انجام وظایف دستگاه ها هم بعد  هم در حین 
انجام. ما اگر بخواهیم از پیشگیری از این جرایم 
تالش کنیم باید همه دستگاه ها پای کار بیایند. 
و  کنند  عمل  موقع  به  اجرایی  دستگاه های  اگر 
نخواهیم  ببند قطعا فسادی  را  گلوگاه های فساد 

داشت.
دستگاهی  داد:  ادامه  بازرسی  سازمان  رئیس 
مانند سازمان بازرسی با گستردگی دستگاه های 
و  قراردادها  تک  تک  به  می تواند  آیا  اجرایی 
به  ما  کند؟  نظارت  می شود  انجام  که  کارهایی 
الکترونیکی  را  نظارتمان  که  هستیم  این  دنبال 
که  کنند  به شکلی عمل  اگر دستگاه ها  و  کنیم 
دسترسی  ماهم  و  باشد  الکترونیکی  کارهایشان 
کنیم  نظارت  بهتر  می توانیم  قطعا  باشیم  داشته 
در  االن  است.  سنتی  نظارت ها  اکثر  اکنون  اما 
که  است  این  تالشمان  تمام  بازرسی  سازمان 
ببینیم  و  شویم  متمرکز  فساد  گلوگاه های  روی 
کدام  می کند  فراهم  را  فساد  زمینه  که  راه هایی 
است. دولت حضرت آیت اهلل رئیسی هم الحمدهلل 

ضد فساد و در کنار ما است.
تشکیل ۷۹۰ پرونده کیفری و بیش از 
۲۶۰۰ پرونده انتظامی برای کارکنان در 

سال ۱4۰۰
وی خاطرنشان کرد: ما در سال ۱4۰۰، 444۰ 
را  آسیب ها  و  دادیم  هشداری  گزارش  مورد 
سازمان ها  روسای  و  وزرا  به  و  کردیم  شناسایی 
دنبال  و  کردیم  تعیین  زمان  و  دادیم  هشدار 
در  کنند.  اجرایی  را  پیشنهادات  تا  هستیم  این 
 ۲۶۰۰ از  بیش  و  کیفری  پرونده   ۷۹۰ کنارش 
کارکنان  برای  انتظامی  و  تخلفاتی  پرونده  مورد 
در  اگر  است.  شده  تشکیل  ادارات  مسئوالن  و 
عمل  ما  پیشنهادات  به  مسئوالن  مقرر،  موعد 
نکنند هم مجازات حبس و هم انفصال از خدمت 
دارند و ضمانت اجرا برای پیشنهادات ما در قانون 

پیش بینی شده است .
سازمان استاندارد ۲۰۰ قطعه را مشمول 

استانداردهای اجباری کرد
و  بهبان  زنجیره ای  تصادف  مورد  در  خدائیان 
در  ما  کرد:  بیان  تصادف  این  در  بازرسی  نتیجه 
از دو بعد وارد عرصه خودروسازی  سال گذشته 
در  ناقص  خودروهای  دپوی  بحث  یکی  شدیم 

هزار   ۱۷۰ حدود  و  بود  خودروساز  دو  انبارهای 
ورود  با  خوشبختانه  و  داشتیم  ناقص  خودرو 
سازمان از آن میزان، از هر خودروساز ۲۸ هزار 
بحث  دیگر  بعد  است.  کرده  پیدا  کاهش  خودرو 
استانداردسازی است، وقتی ظرف یک یا دو هفته 
هشداری  یعنی  می شوند  کشته  نفر  صد  چند 
در  کردیم.  ورود  موضوع  این  به  ما  دارد  وجود 
و  بود  استانداردسازی  مشمول  قطعه   ۷4 ابتدا 
مشمول  را  قطعه   ۲۰۰ استاندارد  سازمان  بعدا 

استانداردهای اجباری کرد.
تشکیل پرونده برای بعضی از مسئوالن 

وزارت اقتصاد در رابطه با بورس
سازمان  با  ارتباط  در  بازرسی  سازمان  رئیس 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  گفت:  نیز  بورس 
تمام  در  سرمایه گذاری  برای  بازار  مطمئن ترین 
اخیر  سال های  در  متاسفانه  ولی  است  جهان 
ایجاد شد و از دی  دیدیم مشکالتی برای مردم 
ماه ۹۸ تا دی ماه ۹۹ بیش از 4۰۰ درصد رشد 
داشتیم و الزم بود مسئوالن به این موضع ورود 
و آن را متعادل می کردند از آن زمان به بعد ما 
شاهد افت شدید 4۵ درصدی از شاخص بورس و 
از بین رفتن سرمایه مردیم بودیم. از همان زمان 
به بحث بورس ورود کردیم و هرچند هشدارهایی 
از  بعضی  برای  شدیم  مجبور  بودیم  داده  هم 
و  پرونده تشکیل دهیم  اقتصاد  وزارت  مسئوالن 
هم  کیفری  پرونده  دو سه  محکوم شدند  برخی 
برای مسئوالن بورس تشکیل شد و برای اشخاص 
حقیقی فعال بورس نیز پرونده هایی تشکیل شد 
و ۲۲۰ نفر محکومیت هایی به دست آوردند. هنوز 
هم در حال رصد هستیم و امیدوارم شاهد چنین 

