
80 درصد تسهیالت بانکی را
 20 نفر اخذ کرده اند 

دولت در توانمندسازی خصوصی  
کارنامه قابل قبولی نداشته است 

صفحه )4(صفحه )4(

تسهیالت  موضوع  به  اشاره  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
بانکی گفت: ۸۰ درصد تسهیالت را ۲۰ نفر ابربدهکار بانکی اخذ 
در  شود.   ورود  مسئله  این  به  دارد  رو ضرورت  این  از  اند،  کرده 
جلسه ای که با حضور رئیس سازمان بازرسی، قائم مقام و معاون 
اقتصادی و بازرسان معاونت اقتصادی این سازمان برگزار شد، ذبیح 

اهلل خدائیان بر لزوم ورود این معاونت به موضوعات کالن ...

در  دولت  می کنم  اعتراف  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بدون  واگذاری  و  اهلیت  سنجی  و  خصوصی سازی  توانمندسازی 
فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است. »سید احسان خاندوزی« 
روز شنبه در نخستین رویداد بین الملل خصوصی سازی در اقتصاد 
ایران در محل سالن اجالس سران در تهران اظهار کرد: بر اساس 

قانون بودجه ۱4۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که...
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خطر رشد منفی جمعیت 
جدی است

زن و شوهرها از دو راهی 
»همسر« یا »خانواده« 

دوری کنند

 در کهگیلویه و بویراحمد؛

بی مهری ها 
ریشه تولید را می خشکاند

مهری  بی  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  گلخانه داران 
مسئوالن گالیه مند بوده و می گویند: رمق تولید 
و اشتغال گرفته شده است. در شرایطی که تغییر 
الگوی کشت و همچنین توسعه گلخانه ها به عنوان 
در  مدیریت کشاورزی  اصولی  راهکارهای  از  یکی 
ایران با توجه به تغییرات اقلیمی شناخته می شود، 
و  کهگیلویه  استان  در  گلخانه   صاحبان  از  برخی 
منتشر  اخبار  علی رغم  که  باورند  براین  بویراحمد 
توسعه  برای  آنها  از  مناسبی  حمایت های  شده 
فعاالن  زمینه  این  در  نمی شود.  کارشان  و  کسب 

این عرصه دیداری با سید علی معتمدی پور ...

در  است  قرار  این که  بیان  با  جمهور  رئیس 
گفت:  بگیریم،  سختی  تصمیم های  کشور 
شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه 
ما را به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است 

رهنمود می کند.
همایش  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
سازی  خصوصی  بین المللی  رویداد  نخستین 
این  امیدوارم  کرد:  اظهار  ایران،  اقتصاد  در 
قانون  و  تصمیم گیری  برای  را  راه  همایش 
از تجربیات گذشته فراهم  با استفاده  گذاری 
و  صاحب نظران  اقتصادی،  فعاالن  برای  کند. 
انجام شده  اساتید دانشگاه کاری که تاکنون 
چیزی  به  نسبت  نگاه  با  اما  است،  روشن 
اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  شده  انجام  که 

محسوب می شود.
که  است  روشن  همگان  برای  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است 
مشکالت زیادی دارد. همچنین برای همگان 
اساسی  قانون  اساس  بر  باید  روشن است که 
 44 اصل  بر  اساسی  قانون  در  و  کنیم  عمل 
تاکید شده است. رئیسی با اشاره به برنامه های 
توسعه اظهار کرد: در همه برنامه های توسعه 
تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد 
حمایت گر  و  نظارت گر  هدایتگر،  باید  بلکه 
باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید 
در این سه مورد عمل کند نه در دخالت ها و 
تصدیگری ها. وی با بیان اینکه چه باید عمل 
می شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و 
آنچه که هست محسوب می شود، اظهار کرد: 
همین موضوع ما را راهنمایی می کند که چه 
کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی 

باشد که حمایت مالی و حقوقی کند.
به  بازنگری  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
تابلوی خصوصی سازی به این که چه باید کرد 
کمک می کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک 
می کند که اشکال در ساختارها بوده و یا در 
رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد هرچقدر 
نخواهد  اتفاقی  کنند  تغییر  مدیران  که  هم 
افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید 

اصالح شوند. باید بررسی شود که آیا ...

منفی  رشد  خطر  اینکه  بیان  با  یاسوج  جمعه  امام 
ارائه  با  دولت   گفت:  است  جدی  کشور  در  جمعیت 
اقتصادی در مسکن، استخدام، اشتغال و  مشوق های 
ازدواج  و  فرزندآوری  برای  یارانه  تخصیص  همچنین 
گام اساسی بر دارد. آیت اهلل سید نصیر حسینی اظهار 
جمعیت  منفی  رشد  به  نسبت  خطر  داشت:احساس 
شاهد  شود  مشاهده  منفی  رشد  اگر  و  بوده  جدی 
ضرر در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می شویم. 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
تصریح کرد: تک فرزندی رشد منفی جمعیت محسوب 

می شود و رشد زمانی است که یک خانواده ...

