
اجرای »نظام عادالنه توزیع یارانه ها« 
به نفع مردم است

صندوق توسعه ملی به خزانه دوم 
دولت های تبدیل شده است 

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی گفت:اصل 
اجرایی این طرح کار بسیار درست و مهم در توسعه زیربنایی 
اقتصاد کشور محسوب می شود و در میان مدت به نفع مردم 
عادالنه  اجرای»نظام  مورد  در  گودرزی،  عباس  بود.  خواهد 
توزیع یارانه ها« گفت: اجرای این طرح نقش مهمی در توسعه 

زیربنایی اقتصاد کشور دارد و از قاچاق...

رئیس کل دیوان محاسبات کشور و رئیس هیات نظارت بر صندوق 
توسعه ملی در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت 
بین نسلی، گفت: نظامنامه وصول مطالبات صندوق توسعه ملی 
باید تغییر کند.  مهرداد بذرپاش در دومین همایش علمی صندوق 
ثروت ملی و عدالت بین نسلی با بیان اینکه ماموریت اصلی این 

صندوق، حفظ ثروت ملی برای آیندگان است افزود: ... 
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سوداگران آرد و گندم ایران، 
زمینگیر شدند

معایب و آسیب های  
بازی های
 رایانه ای 

شایعه واردات مرغ غیربهداشتی 
به بازار استان تکذیب شد 

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  دامپزشکی  مدیرکل 
تاکنون هیچگونه محموله گوشت مرغ اعم از گرم و 
منجمد بدون مجوزهای دامپزشکی از استان  های 
دیگر به بازار این استان وارد نشده است.  عبداهلل 
بر  مبنی  پیامکی  تازگی  به  داشت:  اظهار  بهمنش 
واردات گوشت مرغ غیربهداشتی به بازار کهگیلویه 
و بویراحمد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
منتشر شده است.  وی افزود: مرغ گرم موجود در 
بازار کهگیلویه و بویراحمد تولید مرغداری  های این 
استان بوده و با نظارت اداره کل دامپزشکی استان 
و  دامپزشکی کهگیلویه  توزیع می شود.  مدیرکل 
بویراحمد بیان کرد: چنانچه قرار باشد گوشت مرغ 

از استان  های دیگر به بازار این استان وارد...

فرآیند  کردن  کوتاه  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما 
در  را  هایی  برنامه  مهم سلسله  این  تحقق  برای 

دستور کار داریم.
در  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
اصل  رئیسه کمیسیون  اعضای هیئت  با  نشست 
۹۰ مجلس ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از 
جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود 
اداری  نظام  از  بخش هایی  در  مزمن  دردهای 
با درمان  کشور، اظهار کرد: رفع دردهای مزمن 
عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ 
مداوم  و  مستمر  باید  و  دارد  هزینه  که  درمانی 
باشد تا اثرات بر جای مانده از دردهای مزمن و 

کهنه را به طور کامل مداوا کند.
و  درمان  این  شد:  یادآور  قضا  دستگاه  رئیس 
نظام  از  بخش هایی  که  مزمن  دردهای  مداوای 
نیازمند تشریک  به آن مبتال است  اداری کشور 
و  مختلف  دستگاه های  قوای  تمرکز  و  مساعی 
توجه  باید  همچنین  اولویت هاست؛  شناسایی 
داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغ ها و 
فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما 
را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها 

و حصول نتیجه پیگیری کنیم.
حال  عین  در  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  رئیس 
موجد  که  مسئله ای  و  موضوع  هیچ  از  نباید  که 
آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت 
کرد اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت ها 
بگذاریم و با اولویت بندی مسائل و موضوعات در 
را  پیگیرانه  و  مجدانه  اقدامات  آنها  رفع  راستای 
انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک 
شناسایی  اولویت  یک  حوزه  در  بازدارنده  اقدام 
مرتفع  آسیب ها  و  مشکالت  از  بسیاری  شده 

خواهند شد.
مشخصاً  زمینه  همین  در  قضاییه  قوه  رئیس 
سامانه  راه اندازی  و  تکمیل  ضرورت  موضوع  به 
در  سامانه  این  کارکرد  و  نقش  و  تجارت  جامع 
واردات در کشور  و  شفاف سازی چرخه صادرات 
اولویت ها  زمره  در  را  مقوله  این  و  کرد  اشاره 
آن،  کامل  تحقق  صورت  در  که  کرد  قلمداد 
بخشی از منافذ فسازا، معایب و آسیب ها در حوزه 
مدیریت  همچنین  و  تجارت  زنجیره  فرایندهای 

زنجیره توزیع کاال مرتفع خواهد شد.
با  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 

تاکید بر ضرورت اتصال سامانه های دستگاه های 
و  بنادر  ، سازمان  اداره گمرک  از جمله  مختلف 
شفاف سازی  راستای  در  تملیکی  اموال  سازمان 
انسداد  و  کشور  در  واردات  و  صادرات  چرخه 
بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این حوزه 
در  که  کرد  اشاره  کاالهایی  معضل  به  مشخصاً 
انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می شوند؛ 
هیچ  قاضی القضات  تصریح  به  که  محموله هایی 
بیت المال  به  فقط  و  ندارند  مردم  برای  عایدی 
خسارت تحمیل می کنند؛ از »تخصیص ارز برای 
»صرف  و  فیزیکی«  فضای  »اشغال  تا  واردات« 

هزینه جهت امحاء آنها«.
مسئوالن  به  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  رئیس 
قضایی دستور داده ام که با کمک دولت، همچنان 
ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله 
محموله  تخلیه  ارز،  تخصیص  سفارش ها،  ثبت  
موقع  به  ارسال  و  و گمرکات  بنادر  در  کشتی ها 
آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای 
گمرکات و بنادر و کاالهای متروکه را با جدیت 
و  فسادزا  آسیب های  و  اشکاالت  تا  کنند  دنبال 
از بنادر و  موجد خسارتی که کماکان در برخی 
گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع 

شوند.
در  از سخنانش  بخشی  در  قضا  دستگاه  رئیس 
سید  سخنان  به  واکنش  در  جلسه،  قسمت  این 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  نبویان  محمود 
سامانه  تحویل  عدم  بر  مبنی  مجلس   ۹۰ اصل 
مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار 
علی رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و 
گفت:  گذشته  چهارسال  طی  ذیربط  مسئوالن 
شود  بررسی  و  موشکافی  باید  موضوع  این  ابعاد 
باید مورد پیگیری  و اگر مقرون به صحت باشد 
این موضوع را قبول  البته من  جدی قرار گیرد؛ 
را  توانسته همه مسوالن  پیمانکار  ندارم که یک 
دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده 
در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و 
هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی های الزم در 

رابطه با آن انجام شود.
با  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
تاکید بر اینکه مقابله همه جانبه با پدیده قاچاق 
به صرف راه اندازی و اتصال سامانه ها ی یکپارچه 
مقابله  منظور  به  داشت:  بیان  نمی یابد،  تحقق 
جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی 

رونق و جهش تولید در کشور است ضروری است 
تعامل  و  مساعی  تشریک  مسئول  دستگاه های 
رئیس  اینجا  در  من  و  باشند  داشته  بیشتری 
بازرسی و رئیس کل دادگستری استان  سازمان 
نشست های  برگزاری  با  می کنم  مکلف  را  تهران 
اصل  کمیسیون  اعضای  با  مشترک  تخصصی 
از  حوزه  این  مسائل  و  موضوعات  مجلس،   ۹۰
و  الزم  سامانه های  اتصال  و  راه اندازی  جمله 
احصاء  را  زمینه  این  در  گرفته  صورت  تخلفات 
و جمع بندی کنند و بدین ترتیب یک کار عملی 

منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.
در حوزه  متخلفین  از  تعدادی  البته  افزود:  وی 
سازمان  ناحیه  از  قاچاق  با  مبارزه  سامانه های 
باید توجه  اما  بازرسی به دادسرا معرفی شده اند 
داشت که صرف این اقدام کفات نمی کند و باید 
با  اساسی  و  ریشه ای  صورت  به  را  مسئله  این 

همکاری و تعامل مرتفع کنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش 
در این قسمت از نشست با اعضای هیئت رئیسه 
کمیسیون اصل ۹۰ ، بر نقشی که مجلس یازدهم 
می تواند در زمینه »کوتاه کردن فرآیند دادرسی« 
مجرمانه«  کثیر  و  متعدد  عناوین  از  »کاستن  و 
ایفا کند و کمک  کار دستگاه قضایی در این راستا 
همدالنه  فضای  استمرار  به  و  کرد  تاکید  باشد، 
و  قضایی  دستگاه  مسئوالن  میان  شده  ایجاد 
نمایندگان مجلس یازدهم برای غلبه بر چالش ها 

و معضالت اشاره داشت.
افزود: کوتاه کردن فرآیند  وی در همین راستا 
دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما 
در  را  هایی  برنامه  مهم سلسله  این  تحقق  برای 
دستور کار داریم؛ مجلس یازدهم نیز می تواند در 
و  خود  ناحیه  از  طرح  ارائه  قالب  در  زمینه  این 
ما،  ناحیه  از  ارسالی  لوایح  تصویب  در  تسریع  یا 
رسیدگی  که شاهد  به طوری  باشد؛  نقش آفرین 
به یک پرونده قضایی در بازه های زمانی طوالنی 

نباشیم.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
و  مستمر  جلسات  مثبت  اثرات  و  ثمرات  به 
نمایندگان  با  قضایی  مسئوالن  هم اندیشانه 
مجلس در کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف 
در  موجود  ایرادات  و  اشکاالت  رفع  راستای  در 

بخش ها و حوزه های گوناگون کشور اشاره کرد.

از  نیمی  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
مسکن  مسأله  صرف  خانوار  سبد  هزینه 
را  مسکن  ساخت  در  واقعی  جهش  می شود، 
از اولویت های دولت دانست و از استانداران و 
مدیران بانکی و سازمان های مسئول خواست 
تا برای حل این موضوع اقدام کنند.  آیت اهلل 
در  سه شنبه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید 
بیان  با  مسکن  شورای عالی  جلسه  سومین 
و جلسه  با حرف  مردم  اینکه مشکل مسکن 
این  برای  کرد:  خاطرنشان  نمی شود،  حل 
موضوع باید اقدام عملی انجام شود و اتفاقی 
و  دانشگاهی  کشاورز،  کارگر،  چون  بیفتد؛ 
حوزوی و هر قشر دیگر باید 4۰ تا ۵۰ درصد 
مسکن  به  را  درآمدش  نصف  یعنی  هزینه 
ساخت  اینکه  بیان  با  وی  دهد.  اختصاص 
دست کم یک میلیون واحد مسکونی در سال 
نیاز  هم  زمینه  این  در  مردم  دغدغه  رفع  و 
تکلیف  هم  و  دولت  وعده  هم  جامعه،  جدی 
ظرفیت های  و  امکانات  گفت:  است،  قانونی 
مسکن  ملی  نهضت  اهداف  تحقق  برای  الزم 
به  باید  ظرفیت ها  این  اما  است  فراهم  کامال 
شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش 
را  نهادها  و  دستگاه ها  همه  مسکن  ساخت 
اهداف  تحقق  زمینه  در  همکاری  به  موظف 
نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: 
در  خوبی  اقدامات  گذشته  ماه   ۸ حدود  در 
الزم  که  انجام شده  قانون  این  اجرای  زمینه 
بوده اما کافی نیست. وی با اشاره به گزارش 
و  راه  وزیر  از سوی  این جلسه  در  ارائه شده 
اجرای  پیشرفت  میزان  درباره  شهرسازی 
قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی 
شدن تعهدات تعیین شده برای دستگاه های 
مختلف، اظهار داشت: با وجود آنکه این روزها 
قانون  اجرای  درگیر  شدت  به  دولت  بدنه 
است،  یارانه ها  کردن  عادالنه  و  مردمی سازی 
و  راه و شهرسازی  وزیر  به درخواست  بنا  اما 
نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این 
فصل مشکالت  و  و حل  بررسی  برای  جلسه 
پیش روی اجرای قانون جهش ساخت مسکن 

برگزار شد...

و  کهگیلویه  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
پرداخت  اجرای طرح اصالح  از  بویراحمد گفت: قبل 
ارز ترجیحی آرد و گندم ایران به کشورهای همسایه 
و  شده  زمینگیر  سوداگران  اکنون  اما  می شد  قاچاق 
آرد و گندم در کشورهای همسایه ایران کمیاب شده 
روابط  گردهمایی  اولین  در  هاشمی مهر  جواد  است. 
پرورش  و  آموزش  مناطق  و  شهرستان ها  عمومی 
دولت  خدمات  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اظهار داشت:  نیازمند اطالع رسانی است،  و مسئوالن 
روابط عمومی ها در بیان خدمات دولت رسالت مهمی 

بر عهده دارند و از امر اطالع رسانی غافل نشوند...

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

روابط عمومی ها 
پیشگامان عرصه توسعه 

هستند 

یک تن  و 500 کیلوگرم 
روغن احتکار شده

 در شهرستان بهمئی کشف شد

رئیس قوه قضاییه:

کوتاه کردن فرآیند دادرسی 
یک ضرورت غیرقابل کتمان است

مانع تراشان
 کنار گذاشته شوند
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2

مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد:

افزایش 100 درصدی 
فوتی های ناشی از 

تصادف در استان  

فراخوان شناسایی تامین کنندگان،
 سازندگان و فروشگاه های مستقر

 در شهرستان کهگیلویه 

واحد تدارکات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

حوزه فعالیت ها به شرح: 
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در حوزه ساختمانی، تاسیساتی، لوازم برقی )سیم، کابل، کلید، پریز و ...(  و ابزارآالت 

• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در حوزه فروش کامپیوتر، پرینتر و ... 
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه پشتیبانی نرم افزار، سخت افزار و ...

• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه ظروف یکبار مصرف، دستمال کاغذی، دستمال حوله ای و ...
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه طراحی و چاپ سربرگ، کارت ویزیت، بنر و ...

• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه طراحی و ساخت میز اداری،  صندلی،  کمد و ... 
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه البسه کار شامل کاله ایمنی، لباس کار، کفش، عینک و  ...

• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه فروش لوازم التحریر
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه فروش آب معدنی 

مدارک الزم: 
- ارسال نامه اعالم آمادگی همکاری ، ارائه جواز کسب یا کارت ملی برای صاحبان فروشگاهها 

- ارسال نامه اعالم آمادگی همکاری، ارائه اساسنامه، لیست ماشین آالت، لیست پرسنل متخصص و کارت بازرگانی )در صورت 
اخذ( برای شرکت ها و سازندگان  

* فراخوان فوق صرفاً جهت شناسایی و تکمیل منابع موجود در سطح منطقه کهگیلویه بوده و در صورت نیاز، از ظرفیت شرکت/ 
فروشگاه ارزیابی شده مطابق ضوابط استفاده خواهد شد*

 شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در نظر دارد 
به منظور تکمیل بانک اطالعاتی خود اقدام به شناسایی تامین کنندگان، سازندگان و فروشگاه های 

دارای صالحیت مستقر در شهرستان کهگیلویه در حوزه فعالیت های ذیل نماید.
 لذا بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد  از  تاریخ  25/ 02/ 1401 تا سه هفته کاری، رزومه و سوابق خود را به 

 info@dpi-co.ir همراه مدارک اعالم شده به آدرس ایمیل
 و یا به آدرس: استان کهگیلویه و بویر احمد، شهرستان دهدشت، جاده دهدشت،

 قلعه رئیسي، صحراي کالچوي، سایت پتروشیمي دهدشت کد پستی 76182 - 75713 
) آقای صادق خسروی به شماره تماس 09365842344  ( جهت بررسی ارسال نمایند. 