وضعیتی نباشیم.
با بحث قاچاق گفت: قاچاق کاال  وی در رابطه 
و ارز معضلی است که در کشور وجود دارد و به 
تولید داخل لطمه می زند و مقام معظم رهبری 
کردند.  تاکید  کاال  قاچاق  با  مبارزه  بر  بارها  نیز 
بعضی از دستگاه ها در صف اول مبارزه با قاچاق 
هستند و برای هماهنگی بین دستگاه ها نیز ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشکیل شده است اما 
علی رغم کارهای خوب هنوز نتایج رضایت بخش 
نیست. برای مبارزه با قاچاق باید سامانه هایی که 
در قانون پیش بینی شده را اجرا کنیم تا فرایند 
پیگیری  در حال  ما  و  مدام رصد شود  و  شفاف 
را  سامانه ها  این  هنوز  که  هستیم  سازمان هایی 

فعال نکرده اند.
وصول ۶۰ هزار گزارش به سامانه شکایات 

سازمان بازرسی
خدائیان در رابطه با وظیفه مردم در برخورد با 
فساد اداری با بیان این که هرجا مردم ورود کردند 
ما موفق بودیم، گفت: ما در سازمان بازرسی برای 
ایجاد ظرفیت مردمی سامانه شکایات را داریم و 
کسانی که می خواهند در جهت مبارزه با فساد با 
ما همکاری داشته باشند می توانند ثبت نام کنند. 
۲۳۰۰ نفر حدودا در این سامانه ثبت نام کردند و 
با ما همکاری می کنند. در سال گذشته ۶۰ هزار 
گزارش از این طریق واصل و با همین گزارشات، 
 ۵۱ است.  شده  تشکیل  پرونده   ۱۰۰۰ از  بیش 
هزار شکایت نیز در این خصوص داشتیم که برای 
آن ۲۳۰ پرونده تشکیل شده است. مردم بدانند 
اطالعاتشان  می کنند  همکاری  ما  با  که  کسانی 

محفوظ و محرمانه است.
پیگیری  خصوص  در  بازرسی  سازمان  رئیس 
گفت:  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوبات 
در  که  دستگاه هایی  تک  تک  وظیفه  اکنون 
شورای عالی انقالب فرهنگی برایشان مسئولیت 
شورای  دبیر  با  و  می کنیم  رصد  را  شده  تعریف 
اجرا  برای  جلسه ای  هم  فرهنگی  انقالب  عالی 

شدن مصوبات داشتیم.
بیش از ۲۹4 هزار معوقه مالیاتی داریم

وی در ارتباط با وضعیت معوقات مالیاتی گفت: 
متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نفت است و نوسان 
اداره کشور  راه  بهترین  ما نیست.  اختیار  آن در 
براساس  است،  مالیاتی  درآمدهای  به  وابستگی 
میلیارد  هزار   ۱۰۰ از  بیش  مسئوالن  گزارشات 
تومان فرار مالیاتی داریم اما در مورد مواردی که 
شناسایی شدند بیش از ۲۹4 هزار میلیارد تومان 
معوقات مالیاتی داریم. ۲۲4 هزار پرونده نیز در 
هیئت رسیدگی به مالیات ها داریم که مبلغ آن 
۹۶ هزار میلیارد تومان است در بحث کارشناسی 
دست  در  پرونده  تومان  میلیارد  هزار   ۳۵ نیز 
کارشناس داریم. یک مشکل این است که هنوز 
زیرساخت های فناوری را تکمیل نکردیم و بعضی 
سازمان  اختیار  در  را  مالی  اطالعات  دستگاه ها 

امور مالیاتی قرار نمی دهند.
جوانی  قانون  با  رابطه  در  پایان،  در  خدائیان 
جمعیت نیز گفت: قانونی که تصویب شده قانون 
جامع و کاملی است و یکی از ناظرهای این قانون 
سازمان بازرسی است و تاکید شده اگر دستگاهی 
از  انجام وظایف خود کوتاهی کند مستنکف  در 
دارد  مجازات حبس  و  می شود  محسوب  وظیفه 
و ما نیز وظایف دستگاه ها را احصا کردیم و اگر 

وظایف را انجام ندهند حتما پیگیری می کنیم.

با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اشاره به روند مذاکرات وین و نتایج سفر اخیر 
امروز آمریکا  اگر  انریکه مورا به تهران گفت: 
کند  اعالم  و  بگیرد  را  خود  سیاسی  تصمیم 
می توانیم گام مهمی را  در راستای پیشرفت  

مذاکرات انجام دهیم.
در  دوشنبه  روز  صبح  زاده  خطیب  سعید 
نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی در مورد نتایج سفر انریکه مورا مسئول 
و  تهران  به  وین  مذاکرات  کننده  هماهنگ 
راستای  در  صهیونیستی   رژیم  تالشهای 
نتیجه در جریان مذاکرات وین  عدم حصول 
و  انجام  ابتکاری  که  موقعی  هر  کرد:  تصریح 
می شود  انجام  دیپلماسی  حوزه   در  تحرکی 
خود  تحریکات   قدس  اشغالگر  جعلی  رژیم 
این چیز  انجام می دهد و   را ضد دیپلماسی 

جدیدی نیست.
بین  که  تماس ها  ادامه  در  کرد:  تصریح  وی 
انجام  ایران و هماهنگ کننده مذاکرات وین 
می شد آقای امیرعبدالهیان و آقای بورل  در 
کردند  توافق  خود  تفلنی  مذاکره   جریان  
تماس ها به صورت حضوری انجام شود و در 
آمدند.  تهران  به  مورا  آقای  چارچوب  همین 
مذاکرات جدی در طول این سفر و معطوف 
به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از طرف 
و   مورا  آقای  سفر  این  در  شد.   انجام  ایران 
گفت وگوی طوالنی  دور  باقری چندین  آقای 
که  حل هایی  راه  برخی  مورد  در  داشتند. 
اگر طرف آمریکایی پاسخ دهد  پیشنهاد شد 
ما می توانیم در موقعیتی قرار بگیریم که همه 