امام جمعه یاسوج هشدار داد:
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عضو شورای شهر دهدشت عنوان کرد؛

۵۵۰ تن قیر رایگان دولتی
 در اختیار شهرداری دهدشت

 قرار گرفت

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس کهگیلویه و بویراحمدگفت:

شهرداری یاسوج در حوزه فرهنگی
 بسیار ضعیف عمل می کند

قرار است
 تصمیم های سخت بگیریم 
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2

فرونشست زمین در کهگیلویه و بویراحمد؛

تهدیدی خاموش 
اما جدی

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 13:۰۰ – 11:۰۰ 
با شماره تلفن 86۰92988 - ۰21 داخلی 11۵  سرکار خانم یوسفی تماس حاصل نمایند
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شرکت صنایع  پتروشیمی دهدشت ) سهامی عام(  نوبت سومشرکت صنایع  پتروشیمی دهدشت ) سهامی عام( 

شناسه آگهی ؛  1316926  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 

جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي

 شماره ۰۰/ ۰۰۵9/ 44۵           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعمیر و اصالحیه هاي واحدهاي بهره برداري،تقویت فشار و تزریق گاز و نمك 

زدایي منطقه گچساران 2و1شماره مناقصه )00/ 059/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه تاریخ 25/ 02/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه 5 نفت وگاز (- 

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

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

    02/ 03/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      17/ 03/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

474/ 914/ 599/ 60 ریال برآورد کارفرما

000/ 000/ 030/ 3 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان 360 روز  و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت  دوم

خانوادههمسر
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توسعه بافت تاریخی دهدشت 
در اولویت کار مسئوالن استانی قرار گیرد

دارای  دهدشت  تاریخی  بافت  گفت:  کهگیلویه  فرماندار 
ظرفیت های زیادی در زمینه درآمدزایی و اشتغال است که 
می طلبد توسعه این بافت در اولویت کار مسئوالن استانی 

قرار گیرد.
عرصه  فعالین  از  تجلیل  درنشست  موسوی  عبدالعزیز  سید 
تاریخی  بافت  اظهارداشت:   کهگیلویه  فرهنگی  میراث 
زمینه  در  مانده  مغفول  های  ظرفیت  از  یکی  دهدشت 
گردشگری می باشد که برای توسعه نیازمند همکاری همه 

نهادهای استانی است.
برای ساماندهی  بزرگی  کارهای  بیان کرد: خوشبختانه  وی 
بافت تاریخی دهدشت انجام شده و می توان گفت این شهر 

تاریخی جان دوباره گرفته است.
فرماندار تصریح کرد: با توجه به اینکه بافت تاریخی دهدشت 
است  نیاز  باشد  می  ساالنه  بصورت  اعتبارملی  ردیف  دارای 
ایجاد  برای  بافت  زیرساختهای  توسعه  برای  الزم  تدابیر 

اشتغال انجام شود.
آثار  بزرگترین  از  یکی  بالدشاپور  قدیم شهر دهدشت  بافت 
دوره صفوی به لحاظ اهمیت بافت تاریخی و وجود بناهای 
مسئوالن  سوی  از  که  است  متمادی  های  سال  ارزشمند 

خبرهای زیادی از احیای این بافت منتشر شده است.
بافت قدیمی بالد شاپور با 45 هکتار وسعت یکی از بزرگترین 
بافت های تاریخی کشور به شمار می آمد اما این بافت به 
دالیل توسعه شهرنشینی تخریب شد و هم اینک 3۷ هکتار 

از این شهر قدیمی باقی مانده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت:

شایعه افزایش قیمت مواد شوینده 
در کهگیلویه و بویراحمد صحت ندارد

و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
بویراحمد گفت: برخی از مردم استان به دلیل شایعه افزایش 
آوردند که  این کاال هجوم  برای خرید  مواد شوینده  قیمت 

اعالم می شود این شایعه از اساس کذب محض است.
توسط  شایعه  این  داشت:  اظهار  شنبه  روز  روزبهان  کریم 
معاون وزیر صنعت تکذیب شده و خبر افزایش ۸۰ درصدی 

قیمت شوینده ها درست نیست.
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
بویراحمد عنوان کرد: روزهای گذشته کمبود شکر و روغن 
موتور در بازار گزارش شد که شکر به دلیل توزیع نامناسب 
و روغن موتور به دلیل عدم توزیع کاال در بازار توسط توزیع 

کنندگان در بازار کم بودند.
وی افزود: به طور کلی هم اینک در تامین کاالهای اساسی 

مورد نیاز مردم در بازار هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
روزبهان تاکید کرد: مشکل کمبود شکر در بازار رفع شده و 

روغن موتور نیز به زودی رفع می شود.
وی ادامه داد: چندین محموله قاچاق مرغ و آرد نیز در استان 

کشف و ضبط شد که هم اینک در بازار توزیع شده اند.

بیش از1۷ هزار تن گوشت قرمز 
درکهگیلویه و بویراحمد تولید شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
بیش از ۱۷ هزار و 44۷ تن گوشت دام سبک و سنگین از 

سال گذشته تاکنون در استان تولید شده است.
سید علی معتمدی پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: بیش از ۲ میلیون و 3۰4 هزار راس دام سبک و 
۱۱۹ هزارو ۸۰۸ راس دام سنگین در این استان وجود دارد.

وی بیان کرد: بیش از ۱۲۹ واحد پرواربندی بره با ظرفیت 
بیش از ۱۹ هزار راس در مناطق مختلف این استان وجود 

دارد.
معتمدی پور ابراز کرد: همچنین بیش از ۷4 واحد گاوداری 
صنعتی و نیمه صنعتی با ظرفیت چهار هزارو ۶۸۰ راس در 

این استان وجود دارد.
وی ظرفیت پروار بندی گوساله در این استان را ۱۱ هزارو 
۲۸۰ راس اعالم کرد و گفت: ۹۹ واحد پروار بندی گوساله 

در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
سال گذشته تاکنون بیش از ۱۱3 هزارو ۲5۷ تن شیر در 

این استان تولید و دارد بازار مصرف شد.
وی ابراز کرد:  توسعه صنعت دامپروری با توجه به جایگاهی 
که این صنعت از دیرباز داشته می تواند سبب اشتغال زایی و 

همچنین افزایش درآمد ملی شود.
معتمدی پور  اظهار داشت: 5۰ درصد گوشت تولید شده از 
دام سبک در داخل استان مصرف و مابقی به خارج از استان 
بهره بردار  هزار   ۲5 از  بیش  کرد:  بیان  وی  شود.  می  صادر 
در بخش دام استان مشغول به کار هستند. رئیس سازمان 
بویراحمد گفت: یکهزارو 4۹۹  جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
میلیاردو ۷۱۷ میلیون ریال در سال مالی جاری برای طرح 
های جهاد کشاورزی استان در بخش های مختلف اختصاص 

یافت.
از  ریال  میلیون   ۹۸۰ میلیاردو   ۸۹۹ افزود:  پور  معتمدی 
و خاک جهاد  آب  مالی ۱4۰۰-۱4۰۱بخش  اعتبارات سال 

کشاورزی این استان تاکنون تخصیص یافته است.