* در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند  فقط در ساعت 13:00 – 11:00 
با شماره تلفن 86092988 - 021 داخلی 115  سرکار خانم یوسفی تماس حاصل نمایند
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100 میلیارد ریال برای توسعه زیر ساختی 
مخابراتی گچساران و باشت هزینه می شود

باشت  و  گچساران  های  شهرستان  مخابرات  شرکت  رئیس 
ساخت  زیر  توسعه  زمینه  در  طرح  چهار  عملیات  گفت: 
از  بیش  اعتباری  با  ها  شهرستان  این  در  مخابراتی  هایی 

۱۰۰میلیارد ریال آغاز شد.
نوری  فیبر  مسیر  شامل  ها  طرح  این  افزود:  احمدی  آرش 
اول   اجرای دکل های همراه  آبشیرین،  به  خاکی گچساران 
کوی پانصد دستگاه سمت راست و شهرک نفت و فیبر نوری 

خاکی چم بلبل تا تنگ بیدک است.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی فیبر نوری خاکی گچساران به 
آبشیرین بطول ۲۵ کیلومتر با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد 

ریال بزودی آغاز خواهد شد.
احمدی ابراز کرد: فیر نوری خاکی چم بلبل به تنگ بیدک 
ریال  میلیارد   ۳۵ از  بیش  اعتباری  با  کیلومتر   ۳4 بطول 
مخابراتی  های  ساخت  زیر  زمینه  در  ها  طرح  مهمترین  از 

شهرستان باشت است.
وی ادامه داد: هم اکنون اجرای دکل های همرا اول در کوی 
پانصد دستگاه گچساران و شهرک نفت با اعتباری بیش از 

4۰ میلیارد ریال در دست اجراست.
باشت  و  گچساران  های  شهرستان  مخابرات  شرکت  رئیس 
از  ها  شهرستان  این  روستاهای  درصد   ۹۸ تاکنون  گفت: 

خدمات اینترنت برخوردار شدند.
های  شهرستان  مختلف  مناطق  های  روستا  افزود:  احمدی 
گچساران و باشت به خدمات اینترنت پرسرعت شامل »ای. 
دی. اس. ال«، »توجی«، »تری جی« و »فورجی « دسترسی 

دارند. 
مارین،  آرو،  دیل،  پادوک،  جلیل،  خیرآباد  کرد:   بیان  وی 
امامزاده  کان،  پشه  دژسلیمان،  آبچیرک،  آباد،  سعادت 
بوستان، چم  نازمکان،  تلخاب شیرین،  باشت،  ماهور  جعفر، 
بی  آبشیرین،  و  آبدهگاه  و  سرابیز   عنا،  بهره  بیدک،  بلبل، 
بی جان آباد، لیشتر، سراب ننیز، امامزاده جعفر،پشت کوه، 
کته،  بیدزرد،  سربیشه،  ناصر،  خیرآباد  پیچاب،  تنگان  میان 
منصورآباد، گرس، برغون،  بوستان، چم بلبل، سعادت آباد 
لیشتر، آلکان و تل مویزی از جمله روستاهایی هستند که به 

شبکه اینترنت متصل هستند.
احمدی ادامه داد: از این تعداد روستاهای پادوک، خیرآباد 
دیل،  سقالطون،  پتروشیمی،  لیشتر،  گرس،  ایستگاه  ناصر، 
چم  و  بوستان  کته،  ننیز،  سرآب  سربیشه،  جعفر،  امامزاده 

بلبل از خدمات اینترنت »فورجی « بهره مند هستند. 
سایت   ۱۰ و  اول  همراه  سایت   ۳۷ اکنون  هم  گفت:  وی 

ایرانسل در شهرستان گچساران وجود دارد.
رئیس شرکت مخابرات شهرستان های گچساران و باشت  از 
پوشش صد در صدی تلفن همراه در مناطق گردشگری این 
شهرستان خبر داد و گفت: بیش از ۹۸ درصد از محورها و 
مناطق شهری و روستایی شهرستان گچساران زیر پوشش 

آنتن دهی تلفن همراه است.
وی اظهار داشت: شرکت مخابرات این شهرستان هم اکنون 
ساکنان  به  پرسرعت  اینترنت  و  ثابت  تلفن  واگذاری  آماده 
مسکن مهر ، شهر و روستاهای دارای امکانات تلفنی هستند.

هزارو ۸۱۸ تن گوشت مرغ در کهگیلویه و بویراحمد تولید 
شد

1۴ هزارو 818 تن گوشت مرغ 
در کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
۱4هزار و ۸۱۸ تن گوشت مرغ سال گذشته تاکنون در این 

استان تولید و روانه بازار مصرف شد.
از  سفید  گوشت  میزان  این  افزود:  پور  معتمدی  علی  سید 

۱۱4 واحد مرغداری فعال استان تولید شد.
وی بیان کرد: ۷۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی  در واحد های 
می  انجام  تولید  پرورش  دوره  هر  در  استان  این  مرغداری 

شود.
تولیدی  واحدهای  اظهار داشت: سال گذشته  پور  معتمدی 
فعال بیش از هشت میلیون و 4۰۰ هزار جوجه را پرورش 

دادند.
وی تصریح کرد: ۱4۵ واحد تولیدی مرغ در مناطق مختلف 
استان وجود دارد که ۷۹ درصد آن فعال می باشد. معتمدی 
به  بنا  بویراحمد  و  پور گفت: ۳۱ واحد مرغداری کهگیلویه 
دالیل مختلف از جمله نبود نقدینگی و بدهکاری به بانک ها 
غیرفعال هستند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: ۲۸ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های 
اقدام  این  از  تولید حاصل  انجام شده که  اکنون  استان هم 
بازار است. معتمدی پور اظهار  به تدریج در حال عرضه به 
این  واحد مرغداری  ریزی در 4۰  تعداد جوجه  این  داشت: 
استان انجام شده است. وی بیان کرد: مرغداری ها موظف اند 
از نهاده های دولتی مرغ تولیدی را  براساس میزان استفاده 
به قیمت مصوب به کشتارگاه  استان عرضه  کنند. معتمدی 
استان  این  در  گرم  مرغ  تامین  در  کمبودی  کرد:  ابراز  پور 
وجود ندارد و تالش خواهد شد این محصول که جایگاهی در 
سبد کاالی مردم دارد  در صورت نیاز از استان های همجوار 
و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  کنیم.   تامین 
بویراحمد گفت: یک میلیون تن محصوالت کشاورزی شامل 
استان  این  در  گذشته  سال  شیالتی  و  دامی  باغی،  زراعی، 

تولید و برداشت شد.

مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد:

افزایش 100 درصدی فوتی های 
ناشی از تصادف در استان  

ایام  از  بویراحمد گفت:  قانونی کهگیلویه و  مدیرکل پزشکی 
نوروز تاکنون، فوتی های ناشی از حوادث رانندگی در استان 
بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته که این آمار بسیار نگران 

کننده است.
 کامروز امینی روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران کهگیلویه 
و بویراحمد در یاسوج، اظهار داشت: از تاریخ بیست و پنجم 
اسفندماه ۱4۰۰ تا پانزدهم فرودین ماه ۲4 مورد فوت ناشی 

از حوادث رانندگی در استان ثبت شده است.
وی افزود: از این تعداد ۱۵ نفر مرد و ۹ نفر زن بوده اند.

کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
عدد نسبت به سال قبل بسیار نگران کننده است زیرا که در 
مدت مشابه سال گذشته تعداد فوتی ها ۱۱ مورد بوده است.

امینی تاکید کرد: فوتی های تصادفات تنها در فرودین ماه ۳۱ 
مورد بوده که ۱۹ نفر آقا و ۱۲ نفر خانم بوده اند.

وی ادامه داد: این عدد نسبت به فروردین ۱4۰۰ حدود ۱۳۸ 
درصد رشد داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمار 
فوتی های سو مصرف مواد مخدر نیز گفت: تعداد فوتی های 

امسال از پنج مورد به یک مورد رسیده است.
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمدگفت: ۶۶ مورد 
فوت ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در سال ۱4۰۰ با رشد 

۳۵ درصدی در پزشکی قانونی استان به ثبت رسید.
امینی از افزایش هفت درصدی مراجعین معاینات بالینی خبر 
داد و گفت: همچنین ۶۵۷ جسد نیز در بخش معاینات اجساد 
ارجاع که ۱۵۷ مورد مربوط به خانم ها و ۵۰۰ مورد مربوط به 

آقایان بوده و رشد ۱4 درصدی را داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه از این ۶۵۷ جسد 
۵۰۱ مورد مربوط به مرگ های غیر طبیعی بود، اظهار کرد: 
این عدد ۱۰/۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته 

است.
از فوتی های غیر طبیعی استان  ابراز داشت: ۱۱۸ مورد  وی 

مربوط به خانم ها است.
امینی  همچنین خاطرنشان کرد: ۷۵ پرونده در موضوع قصور 
پزشکی طی سال ۱4۰۰ تشکیل که ۲۵ پرونده منجر به رأی 

محکومیت و پنجاه پرونده رأی تبرئه داشته است.
امینی با اشاره به اینکه طی سال گذشته، پنج هزار و ۵۵۶ نفر 
با ادعای نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند، اظهار داشت: 

یکهزار و ۳۰۸ نفر را خانم ها تشکیل دادند.

30 بیمار کرونایی
 در کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:هم اکنون ۳۰ 
بیمار در بیمارستان های معین کرونا در کهگیلویه و بویراحمد 
بستری بوده که از این تعداد 4 بیمار به علت وخامت حالشان 
در بخش مراقبت های ویژه درمان هستند. دکتر محمد غالم 
و  کهگیلویه  در  گذشته  ساعت   ۲4 در  داشت:  اظهار  نژاد 
بویراحمد فوت ناشی از کرونا ثبت نشده و  شمار قربانیان این 
بیماری از ابتدا شیوع تا کنون در کهگیلویه و بویراحمد یک 
هزار و ۱۳۰ تن است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
بیان کرد:از مجموع  ۲۷ نمونه آزمایشگاه کرونا دریافت شده 
از آزمایشگاه های یاسوج و دهدشت حدود چهار درصد موارد 
مجموع  از  کرد:  عنوان  نژاد  غالم  دکتر  است.  بوده  مثبت 
مبتالیان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۹۶ هزار و 
۶۱۳ بیمار کرونایی بهبود یافته اند. وی ابراز داشت: استفاده 
در  فیزیکی  فاصله  حفظ  دست،  بهداشت  رعایت  ماسک،  از 
مکان های عمومی، تهویه مناسب و حضور نیافتن در تجمعات 
برای پیشگیری از شیوع کرونا را ضروری  سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج بیان کرد:نوبت های سوم و یاد آور واکسن 
کرونا حتما تزریق شود تا در صورت گرفتاری به کووید ۱۹ 

شاهد اوج گیری بیماری و مرگ و میر شهروندان نباشیم.

بیش از یک تن روغن احتکار شده
 در شهرستان بهمئی کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان بهمئی از کشف یک تن و ۵۰۰ 
کیلو روغن احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

جمع  در  گذشته  روز  ظهر  جمشیدی  فرزین  سرهنگ 
خبرنگاران اظهار داشت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کاال 
و احتکار، ماموران انتظامی این شهرستان از احتکار مقادیری 

کاالی خوراکی قاچاق در یک انبار مطلع شدند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل 
مربوطه یک تن و ۵۰۰  انبار  از  بازرسی  اعزام در  نظر  مورد 

کیلو روغن خوراکی قاچاق کشف و انبار مذکور پلمپ شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بهمئی با اشاره به این که متهم 
معرفی  قضائی  به مرجع  قانونی  مراحل  سیر  برای  و  دستگیر 
شبانه  به صورت  توان  تمام  با  پلیس  کرد:  خاطرنشان  شد، 
با  قاطع  بوده و بصورت  بازار  پایش  روزی در حال نظارت و 

مخلین اقتصادی و محتکران برخورد خواهد کرد.

به مناسبت گرامیداشت ۳ خرداد؛

مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری
 در دهدشت برگزار می شود

خرمشهر«  سازی  »آزاد  خرداد   ۳ گرامیداشت  مناسبت  به 
مسابقه جایزه بزرگ تور دوچرخه سواری در دهدشت برگزار 
می شود. رئیس هیئت دوچرخه سواری کهگیلویه گفت: این 
مسابقه به مناسبت ۳ خرداد آزاد سازی خرمشهر به طول ۷۰ 
کیلومتر در روز جمعه ۶ خرداد برگزار می شود و مراحل این 

رویداد در تقویم مسابقات فدراسیون ثبت می شود.
سید حسین گنجی پور، افزود: مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه 
ناحیه  سواری،  دوچرخه  فدراسیون  همکاری  با  سواری، 
و  ورزش  اداره  و  سواری  دوچرخه  هیأت  بسیج،  مقاومت 
جوانان شهرستان کهگیلویه و بخش خصوصی با حضور بیش 
از ۵۰ ورزشکار کشور برنامه ریزی شده است. وی ابراز داشت: 
»خیرآباد  بهبهان  دهدشت-  جاده  مسیر  سواران  دوچرخه 
ناصر(« را به صورت مسیر رفت و برگشتی رکاب خواهند زد.

گنجی پور تصریح کرد: این مسابقات در رشته استقامت جاده 
در رده سنی آزاد آقایان و کالس مسابقه کاپ کالس ۲ در 

شهر دهدشت برگزار می شود.

استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: قبل از اجرای 
و  آرد  ترجیحی  ارز  پرداخت  اصالح  طرح 
به کشورهای همسایه قاچاق  ایران  گندم 
می شد اما اکنون سوداگران زمینگیر شده 
و آرد و گندم در کشورهای همسایه ایران 

کمیاب شده است.
گردهمایی  اولین  در  هاشمی مهر  جواد 
مناطق  و  شهرستان ها  عمومی  روابط 
بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش 
مسئوالن  و  دولت  خدمات  اینکه  بیان  با 

داشت:  اظهار  است،  اطالع رسانی  نیازمند 
دولت  خدمات  بیان  در  عمومی ها  روابط 
امر  از  و  دارند  عهده  بر  مهمی  رسالت 

اطالع رسانی غافل نشوند.
راستای  در  دولت  جدید  طرح  به  وی 
یارانه ها  عادالنه  توزیع  و  مردمی سازی 
آبرو  رئیسی  آیت اهلل  افزود:  و  کرد  اشاره 
گذاشتند تا این طرح که در راستای تحول 
طرح  شود  اجرا  است  اقتصادی  حوزه  در 
شوکی به جامعه وارد کرد اما خوشبختانه 
دشمن  مردم  هوشیاری  و  همکاری  با 

نتوانست آسیب وارد کند.
معلمان  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی مهر 
به  مطالبات  مزایا  و  حقوق  زمینه  در 
پرده  پشت  کسانی  گفت:  داشتند،  حقی 
به  را  حق  به  مطالبه  این  کردند  سعی 
فرهنگیان  محبوبیت  از  و  ببرند  حاشیه 
تجمع،  فراخوان  با  و  کنند  استفاده  سوء 
با  که  ببرند  سوال  زیر  را  قشر  این  شان 
هوشیاری اداره اطالعات مشخص شد این 
در  انقالب  ضد  با  که  بودند  کسانی  افراد 

ارتباط هستند.
وی با اشاره به تبلیغات گسترده دشمنان 
برای ایجاد یاس و ناامیدی میان مردم و 
شایعه پراکنی پیرامون طرح مردمی سازی 
روابط  گفت:  یارانه ها  عادالنه  توزیع  و 
را  مهم  و  بزرگ  رسالت  این  عمومی ها 
بزرگی که در  از رسالت  و  مدیریت کنند 

این زمینه بر عهده دارند غافل نشوند.
هاشمی مهر با اشاره به اینکه آرد و گندم 
ایران به راحتی از کشور قاچاق و در خارج 
توزیع می شد، افزود: در مدت چند روزی 
که این طرح در حال اجرا است می بینیم 
شده  کم  یاب  همسایه  کشورهای  در  آرد 

است.
بر  عالوه  دولت  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
دست  قطع  باعث  یارانه ها  عادالنه  توزیع 
وارد  به  دولت  داد:  ادامه  دالالن می شود، 
نهاده  که  می کرد  پرداخت  یارانه  کننده 
از  اما  کند  وارد  روغنی  دانه های  و  دامی 
این کار سوء استفاده می کردند و کاالهایی 
برای مردم  وارد می شد که هیچ منفعتی 

هم  اقتصاد  و  جامعه  و  نداشت  همراه  به 
آسیب می دید.

همراهی  از  قدردانی  ضمن  ادامه  در  وی 
دولت  جدید  طرح  در  استان  رسانه های 
گفت: در مدت چند روزی که طرح جدید 
اجرا است شاهد همکاری  دولت در حال 
و  هستیم  استان  رسانه ای  جامعه  خوب 
موجب  که  خبری  رسانه ها  هوشیاری  با 

تشویش اذهان عمومی شود منتشر نشد.
خوب  همکاری  از  ادامه  در  هاشمی مهر 
در  مردم  گفت:  و  کرد  قدردانی  مردم 
دیگر صحنه ها  مانند  به  مهم  شرایط  این 
کنار نظام و انقالب بودند و بی نظیر ترین 
خلق  جدید  سال  در  آنها  که  حادثه ای 
جهانی  روز  راهپیمایی  در  حضور  کردند 

قدس بود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد با بیان اینکه دشمنان طی این 
ایران شکست  ملت  از  همواره  دهه  چهار 
علی رغم  دشمنان  شد:  یادآور  خورده اند، 
این شکست ها عقب نشینی نکرده و دست 
و  بیدارتر  مردم  است  الزم  نیستند  بردار 

هوشیارتر شوند.
هاشمی مهر به شایعه ای در فضای مجازی 
پیرامون اینکه مرغ های استان های همجوار 
را می خواهند به مردم استان کهگیلویه و 
چنین  انتشار  گفت:  بفروشند،  بویراحمد 
و  کهگیلویه  مردم  به  توهین  شایعاتی 
بویراحمد و کار دشمنان است، این موارد 

را متوجه باشیم و به مردم آگاهی دهیم.