طرفها برای انجام توافق به وین برگردند.
آمریکا  امروز  اگر  کرد:  تصریح  زاده  خطیب 
کند  اعالم  و  بگیرد  را  خود  سیاسی  تصمیم 
می توانیم گام مهمی را  در راستای پیشرفت  

مذاکرات انجام دهیم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 
سوالی  در ارتباط با سفر امیرقطر به تهران و 
برخی مباحث مطرح شده در مورد این سفر از 
جمله اینکه دو دستور کار مهم سفر امیرقطر 

به تهران رایزنی در ارتباط...

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان کهگیلویه 
از  اسالمی  جامعه  امروز  ثبات  گفت:  وبویراحمد 
پارسیان نژاد  رضا  است.  ایثارگران  و  شهدا  فداکاری 
همه  کرد:  اظهار  طبیعی  منابع  مدیرکل  با  دیدار  در 
کشورمان  ایثارگران  و  شهدا  فداکاری  به  نسبت  باید 
ایثار و شهادت و تجلیل  و همچنین پاسداشت مقام 
مهمترین  و  باشیم  داشته  تعصب  ها  آن  خانواده  از 
اولویت های بنیاد شهیدوامورایثارگران در دوره جدید 
ایثار و شهادت  فعالیت و اهتمام به تکریم و موضوع 
است. وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران دارای 
چند ویژگی مهم است و یکی از ویژگی های ممتاز...

مدیر کل بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

 بازار یاسوج 
زیر ذره بین خبرنگاران 

و ناظران صمت

۹ تن برنج احتکار شده
 از یک انبار در یاسوج 

کشف شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هشدار داد؛

حبس و انفصال از خدمت در انتظار مسئوالنی که از 
انجام وظیفه سر باز می زنند

درمذاکرات  وین 
منتظر تصمیم سیاسی آمریکا هستیم 

2

2

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

التهاب کاذب  بازار 
فروکش کرده است 
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شناسه آگهی ؛  1316926  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره 00/ 005۹/ 445           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعمیر و اصالحیه هاي واحدهاي بهره برداري،تقویت 
فشار و تزریق گاز و نمك زدایي منطقه گچساران ۲و۱شماره مناقصه )۰۰/ ۰5۹/ 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 ۲5/ ۰۲/ ۱4۰۱ مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 

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

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه ۵ نفت وگاز (- 

   وضعیت رتبه بندي ازسامانه ساجار 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...

    ۰۲/ ۰3/ ۱4۰۱مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      ۱۷/ ۰3/ ۱4۰۱مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

۱۰درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

4۷4/ ۹۱4/ 5۹۹/ ۶۰ ریال برآورد کارفرما

۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰3۰/ 3 ریال بصورت ضمانتنامه بانکينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري

مدت اولیه پیمان 3۶۰ روز  و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي صندوق پستي:۱۹۱ 

 کد پستي : ۷58۱8۷384۹ 
تلفن :۰۷43۱۹۲4۷۲۰

مرکز تماس : 4۱۹34 - ۰۲۱تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 

88۹۶۹۷3۷ و 85۱۹3۷۶8

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  اول

امام علی علیه السالم
أحَسُن اآلداِب ما َکفََّك َعِن الَمحاِرِم .

بهتریِن ادب ها، آن است که تو را از حرام ها باز دارد. 

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir
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مکمل های گیاهی را
 با احتیاط مصرف کنید

مکمل های گیاهی ممکن است طبیعی باشند 
اما این بدان معنا نیست که همیشه بی خطر 

هستند.
رسمی  مجله  در  که  جدید  مورد  یک  گزارش 
انجمن ریتم قلب منتشر شده یک مورد در این 
زمینه است. این گزارش در مورد، بیماری است 
 CBD که پس از مصرف روغن شاهدانه حاوی
احساس  بربرین، دچار  و مکمل های   CBG و 
سرگیجه و غش شد و آریتمی خطرناک قلبی 

در او تشخیص داده شد.
بیمارستان  عروق  و  قلب  گروه  متخصص  یک 
از  بیشتری  افراد  گفت:  سوئیس  ژنو،  دانشگاه 
آنها  بالقوه  مزایای  برای  گیاهی  های  مکمل 
استفاده می کنند. با این حال، ویژگی طبیعی 
بودن مکملهای گیاهی می تواند گمراه کننده 
در  یا  تنهایی  به  ها  فرآورده  این  زیرا  باشد 
دیگر  داروهای  یا  ها  مکمل  با  ترکیب  صورت 

می توانند عوارض جانبی جدی داشته باشند.
به گفته متخصصان، مصرف مکملهای گیاهی 
شده  توصیه  ُدزهای  و  انگاشت  ساده  نباید  را 
را باید همیشه رعایت کرد. در این مطالعه به 
پرداخته شد  ساله  بیماری ۵۶  پرونده  بررسی 
که پس از احساس سرگیجه و غش در اورژانس 
دوره های  بیمار  قلب  نوار  بود.  شده  بستری 
بدان  این  داد.  نشان  را  قلب  آریتمی  کوتاه 
معنی است که شارژ مجدد سیستم الکتریکی 
قلب بین ضربان ها بیشتر از حد طبیعی طول 
معاینه  پایین،  خون  فشار  از  غیر  به  می کشد. 
بود.  طبیعی  بیمار  خون  آزمایش  و  فیزیکی 
بیمار  این وضعیت در  توانستند علت  پزشکان 
را مصرف مکمل های گیاهی که برای کمک به 
تعادل استرس  مصرف می کرد، تشخیص دهند. 
این بیمار چهار ماه قبل، رژیمی شش برابر ُدز 
توصیه شده روغن شاهدانه را شروع کرده بود 
و به تازگی بربرین را به ترکیب اضافه کرده بود.