امام جمعه یاسوج هشدار داد:
خطر رشد منفی جمعیت جدی است/دولت 

مشوق های فرزندآوری را عملیاتی کند
امام جمعه یاسوج با بیان اینکه خطر رشد منفی جمعیت در 
کشور جدی است گفت: دولت  با ارائه مشوق های اقتصادی در 
برای  یارانه  تخصیص  و همچنین  اشتغال  استخدام،  مسکن، 

فرزندآوری و ازدواج گام اساسی بر دارد.
آیت اهلل سید نصیر حسینی اظهار داشت:احساس خطر نسبت 
به رشد منفی جمعیت جدی بوده و اگر رشد منفی مشاهده 
اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  ابعاد  در  ضرر  شاهد  شود 
بویراحمد  نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و  می شویم. 
محسوب  جمعیت  منفی  رشد  تک فرزندی  کرد:  تصریح 
می شود و رشد زمانی است که یک خانواده سه فرزند داشته 
باشد، امروز بررسی ها نشان می دهد خطر جدی بوده و باید 
با  جنین ها  امروز  اینکه  بیان  با  حسینی  شود.  چاره اندیشی 
قرص و واکسن قتل عامل می شوند و مانند گذشته برگشت 
به جاهلیت است که فرزند خود را به قتل می رسانند، تصریح 
ایجاب می کند  انسانی و شرعی  انگیزه های ملی،  امروز  کرد: 

فرزندآوری مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده سپاه فتح عنوان کرد؛

اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها 
عین عدالت است 

بویراحمد گفت: اجرای طرح  فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و 
دولت  سوی  از  ها  یارانه  عادالنه  توزیع  و  سازی  مردمی 
سیزدهم یک اقدام مهم و ارزشمند بوده و عین عدالت است. 
سردار حمید خرمدل اظهار داشت: دولت سیزدهم با چنین 
وی  داد.   انجام  اقتصادی  بزرگ  جراحی  نوع  یک  اقدامی 
افزود: جلوگیری از قاچاق انواع کاالها از جمله گندم یکی از 
نتایج و پیامدهای مثبت اجرای طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها در کشور است.  فرمانده سپاه فتح کهگیلویه 
و بویراحمد بیان کرد: رسانه های غرب با جوسازی و تبلیغات 
منفی مخالفت علنی خود را از اجرای طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها در ایران نشان دادند.  سردار خرمدل 
عنوان کرد: ملت ایران پایبند به نظام و انقالب و حامی مقام 
معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسالمی بوده و هرگز 
تسلیم این توطئه ها و دسیسه های شوم دشمنان نمی شوند. 
وی ابراز داشت: ارز ترجیحی نیز نوعی ظلم به اقتصاد کشور 
بود که تنها عده خاصی از منافع آن بهره مند می شدند اما 

دولت سیزدهم در یک اقدام شجاعانه آن را حذف کرد. 
سردار خرمدل گفت: هم اینک و با حذف ارز ترجیحی تمامی 
مردم کشور می توانند از مزایای متعدد آن استفاده کرده و 

برخوردار شوند.

عضو شورای شهر دهدشت عنوان کرد؛

۵۵۰ تن قیر رایگان دولتی در اختیار 
شهرداری دهدشت قرار گرفت

 عضو شورای شهر دهدشت؛ مرکز شهرستان کهگیلویه گفت: 
برای آسفالت معابر خاکی شهر  رایگان دولتی  55۰ تن قیر 

دهدشت در اختیار شهرداری قرار گرفت.
مصطفی پارسایی اظهار داشت: تاکنون 3۰۰ تن از این میزان 
تامین شده است و تعدادی از کوچه های دهدشت آسفالت 

شده است.
وی بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده قیر باقی مانده 

تا پایان سال مالی تامین خواهد شد.
این میزان قیر ۸۸ هزار متر  تامین  با  پارسایی تصریح کرد: 

مربع  از معابر خاکی دهدشت آسفالت خواهد شد.
و  شورا  انقالبی،  دولت  سوی  از  طرح  این  کرد:  اضافه  وی 
شهرداری در راستای جلب رضایت شهروندان که از اهمیت 

ویژه ای برای مدیریت شهری برخوردار است اجرا می شود.
پارسایی افزود: آسفالت مناسب خیابان ها و معابر شهر یکی 
از خواسته های به حق شهروندان از شهرداری است،  که در 
این راستا کمترین حقوق شهروندی، برخورداری از خدمات 
شهری مناسب از قبیل خیابان های استاندارد با ایمنی مناسب 
است که شورا و شهرداری در راستای تحقق این امر به صورت 

شبانه روز در حال تالش هستند.