و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت 
بویراحمد گفت: یک هزار و ۹۳۰ هکتار از 
جنگل های منابع طبیعی و محیط زیست 

این استان سال قبل طعمه حریق شدند.
آموزشی  دوره  در  نیکروز”  “علیرضا 
بحران  مدیریت  رابطین  ویژه  روزه  یک 
به  اشاره  با  استان  تابعه  شهرستان های 
حوادثی  با  مقابله  آماده  دستگاه ها  اینکه 
مراتع  و  جنگل ها  در  آتش سوزی  مانند 
دوره  منظور  همین  به  افزود:  شوند، 
آموزشی برای رابطین مدیریت بحران همه 

شهرستان های استان برگزار شد.
وی به اهداف برگزاری این دوره آموزشی 
دانش،  سطح  ارتقاء  کرد:  اظهار  و  اشاره 
در  بحران  رابطین  نگرش  و  مهارت 
از  کامل  شناخت  و  آشنایی  شهرستان ها، 
مجموعه اقدامات الزم در مواجهه با بحران 
و  مترقبه  غیر  حوادث  و  سوانح  از  ناشی 
دوره های  با  کنندگان  شرکت  آشنایی 

و  آتش  کنترل  و  مواجهه  آموزشی 
همچنین کمک های اولیه از جمله اهداف 

برگزاری این دوره است.
کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت   
جهت  هماهنگی  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
برگزاری مانور ساعت صفر در شهرستان ها 
خاطرنشان کرد: رعایت حیطه بندی سطح 
بحران شهرستان ها، رعایت سلسله مراتب 
رابطین  و  اجزا  بودن  پاسخگو  و  سازمانی 
بحران نسبت به اعضای شهرستان و ایجاد 
شهرستان ها  در  بحران  با  مقابله  آمادگی 
آن  با  رابطین  که  است  مواردی  جمله  از 

آشنا شوند.

 نیکروز با اشاره به اینکه قدردان زحمات 
هستیم،  بحران  مواقع  در  نیروها  همه 
مورد   ۳4 گذشته  سال  کرد:  تصریح 
استان  مراتع  و  جنگل ها  در  آتش سوزی 
تعداد  که  است  حالی  در  این  داد  رخ 
بوده  مورد   4۸  ،۹۹ سال  آتش سوزی 
است اما در آتش سوزی های سال گذشته 
وسعت زیادی از جنگل ها و مراتع استان 

طعمه حریق شد.
 وی با بیان اینکه یک هزار و ۵۵۰ هکتار 
منابع  از  هکتار   ۳۸۰ و  طبیعی  منابع  از 
حریق  طعمه  قبل  سال  زیست  محیط 
شدند، ادامه داد: فرمانداری ها، تشکل های 

سال  مانند  به  دستگاه ها  و  نهاد  مردم 
گذشته مدیریت بحران استان را در مواقع 
همراهی  آتش سوزی ها  جمله  از  بحران 

کنند.
و  کهگیلویه  بحران  مدیریت  مدیرکل 
همکاری  از  قدردانی  ضمن  بویراحمد 
کشور  بحران  سازمان  و  دفاع  وزارت 
در  بالگرد  فروند  پنج  اختصاص  در 
آتش سوزی های سال گذشته یاد آور شد: 
ضعف امکانات از جمله دمنده و آتش بر از 
از  بحران  وقوع  زمان  در  اصلی  مشکالت 

جمله آتش سوزی هاست.
نیکروز با بیان اینکه بانک اطالعاتی دقیقی 
از شهرستان ها ثبت شود تا به محض وقوع 
حادثه امکانات مورد نیاز بسیج شود، بیان 
و  آب  اقلیم  استان  شهرستان های  کرد: 
امکانات  آن  با  متناسب  که  دارند  هوایی 

برای مواقع بحران آماده شود.

شایعه واردات مرغ 
غیربهداشتی به بازار کهگیلویه 

و بویراحمد تکذیب شد 
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
گوشت  محموله  هیچگونه  تاکنون  گفت: 
مرغ اعم از گرم و منجمد بدون مجوزهای 
دامپزشکی از استان  های دیگر به بازار این 

استان وارد نشده است. 
تازگی  به  داشت:  اظهار  بهمنش  عبداهلل 
مرغ  گوشت  واردات  بر  مبنی  پیامکی 
غیربهداشتی به بازار کهگیلویه و بویراحمد 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

منتشر شده است. 
بازار  در  موجود  گرم  مرغ  افزود:  وی 
مرغداری  تولید  بویراحمد  و  کهگیلویه 
 های این استان بوده و با نظارت اداره کل 

دامپزشکی استان توزیع می شود. 
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد 
بیان کرد: چنانچه قرار باشد گوشت مرغ 
از استان  های دیگر به بازار این استان وارد 
شود نیازمند مجوزهای  الزم از نهادهای 

مربوطه از جمله دامپزشکی است. 
بهمنش عنوان کرد: توزیع گوشت مرغ در 
بازار کهگیلویه و بویراحمد از مبادی مورد 
و  کشاورزی  جهاد  سازمان  شامل  اعتماد 
اداره کل دامپزشکی این استان انجام می  

شود. 
بر  مبنی  گزارشی  هنوز  داشت:  ابراز  وی 
مشکل دار بودن گوشت مرغ  های توزیعی 

در بازار کهگیلویه و بویراحمد به اداره کل 
دامپزشکی این استان اعالم نشده است. 

بهمنش گفت: سامانه تلفن گویای ارتباط 
و  کهگیلویه  دامپزشکی  کل  اداره  مردمی 
بویراحمد با شماره ۱۵۱۲ در طول شبانه 
شهرستان   دامپزشکی  های  اداره  و  روز 
اداری  ساعات  در  نیز  استان  این  های 
آماده دریافت گزارش در مورد مشکل دار 
دامی  منشأ  با  پروتئینی  بودن محصوالت 

هستند. 
سال گذشته تاکنون ۱4 هزار و ۸۱۸ تُن 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  مرغ  گوشت 

تولید و روانه بازار مصرف شده است. 
واحد   ۱۱4 از  مرغ  گوشت  میزان  این 
بویراحمد  و  کهگیلویه  فعال  مرغداری 

تولید شده است. 
۷۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای 
هر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  مرغداری 

دوره پرورش انجام می شود. 
و  کهگیلویه  فعال  مرغداری  واحدهای 
بویراحمد در سال گذشته بیش از هشت 
را  جوجه  قطعه  هزار   4۰۰ و  میلیون 

پرورش دادند. 
و  کهگیلویه  در  مرغداری  واحد   ۱4۵
آنها  درصد   ۷۹ که  دارد  وجود  بویراحمد 

هم اینک فعال است. 
۳۱ واحد مرغداری کهگیلویه و بویراحمد 
نبود  جمله  از  مختلف  دالیل  به  بنا  نیز 
نقدینگی و بدهکاری به بانک های عامل 

این استان هم اینک غیرفعال هستند.

55میلیارد ریال بابت خرید 
گندم به کشاورزان استان 

پرداخت شد
بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  مدیرکل 
ابتدای  گفت:از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ریال  ۵۵میلیارد  تاکنون  برداشت  فصل 
به  گندم  محصول  تضمینی  خرید  بابت 
کشاورزان این استان پرداخت شده است.

ابوالحسن صداقت کیش با اشاره به اینکه 
بانکی کشاورزانی  مشخصات حساب های 
که گندم و کلزای خود را به مراکز خرید 
تحویل داده اند به بانک عامل ارسال شده 
تاکید کرد: مطالبات بقیه بهره برداران نیز 

به زودی پرداخت می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه 
قصد  که  بردارانی  بهره  به  بویراحمد  و 
دارند  را  به دولت  فروش محصوالت خود 
حساب  شماره  و  مشخصات  کرد  توصیه 
خرید  سامانه  در  دقیق  طور  به  را  خود 
پرداخت  روند  تا  کنند  وارد  تضمینی 
ممکن  زمان  کمترین  در  آنان  مطالبات 

صورت گیرد.
وی بیان کرد: تاکنون هشت هزار و ۷۰۰ 
دانه  و  تن محصوالت زراعی شامل گندم 
های روغنی کلزا از کشاورزان این استان 

به قیمت تضمینی خریداری شده است.
صداقت کیش عنوان کرد: از ابتدای فصل 
برداشت محصوالت زراعی هشت هزار تن 
گندم و ۷۰۰تن دانه های روغنی کلزا از 

کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد خریداری 
شده است.

کیلوگرم  هر  امسال  داشت:  ابراز  وی  
از  تومان   ۵۰۰ و  ۱۰هزار  نرخ  به  گندم 
بهره برداران استان خریداری می شود و 
همچنین به ازای هر کیلوگرم گندم یکهزار 
تومان نیز به کشاورزانی که محصول خود 
را به دولت بفروشند تشویقی تعلق خواهد 

گرفت .
کیلوگرم  هر  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
کلزا نیز به قیمت ۱۵ هزار تومان از بهره 

برداران خریداری می شود.
بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  مدیرکل 
تعداد  داشت:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
۹ مرکز خرید تضمینی گندم و سه مرکز 
کلزا در  دانه های روغنی  خرید تضمینی 
مناطق مختلف این استان راه اندازی شده 
است. صداقت کیش تاکید کرد: بر اساس 
برآوردهای اولیه و با  توجه به کم بارشی 
های سال زراعی جاری ۳۷ هزار تن گندم 
و ۲ هزار و ۲۰۰ تن کلزا در استان خرید 

تضمینی خواهیم داشت.
محصوالت  انواع  تن  هزار   ۹۷۲ ساالنه 
کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد 

تولید می شود.
زمین  هکتار  هزار   ۲۷۰ استان  این 
آن  هکتار  هزار   ۱۶۰ که  دارد  کشاورزی 

زراعی است.
و  کهگیلویه  نفری  هزار   ۷۲۶ استان 
بویراحمد در جنوب غربی ایران قرار دارد.

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد  عنوان کرد؛

سوداگران گندم و آرد ایران زمینگیر شدند

در  شنبه  سه  روز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
و  ارتباطات  روز  اردیبهشت   ۲۷ بمناسبت  پیامی 
روابط عمومی گفت: اصحاب رسانه، متولیان اطالع  
و  عمومی  روابط  خبر،  اندرکاران  دست  و  رسانی 
ارتباطات پیشگامان عرصه توسعه، رشد و توفیق در 

رسیدن به اهداف بزرگ هستند. 
آن  از  ای  نسخه  که  احمدزاده  علی  سید  پیام  در 
به  بنا  است:  آمده  گرفت،  قرار  ها  رسانه  اختیار  در 
انقالب روابط عمومی بهترین  فرمایش رهبر معظم 
نمایانگر اوضاع سازمان  ها و منعکس کننده مسائل 

درونی آن است. 
اطالع رسانی  است: همواره  بیان شده  پیام  این  در 

پایه حقیقی حرکت ساختارمند و مردم پایه و ریل 
پیش برنده اهداف طراحی شده مبتنی بر شفافیت و 

متأثر از آرا و نظرات مردمی است. 
در ادامه این پیام عنوان شده است: هیچ تشکیالت، 
جامعه و مجموعه ای نمی تواند با نادیده گرفتن این 
اصل مترقی یعنی آگاهی بخشی و اطالع رسانی گام  

های استوار و سرنوشت ساز بردارد. 
در این پیام آمده است: ارتقای ارتباطات امروزه در 
بستر دنیای نوین و همراه و همگام با رشد و توسعه 
فناوری در ابعاد متعدد و ترقی چشمگیر ساحت علم 
و دانش گویای اهمیت این مسأله و توجه به ضرورت 
اجتناب ناپذیر رسانه و گسترش و برنامه ریزی برای 

رونق تمام بعدی آن است. 
 ۲۷ فرارسیدن  است:  شده  بیان  پیام  این  ادامه  در 
به  را  عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز  اردیبهشت 
خبرنگاران،   عرصه،  این  خوشنام  و  پرتالش  اهالی 

و چرخانندگان خبرگزاری  مدیران  رسانه،  صاحبان 
رسانه  فعاالن  خبری،  های  سایت   مطبوعات،   ها، 
ای، مدیران و کارکنان روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی، صداوسیما و کمک کنندگان به امر اطالع 

رسانی تبریک و شادباش عرض می  کنم. 
در این پیام آورده شده است: در ایام جهاد تبیین و 
محوریت بیانیه گام دوم، در سال تولید دانش بنیان 
مردمی   طرح  آغازین  روزهای  و  آفرین  اشتغال  و 
سازی و توزیع عادالنه یارانه  ها در دولت ایران قوی 
فرهیختگان رسانه، اطالع رسانی و روابط عمومی را 
به کمک طلبیده و خواهان همراهی مؤثر و سازنده 

همگی شما هستم. 
در پایان این پیام آمده است: به روح مطهر شهدای 
واالمقام رسانه درود می فرستم و توفیق روزافزون 
همگی شما امیدآفرینان جامعه را از خداوند متعال 

خواهانم.

روابط عمومی ها پیشگامان 
عرصه توسعه هستند 

طی یکسال گذشته؛
یک هزار و 930هکتار از جنگل های 
کهگیلویه و بویراحمد در آتش سوخت
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متولد فروردین : 
در مقابل شما راههای متفاوتی دیده می شود که می توانند شما را به 
سرنوشت مطلوبتان برسانند. با وجود این اگر همه این راهها به یک 
راه دیگر  با  راه در مقایسه  اینکه یک  برای  آیا  مقصد منتهی شوند، 
مورد قبول واقع شود دلیلی وجود دارد؟ اکنون که شما جایی را که 
می خواهید بروید را از نظر دور داشته اید، شاید در جواب دادن به این 

سؤال سر درگم بشوید. 
متولد اردیبهشت : 

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

شده است. 
متولد خرداد : 

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

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

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

بودید به اتمام برسانید.
متولد مرداد :

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

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

وجود دارد را شرح دهند.
متولد مهر : 

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

در اختیار دارید اولویت بندی کنید. 
متولد آبان : 

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

می دانید هیچ برنده ای ندارد. 
متولد آذر : 

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

آسایشتان را می گیرد. 
متولد دی :

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

کنترل آنها خارج کنید.
متولد بهمن : 

هرچه  را  اید  کرده  شروع  که  کارهایی  که  هستید  عاقل  انقدر  شما 
زودتر و تا آخر هفته تمام کنید. اما قبل از اینکه بتوانید کارهایتان را 
به مرحله بعدی برسانید به موانعی خارجی برخورد می کنید. شاید از 
شکست خوردن می ترسید و یا شاید هم از اینکه تالش هایتان زود به 

ثمر نرسد نگران هستید.
 متولد اسفند : 

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

کنید با رفتارتان ثابت کنید که دوستش دارید.

3
فال روز 

رئیس انجمن گوارش و کبد ایران گفت: ابتالء به 
رطان روده به دلیل مصرف زیاد فست فودها رو به 
افزایش است، به طوری که ساالنه ۲ میلیون نفر به 

این بیماری مبتال می شوند.
خبری  نشست  در  شنبه  سه  روز  زمانی،  فرهاد   
تا  اردیبهشت   ۳۱( گوارش  سالمت  جهانی  هفته 
افزود:  برگزار شد،  انجمن  در محل  ۶ خرداد( که 
سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع در کشور 
از  استفاده  آماده،  غذاهای  زیاد  مصرف  که  است 

گوشت قرمز بیش از حد نیاز بدن و مواد فرآوری 
افزایش  جوانان  در  را  بیماری  این  به  ابتالء  شده 

داده است.
الکل،  مصرف  سیگار،  کشیدن  داشت:  اظهار  وی 
زا  خطر  عوامل  دیگر  از  نیز  تحرک  عدم  و  چاقی 
و  تشخیص  و  است  سرطان  این  به  ابتالء  برای 
بیماری  از روند پیشرفت  درمان به موقع می تواند 

بکاهد.
زمانی ادامه داد: مردم به ویژه در گروه سنی باالی 
به  به مراکز درمانی  با مراجعه  ۵۰ سال می توانند 
را  بزرگ  روده  سرطان  غربالگری  رایگان  صورت 
برای  درمانی  و  تشخیص  امکانات  که  دهند  انجام 

این نوع سرطان در کشور فراهم است.
وی با بیان اینکه با جراحی و رادیوتراپی می توان 
مصرف  گفت:  کرد،  درمان  را  بزرگ  روده  سرطان 
سبزیجات، غالت و غذاهای دریایی در پیشگیری از 

ابتالء به این بیماری مؤثر است.
زمانی خاطرنشان کرد: سازمان جهانی بهداشت در 
مورد  در  آگاهی  به  گوارش  سالمت  جهانی  هفته 
انجمن های  و  داشته  تاکید  بزرگ  روده  سرطان 
گوارش و کبد را موظف به اطالع رسانی در مورد 

این بیماری کرده است.
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  طه  آل  نجمه 
نیز در این نشست گفت: از هر ۲۳ نفر، یک نفر از 
مردان و از هر ۲۵ نفر، یک نفر از زنان در دنیا به 
سرطان روده بزرگ مبتال می شوند و این بیماری 
با مصرف غذاهای سالم و فعالیت بدنی ۹۰ درصد 

قابل پیشگیری است.
اعضای  در  سرطان  سابقه  و  ژنتیک  افزود:  وی 
خانواده در بروز این بیماری مؤثر است اما عوامل 
ابتالء به سرطان روده  محیطی بیشترین تأثیر در 

بزرگ دارند.