بیمارستان  در  بیمار  حضور  زمان  مدت  در 
مصرف تمام مکمل ها قطع که منجر به کاهش 
پس  اینکه  تا  شد  بیمار   QT فاصله  تدریجی 
های  مکمل  محبوبیت  شد.  عادی  روز  پنج  از 
به ویژه مکمل های حاوی کانابیدیول  گیاهی 
)CBD( در سال های اخیر به سرعت افزایش 
یافته است. این مکملها بدون نسخه در دسترس 
ضد  صرع،  ضد  التهابی،  ضد  خواص  دارای  و 
درد، ضد اضطراب، ضد روان پریشی و تعدیل 
کننده ایمنی هستند. مکملهای گیاهی به طور 
ضرر  بی  طبیعی  مواد  عنوان  به  ای  گسترده 
شناخته می شوند اما فرایند آماده سازی آنها 
گزارش  به  است.  نشده  کنترل  زیادی  حد  تا 
می  آنها  دقیق  ترکیب  اکسپرس،  مدیکال 
تواند از توزیع کننده ای به توزیع کننده دیگر 
بسیار متفاوت باشد و خواص فارماکودینامیک 
به خوبی شناخته  این مواد  فارماکوکینتیک  و 
مورد  در  محدودی  اطالعات  است.  نشده 
اثربخشی، میزان مسمومیت زا بودن و تداخل 
آنها با مواد دیگر وجود دارد. در نتیجه همیشه 
نمی توان عواقب منفی آنها را پیش بینی کرد.

بررسی تاثیر شیردهی
 بر سالمت روان مادران

به  آمریکایی در مطالعه ای جدید  متخصصان 
بررسی تاثیر شیردهی بر سالمت روان مادران 
بررسی جدید  یک  در  متخصصان  پرداختند.  
روانی  بهداشت  بر  شیردهی  اثرات  ارزیابی  به 
برای  هایی  توصیه  ارائه  منظور  به  مادران 
اظهار  متخصصان  این  پرداختند.  شیردهی 
با  مادر  شیر  با  تغذیه  کلی  طور  به  داشتند: 
بهبود سالمت و بهداشت روانی مادران همراه 
است. از ۳۶ مطالعه ای که در آنها، رابطه آماری 
معنی داری بین تغذیه با شیر مادر و سالمت 
که  شد  آشکار  مطالعه   ۲۹ در  شد  پیدا  روان 
در  اختالل  عالئم  بروز  با  کمتر”  “شیردهِی 
سالمت رواِن مادر همراه است و تنها در یک 
مطالعه، رابطه بین شیردهی و افزایش مشکالت 
به گفته  آنهم  مادر مشاهده شد که  روانی در 
و  غیرمنتظره  مشکالت  دلیل  به  کارشناسان 
دشواری هایی بوده که مادر در دوران شیردهی 
تجربه کرده است. همچنین از ۳4 مطالعه ای 
که حاکی از رابطه آماری معنی دار بین تغذیه 
از زایمان  با شیر مادر و عالئم افسردگی پس 
با  تغذیه  که  داد  نشان  مطالعه  نتایج ۲۸  بود، 
شیر مادر با کاهش خطر عالئم افسردگی پس 
به گزارش هندوستان  زایمان مرتبط است.  از 
تایمز، همچنین متخصصان تاکید کردند: مهم 
است بدانیم در حالیکه شیردهی به طور کلی 
با بهبود سالمت روان مادر همراه است اما اگر 
شیردهی  دوران  در  را  روحی  مشکالتی  مادر، 
انتظارات  برخالف  تجربه،  این  یا  کند  تجربه 
او باشد، می تواند پیامدهای منفی بر سالمت 

روان داشته باشد.

تغییرات یارانه ای
 مقدمه اصالح اقتصاد ایران است

ارز  با آغاز حذف  اقتصادی و دارایی می گوید،  امور  وزیر 
و  شده  ارزیابی  شرایط  کاالها،  برخی  در  تومانی   4۲۰۰
برای گام های بعدی اصالح اقتصادی برنامه ریزی می شود.

دولت  گفت وگو  شورای  نشست  در  خاندوزی  احسان   
اصلی ترین  از  یکی  کرد:  اظهار  خصوصی،  بخش  و 
گذشته  سال های  در  خصوصی  بخش  خواسته های 
همواره اصالح برخی سیاست ها و از بین بردن اخالل ها و 
انحراف های قیمتی بوده است و ارز ترجیحی نیز یکی از 

این موضوعات است.
به گفته وی، آنچه که در رابطه با حذف ارز ترجیحی رخ 
داده، مقدمه اصالح اقتصادی کشور است و پس از ارزیابی 
تغییرات، در ماه های آینده نسبت به دیگر موضوعات نیز 

برنامه ریزی های الزم انجام خواهد شد.
دارو  و  نان  ترجیحی  ارز  این که  بیان  با  اقتصاد   وزیر 
بخشی   افتاده،  اتفاق  که  آنچه  گفت:  است،  نشده  حذف 
از خواسته دولت، مجلس و بخش خصوصی است. قطعا 
چنین طرح هایی بدون نقص نخواهد بود اما تالش می شود 