شهرداری یاسوج در حوزه فرهنگی
 بسیار ضعیف عمل می کند

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کهگیلویه 
بسیار  فرهنگی  یاسوج در حوزه  بویراحمدگفت: شهرداری  و 
ها  استان  سایر  مراکز  نسبت  به  و  کند  می  عمل  ضعیف 
عملکرد کم رنگی دارد.  سرهنگ پاسدار امیر عباس آسمند 
یاسوج در حوزه فرهنگی  اقدامات شهرداری  از  ضمن گالیه 
و اجتماعی و عدم همکاری با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 
در  یاسوج  شهرداری  کرد:  تاکید  استان  مقدس  دفاع  های 
حوزه فرهنگی بسیار ضعیف عمل می کند و به نسبت مراکز 
سایر استان ها عملکرد کم رنگی دارد. شهرداری یاسوج برای 
نام شهدا نیز تعلل می کند و یک  تابلو خیابان ها به  نصب 
تشکیل  نیز  را  معابر  نامگذاری  ستاد  جلسه  که  است  سالی 
نداده است.  وی بیان کرد: شهرداری یاسوج متعهد شده بود 
که نسبت به اجرای فضای سبز یادمان شهدای گمنام شهر 
اقدامی  هیچ  هنوز  سال  دو  با گذشت  که  کند  اقدام  یاسوج 
صورت نگرفته است. آسمند در ادامه به تشریح برنامه های 
سالروز آزاد سازی خرمشهر پرداخت و گفت: این تعداد برنامه  
توسط دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح اجرایی خواهند 
ادارات و همچنین در سطح  شد. فضا سازی محیطی مکان 
با  جوان  نسل  آشنایی  هدف  با  بزرگ  روستاها  و  ها  بخش 

عملیات فتح خرمشهر نیز انجام می شود.
 ۲3 در  شهدا  گلزار  افشانی  عطر  و  غبارروبی  اظهارکرد:  وی 
نقطه استان، انتشار بیانیه ادارات و سازمان ها با موضوع آزاد 
ای در فضایی  تبلیغات رسانه  ها،  سازی خرمشهر در رسانه 
سپاه  میزبانی  به  مسلح  نیروهای  مشترک  صبحگاه  مجازی، 
فتح و نواحی مقاومت بسیج شهرستان ها، برگزاری مسابقات 
کنگره  با  همزمان  روحانی  شهدای  کنگره  برگزاری  ورزشی، 
چهار هزار شهید روحانی در قم، برگزاری یادواره های شهدا 
تبیین  جهت  جمعه  ائمه  با  هماهنگی   ، استان  سطح  در 

عملیات آزاد سازی خرمشهر از جمله این برنامه هاست.

در حالی که مسئوالن هیچ برنامه و راهکار 
فرونشست  از  پیشگیری  برای  اجرایی 
زمین در کهگیلویه و بویراحمد ندارند اما 
چندین  تاکنون  و  است  جدی  خطر  این 
آسیب  و  ترک  دچار  مهم  تاریخی  بنای 

شدند.
بحران های  از  ایران  در  زمین  فرونشست 
بوده  اخیر  چندسال  مهم  زیست محیطی 
که مهم ترین علل آن در حال حاضر بحران 
آب است، کارشناسان امر می گویند ایران 
فرونشست  بیشترین  با  کشورهایی  جزو 

زمین است.
فرونشست ها  کننده  تشدید  عوامل  از 
کمبود آب، عدم اصالح الگوی مصرف در 
صنعت کشاورزی ایران، تغییرات اقلیمی و 

عدم مدیریت آب اشاره کرد. 
فرو نشست زمین به

 کهگیلویه و بویراحمد رسیده است 
در همین زمینه سعید طالبی پور، مدیرکل 
استان  گردشگری  فرهنگی  میراث 
کهگیلویه و بویراحمد با تایید نگرانی ها در 
دشت ها  نابودی  زمین،  فرونشست  پدیده 
بناهای  تخریب  حاصلخیز،  زمین های  و 
و  آب  تغییرات  ساختمان ها،  و  تاریخی 
هوایی، کیفیت هوا، تخریب خطوط ریلی 
شوری  و  غبار  و  گرد  افزایش  جاده ای،  و 

خاک را از پیامدهای این پدیده برشمرد.
رستم  نقش  و  تخت جمشید  گفت:   وی 
اصفهان  راه آهن  از خط  و تخریب بخشی 
فرونشست  آثار  این  از  نمونه ای  شیراز  به 
و  کهگیلویه  استان  به  که  است  زمین 

بویراحمد نیز رسیده است. 
مدیرکل گردشگری کهگیلویه و بویراحمد 
مسئله  فصل،  چهار  استان  این  در  افزود: 
فرو نشست زمین از جمله مشکالتی است 
فراوانی  جمله  از  دالیلی  به  متاسفانه  که 

آب توجه چندانی به آن لحاظ نشده است. 
با  اخیر  سالهای  در  کرد:  تصریح  وی 
منطقه  در سراسر  اقلیمی  تغییرات  وجود 
تغییرات  این  موج   ، ایران  و  خاورمیانه 
کاهش  است؛  رسیده  نیز  ما  استان  به 
برف  خصوص  به  آسمانی  نزوالت  شدید 
مناطق  در  باران  و  سردسیر  مناطق  در 
آب های  و  چاه ها  از  استفاده  گرمسیر، 
زیرزمینی افزایش یافته که ادامه این روند 
پیامدهای آن برای استان فاجعه بار خواهد 

بود.  
طالبی پور با بیان اینکه کاهش سفره های 
استان  گرمسیر  مناطق  در  زیرزمینی  آب 
روند شدیدتری داشته، اضافه کرد: در این 
مناطق چون عمدتا از روان آب های فصلی 
استفاده می کردند با کاهش این روان آب ها 
و در بعضی از مناطق با خشک شدن کامل 
روخانه های فصلی شاهد استفاده گسترده 

از آب های زیر زمینی بودیم.  
وی گفت: این چاه ها که عمدتا در مناطقی 
شده اند  واقع  اندک  بارندگی  سطح  با 
و  موجب خشک شدن سریع خاک شده 
و  آب  از  زمینی  زیر  منابع  شدن  تهی  با 
پوک شدن خاک بستر موجب ریزش و در 
نهایت فرونشست هایی در سطح دشت های 
استان کهگیلویه و بویراحمد شده است.  