آل طه توضیح داد: این سرطان اگر در مراحل اولیه 
و زود تشخیص داده شود، قابل درمان است و بروز 
آن به دلیل ایجاد پولیپ که ضایعه پیش سرطانی 

است، می باشد.
وی تاکید کرد: همه افراد جامعه در معرض خطر 
ابتالء به این سرطان هستند و غربالگری باالی ۵۰ 

سال به همه توصیه می شود.
آل طه خاطرنشان کرد: درد شکم، خون در مدفوع، 
کم خونی، کاهش سریع وزن از عالئم این بیماری 
درمان  و  تشخیص  برای  پزشک  به  باید  و  بوده 

سرطان روده بزرگ مراجعه شود.
به گفته این استاد دانشگاه، بزرگ ترین عامل خطر 
عدم  بزرگ  روده  سرطان  ایجاد  برای  تغییر  قابل 
انجام غربالگری است و در کشورمان مراکز درمانی 

این غربالگری را بصورت رایگان انجام می دهند.
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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

گزارش

نقش و فعاليت هاي شهيد عالي در عمليات والفجر6 در  اسفند 1362 

»يا زيارت يا شهادت« ورد زبان ذبيح اهلل بود
 احمد محمدتبريزي

عمليات والفجر 6 در دومين روز از اسفند 
ماه سال 1362 در منطقه عملياتي چزابه 
با هدف انهدام نيروهاي دشمن و گمراه 
كردن آنها از عمليات آتي )خيبر( انجام 
گرفت. اين عمليات شايد در ظاهر موفق 
به نظر نرس��يد و اهداف م��ورد نظرش 
تأمين نش��د ولي دروازه اي براي انجام 
عمليات بزرگ خيبر شد. يكي از اهداف 
عمليات والفجر6 پشتيباني از عمليات 
بزرگ »خيبر« ب��ود كه اي��ن عمليات 
سرنوشت جنگ را رقم مي زد. عمليات 
والفجر6 در جبهه هاي مياني طرح ريزي 
شد تا جبهه جديدي در منطقه به سوي 
شهرهاي »علي غربي« و »علي شرقي« 
عراق در برابر ارتش دشمن ايجاد شود. 
قبل از اين عمليات، در جبهه هاي شمالي 
و مياني، دو سپاه از ارتش عراق مستقر 
بودن��د ولي همزم��ان با اي��ن عمليات، 
س��ازمان رزم ارتش عراق توس��عه پيدا 
كرده بود و چهار س��پاه در اين جبهه ها 
مستقر شده بودند. بنا بود كه اين چند 
سپاه دشمن در جبهه هاي مياني درگير 
شوند تا از پش��تيباني منطقه عملياتي 

خيبر غافل بمانند. 
به گزارش »جوان« نيروه��اي ايران به 
استعداد هشت گردان به منظور تسخير 
مواضع مستحكم و دست نخورده دشمن 
با عبور از رودخانه چي��الت، وارد عمل 

ش��دند و پس از درهم شكستن خطوط 
دفاعي به حرك��ت خود در عمق مواضع 
نيروهاي عراقي ادامه دادند. گردان مسلم 
بن عقيل يك��ي از گردان هاي حاضر در 
اين عمليات بود كه نيروهايش دو روز با 
تمام وجود در محور خود مشغول  جنگ 
و نب��رد بودند. اين روحي��ه جنگاورى و 
شجاعت بچه هاي گردان در اين عمليات 
زبانزد فرماندهان و ديگر نيروها شده بود. 
نيروهاي گردان ب��ه فرماندهي ذبيح اهلل 
عالي نه تنه��ا تا آخرين لحظ��ه مبارزه 
كردند و تسليم نش��دند بلكه تا آخرين 
قطره خونشان مقاومت كردند و جانانه 

به مقابله با دشمن پرداختند. 
كميل كهنس��ال از رزمن��دگان حاضر 
در اين عمليات، نق��ش فرمانده گردان 
و روحيه نيروهاي��ش در اين عمليات را 
چنين روايت مي كن��د: »درباره روحيه 
و نقش به منطقه اي كه ش��هيد عالي و 
محوري كه س��ردار فردوس بايد عمل 
مي كردند رفتيم. چند ساعت بيشتر به 
شروع حركت آنها باقي نمانده بود. ديدم 
ش��هيد عالي نيروهايش را جمع كرده و 
در حال كش��تي گرفتن هستند. نيروها 
همه آماده بودند. در آنجا صحبت هايي 
با ش��هيد عالي در مورد نح��وه عمليات 

كردم. در لحظات آخري كه مي خواست 
عمليات شروع شود، آنقدر شور عشق و 
هيجان در رزمندگان حاكم بود كه حتي 
كوچك ترين اعتراضي مبني بر شرايط 
نامناسب عمليات از سوي آنها نشنيديم. 
ما حتي هيچ گونه امكاناتي براي حمل 
مجروح و شهدا نداشتيم كه اين كمبود، 
تأثيرات منفي زي��اد روحي و رواني بين 
نيروها داشت. با اين وضع عمليات آغاز 
ش��د. در بعضي از محوره��اي عملياتي 
بيش از 10 كيلومتر نيروها بايد مسير را 
با تجهيزاتي كه همراه داشتند، پياده طي 
مي كردند. آن  هم در شيارهاي پيچيده و 
درهم تنيده كه شايد در هر شياري يك 

تيپ نيرو مي توانست مخفي شود.«
درگيري ها شروع شد. بعضي از گردان ها 
صبح به منطقه عملياتي رس��يدند. در 
تمام محورهايي ك��ه گردان ها به خط 
دشمن زدند، خطوط را شكسته تصرف 
كردند و به سمت بلندي ها رفتند. البته 
در بعضي از مناطق، گردان ها نتوانستند 
به س��مت باال بروند و آن ه��م به جهت 
ارتفاعات صخره اي بود. در س��مت چپ 
محور نيزار ه��م مين گذاري ش��ديد و 
صخره اي بودن منطقه، اجازه باال رفتن 
را به نيروه��ا نمي داد، ولي ب��ا همه اين 
مشكالت و موانع، نيروها توانستند تمام 

خطوط را تصرف كنند. 
بعضي از گردان ها از جمله گردان تحت 

امر ش��هيد عالي، از خط��وط پدافندي 
دشمن هم عبور كرده و تا جاده آسفالته 
نفوذ كردند. ش��هيد عالي ب��ا روحيه اي 
پرنش��اط، يك ت��وپ 106 از عراقي ها 
غنيمت گرفته بود و با آن جاده آسفالته 
را بسته و ماشين هاي دشمن را مي زد. 
عالي با روحيه اي خستگي ناپذير و پرتوان 
نقشي مهم در هدايت نيروها داشت. او 
همانند يك كوه محكم و اس��توار باعث 
دلگرمي بقيه نيروها بود. شهيد عالي در 
صحبت هاي اوليه خيلي با روحيه بود، 
پشت سر هم شعار مي داد و مي گفت:»ما 

مي جنگيم، تا كربال هم مي رويم.« 
ش��هيد عال��ى حي��ن انج��ام وظيفه و 
فرماندهي در ح��ال مكالمه با عقبه بود 
كه ترك��ش خمپاره اي برخ��ورد كرد و 
او را به ش��هادت رساند. بيس��يم از كار 
افتاد و ناگهان س��كوتي مرگبار سراسر 
منطقه را فرا گرفت. ديگر كسي صداي 
فرمانده گردان مسلم بن عقيل را نشنيد. 
حاال همه به دنبال فرمانده مي گش��تند 
و مهم تري��ن دغدغه همه پي��دا كردن 
سرنخي از عالي بود. ذبيح  اهلل عالي سوم 
اسفند 62 جواب ش��عارهاي »يا زيارت 
يا ش��هادت« را كه بر لب زمزمه مي كرد 

گرفت و آسماني شد. 
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88498481ارتباط با ما

 صغري خيل فرهنگ
مهندس�ان کش�ورمان را در دفاع مقدس بايد 
نمون�ه ايثارگراني دانس�ت که بدون پش�توانه 
خارجي، متكي به انگيزه ه�اي ايماني و الهي با 
تكيه به قوه ابتكار و خالقيت و خستگي ناپذيري 
به جنگ مهندسي دش�من رفته بودند؛ قشري 
خدوم و زحمتكش که ح�دود يكهزارو230نفر 
از آن�ان در دوره ه�اي مختل�ف انق�الب، دفاع 
مقدس و دفاع از حرم به ش�هادت رس�يده اند. 
مهندس شهيد علي سمندريان يكي از شهداي 
مهن�دس دفاع مق�دس اس�ت که در س�الروز 
تشكيل سازمان بسيج مهندسين گفت و گويي 
با رقي�ه منصوري م�ادر اي�ن ش�هيد بزرگوار 
انجام داده ايم که ماحصلش را پي�ش رو داريد. 

خان�م منص�وري! از خان�واده اي برايمان 
بگوييد که ش�هيد مهندس�ي چون علي 

سمندريان را در دامان خود پرورش داد. 
من متولد 12 اسفند ماه سال 1303هستم. 15سال 
داشتم كه ازدواج كردم. هفت فرزند دارم. پنج دختر 
و دو پسر كه يكي از پسرها را هديه كردم به خدا و 
اسالم. فرزندم شهيد علي سمندريان در اول مرداد 
سال 1335 در تهران متولد ش��د. همسرم احمد 
آقا سمندريان ش��اعر، عارف و فردي مذهبي بود 
كه اش��عار زيادي را در رثاي اهل بيت مي سرود و 
هميشه هم و غم زيادي در تربيت فرزندانش داشت. 
علي 11 سال بيشتر نداشت كه پدرش به رحمت 
خدا رفت و بعد از فوت پدر بچه ها همه مسئوليت 
خانه و خانواده به عهده من افتاد. تمام تالشم اين 
بود كه با ايمان و فداكاري نقش مادر و پدري را در 
حد توان به خوبي ايفا كنم تا يادگاران همسرم به 

خوبي به ثمر برسند. 
شهيد در چه رشته اي ادامه تحصيل داد؟

پسرم بعد از اتمام دبيرستان در بندرعباس در يك 
شركت س��اختماني مشغول به كار ش��د و بعد در 
انستيتو دكتر شريعتي شيراز قبول شد كه همزمان 
با تحصيل كار مي ك��رد و هزينه هاي تحصيلش را 
تأمين مي كرد. علي بعد از پيروزي انقالب اسالمي در 
رشته كارداني عمران پذيرفته شد كه بعد از گذراندن 
چند ترم خودش را به انستيتو تهران منتقل كرد و 
بعد در يك شركت ساختماني در كردستان مشغول 
شد. اين دوره همزمان شده بود با انقالب فرهنگي 

و تعطيلي دانش��گاه ها. آن زمان با توجه به نا امني 
كردس��تان و حضور ضد انقالب و اشرار در منطقه 
علي همچنان در كار جاده سازي فعاليت مي  كرد و 
هرگز تهديد ها و حضور عناصر ضد انقالب خللي در 
كارهايش ايجاد نمي كرد و كار خودش را با جديت 
ادامه مي داد. پس از آن به عنوان تكنسين ساختمان 
در شركت توانير استخدام شد و نهايتاً در سال 1364 

ازدواج كرد. 
به عنوان يک مهن�دس هم به جبهه رفته 

بود؟
بله، پس��رم به عن��وان يك مهندس نقش��ه بردار و 
جاده س��از راهي جبه��ه ش��د. ورودش همزمان با 
آزاد س��ازي جزيره فاو بود. اولين بار وقتي از جبهه 
بازگشت به همسرش گفته بود بايد به طور رسمي 
)به عنوان يك نيروي رزمي( به جبهه بروم تا لذت 
جبهه را بيش��تر درك كنم و تالفي همه دشمني 
بعثي ها را دربياورم. براي همين ب��ار دوم در پائيز 
1365به عنوان تك تيرانداز از طرف س��پاه محمد 
رسول اهلل )ص(  به جبهه قالويزان اعزام شد و بعد 
از دو ماه، همزمان با ش��روع عمليات كربالي 5 در 
ش��لمچه به ميدان رفت. نهايتاً در 5 بهمن 1365 
با اصابت ترك��ش خمپاره مجروح ش��د و در تاريخ 
12 بهمن در يكي از بيمارس��تان هاي اصفهان به 

شهادت رسيد. 
غير از علي فرزندان ديگرتان هم به جبهه 

رفته بودند؟
پس��ر ديگرم محمد كه هم هم��راه و همپاي علي 
به جبهه مي رف��ت، عاقبت به مق��ام جانبازي نائل 
شد. االن ايش��ان از من كه 93 سال دارم نگهداري 
مي كند. آن زمان هر بار كه ه��ر دو با هم به جبهه 
مي رفتند، مي گفتم هر دو با ه��م نرويد يك وقتي 
كاري در خانه پيش مي آيد كه ما خانم ها از پس آن 
بر نمي آييم. آخر ما در خانه نيمه كاره روي خاك و... 
زندگي مي كرديم. پسر اولم محمد كه چهار مرتبه 
به جبهه رفت و جانباز شد گويي خدا نجاتش داد تا 
براي من بماند و در اين سال هاي كهولت سن از من 

نگهداري كند. 
ماجراي نيمه کاره بودن خانه تان چه بود؟ 

شما که پسري مهندس داشتيد؟
پسرم وقتي مي خواس��ت ازدواج كند از من اجازه 
گرفت تا خانه پدري اش را خراب كند و با نقشه اي 
كه خودش طراحي كرده بود، آن را از نو بسازد. من 

هم موافقت كردم. خودش نقشه را كشيد و بعد از 
تأييد شهرداري كار ساختمان س��ازي را آغاز كرد. 
اولين كلنگ را خودش به خانه زد اما مصادف شد با 
حمله عراق به فرودگاه مهرآباد. كار ساختمان خيلي 
طول كشيد چون كارگرها از ترس فرار مي كردند 
و مي ترس��يدند كه نكند اين بمباران ها به آنها هم 
آسيب برساند. علي دس��ت تنها ماند و كار ساخت 
خانه نيمه تمام ماند. به علي گفتم دخترهاي امروزي 
نمي آيند پيش مادر شوهر. براي من يا خانمت خانه 
جدا اجاره كن. علي گفت هر كسي من را مي خواهد 
اول بايد مادرم را بخواهد. همسر خوبي هم قسمتش 
شد و با من زندگي كرد. كمي بعد راهي ميدان نبرد 

شد. من هيچ مخالفتي با حضورش در جبهه نكردم؛ 
چون خواست خودش بود. 

اگر بخواهيد شاخصه هاي اخالقي فرزند 
ش�هيدتان را بازگو کنيد به کدام ويژگي 

ايشان اشاره مي کنيد؟
علي هميشه لبخند بر لب داشت. هر بار كه به خانه 
مي آمد و او را مي ديدم روحم شاد مي شد. لبخندهاي 
هميش��گي علي به من جاني دوباره مي داد. وقتي 
وارد مي شد همه غم هايم را فراموش مي كردم. علي 
روحيه ايثارگري و در عين حال روحيه لطيف و حس 
كنجكاوي داشت. ايثار داش��ت. از بي عدالتي رنج 
مي برد و در حد وسعش به محرومان كمك مي كرد. 

اهل ريا نبود. هنرمندي بود كه هم خطاطي مي كرد 
هم نقاشي و هم شعر مي گفت. علي من خودش را 
براي رفاه ديگران به رنج مي انداخت، خيلي دلسوز 
بود. من هفت فرزند داشتم، علي گل همه آنها بود؛ 

گلي كه گلچين دست خدا شد. 
از آخرين وداع تان خاطره اي داريد؟ 

آخرين باري كه مي خواست برود عمليات خانه بود. 
تلفن خانه زنگ زد. همرزمش بود كه به علي گفت 
بارها تماس گرفتم، كجا ب��ودي، علي در جوابش 
گفت رفته بودم روزنامه كيهان تا براي 45 روز ديگر 
اعالميه خ��ودم را بدهم چاپ كنند. بع��د از اينكه 
تماس تلفني با همرزمش تمام ش��د به علي گفتم 
چرا اين حرف را زدي؟! گفت حاال كه نمردم مادر. 
وقتي علي شهيد شد تاريخ آن روز مكالمه تلفني با 
دوستش را با تاريخ شهادتش مطابقت دادم و متوجه 
شدم در همان 45 روزي كه خودش به دوستش به 
شوخي گفته بود، به شهادت رسيده است. زماني كه 
علي مي خواست به جبهه برود دخترم كه بعد از علي 
به دنيا آمده بود و در آلمان زندگي مي كرد باردار بود. 
علي خيلي اصرار مي كرد كه حتماً خواهرش براي 
زايمان به ايران بيايد اما شرايط براي آمدن آنها به 
ايران مهيا نمي شد. براي همين علي مقدماتش را 
فراهم كرد و من به آلمان رفت��م تا از نوه ديگرم كه 
چهار سال داشت مراقبت كنم. وقتي علي شهيد شد 
من آلمان بودم. خبر شهادت را به دامادم داده بودند. 
نوه ام 40 روزه بود كه با ش��نيدن خبر شهادتش به 
ايران آمديم. ابتدا به من گفتند علي مجروح شده 
است اما باور نكردم. شب قبل از شهادت علي خواب 
ديدم كه به خانه آمده و كيف در دس��ت دارد. آمد 
نزديك در آش��پزخانه و من دائم او را مي بوسيدم. 
مي گفتم چرا اينقدر زود آم��دي؟ مي گفت به من 

گفته اند كه 45روز بس است برو. 
شهادت ايشان چطور رقم خورد؟ 

نحوه ش��هادتش را هم يكي از دوستانش براي من 
اينگونه روايت كرد كه علي و همرزمش باالي ديواري 
نشسته بودند و داشتند سنگر مي ساختند. ساعت دو 
بعد از ظهر بود كه آنها را براي ناهار صدا كردند اما به 
كار ادامه دادند. همان جا يك خمپاره آمد و خورد 
به سنگري كه بچه ها داشتند آماده اش مي كردند. 
دوست علي شهيد ش��د و علي هم مجروح. بچه ها 
آنها را به بيمارستان رساندند كه بعد از دو هفته علي 

من در سن 30 سالگي به شهادت رسيد. 