که با ترمیم سیاست ها از مسیر اصلی خارج نشویم.
یارانه ای  سیاست های  اصالح  اگر  داد:  ادامه  خاندوزی 
کشور به اهداف خود نرسد، قطعا برای برداشتن گام های 

بعدی با مشکل مواجه خواهیم شد.
را  باال  تورم  ایران  اقتصاد  به سال هایی که   اشاره  با  وی 
تجربه کرده، بیان کرد: بخش مهمی از طرح های اصالحی 
بخش  فعاالن  و  مختلف  اقشار  حمایت  با  باید  دولت 
خصوصی اجرایی شود. از این رو جلسات شورای گفت وگو 

اهمیت زیادی خواهد داشت.
هیات  در  فوریتی  دو  الیحه ی  یک  افزود:  اقتصاد  وزیر 
گمرکی  حقوق  مبنای  ارز  که  رسید  تصویب  به  دولت 
قرار  استفاده  مورد  اولیه  مواد  و  ماشین آالت  برای  را که 
استفاده  اساسی  برای کاالهای  باشد که  می گیرد، همان 
با همکاری مجلس امکان اجرای  می شود؛ که امیدواریم 

آن به زودی فراهم شود.

واردات خودرو موجب افزایش کیفیت 
و کاهش قیمت تمام شده می شود

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی اجازه دولت برای واردات خودرو را باعث افزایش 
تمام شده خودرو  قیمت  کاهش  و  کیفیت خودروسازی 
اتفاق قیمت خودرو دو نرخی  با این  دانست و گفت که 

نیست و قدرت رقابت افزایش پیدا می کند.
واردات  کلیات  تصویب  به  واکنش  در  عباسپور  روح اهلل 
در  اساسی  مشکل  دو  گفت:  وزیران  هیات  در  خودرو 
موضوع خودرو وجود دارد یکی قیمت تمام شده و دیگری 

بحث کیفیت خودرو است.
با مجوز دولت برای واردات خودرو هم  وی توضیح داد: 
تمام  قیمت  هم  و  می شود  خوب  خودروسازی  کیفیت 
صورت  این  در  چون  می کند،  پیدا  کاهش  خودرو  شده 
دیگر خودروها دو نرخی نبوده و سود در حاشیه بازار کم 
خودروساز  می شود  وارد  خارج  از  خودرو  وقتی  می شود 
بتواند  تا  افزایش کیفیت دانسته  داخلی خود را ملزم به 
داشتن  و  کیفیت  ارتقاء  هم  رقابت  ضرورت  کند.  رقابت 
نبود  قیمت مناسب است. در حال حاضر مشکل ما هم 

قیمت مناسب و هم پایین بودن کیفیت خودروست.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت که برای پاسخ 
به مطالبات مردم باید واردات خودرو عملیاتی شود تا هم 
کیفیت ارتقاء یافته و هم قیمت ها مناسب شود تا بتوانیم 

با خودروسازان خارجی هم رقابت کنیم.
با اشاره به وعده وزیر صنعت، معدن  عباسپور همچنین 
و تجارت برای واگذاری سهام دولت در دو شرکت سایپا 
اتفاق هنوز  ایران خودرو به بخش خصوصی گفت: این  و 
رخ نداده است سهم دولت در ایران خودرو شش درصد 
بودن  پایین  علی رغم  که  است  درصد   ۱۷ سایپا  در  و 
این سهم عمال دولت، هیات مدیره و مدیرعامل این دو 
شرکت را انتخاب می کنند که این خود یکی از معضالت 

و گرفتاری ها است.
ورودی  بتواند  خصوصی  بخش  اگر  گفت:  پایان  در  وی 
باشد  داشته  سایپا  و  خودرو  ایران  سهام  به  نسبت 
هیات مدیره و مدیریت را انتخاب می کند و شاید دیگر 
زیان  تومان  میلیارد  هزار   ۸۵ همچون  گرفتاری هایی 

انباشته را شاهد نباشیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/  اسرائیل ، رژیم خبرنگار ُکش! 

سخنگوی وزارت امور خارجه  عنوان کرد:

منتظر تصمیم سیاسی واشنگتن هستیم 

با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اشاره به روند مذاکرات وین و نتایج سفر اخیر 
انریکه مورا به تهران گفت: اگر امروز آمریکا 
کند  اعالم  و  بگیرد  را  خود  سیاسی  تصمیم 
می توانیم گام مهمی را  در راستای پیشرفت  

مذاکرات انجام دهیم.
در  دوشنبه  روز  صبح  زاده  خطیب  سعید 
نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی در مورد نتایج سفر انریکه مورا مسئول 
و  تهران  به  وین  مذاکرات  کننده  هماهنگ 
راستای  در  صهیونیستی   رژیم  تالشهای 
عدم حصول نتیجه در جریان مذاکرات وین 
و  انجام  ابتکاری  که  موقعی  تصریح کرد: هر 
می شود  انجام  دیپلماسی  حوزه   در  تحرکی 
خود  تحریکات   قدس  اشغالگر  جعلی  رژیم 
را ضد دیپلماسی انجام می دهد و  این چیز 

جدیدی نیست.
بین  که  تماس ها  ادامه  در  کرد:  تصریح  وی 
ایران و هماهنگ کننده مذاکرات وین انجام 
می شد آقای امیرعبدالهیان و آقای بورل  در 
کردند  توافق  خود  تفلنی  مذاکره   جریان  
تماس ها به صورت حضوری انجام شود و در 
آمدند.  تهران  به  مورا  آقای  چارچوب  همین 
مذاکرات جدی در طول این سفر و معطوف 
به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از طرف 
و   مورا  آقای  سفر  این  در  شد.   انجام  ایران 
باقری چندین دور گفت وگوی طوالنی  آقای 
که  حل هایی  راه  برخی  مورد  در  داشتند. 
پیشنهاد شد اگر طرف آمریکایی پاسخ دهد 
که  بگیریم  قرار  موقعیتی  در  توانیم  می  ما 
همه طرفها برای انجام توافق به وین برگردند.