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
در دشت  زمین  فرونشست  از  گردشگری 
تاریخی  شهر  و  کالچو  دشت  دهدشت، 
میراث  مهم ترین  عنوان  به  بالدشاپور 
آسیب های  که  داد  خبر  استان  فرهنگی 

جدی دیده است.
طالبی پور افزود: در بافت تاریخی دهدشت 
در  دالور  چاه  آب  از  گسترده  استفاده 
شهرداری  از سوی  تاریخی  بافت  محوطه 
دهدشت برای آبیاری فضای سبز شهری، 

سطح  در  گسترده ای  افت  تا  شده  سبب 
آب های زیر زمینی دهدشت صورت گرفته 
و  آثار  فرونشست ها،  خطر  ساله  هر  و 
بناهای بافت تاریخی دهدشت را به شدت 

تهدید می کند.  
زیادی  ریز و درشت  وی گفت: ترک های 
که در بناهای تاریخی سطح شهر تاریخی 
معصوم،  امامزاده  شرقی،  حمام  جمله  از 
سطح  مسکونی  بناهای  و  محمد  حمام 
به  آن  پیامد های  از  می شود  دیده  شهر 

شمار می رود. 
کرد:  تصریح  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
پایین  کاروانسرا  محله  میدان  محوطه  در 
رفتن سطح آب های زیرزمینی سبب شده 
که ضمن نفوذ نمک و شوره زدن بناهای 
زیادی  نشست های  و  ترک ها  موجود، 
امامزاده جابر و  کاروانسرا و حمام کهیار، 

میدان مرکزی را تهدید می کند.  
به  لیشتر  دشت  در  داد:  ادامه  طالبی پور 
دلیل استفاده های زیاد از چاه های موردی 
و نیز به دلیل کاهش شدید بارندگی ها در 
این دشت و به خصوص برداشت و انتقال 
و  چاله ها  زیرزمینی،  سفره های  از  نفت 

فرونشست هایی در آن رخ داده است. 
این  کم نظیر  تاریخی  بنای  مهمترین  وی 
را،  شده  فراوانی  دچار خطرات  که  دشت 
هزار  چند  قدمت  با  لیشتر  تاریخی  گنبد 
گوناگون  ترک های  گفت:  و  برد  نام  ساله 
آن  فروپاشی  بالقوه  خطرات  از  بنا  این 
سیستم  احداث  با  البته  می کند؛  حکایت 
حدودی  تا  کوثر  سد  از  قطره ای  آبیاری 
استفاده از آب چاه کمتر شده ولی خطر 
دلیل  به  شدن  خالی  براثر  فرونشست 

استخراج نفت همچنان جدی است.  
طالبی پور اضافه کرد: در دشت یاسوج  نیز 
از گذشته های دور تاکنون شیوه آبیاری بر 
اساس شیوه غرقابی و با استفاده از پتانسیل 
رودخانه بشار بوده و در سال های اخیر و 
با کم شدن نزوالت و رشد ویال و باغ سازی 
از  تعدادی   ، در حاشیه شهر  به خصوص 
اهالی اقدام به حفر چاههای عمیق و نیمه 
خالی  به  منجر  امر  این  که  کردند  عمیق 
شدن سطح سفره های زیرزمینی در سطح 
در  ویژه  به  و خطراتی  شد  خواهد  دشت 
تاریخی  بناهای  حوزه مسکن و همچنین 
همچون کارخانه های صنعتی تاریخی قند 
و آرد و مجتمع جهانگردی ) و همچنین 
تل  تپه  همچون  مهمی  های  محوطه 
خسرو و گورستان های تاریخی سطح شهر 

در پی خواهد داشت. 
امام زاده  دشت  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
در  مکان های  دیگر  از  را  باشت  و  جعفر 
معرض خطر دانست و گفت:  در این دو 
محوطه  گدنگون،  کوشک  همچون  دشت 
مهم  بسار  محوطه  ملغان،  تنگ  مهم 
هخامنشی آالکون باشت از جمله بناهایی 

است که در معرض تخریب هستند.  
وی گفت: در شهرستانهای لنده و بهمئی 
ابراهیم  امامزاده  همچون  بناهایی  نیز 
عباس، امامزاده بابا احمد لیکک، محوطه 
بسیار مهم تنگ سولک و ماغر و روستای 
به  فرونشست  پیامدهای  کارند  تاریخی 

خوبی دیده می شود. 
وی، ترغیب مردم و کشاورزان به استفاده 
از سیستم آبیاری قطره ای در دشت هایی 
با  باشت  و  گچساران  و  لیشتر  همچون 
سدها،  از  آبیاری  کانالهای  احداث  وجود 
با  هماهنگی  مجاز،  غیر  چاه های  بستن 
ندادن مجوز  استان در خصوص  امور آب 
مناطقی  در  آبیاری  های  چاه  حفر  برای 
واقع  تاریخی  های  محوطه  و  بناها  که 
شده است و تمدید نشدن پروانه چاههای 
مشکل دار از جمله راهکارهایی است که 
فرونشست  از  ناشی  پیامدهای  کاهش  در 

زمین موقر هستند.
که  خواست  استان  ارشد  مقامات  از  وی 
بخشی از اعتبارات ملی و استانی را برای 
آگاهی بخشی و معرفی جاذبه های تاریخی 
و گردشگری در معرض خطر هزینه کنند.
موضوع فرونشست زمین در استان 

جدی است 
استان  معدن  مهندسی  نظام  رئیس 
موضوع  گفت:  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ک  جدیست  استان  این  در  فرونشست 
تاکنون در چندین منطقه، زمین، نشست 