پنج�م اس�فند م�اه 1376 زادروز خواج�ه 
نصيرالدين طوس�ي، روز مهندس و روز بسيج 
مهندسين نامگذاري شد تا هر فردي که به دنبال 
کارآمدس�ازي، مطالبه گري و توانمندسازي و 
داراي روحي�ه متعهد و تفكر بس�يجي اس�ت، 
در زمره مهندس�ين بس�يجي براي پيش�برد 
اهداف واالي نظام اسالمي قدم بردارد. متن زير 
يادداشت محمود ايلخان، مسئول سازمان بسيج 
مهندسين تهران است که در 19 سالگي تولد اين 
قشر از بس�يجيان تقديم حضورتان مي کنيم. 
در سال هاي بعد از دفاع مقدس و در زماني كه دولت 
سازندگي با محوريت توس��عه گرايي فعاليت هاي 
خود را ادامه داد و نگاه تكنوكراتي در كشور حاكم 
شد، به تدريج رويكردها و روحيه جهادي و ايثارگرانه 
كمرنگ شد. اين امر در ش��رايطي حادث شد كه 
دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب در پوششي 
جديد با خارج س��اختن لباس جن��گ و تعويض 
مواضع ظاهري خود در مواجهه با ايران اس��المي، 
جبهه هاي جديدي را به عنوان پل هاي دستيابي به 
اهداف شوم خود انتخاب كردند. با درك اين نقصان 

و ضرورت حفظ و دفاع از ارزش ها و دستاوردهاي 
انقالب اسالمي در راستاي سياست هاي سازمان 
بسيج مبني بر تالش و برنامه ريزي به منظور جذب 
و س��ازماندهي فرهيختگان و نخبگان جامعه، در 
سال 1376 سازمان بس��يج مهندسين با حمايت 

فرمانده وقت نيروي مقاومت بسيج تشكيل شد. 
سازمان بس��يج مهندس��ين عمران و معماري از 
بدو ش��روع فعاليت هايش با جذب و سازماندهي 
مهندس��ان بس��يجي عضو در غال��ب گروه هاي 
تخصصي مديريت شهري، معماري و شهرسازي، 
حمل و نقل، مس��كن، آب و محيط زيست، تالش 
دارد ب��ا اس��تفاده از ظرفيت فكري مهندس��ان و 
نخبگان براي شناسايي مشكالت بومي و محلي هر 
استان و ارائه راه حل هاي منطقي و اجرايي، با توجه 
به سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري، درحل 
مشكالت جامعه در عرصه هاي مرتبط به دولت ها 
كمك كند. در اين راس��تا ش��بكه اي از مهندسان 
و متخصصان خ��الق و كارآفرين ايجاد ش��ده كه 
مي توانند در عرصه ه��اي مرتبط نق��ش آفريني 
نمايند. در حال حاضر هم حدود 10 هزار نفر عضو 

بسيج مهندسين تهران هستند كه در حوزه هاي 
مختلف عمران، صنعت و مع��دن، انرژي، فناوري 

اطالعات و كشاورزي فعاليت مي كنند. 
حضور مهندسان بسيجي در عرصه هاي جهادي و 
شركت در اردوهاي جهادي از جمله فعاليت هاي 
مستمري است كه در اس��تان ها انجام مي گيرد. 
الزم به ذكر است عالوه برفعاليت هاي فوق، مراكز 
استاني ما متناس��ب با درخواستي كه مسئوالن 
اس��تاني از آنها دارند فعاليت هاي مستقلي را در 
جهت كمك به دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان از 
قبيل كمك ب��ه نظارت هاي پروژه هاي اس��تان، 
ارزيابي فعاليت هاي مهندس��ي اس��تان و ايفاي 
نقش مش��اور تخصصي، انجام مي دهند. عالوه بر 
فعاليت هاي تعليم��ي و تربيتي و بصيرت افزايي، 
از جمل��ه فعاليت هاي مس��تمر مراكز اس��تاني، 
برگزاري دوره هاي آموزشي، كاربردي و تخصصي 
با همكاري مراكز آموزش��ي و همچنين برگزاري 
بازديدهاي علمي و تخصصي براي اعضا مي باشد. 
آگاه سازي جامعه مهندسين به موازين شرعي در 
حيطه فعاليت هاي مهندسي و در نهايت تدوين 

رساله احكام ش��رعي تخصصي ويژه فعاليت هاي 
مهندسي با كمك مراجع تقليد و حوزه هاي علميه 
از برنامه هاي اين قشر است. حفظ و انسجام بخشي 
به مهندسين و توانمندسازي آنان در حوزه هاي 
آموزشي و تخصصي از ديگر اهداف سازمان بسيج 
مهندسين است و ما با اين رويكرد وارد عرصه هاي 

تخصصي شده ايم. 
اما يكي از عرصه هاي درخشان، فعاليت مهندسين 
رزمنده و بسيجي در دوران دفاع مقدس بود. در اين 
راستا مهندسان و متخصصان كشورمان به خوبي 
نقش آفريني داش��تند. از ابتداي جنگ تحميلي 

هرجا نياز بود مهندس��ان حضوري فعال داشتند. 
در آن زم��ان مهندس��ان عالوه براينك��ه در قالب 
نيروهاي جهادسازندگي در سراسر كشور درحال 
خدمات رساني يا فعال سازي پروژه هاي ملي بودند، 
در جبهه هاي نبرد نيز با ابتكارات و دانش خود به 
خلق ايده هاي نو آورانه با كمترين امكانات پرداختند 
و توانستند پش��تيباني بس��يار خوبي از نيروهاي 
عملياتي به عمل آورند. ساخت تجهيزات نظامي 
مورد نياز و دسترس��ي به دانش صنايع موشكي، 
احداث كيلومترها جاده دسترسي در خطوط مقدم، 
پش��تيباني از تجهيزات هوايي و پدافندي با توجه 
به تحريم ها و. . . تنها گوش��ه هايي از فعاليت هاي 
رزمندگان مهندس كش��ورمان اس��ت كه در اين 
زمينه كتاب هايي نوشته شده و مستند سازي انجام 

گرفته است ولي هنوز حق مطلب ادا نشده است. 
مهندسان انقالبي و بسيجي در مدت حضورشان از 
دوران انقالب تا حماسه سرايي شان در ميدان رزم 
و جهاد و سازندگي در جبهه و امروز هم در عرصه 
دفاع از حريم اهل بيت بيش از يكهزار و 230 شهيد 

مهندس تقديم اسالم كرده اند. 

گفت وگوي »جوان« با رقيه منصوري سمندر پورمادر مهندس شهيد علي سمندريان 

پسرم شهادتش را 45 روز قبل پيش بيني كرده بود

جامعه مهندسي يك هزار و 230 شهيد داده است
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دستگیری فروشنده کالهبردار 
مواد پتروشیمی در بندرامام

دستگیری  از  خمینی)ره(  امام  بندر  دادگستری  رئیس 
یک کالهبردار حرفه ای و سابقه دار در این شهر خبر داد.

عصمت.الف  نام  به  فرد  این  کرد:  اظهار  هاللی زاده  اسد 
مختلف  عناوین  تحت  افراد  از  کالهبرداری  اتهام  به  که 
تحت تعقیب بود، روز شنبه با حضور نیروهای حفاظت 
دادگستری و سربازان گمنام امام زمان )عج( در فرودگاه 

اهواز دستگیر شد.
مواد  فروش  در  کالهبرداری  وی  فعلی  اتهام  افزود:  وی 
میلیارد   ۵۰ باالی  میزان  به  عراقی  تجار  به  پتروشیمی 
اما  است  کذب  شواهد  و  بارنامه  جعل  طریق  از  تومان 
به نظر می رسد وی دارای پرونده های مشابه دیگری نیز 
این  از  شکایتی  چنانچه  می خواهیم  مردم  از  که  هست 
متهمه دارند، با مراجعه به دستگاه قضایی مراتب را اعالم 

کنند.

کشف بیش از 2۷00 تن انواع کاالی 
اساسی احتکاری و بازداشت 2۴6 نفر

کشف  از  اقتصادی  امنیت  پلیس  امین  قرارگاه  فرمانده 
محور  معیشت  و  اساسی  کاالی  انواع  تن  از۲۷۰۰  بیش 
ساعت   ۲4 طی  متهم   ۲4۶ دستگیری  و  احتکارشده 

گذشته در کشور خبر داد.
خبر  این  جزئیات  تشریح  در  رضائیان  غالمرضا  سردار 
اقتصادی  سوداگران  از  تعدادی  اینکه  مشاهده  با  گفت:  
به  اقدام  نامشروع  و  کالن  سودهای  به  دستیابی  برای 
احتکار و خودداری از عرضه اقالم و کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم کرده بودند، تشدید اجرای طرح های مقابله با 
قاچاق، احتکار و اخالل در تولید و توزیع کاالهای اساسی 
امنیت  پلیس  ماموران  دستورکار  در  محور  معیشت  و 

اقتصادی قرار گرفت.
روند  از  میدانی  و  اسنادی  پایش های  به  اشاره  با  وی 
کاالهای  تقاضا  و  عرضه  نظام  و  اقتصادی  فعالیت های 
اراده  و  عزم  افزود:  کشور  در  محور  معیشت  و  اساسی 
پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد و مقابله با متخلفان 
و سوداگران اقتصادی بیشتر از هر زمانی بوده و کارآگاهان 
این پلیس با تشکیل گروه های مشترک به صورت مستمر 
و  اقالم  توزیع  و  نگهداری  انبارهای  و  مراکز  از  روزانه  و 

کاالهای بازدید و بازرسی می کنند.
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح 
امنیت  پلیس  کارآگاهان  گذشته  ساعت   ۲4 طی  کرد: 
با خدمت مضاعف و تالش های شبانه روزی و  اقتصادی، 
کاالهای  احتکار  و  دپو  محل  پلیسی،  تخصصی  اقدامات 
اساسی و ضروری را شناسایی و در بازدید و بازرسی از 
آن ها بیش از  ۲۷۰۰ تن انواع کاال اساسی از قبیل برنج، 
و  قرمز  گوشت  خوراکی،  روغن  ماکارونی،  آرد،  و  گندم 
مرغ، نهاده های دامی و کشاورزی، حدود 44 هزار لیتر 
به  را  و.  و...  یخ  ضد  و  موتور  روغن  شوینده،  مواد  انواع 
همراه بیش از ۱4 هزار عدد انواع دارو و ۶۹ هزار و ۵۰۰ 

قطعه انواع ابزار آالت کشف کردند.
بر اساس اعالم سایت پلیس، رضائیان با اشاره به اینکه 
کاالهای  و  اقالم  ارزش  اولیه  برآوردهای  در  کارشناسان 
در  کرد:  اضافه  داشتند  برآورد  ریال   ۱۵۸۶ را  مکشوفه 
این خصوص ۲4۶ متهم دستگیر، ۱۰۱ دستگاه خودرو 
شد.  پلمب  امر  این  با  مرتبط  اماکن  باب   4۶ و  توقیف 
برای  پرونده  تشکیل  از  پس  نیز  شده  دستگیر  متهمان 
و  قضائی  مراجع  تحویل  متهمان  قانونی  مراحل  سیر 

خوردوها روانه پارکینگ شدند.

خبر

جدول 3091

گروه اجتماعی - چشمان فرد به دلیل خیره شدن مداوم 
به صفحه نمایش رایانه به شدت تحت فشار نور قرار مي 
گیرد و دچارعوارض مي شود. کودک به خاطر اینکه در 
تا ساعت ها مي نشیند، ستون فقرات  ثابت  یک وضعیت 
همچنین  شود.  مي  مشکل  دچار  او  بندي  استخوان  و 
احساس سوزش و سفت شدن گردن، کتف ها و مچ دست 
ثابت و طوالني مدت با رایانه  از دیگر عوارض کار نسبتاً 

است.
پوست فرد در معرض مداوم اشعه هایي قرار مي گیرد که 
تهوع و سرگیجه  ایجاد  رایانه پخش مي شود.  از صفحه 
خصوصاً درکودکان و نوجواناني که زمینه صرع دارند، از 

دیگر عوارض بازي ها ي رایانه اي است.
 آسیب هاي رواني-تربیتي
 ۱ - تقویت حس پرخاشگري

مهمترین مشخصه بازي هاي رایانه اي حالت جنگي اکثر 
آنهاست و این که فرد باید براي رسیدن به مرحله بعدي 
بازي با نیروهاي به اصطالح دشمن بجنگد، استمرار چنین 
بازي هایي کودک را پرخاشگر و ستیزه جو بار مي آورد. 
طراحي  در  که  است  اي  محرکه  مهمترین  »خشونت« 
حد  به  کامپیوتري  هاي  بازي  جذابترین  و  جدیدترین 
افراط از آن استفاده مي شود، چهره هاي معروف هالیوود 
غیراخالقي  و  ارزش  ضد  انسان هاي  ما  فرهنگ  در  که 
به صورت قهرمان هاي شکست  بازي ها  این  هستند، در 

ناپذیر جلوه نمایي مي کنند.
 2 - انزواطلبي

درگیرند  ها  بازي  این  با  مداوم  طور  به  که  کودکاني 
درونگرا مي شوند، در جامعه، منزوي و در برقراري ارتباط 
انزواطلبي  روحیه  ناتوان مي گردند.  دیگران  با  اجتماعي 
باعث مي شود که کودک از گروه همساالن جدا شود که 
این خود سرآغازي براي بروز ناهنجاري هاي دیگر است.

 ۳ - تنبل شدن ذهن
با  نوجوان  و  کودک  که  این  دلیل  به  ها  بازي  این  در 
برنامه هاي دیگران به بازي مي پردازد و  ساختني ها و 
کمتر قدرت دخل و تصرف در آنها پیدا مي کند اعتماد 
به نفس او در برابر ساختني ها و پیشرفت دیگران متزلزل 
بازي  در  که  است  این  ها  خانواده  بیشتر  مي شود.تصور 
هاي رایانه اي فرد در بازي مداخله فکري مداوم دارد. اما 
سلول هاي  ها  بازي  این  بلکه  نیست  فکري  مداخله،  این 
نیز فقط چند  از نظر حرکتي  و  زنند  را گول مي  مغزي 
انگشت کودک را حرکت مي دهند. ما هر چه دراین مسیر 
حرکت کنیم و بازي ها را گسترش دهیم، انسان هایي را 
غیر  افسرده،  که سر خورده،  داد  تحویل جامعه خواهیم 
متحرک و غیرسازنده هستند و خود اتکایي آنها بسیار کم 
خواهد بود و ابتکار عمل نخواهند داشت. درحالي که براي 

جامعه، نیاز به انسان هایي خالق، مبتکر و متفکر داریم.
 4 - تاثیر منفي در روابط خانوادگي

با توجه به این که زندگي درکشور ما نیز به طرف ماشیني 
مرد  و  زن  ها  خانواده  بعضي  در  و  رود  مي  پیش  شدن 
شاغل هستند و یا بعضي از مردان بیش از یک شغل دارند 
خانواده  بودن  هم  درکنار  و  عاطفي  روابط  خود  به  خود 
کمتر شده وعده زیادي ازاین وضع و وجود تلویزیون به 
عنوان جعبه جادویي که باعث سرد شدن روابط خانوادگي 
شده ناراضي هستند و حاال نیز جعبه جادویي دیگري یا 
جاذبه ي سحر آمیزتري به نام رایانه اضافه بر این وضعیت 

شده و مشکالت را دوچندان کرده است.
5 - افت تحصیلي

به دلیل جاذبه مسحور کننده اي که این بازي ها دارد، 
بچه ها وقت و انرژي زیادي را صرف بازي با آن مي کنند، 
حتي بعضي از کودکان صبح، زودتر از وقت معمول بیدار 
مي شوند تا قبل از مدرسه کمي بازي کنند و وقت هاي 

تلف شده را هم بدین صورت جبران مي کنند.
رهنمودها

۱ - اگر چنانچه قراراست از بازي هاي کامپیوتري استفاده 
کودکان  که  خالق  تصویري  هاي  بازي  بهتراست  کنید، 
باید به وسیله آنها، معماهایي را حل کنند، بیش از بازي 

هاي دیگر مورد توجه قراردهید.
تصویري  ابزارهاي  با  کودکان،  جمعي  دسته  بازي   -  ۲
کمتر مسئله ساز است، این اسباب بازي ها، زماني مخرب 
طوالني،  ساعات  براي  تنهایي  به  کودک  که  بود  خواهد 

غرق بازي شود.
۳ - والدین وقت بیشتري را به کودک و نوجوان خویش 
ارتباط صحیح  و  گذاري  وقت  قدر  هر  بدهند.  اختصاص 

بازي  چنین  زمینه  باشد  بیشتر  فرزندان  و  والدین  بین 
والدین  اصلي،  مقصران  شود.  مي  فراهم  کمتر  هایي 
طوالني  ساعت هاي  براي  را  خود  فرزندان  که  هستند 
هاي  فیلم  یا  گیم،  ویدئو  کامپیوتر،  تلویزیون،  مقابل  در 

ویدئویي رها مي کنند.
به  خود  فرزندان  همراه  والدین  که  است  بهتر   -  4
بازي  به  و  بروند  ورزشي  میادین  و  باشگاه ها  کوهستان، 
هاي مورد عالقه آنها بپردازند تا انرژي عصبي و رواني آنان 
منحرف  اي  رایانه  بازي هاي  از  توجهشان  و  شده  تخلیه 

شود.
۵ - به فرزندتان اجازه ندهید در فاصله نزدیکي از صفحه 

رایانه بنشیند.
۶ - از رایانه هاي با صفحه کوچک استفاده کنید.