آمریکا  امروز  اگر  کرد:  تصریح  زاده  خطیب 
کند  اعالم  و  بگیرد  را  خود  سیاسی  تصمیم 
می توانیم گام مهمی را  در راستای پیشرفت  

مذاکرات انجام دهیم.
پاسخ  در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به سوالی  در ارتباط با سفر امیرقطر به تهران 
این  مورد  در  شده  مطرح  مباحث  برخی  و 
سفر از جمله اینکه دو دستور کار مهم سفر 
امیرقطر به تهران رایزنی در ارتباط با تبادل 
همچنین  و   آمریکا  و  ایران  بین  زندانیان 

تسهیل آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شدن 
ایران در خارج از کشور بوده گفت: سفر امیر 
قطر به تهران در پاسخ به سفر چندی پیش 
آقای رئیسی، رئیس جمهور به دوحه بود. در 
این سفر چندین پرونده ، موضوع  دوجانبه و 
رایزنی های منطقه ای مورد بحث و گفت وگو 
دولت  تالشهای  تمامی  از  ما  گرفت.  قرار 
فصل  و  برای حل   قطر  امیر  و شخص  قطر 
موضوعاتی که  در منطقه وجود دارد  و برخی 
موضوعاتی که مرتبط با ایران است تشکر می 
کنیم.  از تالشهای صادقانه امیرقطر قدردانی 

می کنیم و دوستی با قطر را ارج می نهیم.
با  خود  مطبوعاتی  نشست  ادامه  در  وی  
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  خبرنگاران 
توافقنامه  اجرای  و روند  ایران و چین  روابط 
و  تهران   راهبردی  همکاری های  ساله   ۲۵
پکن و همچنین اخبار منتشر شده در مورد 
ساخت  با  ارتباط  در  کشور  دو  همکاری های 
دوستی  گروه   گذشته  روز  افزود:  هواپیما 
پارلمان ایران و چین با آقای امیرعبداللهیان 
و تعداد دیگری از مقامات ارشد وزارت خارجه 
صفری  آقای  دیدار  این  در  داشتند.  دیدار 
خارجه  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون  
که  پروژه های  مورد  در  و  داشت  نیز حضور 

باید اجرا شود گفت و گو و رایزنی شد.
سند  شدن  اجرایی  مورد  در  گفت:  وی 
همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین نیز قرار 
شده  هر وزارت خانه و  بخشی که پروژه آن 
به جایی رسیده که قابل اعالم است و یا به 

مصحلت بود اعالم کند.
افزود: در خصوص همکاری در  زاده  خطیب 
گفت وگوهایی  هواپیما  و  فضا   و  هوا  حوزه 
به  که  بگویم  توانم  نمی  ولی  گرفته  صورت 
تفاهمی رسیده است و یا من اطالعی در مورد 

آن ندارم.
پاسخ  در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
مجلس  نمایندگان  از  یکی  که  سوال  این  به 
به تازگی در جمع خبرنگاران اعالم کرده که 
آقای باقری به زودی عازم وین خواهند شد 

گفت: من چنین خبری را نشیده ام.
گفت:  کننده  پرسش  خبرنگار  به  خطاب  او 

که  محترمی  نماینده  همان  از  است  مناسب 
من  و  بپرسید  کرده  مطرح  را  اظهارات  این 

چنین خبری ندارم.
وی همچنین  در پاسخ به سوال دیگر همین 
خبرنگار در ارتباط با اظهارات بورل، مسئول 
سفر  از  بعد  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
آقای مورا به تهران مبنی بر اینکه مذاکرات از 
بن بست خارج شده گفت: در مورد اظهارات 
ایشان به نظرم باید بیشتر جنبه ایجابی این 
اظهارات مدنظر قرار بگیرد. این که در یک یا 
دو نقطه اختالفاتی در مذاکرات داشته باشیم 
امر غیر طبیعی نیست. رفت و آمدهای  یک 
متوقف  ای  نقطه  هیچ  در  وقت  هیچ  پیام ها 
نبوده است و همانطور که گفتم  مناسب است 

از منظر ایجابی به این اظهارات توجه کنیم.
وی افزود: مالقات ها در تهران مسیر درستی 
بوده  به جلو  رو  است حرکت  آورده  پیش  را 
ابتکاراتی که اعالم شده از سوی ایران  است 
نظر  از  می رسد  نظر  به  و  است  اجرا  قابل 
منتظر  تنها  اجراست.  قابل  اروپا  اتحادیه 
تصمیم واشنگتن هستیم. ما اکنون نسبت به 
قبل از سفر آقای مورا در تهران در موقعیت 

بهتری قرار داریم.
در  امروز  که  چه  آن  گفت:  زاده  خطیب 
دسترس است چند قدم جلوتر از قبل از سفر  