کرده است.
مطالعه  زمینه  در  افزود:  ابطحی  ابوطالب 
و اقدامات پیشگیری اقدامی نشده و الزم 
است در این زمینه اعتبارات قابل توجهی 

اختصاص دهند.
وی فرونشست زمین در دشت دهدشت و 
دانست  جدی  را  بالدشاپور  تاریخی  بنای 
و گفت که در این منطقه رمق چاه دالور 
با بی رحمی هم منابع آبی  را درآوردند و 
را هدر می دهند و هم بنای تاریخی شهر 

قدیم دهدشت را نابود می کنند.
استان  معدن  مهندسی  نظام  رئیس 
عالوه  داد:  ادامه  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سفره های  از  بی رویه  برداشت های  بر 
زیرزمینی آب، تخریب جنگل و مرتع نیز 
است  پدیده  این  در  بسیار مهم  عوامل  از 
تنها  نه  نکنیم خطر جدی  اگر فکری  که 
بلکه در جاده  تاریخی  بافت قدیمی و  در 
و ریل و ساختمان های مسکونی و عمرانی 

خواهیم بود.
آب بر،  محصوالت  کشت  عدم  وی 
عملیات  توسعه  و  چاه  از  استفاده  عدم 
در  پیشنهاد  سه  را  مراتع  در  آبخیزداری 
نام برد و  کاهش پدیده فرونشست زمین 
اضافه کرد: اگر به همین رویه جلو ببریم 

باید منتظر فجایع عمیقی باشیم.

۵1 میلیون متر مکعب کسری 
آب سفره های زیرزمینی 

استان جبران شد
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  ای  منطقه 
سفره های زیرزمینی ۹ دشت مهم استان 
دوره  ابتدای  به  نسبت   ۱3۹۷ سال  در 
پایش در سال ۱3۷۶بیش از ۹۰ میلیون 
متر مکعب کسری آب داشت که با اقدام 
های انجام شده 5۱ میلیون متر مکعب آن 

جبران شده است. 
براساس  داشت:  اظهار  اسدپور  اهلل  روح 
سفره  گرفته  صورت  های  پایش  آخرین 
و  کهگیلویه  های  دشت  زیرزمینی  های 
کسری  مترمکعب  4۱میلیون  بویراحمد 

آب دارد.
وی بیان کرد:امامزاده جعفر، لیشتر، دشت 
باشت،دشتروم،کالچو،برمامیون و ممبی از 

مهمترین دشت های استان است.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب 
ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  ای  منطقه 
غیرمجاز،  های  چاه  از  برداشت  داشت: 
و  مجاز  های  چاه  از  برداشت  اضافه 
کاهش  دالیل  از  پیاپی  های  خشکسالی 

این استان  آب  سفره های زیرزمینی در 
است.

ترمیم  و  احداث  کرد:  تاکید  اسدپور 
از  پیشگیری  مصنوعی،  تغذیه  های  طرح 
برداشت  اضافه  و  غیرمجاز  های  برداشت 
از چاه های دشت های عوامل مهم بهبود 
سال  از  استان  زیرزمینی  های  سفره  آب 
عنوان  وی  است.  بوده  تاکنون   ۱3۹۷
سفره  آب  وضعیت  حاضر  زمان  در  کرد: 
لیشتر  باشت،  های زیرزمینی دشت های 
های  سفره  اما  یافته  بهبود  روم  دشت  و 
افت  با  استان  دیگر  دشت   ۶ زیرزمینی 
داشت:ترمیم  اظهار  اسدپور  است.  مواجه 
ناصرآباد،  در  مصنوعی  تغذیه  های  سازه 
سپو،تنگ  تنگ   ، خواجه  شیخ   ، گرگدا 
مهم  دالیل  از  سولک  و  ممبی  هیگون، 
زیرزمینی  های  سفره  آب  وضعیت  بهبود 
سازه  کرد:  بیان  وی  است.  بوده  استان 
های تغذیه مصنوعی آب منطقه ای استان 
کهگیلویه و بویراحمد  ۱5 تا ۲۰ میلیون 
متر مکعب ظرفیت دارند. مدیر مطالعات 
ای  منطقه  آب  شرکت  آب  منابع  پایه 
کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: با انجام 
و  گذشته  سال  در  که  ای  سازه  تغییرات 
از  وری  بهره  میزان  شده  انجام  امسال 
گرگدا  ناصرآباد،  مناطق  در  ها  طرح  این 

در  سپو  تنگ  و  جعفر  امامزاده  دشت  در 
دهدشت از ۱۰درصد به ۹5تا ۱۰۰درصد 
افزایش یافته است. وی عنوان کرد: امسال 
تغذیه  طرح  انحرافی  بند  روبی  الیه  نیز 
مصنوعی در تنگ هیگون در کالچو انجام 
ها  حوضچه  سرریزهای  تکمیل  با  و  شد 
بهره وری آن به ۱۰۰در صد خواهد رسید.

 مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب 
اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  ای  منطقه 
و  زیرزمینی  های  سفره  تقویت  داشت: 
سیل،کنترل  های  خسارت  از  پیشگیری 
زیرزمینی   های  سفره  تقویت  و  رسوب 
تغذیه  های  طرح  مزایای  مهمترین  از 
با  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  مصنوعی 
مدت  زیرزمینی  آب  سطح  آمدن  باال 
های  چاه  های  پمپ  کردن  روشن  زمان 
کرد:  تاکید  یابد  می  کاهش  کشاورزی 
صرفه جویی در مصرف برق،صرفه جویی 
زمان  در  انرژی  کاهش مصرف  زمان   در 
های  طرح  دیگر  نتایج  از  مصرف  پیک 
بارش  میانگین  است.  مصنوعی  تغذیه 
در  بلند مدت  بصورت  زراعی  در سال  ها 
کهگیلویه و بویراحمد ۶5۱ میلیمتر است 
از  بیش  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  و 
ثبت  استان  این  در  باران  5۷۲میلیمتر  

شده بود.