۷ -نور صفحه تلویزیون را کم کنید.
۸ - ضروري است بچه ها به طور مرتب بین دو نوبت بازي 

استراحت کنند.
۹ - چشم ها باید مسلط به صفحه رایانه باشد.

۱۰ - روشنایي اتاق به نحوي تنظیم شود که زنندگي نور 
به حداقل برسد.

۱۱ - بهتر است والدین با کودکان صحبت کنند که فقط 
روزهاي تعطیلي مجاز به استفاده از این بازي ها هستند. 
با استدالل آسیب هایي را که کامپیوتر به کودکان وارد مي 
بازي  بازي هاي تصویري،  آورد متذکر شوید. مخربترین 
صفحه  بر  مکرر،  طور  به  آنها،  تصاویر  که  هستند  هایي 
ظاهر مي شوند و کودک باید به تمام تصاویري که ازبرابر 
چشم وي مي گذرند، شلیک کند، لذا توصیه مي شود از 

این گونه بازي ها کمتر در دسترس کودک قرار گیرد.

یک ویروس شناس مطرح کرد؛

واریانت های جدید کووید 19 
می توانند از واکسن ها فرار کنند

علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
واریانت های جدید کووید  بهشتی گفت:  پزشکی شهید 
می توانند از واکسن ها فرار کنند، همانطور که تعداد باالی 

موارد بیماری با اومیکرون این را نشان داد.
روی  بر  کار  حال  در  محققان  افزود:  ناجی  علیرضا 
واکسن های کووید هستند که از طریق اسپری های بینی 
تجویز می شوند و می توانند مانع از حمله ویروس کرونا به 
نقطه ورودی آن، یعنی  ترین  بدن در مهم ترین و اصلی 

غشای مخاطی بینی و گلو شوند.
با  بالینی  کارآزمایی  زیادی  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
واکسن های اسپری های بینی در حال انجام است، اظهار 
کرد: ویتنام، تایلند، برزیل و مکزیک در حال حاضر تولید 

واکسن بینی را پس از موفقیت در آزمایش های بالینی آغاز 
کرده اند. ناجی افزود: ایران نیز واکسنی ترکیبی از دو دوز 
تزریقی و دوز بوستر اسپری مخاطی را در مؤسسه سرم 
سازی رازی تولید کرده است. عضو هیئت علمی دانشگاه 
واکسن  اینکه  به  اشاره  با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
اسپری بینی احتماالً به عنوان یک دوز بوستر در ایاالت 
متحده استفاده بشود، گفت: اما این نوع واکسن ها ممکن 
است به طور گسترده در مناطق کمتر توسعه یافته جهان 
که واکسن های تزریقی رایج نیستند استفاده شود. ناجی 
این استراتژی  از  خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیروی 
بسیار مهم است، در حالی که واکسن های تزریقی به بدن 
کند،  جلوگیری  شدید  بیماری های  از  تا  می کنند  کمک 
واکسن های اسپری بینی می توانند در وهله اول از ورود 

ویروس به بدن جلوگیری کنند.
با  تزریقی  واکسن های  اثربخشی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزود: واریانت های جدید  گذشت زمان کاهش می یابد، 

کووید می توانند از واکسن ها فرار کنند، همانطور که تعداد 
باالی موارد بیماری با اومیکرون این را نشان داد.

ناجی توضیح داد: اگر بدن خود را به عنوان یک قلعه در 
قلعه  نواحی داخلی  از  واقعاً  تزریقی  بگیرید، واکسن  نظر 
بدن شما محافظت می کند، بنابراین هنگامی که مهاجمان 
و  تاج  این  تصرف  برابر  در  حاصله  ایمنی  می شوند،  وارد 
تخت از قلعه محافظت می کند. اما اگر سیستم ایمنی خود 
حفاظت  قلعه  دروازه های  از  که  دهید  آموزش  طوری  را 
مشکل  با  داخل  به  ورود  برای  تنها  نه  مهاجمان  کنند، 
مشکل  نیز  داخل  به  نفوذ  برای  بلکه  می شوند،  مواجه 
را  بینی  اسپری  اینکه واکسن  بیان  با  پیدا می کنند. وی 
می توان راحت تر تولید و توزیع کرد خاطرنشان کرد: این 
اسپری ها را می توان در یخچال معمولی نگهداری کرد، نه 
در دمای فوق العاده سرد مانند واکسن های مدرنا و فایزر 
و در عین حال افرادی که سوزن را دوست ندارند ممکن 

است واکسن اسپری بینی را ترجیح دهند. 

معایب و آسیب های  بازی های رایانه ای 

افزایش سرطان روده 
به دلیل زیاده روی

 در مصرف فست فودها



اجرای »نظام عادالنه توزیع یارانه ها« 
به نفع مردم است

صندوق توسعه ملی به خزانه دوم 
دولت های تبدیل شده است 

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی گفت:اصل 
اجرایی این طرح کار بسیار درست و مهم در توسعه زیربنایی 
اقتصاد کشور محسوب می شود و در میان مدت به نفع مردم 
عادالنه  اجرای»نظام  مورد  در  گودرزی،  عباس  بود.  خواهد 
توزیع یارانه ها« گفت: اجرای این طرح نقش مهمی در توسعه 

زیربنایی اقتصاد کشور دارد و از قاچاق...

رئیس کل دیوان محاسبات کشور و رئیس هیات نظارت بر صندوق 
توسعه ملی در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت 
بین نسلی، گفت: نظامنامه وصول مطالبات صندوق توسعه ملی 
باید تغییر کند.  مهرداد بذرپاش در دومین همایش علمی صندوق 
ثروت ملی و عدالت بین نسلی با بیان اینکه ماموریت اصلی این 

صندوق، حفظ ثروت ملی برای آیندگان است افزود: ... 
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سوداگران آرد و گندم ایران، 
زمینگیر شدند

معایب و آسیب های  
بازی های
 رایانه ای 

شایعه واردات مرغ غیربهداشتی 
به بازار استان تکذیب شد 

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  دامپزشکی  مدیرکل 
تاکنون هیچگونه محموله گوشت مرغ اعم از گرم و 
منجمد بدون مجوزهای دامپزشکی از استان  های 
دیگر به بازار این استان وارد نشده است.  عبداهلل 
بر  مبنی  پیامکی  تازگی  به  داشت:  اظهار  بهمنش 
واردات گوشت مرغ غیربهداشتی به بازار کهگیلویه 
و بویراحمد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
منتشر شده است.  وی افزود: مرغ گرم موجود در 
بازار کهگیلویه و بویراحمد تولید مرغداری  های این 
استان بوده و با نظارت اداره کل دامپزشکی استان 
و  دامپزشکی کهگیلویه  توزیع می شود.  مدیرکل 
بویراحمد بیان کرد: چنانچه قرار باشد گوشت مرغ 

از استان  های دیگر به بازار این استان وارد...

فرآیند  کردن  کوتاه  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما 
در  را  هایی  برنامه  مهم سلسله  این  تحقق  برای 

دستور کار داریم.
در  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
اصل  رئیسه کمیسیون  اعضای هیئت  با  نشست 
۹۰ مجلس ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از 
جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود 
اداری  نظام  از  بخش هایی  در  مزمن  دردهای 
با درمان  کشور، اظهار کرد: رفع دردهای مزمن 
عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ 
مداوم  و  مستمر  باید  و  دارد  هزینه  که  درمانی 
باشد تا اثرات بر جای مانده از دردهای مزمن و 

کهنه را به طور کامل مداوا کند.
و  درمان  این  شد:  یادآور  قضا  دستگاه  رئیس 
نظام  از  بخش هایی  که  مزمن  دردهای  مداوای 
نیازمند تشریک  به آن مبتال است  اداری کشور 
و  مختلف  دستگاه های  قوای  تمرکز  و  مساعی 
توجه  باید  همچنین  اولویت هاست؛  شناسایی 
داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغ ها و 
فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما 
را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها 

و حصول نتیجه پیگیری کنیم.
حال  عین  در  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  رئیس 
موجد  که  مسئله ای  و  موضوع  هیچ  از  نباید  که 
آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت 
کرد اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت ها 
بگذاریم و با اولویت بندی مسائل و موضوعات در 
را  پیگیرانه  و  مجدانه  اقدامات  آنها  رفع  راستای 
انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک 
شناسایی  اولویت  یک  حوزه  در  بازدارنده  اقدام 
مرتفع  آسیب ها  و  مشکالت  از  بسیاری  شده 

خواهند شد.
مشخصاً  زمینه  همین  در  قضاییه  قوه  رئیس 
سامانه  راه اندازی  و  تکمیل  ضرورت  موضوع  به 
در  سامانه  این  کارکرد  و  نقش  و  تجارت  جامع 
واردات در کشور  و  شفاف سازی چرخه صادرات 
اولویت ها  زمره  در  را  مقوله  این  و  کرد  اشاره 
آن،  کامل  تحقق  صورت  در  که  کرد  قلمداد 
بخشی از منافذ فسازا، معایب و آسیب ها در حوزه 
مدیریت  همچنین  و  تجارت  زنجیره  فرایندهای 

زنجیره توزیع کاال مرتفع خواهد شد.
با  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 

تاکید بر ضرورت اتصال سامانه های دستگاه های 
و  بنادر  ، سازمان  اداره گمرک  از جمله  مختلف 
شفاف سازی  راستای  در  تملیکی  اموال  سازمان 
انسداد  و  کشور  در  واردات  و  صادرات  چرخه 
بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این حوزه 
در  که  کرد  اشاره  کاالهایی  معضل  به  مشخصاً 
انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می شوند؛ 
هیچ  قاضی القضات  تصریح  به  که  محموله هایی 
بیت المال  به  فقط  و  ندارند  مردم  برای  عایدی 
خسارت تحمیل می کنند؛ از »تخصیص ارز برای 
»صرف  و  فیزیکی«  فضای  »اشغال  تا  واردات« 

هزینه جهت امحاء آنها«.
مسئوالن  به  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  رئیس 
قضایی دستور داده ام که با کمک دولت، همچنان 
ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله 
محموله  تخلیه  ارز،  تخصیص  سفارش ها،  ثبت  
موقع  به  ارسال  و  و گمرکات  بنادر  در  کشتی ها 
آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای 
گمرکات و بنادر و کاالهای متروکه را با جدیت 
و  فسادزا  آسیب های  و  اشکاالت  تا  کنند  دنبال 
از بنادر و  موجد خسارتی که کماکان در برخی 
گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع 

شوند.
در  از سخنانش  بخشی  در  قضا  دستگاه  رئیس 
سید  سخنان  به  واکنش  در  جلسه،  قسمت  این 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  نبویان  محمود 
سامانه  تحویل  عدم  بر  مبنی  مجلس   ۹۰ اصل 
مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار 
علی رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و 
گفت:  گذشته  چهارسال  طی  ذیربط  مسئوالن 
شود  بررسی  و  موشکافی  باید  موضوع  این  ابعاد 
باید مورد پیگیری  و اگر مقرون به صحت باشد 
این موضوع را قبول  البته من  جدی قرار گیرد؛ 
را  توانسته همه مسوالن  پیمانکار  ندارم که یک 
دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده 
در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و 
هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی های الزم در 

رابطه با آن انجام شود.
با  اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
تاکید بر اینکه مقابله همه جانبه با پدیده قاچاق 
به صرف راه اندازی و اتصال سامانه ها ی یکپارچه 
مقابله  منظور  به  داشت:  بیان  نمی یابد،  تحقق 
جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی 

رونق و جهش تولید در کشور است ضروری است 
تعامل  و  مساعی  تشریک  مسئول  دستگاه های 
رئیس  اینجا  در  من  و  باشند  داشته  بیشتری 
بازرسی و رئیس کل دادگستری استان  سازمان 
نشست های  برگزاری  با  می کنم  مکلف  را  تهران 
اصل  کمیسیون  اعضای  با  مشترک  تخصصی 
از  حوزه  این  مسائل  و  موضوعات  مجلس،   ۹۰
و  الزم  سامانه های  اتصال  و  راه اندازی  جمله 
احصاء  را  زمینه  این  در  گرفته  صورت  تخلفات 
و جمع بندی کنند و بدین ترتیب یک کار عملی 

منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.
در حوزه  متخلفین  از  تعدادی  البته  افزود:  وی 
سازمان  ناحیه  از  قاچاق  با  مبارزه  سامانه های 
باید توجه  اما  بازرسی به دادسرا معرفی شده اند 
داشت که صرف این اقدام کفات نمی کند و باید 
با  اساسی  و  ریشه ای  صورت  به  را  مسئله  این 

همکاری و تعامل مرتفع کنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش 
در این قسمت از نشست با اعضای هیئت رئیسه 
کمیسیون اصل ۹۰ ، بر نقشی که مجلس یازدهم 
می تواند در زمینه »کوتاه کردن فرآیند دادرسی« 
مجرمانه«  کثیر  و  متعدد  عناوین  از  »کاستن  و 
ایفا کند و کمک  کار دستگاه قضایی در این راستا 
همدالنه  فضای  استمرار  به  و  کرد  تاکید  باشد، 
و  قضایی  دستگاه  مسئوالن  میان  شده  ایجاد 
نمایندگان مجلس یازدهم برای غلبه بر چالش ها 

و معضالت اشاره داشت.
افزود: کوتاه کردن فرآیند  وی در همین راستا 
دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما 
در  را  هایی  برنامه  مهم سلسله  این  تحقق  برای 
دستور کار داریم؛ مجلس یازدهم نیز می تواند در 
و  خود  ناحیه  از  طرح  ارائه  قالب  در  زمینه  این 
ما،  ناحیه  از  ارسالی  لوایح  تصویب  در  تسریع  یا 
رسیدگی  که شاهد  به طوری  باشد؛  نقش آفرین 
به یک پرونده قضایی در بازه های زمانی طوالنی 

نباشیم.
اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
و  مستمر  جلسات  مثبت  اثرات  و  ثمرات  به 
نمایندگان  با  قضایی  مسئوالن  هم اندیشانه 
مجلس در کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف 
در  موجود  ایرادات  و  اشکاالت  رفع  راستای  در 

بخش ها و حوزه های گوناگون کشور اشاره کرد.