آقای مورا به تهران است.
 وی همچنینن در پاسخ به سوالی در مورد 
ایران و آذربایجان و برگزاری نشستی  روابط 
آزادشده  مناطق  از  یکی  در  کشور  این  در 
کشورهای  از  برخی  حضور  با  آذربایجان  در 
رئیس  اظهارات  و  ایران  بدون حضور  منطقه 
جمهور این کشور مبنی بر اینکه ایران چند 
تعقیب  مورد  که  آذربایجانی  اتباع  از  نفر 
آذربایجان  به  باید  را  هستند  کشور  این 
برگرداند گفت: ایران و  جمهوری آذربایجان 
از  که  کردند  تالش  گذشته  ماه  چند  طی 
فضای  حوزه  در  بعضا  که  سوءتفاهم هایی 
رسانه ای یا با بیان برخی از نقل قولها ایجاد 
می شد عبور کند. ایران تمام موارد و دیدگاه 
های خود را از طریق مجرای خودش هم به 
طریق  از  هم  و  تهران  در  آذربایجان  سفارت 

وزارت امور خارجه آذربایجان به مقامات این 
کشور منتقل کرده است. تالش کرده ایم به 
عنوان ایران برخی اشتباهاتی که از سوی هر 
کدام از همسایگان انجام می شود با یک نگاه 
ما مطمئن  برادرانه و مصلحانه اصالح کنیم. 
هستیم که جای اظهارات  در مالقات هاست 
و اگر سرویس اطالعاتی یک کشور اطالعات 
خود  معمول  چارچوب  در  باید  دارد  خاصی 
این   و  پیگیری شود  و  این موضوعات مطرح 
شده  منتقل  آذربایجان  مقامات  به  دیدگاه 

است.
سوال  به  پاسخ  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
دیگری در ارتباط با درخواستهای فرابرجامی 
و  اینکه آیا ایران نیز در خواستهای فربرجامی 
تعهدات  به  آمریکا است که  این  دارد، گفت: 
برچسب  عنوان  به  بعضا  برجام  در  خود 
غلط  اساس  از  این  که  زد  می  فرابرجامی 
آنچه  هر  مذاکرات  ای  ابتد  از  آمریکا  است. 
آن  انجام  به  مایل  لی  و  داده  انجام می  باید 
است.  زده  فرابرجامی  برچسب  آن  به  نبوده 
آمریکا باید براساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
به تعهدات خود  امنیت سازمان ملل  شورای 
انتفاع  امکان  چنانکه  کند  عمل  برجام  ذیل 
ایران از برجام فراهم شود و  کامل اقتصادی 
تجارت خارجی ایران عادی شود. آمریکایی ها 
در   ولی  کنند  توافق  از  صحبت  نمی توانند 
عین حال بخواهند بخشی از فشار حداکثری 

علیه ایران را حفظ کنند.
آنها  کرد:   تصریح  همچنین  زاده  خطیب 
نمی تواند فشار حداکثری و پیچ و مهره ها بر 
طرف  از  و  کنند  حفظ   را  ایران  بر  فشار  ای 
دیگر فکر کنند  که می توانند به توافقی برای 

بازگشت به برجام برسند.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی 
در  سوالی  به  پاسخ  در  خبرنگاران  با  خود 
مورد گزارش اخیر بلومبرگ مبنی بر این که 
بازرسی های بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
چند  طی  ایران  هسته ای  تاسیسات  از  اتمی 
کرد:  تصریح  است،  زده  رکورد  اخیر  وقت 
در  و  هستیم  پادمان  و  تی  پی  ان  عضو  ما 
چارچوب توافق فنی رفتار آژانس یعنی حفظ 
همواره  آن  سیاسی کاری  عدم  و  بی طرفی 
در  و  داشته ایم  آژانس  با  نزدیکی  روابط 
چارچوب مقررات مراودات معمول بین ایران 

و آژانس در جریان است.
وی اضافه کرد: در دوران جدید نیز که اجرای 
ایران  سوی  از  الحاقی  پروتکل  داوطلبانه 
تی  پی  ان  چارچوب  در  است  شده  متوقف 

همکاری بین ایران و آژانس ادامه دارد.
مسائل  این  مورد  در  گفت:  خطیب زاده 
نه  باشد  مبنا  باید  آژانس  گزارش های 
از  برخی  در  که  پراکنده ای  گزارش های 

رسانه ها مطرح می شود.
در  همچنین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
و  افغانستان  با  ارتباط  در  سوالی  به  پاسخ 
قمی  کاظمی  آقای  فعالیت های  همچنین 
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان 
گفت: ایشان در جلسات وزارت خارجه حضور 
دارند و کارها در ارتباط با مسائل مربوط به 

افغانستان با هماهنگی کامل به جلو می رود.

ریاست  مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
۹44هزار  از  بیش  گفت:تاکنون  جمهوری 
 ۸۲ و  ایم  کرده  ثبت  را  مردم  درخواست 

درصدآن را پیگیری کرده ایم.
صالحی  احمد  المسلمین  و  االیسالم  حجت 
در نشستی خبری با تاکید بر این که رئیس 
جمهور دراطالع رسانی دقیق به مردم اصرار 
مردمی  ارتباطاتات  مرکز   کرد:  اظهار  دارند، 
بعد  از  قوی  شاکله  دارای  جمهوری  ریاست 
نظارت ارزیابی و پیگیری است و فعالیت این 
بلکه  نیست،  استانی  سفرهای  مختص  مرکز 
مدیران  عملکرد  از  ارزیابی  وظیفه  مرکز  این 
بر اساس شاخص های کارآمدی و مردم داری 