2 مدال طالی ورزشکاران 
دوومیدانی استان در 

رقابت های انتخابی تیم ملی
رئیس هیات نابینایان و کم بینایان استان 
مقام  دو  کسب  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اولی و مدال طالی ورزشکاران دوومیدانی 
تیم ملی  انتخابی  رقابتهای  این هیات در 
خبر داد. اسماعیل عباسی افزود: مسابقات 
نابینایان  دوومیدانی  ملی  تیم  انتخابی 
 3۰ جمعه  روز  کشور  بینایان  کم  و 
تهران  میزبانی  به   ۱4۰۱ ماه  اردیبهشت 
در مجموع آفتاب برگزار شد. وی از کسب 
ورزشکاران  طالی  مدال  و  اولی  مقام  دو 
استان در این رقابتها خبر داد و اظهارکرد: 
در این رقابتها در کالس B۱3 و در ماده 
پرتاب نیزه ،علی پیروج از استان کهگیلویه 
وبویراحمد با پرتابی به طول ۶3متر و 5۶ 
سانتیمتر به مقام اول و مدال طال دست 
استان  نابینایان  هیات  رئیس  یافت. 
کهگیلویه و بویراحمد از کسب مدال طال 
و مقام اولی سامان پاکباز در پرتاب وزنه 
کالس  در  پاکباز  کرد:  عنوان  و  داد  خبر 
 ۸5 و  ۱5متر  طول  به  پرتابی  B۱۲با 

سانتیمتر به مقام اول دست یافت.

فرونشست زمین در کهگیلویه و بویراحمد؛

تهدیدی خاموش اما جدی

مهری  بی  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  گلخانه داران 
مسئوالن گالیه مند بوده و می گویند: رمق تولید و 

اشتغال گرفته شده است.
همچنین  و  کشت  الگوی  تغییر  که  شرایطی  در 
توسعه گلخانه ها به عنوان یکی از راهکارهای اصولی 
تغییرات  به  توجه  با  ایران  در  کشاورزی  مدیریت 
از صاحبان گلخانه   اقلیمی شناخته می شود، برخی 
که  باورند  براین  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
علی رغم اخبار منتشر شده حمایت های مناسبی از 

آنها برای توسعه کسب و کارشان نمی شود.
سید  با  دیداری  عرصه  این  فعاالن  زمینه  این  در 

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  پور  معتمدی  علی 
کهگیلویه و بویراحمد داشتند و بی پرده مشکالت 

خود را بیان کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
از پیگیری های خود با مقامات ارشد استان و کشور 
بیمه  حق  برای  دولت  کمک  دریافت  مورد  در 
اعتبارات  گلخانه داران، سه ساله شدن پروانه آب و 

۱۲ درصدی به فعاالن کشاورزی خبر داد. 
گلخانه داران در این نشست که مدیران کل و میانی 
ادارات تامین اجتماعی، برخی بانک ها، دانشگاه علوم 
صنعتی  شهرک های  و  منطقه ای  آب  امور  پزشکی، 
و  بانکی  حوزه  با  را  خود  مشکالت  داشتند،  حضور 

بیمه تامین اجتماعی و امور آب مطرح کردند.
عدم ارزیابی مجدد وثایق بانکی، استعالمات زمان بر 
در  آب  امور  خسته کننده  بروکراسی  طوالنی،  و 
تمدید پروانه بهربرداری آب و مهم تر از همه این ها 

عدم مشمولیت گلخانه داران از معافیت بیمه مربوط 
مشکالت  برخی  اشتغال  نفر  پنج  با  کارگاه هایی  به 

مطرح شده در این دیدار بودند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
طرح  اجرای  حساس  شرایط  این  در  اینکه  بیان  با 
مردمی سازی یارانه ها، تشکیل این نشست به معنی 
توان  تمام  با  و  است  استان  این  در  تولید  اهمیت 

پیگیر مشکالت گلخانه داران خواهم بود.
معتمدی پور افزود: برخی مشکالت در درون استان 
از  و  برخی دیگر در کشور  و  قابل حل شدن است 
طرفی برخی انتظارات از بانک ها قابلیت اجرایی دارد 
اما نیاز به مجوز دارد، لذا الزم است مسئول اتحادیه 
درخواست های  مسائل  این  تفکیک  با  گلخانه داران 
قابل اجرا را جمع بندی کند و طی مکاتبه ای تحویل 
از  بیش  استان  این  اینکه در  بیان  با  من دهد. وی 
۱۸ میلیون گل شاخه بریده باکیفیت تولید می شود، 

تصریح کرد: کیست که نداند رفع دغدغه های شما 
به نفع همه ما و به نفع اشتغال و درآمدزایی است، 
و  استان  اقتصادی  تیم  که  باشید  مطمئن  بنابراین 
شخص معاون اقتصادی استاندار با همه توان در کنار 
ما هستند و به زودی نتایج این پیگیری ها برای شما 

ملموس خواهد بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
از دیدار آتی خودش با وزیر جهاد، مدیرعامل بانک 
کشاورزی  کمیسیون  اعضای  و  کشور  کشاورزی 
جلسات  این  در  ما  اگر  گفت:  و  داد  خبر  مجلس 
جامع،  صورت  به  را  گلخانه داران  مطالبات  بتوانیم 
دیدار  این  در  کنیم  مشخص  اجرا  قابل  و  حقوقی 
مصوبات خوبی خواهیم  و  بود  پر خواهیم  با دست 
تامین  مدیرکل  اهتمام  از  معتمدی پور  داشت. 
در  دولت  دریافت کمک  اخذ مجوز  برای  اجتماعی 

سهم بیمه گلخانه داران واجد شرایط خبر داد.