از  نیمی  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
مسکن  مسأله  صرف  خانوار  سبد  هزینه 
را  مسکن  ساخت  در  واقعی  جهش  می شود، 
از اولویت های دولت دانست و از استانداران و 
مدیران بانکی و سازمان های مسئول خواست 
تا برای حل این موضوع اقدام کنند.  آیت اهلل 
در  سه شنبه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید 
بیان  با  مسکن  شورای عالی  جلسه  سومین 
و جلسه  با حرف  مردم  اینکه مشکل مسکن 
این  برای  کرد:  خاطرنشان  نمی شود،  حل 
موضوع باید اقدام عملی انجام شود و اتفاقی 
و  دانشگاهی  کشاورز،  کارگر،  چون  بیفتد؛ 
حوزوی و هر قشر دیگر باید 4۰ تا ۵۰ درصد 
مسکن  به  را  درآمدش  نصف  یعنی  هزینه 
ساخت  اینکه  بیان  با  وی  دهد.  اختصاص 
دست کم یک میلیون واحد مسکونی در سال 
نیاز  هم  زمینه  این  در  مردم  دغدغه  رفع  و 
تکلیف  هم  و  دولت  وعده  هم  جامعه،  جدی 
ظرفیت های  و  امکانات  گفت:  است،  قانونی 
مسکن  ملی  نهضت  اهداف  تحقق  برای  الزم 
به  باید  ظرفیت ها  این  اما  است  فراهم  کامال 
شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش 
را  نهادها  و  دستگاه ها  همه  مسکن  ساخت 
اهداف  تحقق  زمینه  در  همکاری  به  موظف 
نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: 
در  خوبی  اقدامات  گذشته  ماه   ۸ حدود  در 
الزم  که  انجام شده  قانون  این  اجرای  زمینه 
بوده اما کافی نیست. وی با اشاره به گزارش 
و  راه  وزیر  از سوی  این جلسه  در  ارائه شده 
اجرای  پیشرفت  میزان  درباره  شهرسازی 
قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی 
شدن تعهدات تعیین شده برای دستگاه های 
مختلف، اظهار داشت: با وجود آنکه این روزها 
قانون  اجرای  درگیر  شدت  به  دولت  بدنه 
است،  یارانه ها  کردن  عادالنه  و  مردمی سازی 
و  راه و شهرسازی  وزیر  به درخواست  بنا  اما 
نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این 
فصل مشکالت  و  و حل  بررسی  برای  جلسه 
پیش روی اجرای قانون جهش ساخت مسکن 

برگزار شد...

و  کهگیلویه  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
پرداخت  اجرای طرح اصالح  از  بویراحمد گفت: قبل 
ارز ترجیحی آرد و گندم ایران به کشورهای همسایه 
و  شده  زمینگیر  سوداگران  اکنون  اما  می شد  قاچاق 
آرد و گندم در کشورهای همسایه ایران کمیاب شده 
روابط  گردهمایی  اولین  در  هاشمی مهر  جواد  است. 
پرورش  و  آموزش  مناطق  و  شهرستان ها  عمومی 
دولت  خدمات  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اظهار داشت:  نیازمند اطالع رسانی است،  و مسئوالن 
روابط عمومی ها در بیان خدمات دولت رسالت مهمی 

بر عهده دارند و از امر اطالع رسانی غافل نشوند...

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

روابط عمومی ها 
پیشگامان عرصه توسعه 

هستند 

یک تن  و 500 کیلوگرم 
روغن احتکار شده

 در شهرستان بهمئی کشف شد

رئیس قوه قضاییه:

کوتاه کردن فرآیند دادرسی 
یک ضرورت غیرقابل کتمان است

مانع تراشان
 کنار گذاشته شوند
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مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد:

افزایش 100 درصدی 
فوتی های ناشی از 

تصادف در استان  

فراخوان شناسایی تامین کنندگان،
 سازندگان و فروشگاه های مستقر

 در شهرستان کهگیلویه 

واحد تدارکات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

حوزه فعالیت ها به شرح: 
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در حوزه ساختمانی، تاسیساتی، لوازم برقی )سیم، کابل، کلید، پریز و ...(  و ابزارآالت 

• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در حوزه فروش کامپیوتر، پرینتر و ... 
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه پشتیبانی نرم افزار، سخت افزار و ...

• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه ظروف یکبار مصرف، دستمال کاغذی، دستمال حوله ای و ...
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه طراحی و چاپ سربرگ، کارت ویزیت، بنر و ...

• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه طراحی و ساخت میز اداری،  صندلی،  کمد و ... 
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه البسه کار شامل کاله ایمنی، لباس کار، کفش، عینک و  ...

• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه فروش لوازم التحریر
• شرکت ها/ فروشگاه های فعال در زمینه فروش آب معدنی 

مدارک الزم: 
- ارسال نامه اعالم آمادگی همکاری ، ارائه جواز کسب یا کارت ملی برای صاحبان فروشگاهها 

- ارسال نامه اعالم آمادگی همکاری، ارائه اساسنامه، لیست ماشین آالت، لیست پرسنل متخصص و کارت بازرگانی )در صورت 
اخذ( برای شرکت ها و سازندگان  

* فراخوان فوق صرفاً جهت شناسایی و تکمیل منابع موجود در سطح منطقه کهگیلویه بوده و در صورت نیاز، از ظرفیت شرکت/ 
فروشگاه ارزیابی شده مطابق ضوابط استفاده خواهد شد*

 شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در نظر دارد 
به منظور تکمیل بانک اطالعاتی خود اقدام به شناسایی تامین کنندگان، سازندگان و فروشگاه های 

دارای صالحیت مستقر در شهرستان کهگیلویه در حوزه فعالیت های ذیل نماید.
 لذا بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد  از  تاریخ  25/ 02/ 1401 تا سه هفته کاری، رزومه و سوابق خود را به 

 info@dpi-co.ir همراه مدارک اعالم شده به آدرس ایمیل
 و یا به آدرس: استان کهگیلویه و بویر احمد، شهرستان دهدشت، جاده دهدشت،

 قلعه رئیسي، صحراي کالچوي، سایت پتروشیمي دهدشت کد پستی 76182 - 75713 
) آقای صادق خسروی به شماره تماس 09365842344  ( جهت بررسی ارسال نمایند. 

* در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند  فقط در ساعت 13:00 – 11:00 
با شماره تلفن 86092988 - 021 داخلی 115  سرکار خانم یوسفی تماس حاصل نمایند
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شرکت صنایع  پتروشیمی دهدشت ) سهامی عام(  نوبت دومشرکت صنایع  پتروشیمی دهدشت ) سهامی عام( 

امام هادی علیه السالم
إذا أشَکَل َعلَیَک َشی ٌء ِمن أمِر دینَِک بِناِحیَتَِک ، 

َفَسْل َعن َعبِد الَعظیِم بِن َعبِداللِّ الَحَسنِيِّ علیه السالم ؛
هرگاه در قلمرو خود در کار دین به مشکلی دچار شدی، 

آن را با عبد العظیم حسنی در میان بگذار .

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

omidemardomdaily

محققان کانادایی می گویند؛
ارتباط قرارگیری در معرض آتش سوزی 

جنگلی و افزایش خطر سرطان
یک مطالعه جدید نشان می دهد زندگی در 
ممکن  سوزی  آتش  مستعد  مناطق  نزدیکی 
تومورهای  و  ریه  به سرطان  ابتال  است خطر 

مغزی را افزایش دهد.
می گویند  کانادا  گیل  مک  دانشگاه  محققان 
در  مغزی  تومورهای  و  ریه  سرطان  بروز 
هستند،  سوزی  آتش  معرض  در  که  افرادی 

بیشتر است.
این مطالعه که بیش از دو میلیون کانادایی را 
در یک دوره ۲۰ ساله ردیابی می کند، اولین 
مطالعه ای است که چگونگی تأثیر نزدیکی به 
را  بر خطر سرطان  آتش سوزی های جنگلی 

بررسی می کند.
تحقیق،  تیم  سرپرست  ویچنتال«  »اسکات 
که  می دهد  نشان  ما  »مطالعه  می گوید: 
آتش سوزی های جنگلی  نزدیکی  در  زندگی 
ممکن است خطر ابتالء به سرطان های خاص 

را افزایش دهد.«
این مطالعه نشان می دهد افرادی که در ۵۰ 
 ۱۰ در  جنگلی  آتش سوزی های  کیلومتری 
با  مقایسه  در  می کنند،  زندگی  سال گذشته 
افرادی که دورتر زندگی می کنند، ۱۰ درصد 
بیشتر مبتال به تومورهای مغزی و 4.۹ درصد 
بیشتر در معرض ابتالء به سرطان ریه بوده اند.

با وجود تغییرات اقلیمی، پیش بینی می شود 
که آتش سوزی های جنگلی در آینده شایع تر، 

شدیدتر و طوالنی تر شوند.
آالینده های  از  »بسیاری  می گویند:  محققان 
سرطان زاهای  آتش سوزی ها،  از  شده  منتشر 
می دهد  نشان  که  شده اند،  شناخته  انسانی 
به  ابتالء  خطر  آنها  معرض  در  گرفتن  قرار 

سرطان را در انسان افزایش می دهد.«
جنگلی  آتش سوزی های  محققان،  گفته  به 
رخ  مشابه  مناطق  در  ساله  هر  معموالً 
افرادی که در مناطق  نتیجه،  و در  می دهند 
طور  به  است  ممکن  می کنند  زندگی  مجاور 
سرطان زای  آالینده های  معرض  در  مزمن 

آتش سوزی های جنگلی قرار بگیرند.
هوا،  کیفیت  بر  تأثیر  بر  عالوه  آتش سوزی ها 
داخلی  محیط های  و  خاک  آبی،  محیط های 
از  برخی  در حالی که  آلوده می کنند.  نیز  را 
آتش  توقف  از  پس  کوتاهی  مدت  آالینده ها 
سوزی به غلظت طبیعی باز می گردند، سایر 
مواد شیمیایی ممکن است برای مدت طوالنی 
در محیط باقی بمانند، از جمله فلزات سنگین 

و هیدروکربن ها.
تحقیقات  حال،  این  با  محققان،  گفته  به 
پیچیده  ترکیب  درک  برای  بیشتری 
آالینده های محیطی آزاد شده در طول آتش 

سوزی ضروری است.

توصیه های بهداشتی در هوای آلوده؛
چگونه از خطرات آلودگی هوا

 در امان بمانیم
تنفس هوای آلوده، ریه ها را در طوالنی مدت 
دچار مشکل می کند. از همین رو، الزم است 
آن دسته از شهروندان ساکن در شهرهایی که 
بیشترین آلودگی هوا را دارند، نکات بهداشتی 

را رعایت کنند.
از  که  کنید  سعی  است،  آلوده  هوا  که  زمانی 
مثال  طور  به  کنید.  استفاده  بسته  فضاهای 
استفاده  سرپوشیده  پاساژهای  از  کنید  سعی 
کنید  ورزش  باشگاه  در  بیرون  به جای  کنید، 
که  منزلی  داخل  دستگاه های  از  یا خودتان  و 
در  که  زمانی  کل  در  کنید.  استفاده  دارید، 
بیرون از منزل هستید را تا حد ممکن کاهش 

دهید.
حتی اگر پیش بینی هوا سبز است، باز هم تا 
جایی که می توانید طوری برنامه ریزی کنید تا 
در اوقاتی که ترافیک سنگین است، در اتوبان 

یا مکان های شلوغ نباشید.
آلودگی  باعث  انرژی  منابع  دیگر  و  برق  تولید 
هوا می شود و شما از طریق کاهش استفاده از 
افزایش کیفیت هوا کمک  به  انرژی می توانید 
کنید. سعی کنید هم برق کم تری مصرف کنید 

و هم در پول خود صرفه جویی نمائید.
به جای  آلودگی هوا سعی کنید  برای کاهش 
استفاده  دوچرخه  از  نقلیه  وسیله  از  استفاده 
در  توصیه می شود  کلیه شهروندان  به  نمائید. 
آلودگی هوا تا حد امکان از خروج غیر ضروری 
شهری  معابر  در  مورد  بی  تردد  و  منزل  از 
در  ضروری  غیر  سفرهای  و  نموده  خودداری 

سطح شهر را حذف نمایند.
اندازه  گیاهان خانگی اکسیژن و رطوبت را به 
و  می کنند  ایجاد  خانه  داخل  فضای  در  کافی 
مواد  و  کننده  آلوده  مواد  بردن  بین  از  باعث 

مضر می شوند.

اجرای »نظام عادالنه توزیع یارانه ها« 
به نفع مردم است

اسالمی  شورای  مجلس  در  بروجرد  مردم  نماینده 
گفت:اصل اجرایی این طرح کار بسیار درست و مهم در 
توسعه زیربنایی اقتصاد کشور محسوب می شود و در میان 
مدت به نفع مردم خواهد بود. عباس گودرزی، در مورد 
این  اجرای  گفت:  یارانه ها«  توزیع  عادالنه  اجرای»نظام 
طرح نقش مهمی در توسعه زیربنایی اقتصاد کشور دارد 
و از قاچاق، دارایی مملکت به خارج از مرزها جلوگیری 
می کند. نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی 
ارز 4۲۰۰  تخصیص  در  رانت  و  فساد  وجود  به  اشاره  با 
ارز  با حذف  اساسی،گفت:  واردات کاالهای  برای  تومانی 
4۲۰۰ تومانی، یارانه ها از طریق کاالبرگ الکترونیکی به 

دست مصرف کنندگان واقعی یعنی مردم  خواهد رسید.
این  در  کرد:  تصریح  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
طرح، حذف یارانه مورد نظر نیست بلکه موضوع مدیریت 
در  البته  است  هدف  مورد   ها  یارانه  توزیع  و   مصرف 
اجرای این طرح باید  به نحوی عمل کنیم که جاماندگان 
با  بتوانند  دارای شرایط الزم هستند  یارانه  که  دریافت 

ثبت نام در سامانه مربوطه ،یارانه خود را دریافت کنند.
توجه  باید  یارانه  بندی  بیان داشت: در دهک   گودرزی 
صورت  به  ها  یارانه  و  نشود  ضایع  کسی  حق   تا  شود 
هدفمند به مصرف کننده واقعی برسد و بتواند در زندگی 
افزود: در دولت قبل  باشد. وی  تاثیر گذار  روزمره مردم 
کاالهایی که مشمول دریافت  ارز ترجیحی بودند، افزایش 
قیمت بیشتری از کاالهای غیر مشمول داشتند لذا ادامه 
اختصاص ارز 4۲۰۰ تومانی به این کاالها  معقول نبود. 
حذف ارز ترجیحی و استقرار نظام عادالنه یارانه ای اقدام 
کند که  باید تالش  دولت  است،  دولت سیزدهم  درست 
نبینند. گودرزی  این طرح آسیبی  اجرای  نحوه  از  مردم 
اقتصادی  اقدام دولت در حوزه  این  انداز  در مورد چشم 
گفت: در دولت قبل علی رغم حذف ارز ترجیحی برخی 
اراده ای  مردم،  برای  مشکالتی  ایجاد  و  اساسی  کاالهای 
برای درمان اقتصاد و جبران حذف ارز ترجیحی نداشت. 
دولت سیزدهم جراحی اقتصادی را آغاز کرده است، شک 
نکنید محصول این اقدام در میان مدت به نفع آحاد مردم 
جراحی  داشت  بیان  بروجرد  مردم  نماینده  بود.  خواهد 
اقتصادی اتفاق افتاده است،مسلما تبعات کوتاه مدتی در 
جامعه دارد اما به زودی مردم دستاورد این اقدام  مثبت 

دولت را خواهند دید.

طرح اقتصادی دولت موجب عدالت 
در پرداخت یارانه ها می شود

شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رییس 
اسالمی با مثبت ارزیابی کردن چشم انداز طرح اقتصادی 
موجب  طرح  این  گفت:  یارانه ها  ساماندهی  برای  دولت 

رونق تولید و عدالت در پرداخت یارانه ها می شود.
موسی غضنفر آبادی در مورد تغییر سیاست ارز ترجیحی 
افزود: دولت با تغییر شیوه پرداخت ارز ترجیحی به دنبال 
اقدام   این  الزمه  و  است  عدالت  اساس  بر  یارانه  توزیع 

شفافیت جدی در پرداخت یارانه ها است.
 رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان داشت: 
اگر  شوند  ها  یارانه  گرفتن  مشمول  بیشتری  افراد  باید 
این زمینه خوب برخورد کند و بررسی جدی  دولت در 
صورت دهد می تواند این طرح را به خوبی اجرایی کند.