را دارد.
اداره  های  ارزیابی  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
ارزیابی  مدیر   4۰۱  ، مرکز  این  بازرسی  کل 
شده اند و کمیته ای هم ۱۳۰ مدیر ناکارآمد 
را شناسایی کرد و آنها بر اساس فرایندهای 
های  شاخص  درواقع  شدند،  برکنار  قانونی 
ارزیابی از مدیران باید توسط مرکز ارتباطات 
را  ها  این شاخص  ما  که  اعالم شود  مردمی 
به دستگاه های دولتی اعالم کردیم و براساس 
آن ارزیابی از معاونان استانداران ، فرمانداران، 

معاونان وزیرو مدیران کل انجام شد.
صالحی با اشاره به ایجاد تجمعات زیاد مردم 
ششم  سفر  از  گفت:  استانی  سفرهای  در 
از  قبل  ماه  یک  از  که  کردیم  تالش  استانی 
سفر موضوعات مدنظر مردم شناسایی شود و 
سپس آنها را به وزارتخانه های مختلف ارسال 
را  قبلی  تجمعات  آن  دیگر  اکنون  و  کردیم 
نداریم.درحین سفر هم  ها  استانداری  مقابل 
وزارتخانه   تا ۳4  االختیار ۳۰  تام  نمایندگان 

و نهاد دولتی در استانها مستقر می شوند و 
به مراجعات مردم رسیدگی می کنند، در هر 
سفر بین ۶تا ۸ هزار مراجعه مردمی به صورت 
چهره به چهره انجام می شود و این درخواست 

ها در سامانه سامد ثبت و پیگیری می شود.
شد،   برگزار  ایرنا  در  که  نشست  این  در  وی 
هزار  هزار۷۵۶   ۷۷ به  تاکنون  کرد:  اضافه 
به  را  درخواست مردمی پیگیری کرده و آن 
سرانجام رسانده ایم ما در روز بین 4تا۵ هزار 
تماس مردمی هم داریم و تاکنون ۹44 هزار 
رسیده  ما  به  مردمی  4۲۵درخواست های  و 
که  خبرنامه  یک  روزانه  همچنین  است.ما 
تهیه  را  است  و گزارش  بر ۵۰ خبر  مشتمل 

و به شخص رئیس جمهور تحویل می دهیم.

ریاست  مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
جمهوری با بیان اینکه حجم درخواست های 
است،  شده  قبل  های  دوره  برابر   ۱۶ مردم 
گفت: رویکرد  ما در قبال این مراجعات اقدام 
و اقناع است؛ یعنی اگر درخواستی غیر قانونی 
باشد سعی می کنیم مردم را اقناع  کنیم. ما  
به جای این که مردم در پشت اتاق مدیران 
برده  را در بین مردم  بمانند، مدیران  منتظر 
حل  جلسه   4۰ تا   ۳۰ استانی  سفر   هر  در 
مشکالت مردم از جمله مشکل تولید برگزار 
نهادهای  مردمی  ارتباطات  مرکز  و  می شود 
مختلف را دور هم جمع می کند، تامشکالت 
تجمعات  برگزاری  درباره  وی  کند.  حل  را 
مردمی در پاستور نیز تصریح کرد: االن این 

کمتر  خیلی  کار  اوایل  به  نسبت  تجمعات  
شده است و معموال در مورد موضوعاتی است 
که به دولت بر نمی گردد، اما ما با برقراری 
ارتباط با مجلس و قوه قضاییه موضوعات را 
به آنها منتقل می کنیم و آنها هم همکاری 
می کنند، درباره موضوعاتی که به خود دولت 
و  شده  رسیدگی  بالفاصله  شود،  می  مربوط 
کنیم،  می  اعالم  را  نتیجه  روز  همان  حتی 
است  بر  زمان  که  هست  هم  مسائلی  البته 
که  موضوعاتی  همه  ما  می شود  پیگیری  اما 
مسئوالن  از  را  مطرح می شود  مردم  توسط 
پیگیری می کنیم و عملکرد مسئوالن را در 
البته  کنیم.  می  رصد  و  ارزیابی  پاسخگویی 
تاکید داریم بایداطالع رسانی در دولت قوی 
های  دغدغه  مهمترین  درباره  وی  ترباشد. 
 ، کرونا  موضوع  کرد:  خاطرنشلن  نیز  مردم 
ایثارگران وکارگران،  بورس، حقوق و مزایای 
و  نهضتی  معلمان  وام،  فرهنگی،  بندی  رتبه 
جاماندگان یارانه و چگونگی اعتراض به آن و 
دهک بندی ها بیشترین موضوعاتی است که 
از سوی مردم به ما اعالم شده است.در مورد 
زودی  به  کنم  عرض  باید  یارانه  جاماندگان 
سامانه ای  در این زمینه راه اندازی می شود. 
 ۲4 صورت  به  پاسخگو   ۱۲۰ حاضر  درحال 
مردم  به  پاسخ  درحال  کار  دروزارت  ساعته 
تجمعات  برخی  برگزاری  درباره  هستند. وی 
گزارش  گفت:  شهرها  از  برخی  در  اعتراضی 
ایم  داده  جمهور  رئیس  به  را  تجمعات  این 
اطالع  مسائل  این  به  جمهورنسبت  رئیس  و 
دارد، البته مردم متوجه هستند دولت درحال 
پیگیری مطالبات آنها است واین تجمعات هم 

نقطه امید دشمن است.

صالحی :

۱۳0 مدیر ناکارآمد برکنار شدند