نماینده مردم بم در مورد طرح کاال برگ های الکترونیکی 
در  است  ممکن  دارد  مثبتی  پیامدهای  طرح  این  گفت: 
ابتدای این طرح نقص هایی وجود داشته باشد اما ناگزیر 
از طی کردن این مسیر هستیم دولت، مردم و کشور باید 
پذیرش  قابل  فعلی  شرایط  در  کنند  طی  را  مسیر  این 
یارانه  عنوان  به  تومان  میلیارد  هزار   ۳۰۰ که  نیست 
پرداخت شود، اما به دست مردم نرسد. غضنفر آبادی با 
بیان اینکه در پرداخت ارز 4۲۰۰ تومانی فساد در تولید 
و توزیع بود، گفت: برای مرغ ارز 4۲۰۰ تومانی پرداخت 
می شد اما با قیمت هشت هزار تومان به دست مردم می 
رسید و در ماه های اخیر هم به بیش از ۳۰ هزار تومان 
افزایش یافت اگر این طرح انجام نمی شد احتمال وجود 
داشت که به رغم پرداخت یارانه در این حوزه  قیمت آن 

افزایش پیدا کند. 
برخی  که  است  تاسف  و  تعجب  باعث  کرد:  تصریح  وی 
اختصاص  با  که  کنند  باور  را  موضوع  این  خواهند  نمی 
ارز 4۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی، برخی اقالم غیر 
ضروری  وارد می شد این خسارت بزرگی برای کشور بود 

و موجب فساد و رانت در کشور می شد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 سدسازی های بی رویه ترکیه منطقه را دچار گرد و غبار کرده است 

دستور رئیس جمهور به مسئوالن برای حل مشکل مسکن: 

مانع تراشان کنار گذاشته شوند

از  نیمی  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
مسکن  مسأله  صرف  خانوار  سبد  هزینه 
را  مسکن  ساخت  در  واقعی  می شود، جهش 
از اولویت های دولت دانست و از استانداران و 
مدیران بانکی و سازمان های مسئول خواست 

تا برای حل این موضوع اقدام کنند.
 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« روز سه شنبه 
در سومین جلسه شورای عالی مسکن با بیان 
با حرف و جلسه  اینکه مشکل مسکن مردم 
این  برای  کرد:  خاطرنشان  نمی شود،  حل 
موضوع باید اقدام عملی انجام شود و اتفاقی 
و  دانشگاهی  کشاورز،  کارگر،  چون  بیفتد؛ 
حوزوی و هر قشر دیگر باید 4۰ تا ۵۰ درصد 
مسکن  به  را  درآمدش  نصف  یعنی  هزینه 

اختصاص دهد.
یک  دست کم  ساخت  اینکه  بیان  با  وی 
میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه 
جامعه،  جدی  نیاز  هم  زمینه  این  در  مردم 
است،  قانونی  تکلیف  هم  و  دولت  وعده  هم 
برای  الزم  ظرفیت های  و  امکانات  گفت: 
تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کامال فراهم 
است اما این ظرفیت ها باید به شکل صحیح 

مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش 
را  نهادها  و  دستگاه ها  همه  مسکن  ساخت 
اهداف  تحقق  زمینه  در  همکاری  به  موظف 

نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: 
در  خوبی  اقدامات  گذشته  ماه   ۸ حدود  در 
انجام شده که الزم  قانون  این  اجرای  زمینه 

بوده اما کافی نیست.
این  در  شده  ارائه  گزارش  به  اشاره  با  وی 
درباره  و شهرسازی  راه  وزیر  از سوی  جلسه 
ساخت  قانون جهش  اجرای  پیشرفت  میزان 
مسکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین 
شده برای دستگاه های مختلف، اظهار داشت: 
با وجود آنکه این روزها بدنه دولت به شدت 
عادالنه  و  مردمی سازی  قانون  اجرای  درگیر 
کردن یارانه ها است، اما بنا به درخواست وزیر 
موضوع  اهمیت  به  نظر  و  شهرسازی  و  راه 
مسکن برای بنده، این جلسه برای بررسی و 
حل و فصل مشکالت پیش روی اجرای قانون 

جهش ساخت مسکن برگزار شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات این 
جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، 
راه و شهرسازی،  وزارت  داد: مسئوالن  ادامه 
عامل  بانک های  و  مرکزی  بانک  استانداران، 
و همه دستگاه های مسئول در اجرای قانون 
جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش واقعی در 
ساخت مسکن را جزو اولویت های اصلی خود 
قرار دهند و تالش کنند دغدغه خانوارها در 
قبولی  قابل  حد  تا  مسکن  هزینه های  زمینه 

رفع شود.

دولت  برنامه  اینکه  بیان  با  رئیسی  آیت اهلل 
واحد  میلیون   4 ساخت  برای  سیزدهم 
مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای 
دولت است، تصریح کرد: کسانی باید مسئول 
عمل به این وعده شوند که از روحیه انقالبی 
و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر 
دلیل نمی توانند یا خدای ناکرده نمی خواهند 
اجرای  برای  قطعا  شود،  عملیاتی  برنامه  این 
گذاشته  کنار  باید  و  بوده  مضر  برنامه  این 

شوند.
اجرای  عقب ماندگی های  داد:  ادامه  وی 
تامین  اعتباری  خط  تحقق  زمینه  در  طرح 
واریز درآمدهای  منابع صندوق ملی مسکن، 
مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، 
از  طرح  اجرای  مستعد  زمین های  واگذاری 
شهرسازی  و  راه  وزارت  به  دستگاه ها  سوی 
مجوزهای  صدور  در  تسریع  استانداری ها،  و 
تمهید  شهرداری ها،  سوی  از  جمله  از  الزم 
خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تاخیر 
و عقب ماندگی دیگر در کوتاه ترین زمان باید 

رفع شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاه ها و اداراتی 
با  هماهنگی  در  دارند  اختیار  در  زمین  که 
وزارت راه و شهرسازی می توانند از آنها برای 
نام  ثبت  کارمندان  نیاز  مورد  ساخت مسکن 
کرده خودشان بهره بگیرند،  افزود: هماهنگی 

قانون  اجرای  در  مسئول  دستگاه های  کامل 
بنده  و  دارد  ضرورت  مسکن  ساخت  جهش 
نیاز  تا هر زمان که  را دارم  آمادگی  این  هم 
بود جلسات شورای عالی مسکن را برای رفع 
مشکالت و موانع اجرای سریع تر نهضت ملی 

مسکن برگزار کنم.
آیت اهلل رئیسی همچنین استانداران را موظف 
کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه ها 
به  را  آن  نتیجه  و  نموده  تکلیف  تعیین  را 

وزارت راه و شهرسازی اعالم نمایند.
رئیس جمهور همچنین در این جلسه دستور 
آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی 
ملی  نهضت  قالب  در  را  جدید  شهر   ۲۱ در 
مسکن با الگوی ایرانی و اسالمی و بهره گیری 
از روش های صنعتی انبوه سازی مسکن صادر 
و در این رابطه تصریح کرد: یکی از عرصه های 
بخش  دانش بنیان،  اشتغال  تحقق  جدی 
ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران های 
رئیسی  آیت اهلل  است.  کشور  اقتصاد  اصلی 
خاطرنشان کرد: امروز عالوه بر تجریبات خوبی 
مسکن  صنعتی سازی  زمینه  در  دنیا  در  که 
نیز شرکت های  داخل کشور  در  دارد،  وجود 
و  زمینه صنعتی سازی ساختمان  در  پیش رو 
فعال  دانش بنیان  دستاوردهای  کارگیری  به 
هستند که باید از این توانمندی ها و تجارب 
استفاده  مسکن،  پیشران  صنعت  رونق  برای 
اشتغال،  ایجاد  دانش بنیان،  دستاوردهای  از 
شاخص های  ارتقای  و  ساخت  هزینه  کاهش 

کیفی بهره گرفته شود.
»رستم  جمهور،  رئیس  سخنان  از  پیش 
سخنانی  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  قاسمی« 
نهضت ملی مسکن را طرحی فراوزارتخانه ای 
توصیف کرد و گفت: برنامه ساخت 4 میلیون 
دولت  پروژه  بزرگترین  شاید  مسکونی  واحد 
است که روند اجرا و نتایج آن نیز کامال شفاف 

و قابل بررسی و ارزیابی است.
شهرسازی  و  راه  وزارت  جلسه  این  در 
و  تسهیالت  زمین،  حوزه  سه  در  مصوباتی 
بود که پیشنهادات مطرح  ارائه کرده  مصالح 
شده در حوزه های زمین و تسهیالت بررسی 
درباره  تصمیم گیری  و  رسید  تصویب  به  و 
بعدی  جلسه  به  مصالح  بخش  پیشنهادات 

موکول شد.
بر اساس این گزارش، با دستور رئیس  جمهور 
در ۲۱  ملی مسکن  نهضت  واحد  هزار   ۱۱۸
شهر جدید از جمله شهرهای پرند و پردیس 
در استان تهران و همچنین ایوانکی در استان  
کلنگ زنی  ویدئوکنفرانس  طریق  از  سمنان 

شد.

رئیس  و  کشور  محاسبات  دیوان  کل  رئیس 
در  ملی  توسعه  صندوق  بر  نظارت  هیات 
ملی  ثروت  صندوق  علمی  همایش  دومین 
وصول  نظامنامه  گفت:  نسلی،  بین  عدالت  و 
مطالبات صندوق توسعه ملی باید تغییر کند.

علمی  همایش  دومین  در  بذرپاش  مهرداد   
با  نسلی  بین  عدالت  و  ملی  ثروت  صندوق 
صندوق،  این  اصلی  ماموریت  اینکه  بیان 
حفظ ثروت ملی برای آیندگان است، افزود: 
حسابرسی عملکرد پروژه های صندوق توسعه 
قرار  محاسبات  دیوان  کار  دستور  در  ملی 
زمین هم  ویژه  به  انفال  و سایر  است  گرفته 
به عنوان منابع صندوق باید مورد توجه قرار 

گیرد.اهمیت اینها کمتر از نفت نیست.
داشت:  اظهار  محاسبات  دیوان  کل  رئیس 
نسلی”  بین  “عدالت  شعار  که  آنچه  برخالف 
مطرح می شود، اما در واقع، روزمرگی ها باعث 

شده از اهداف فاصله بگیریم.
وی هشدار داد: صندوق توسعه ملی عمال به 

خزانه دوم دولت ها تبدیل شده که این اتفاق، 
اشتباهی راهبردی است.

ملی  توسعه  صندوق  و  نظارت  هیات  رئیس 
توسعه  صندوق  اساسنامه  در  که  کرد  تاکید 
ملی باید ترکیب هیات امنا اصالح شود و به 
گونه ای نباشد که بزرگترین مصرف کنندگان 
منابع، اکثریت هیات امنا را در اختیار داشته 

باشند؛ این تعارض منافع باید حل شود.
اصلی ترین  عنوان  به  عامل  هیات  افزود:  وی 
ملی،  توسعه  صندوق  بزرگ  ماموریت  بازیگر 
اقدامات  و  تکالیف  در  چندانی  و  موثر  نقش 

آن ندارند.

مهرداد بذرپاش با بیان اینکه ظرف ۱۰ سال 
اخیر به طور متوسط سالی ۱۰ میلیارد دالر 
این  است،  شده  پرداخت  مختلفی  تسهیالت 
این  از  درصد  چند  که  کرد  مطرح  را  سوال 

پرداخت ها با نظر هیات عامل بوده است؟
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد 
بازپرداخت تسهیالت  بانک های عامل در  که 
ندارند.  قبولی  قابل  عملکرد  توسعه،  صندوق 
هزینه های گزاف و جاری و روزافزون دولت ها 
درخواست  مکرر  صورت  به  شده  باعث 
این  که  شود  ارائه  صندوق  این  از  برداشت 
دخل و تصرف، موجب بروز چالش شده است.

بذرپاش با تاکید بر اینکه  اساسنامه و ساختار 
نیازمند  ملی  توسعه  صندوق  عملکرد  نوع  و 
نظامنامه   در  افزود:  است،  اساسی  تغییرات 
اصالحات  باید  هم  صندوق  مطالبات  وصول 
مهمی اتفاق بیفتد. روند سنتی و ناکارآمد این 
نامتعارف  استمهال های  براساس  که  موضوع 
شود.  روز  به  باید  است،  چانه زنی  روش  و 
از  سال ها  که  کالن  بدهکاران  سهام  تملک 
سررسید بدهی آنها گذشته و اقدام درخوری 
نداشته اند، یکی از روش های پیشنهادی است. 
سازمان  برای  که  احترامی  همه  با  همچنین 
دبیرخانه  نباید  اما  قائلم،  بودجه  و  برنامه 
صندوق توسعه ملی در  سازمان برنامه باشد.

ملی  توسعه  بر صندوق  نظارت  هیات  رئیس 
به  باید  ارزی  ذخیره  حساب  شکست  گفت: 
عنوان یک عبرت مورد توجه باشد؛ ۱۰ سال 
از آغاز به کار صندوق ثروت ملی و عدالت بین 
نسلی می گذرد که امیدوارم در آینده موجب 

افتخار شود.

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
از  هدف  اگر  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای 
یارانه ها  پرداخت  مردمی سازی  اجرای طرح 
این است که دست دالل و قاچاقچی و مفسد 
دیگر  شود،  قطع  مردم  جیب  از  اقتصادی 
ید«  »قطع  بلکه  نیست  »جراحی«  اسمش 
است و باید بگوییم که ما می خواهیم دست 
سارق را نه بصورت نمایشی بلکه در واقعیت 

قطع کنیم.
در  دولت  اقدام  به  اشاره  با  باقری  مهدی 
عادالنه  توزیع  و  سازی  مردمی  طرح  اجرای 
یارانه  کاالهای اساسی اظهار کرد: در مجلس 
از  یکی  که  مواجهیم  لسان  سهو  چندین  با 
در  است؛  ترجیحی  ارز  حذف  موضوع  آنها 
شرایطی چنین موضوعی مطرح می شود که 
اصاًل مصوبه ای به این عنوان نداریم بلکه آنچه 
که وجود دارد طرحی در دولت در چارچوب 
مصوبات مجلس شورای اسالمی است که طی 
پرداخت  روش  در  تغییراتی  است  قرار  آن 

یارانه اعمال شود.
وی با تاکید بر توزیع هدفمند یارانه ها میان 
گالیه مند  همیشه  مردم  کرد:  تاکید  مردم 
پرداخت  یارانه  مردم  نام  به  که  هستند 
می شود اما این یارانه به دست آنها نمی رسد 

و عدالتی در توزیع  یارانه وجود ندارد.
افزود:  مجلس  در  طارم  و  زنجان  نماینده 
بود،  به مردم  یارانه ای که متعلق  پیشتر کل 
به واردکنندگان یا به دالالن داده می شد، اما 
به  یارانه  این  تا  شده  اتخاذ  تصمیمی  امروز 
مردم پرداخت شود؛ بر این اساس قرار است 
تا وقتی فرد برای خرید نان به نانوایی می رود، 
واریز  نانوا  به حساب  نان  یارانه  لحظه  همان 
کردن  اجرایی  راستای  در  اقدام  این  شود؛ 

عدالت در پرداخت یارانه ها است.
طرح  اجرای  دشواری های  به  اشاره  با  باقری 
یکی  کرد:  نشان  یارانه خاطر  عادالنه  توزیع 
اجرای  برای  قبل  دولت های  که  دالیلی  از 
ندادند  انجام  جدی  اقدامی  طرحی  چنین 
دشواری آن بود؛ چراکه اگر اقدام راحتی بود، 
تا حاال همه آن را انجام داده بودند؛ یکی از 
است  این  نیز  نمایندگان مجلس  نگرانی های 
طرح  ناقص  اجرای  باعث  دشواری  این  که 

به  که  همزمان  مجلس  نمایندگان  شود؛ 
تا  دارند  را  وظیفه  این  مردم  وکالی  عنوان 
دغدغه های آنها را منتقل و پیگیری کنند، از 
این دولت عزیز نیز در اجرای سیاست هایش 

حمایت بسیاری می کند.
»جراحی  عنوان  از  استفاده  درباره  وی 
اقتصادی« از سوی برخی مقامات کشور برای 
طرح توزیع عادالنه یارانه  کاالهای اساسی با 
بیان اینکه »استفاده از چنین عباراتی صحیح 
نیست«، اظهار کرد: »عدالت« بهترین لفظی 
است که ما حکومت جمهوری اسالمی مکلف 
دست  به  یارانه  وقتی  است؛  آن  ایجاد  به 
قاچاقچی و دالل می رسد و هیچ روستایی از 
نیز در حال  این طرح  و  نمی برد  بهره ای  آن 
یارانه شان  از  روستاییان  بهره مندی  تحقق 

است، آیا این کار جراحی است یا عدالت؟
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
اجرای  از  هدف  اگر  گفت:  اسالمی  شورای 

این  یارانه ها  پرداخت  سازی  مردمی  طرح 
مفسد  و  قاچاقچی  و  دالل  دست  که  است 
دیگر  شود،  قطع  مردم  جیب  از  اقتصادی 
ید«  »قطع  بلکه  نیست  »جراحی«  اسمش 
است و باید بگوییم که ما می خواهیم دست 
سارق را نه بصورت نمایشی بلکه در واقعیت 

قطع کنیم.
باقری با تاکید بر اینکه آمادگی اجرای چنین 
طرحی در دولت وجود دارد خاطر نشان کرد: 
از  دولت ها  همه  در  اقدامی  چنین  ظرفیت 
جمله دولت سیزدهم وجود داشته و دارد، اما 
میان  در  باید  که  است  این  است  مهم  آنچه 
مدیران دولت اراده کافی و همت باالیی وجود 
داشته باشد و مسئوالن اجرایی زمان مناسبی 

را به این موضوع اختصاص دهند.
شورای  مجلس  کرد:  اظهار  پایان  در  وی 
اجرای  برای  دولت  اقدام  از  پیش  اسالمی 
خواستار  یارانه  پرداخت  سازی  مردمی  طرح 
به  توجه  با  نیز  حال  بود؛  طرح  این  اجرای 
دارد  وجود  دولت  در  آن  ظرفیت  هم  اینکه 
و هم اینکه دولت سیزدهم توان اجرای آن را 
دارد، مطالبه ما این است که دولت سیزدهم 

یارانه ها را دقیقاً روی سفره مردم بگذارد.

بذر پاش هشدار داد :

صندوق توسعه ملی
 به خزانه دوم دولت ها تبدیل شده است 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  :

هدف اجرای طرح مردمی سازی پرداخت 
یارانه ها »قطع ید« مفسدین است