 در کهگیلویه و بویراحمد؛

بی مهری ها ریشه تولید را 
می خشکاند
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متولد فروردین :
 اکنون برای شما سخت است که به حسابهای عادی خود اطمینان 
کنید، برای اینکه حتی سخت کار کردن هم به نظر شما مثل تفریح 
است. نگرش مثبت شما قابل ستایش است، اما تشخیص دادن اینکه 
تصورات شما درست است یا نه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

متولد اردیبهشت : 
شما نمی توانید کمی بیشتر صبر کنید و فقط می خواهید تفریح کنید. 
اما پیدا کردن زمان خالی و همچنین درخواست کردن از دیگران برای 
اینکه به شما ملحق شوند کار سختی است، بنابراین شما می توانید به 

آسانی از خواسته هایتان چشم پوشی کنید.
متولد خرداد : 

دهید  انجام  باید  دانید  می  که  کارهایی  آن  توانید  نمی  امروز  شما 
تشخیص  هم  از  را  بدهید  انجام  باید  دانید  نمی  که  کارهایی  آن  و 
بدهید. حسی به شما می گوید که موقعیتی را از دست داده اید و 
این موضوع باعث انگیزه شما می شود که در خفا و پنهانی شروع به 

کاوش و جستجو کنید. 
متولد تیر : 

زمانی که سیاره عطارد توقف می کند تا مسیر روشنش را تغییر بدهد، 
می توانید  شما  آمد،  خواهد  وجود  به  محیط  در  عادی  غیر  آرامشی 
تغییرات عالئم و قراین حس کنید. به جای اینکه از مقابل بهترین 
نظریه تان با شتاب بگذرید، آنچه را یاد گرفته اید تمام کنید و سپس 
به کار  آینده  را در طول چند روز  بینش جدیدتان  شروع کنید که 

ببندید.
متولد مرداد : 

شما می توانید تحت تسلط یک افسون جادویی زندگی کنید که باعث 
می شود شما فکر کنید همه چیز در خانه عالی است، در زمانی که 
به  با دیدی خوش بینانه  امروز  بهتر است که  نیست.  این گونه  اصاًل 
طور  به  شما  ایده های  نبودن  روشن  اینکه  خاطر  به  بنگرید،  جهان 
طیبعی می تواند بر قضاوت درست افرادی مثل شما سایه افکنی کند. 

متولد شهریور : 
دوستان  اگر  کنید، حتی  را شروع  کاری  دارید  قصد  که  وقتی  شما 
باهوشتان با نقشه های جدیدتان مخالف باشند، دوست ندارید که با 
جواب منفی روبرو بشوید. هنگامی که شما مورد اتهام واقع می شوید، 
ممکن است که وانمود کنید دارای شاخهای واقعی قوچ هستید تا از 

آسیب پذیریتان محافظت کنید.
متولد مهر : 

امروز دقیقاً می دانید که مسئولیت هایتان چیست. اما الزاماً آنها را 
دنبال نمی کنید. بخشی از مشکالت امروز شما این است که بفهمید 
دنبال معجزه  به  اگر  آن صرف کنید.  برای جبران  باید  زمان  چقدر 
خود  انرژی  واقعاً  اما  کند  می  تر  را سخت  شما  انتخاب  این  باشید 
را هدر داده اید که حداقل بهتر از این است که برای انجام کارهای 

واقعیتان وقت صرف کنید.
متولد آبان : 

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

باشد از خرید آن پشیمان هم می شوید.
متولد آذر : شما امروز باید نسبت به چیزهایی که کسب کرده اید 
کسب  که  موفقیتهایی  نکنید  فکر  و  باشید  داشته  منطقی  قضاوتی 
کرده اید همیشگی هستند. شما کارهای زیادی پیش رو دارید، پس 
باید ابتدا آهسته و پیوسته حرکت کنید تا در روزهای آینده به مقصود 

برسید.
است  بهتر  می گذرانید،  بطالت  به  را  خود  زمان  شما   : دی  متولد 
از  که  این  نه  باشد  مفید  شما  برای  که  دهید  انجام  کارهایی 
نشده  استعدادهای شما کشف  و همه  نکنید  استفاده  توانایی هایتان 
باقی بماند. قضاوت های نادرستی را در رابطه با افراد انجام می دهید، 
مهم تر از آن همه این کارها را در زندگی تان اجرا می کنید به همین 
دلیل باعث شده است که زندگی شما در گذشته گره های بسیاری 

داشته باشد.
متولد بهمن : 

قرار  شما  تولد  ماه  شغلی  خانه  دهمین  در  جوزا  ماه  خورشید 
اینکه شما در معرض توجه همه هستید، احساس  با  گرفته است و 
فداکاریهای  از  کننده ای  ناراحت  طور  به  شما  می کنید.  دستپاچگی 
شخصی که برای روشن نگه داشتن چراغها در مسیر کاری شما الزم 
هستند آگاه می شوید. به محدودیتهایتان فکر کنید و تصمیم بگیرید 
چیزی  چه  از  حرفه ای  موفقیتهای  و  مالی  امنیت  داشتن  برای  که 

حاضرید چشم پوشی کنید.
متولد اسفند : 

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

دست خود نرنجانید.

3
فال روز 

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با بیان 
جمعیتی«  تحوالت  تاریخی  »پیچ  در  ایران  اینکه 
شاخص های  همه  تقریبا  می گوید:  دارد،  قرار 
جمعیت شناختی کشور، رکوردهای حداقلی را ثبت 
کرده اند. صالح قاسمی، با تاکید بر اینکه در تحوالت 
داریم  قرار  مهمی  بسیار  مقطع  در  ایران  جمعیتی 
»مقطع  مهم ترین  را  آن  می توان  تعبیری  به  که 
گذار جمعیتی ایران« یا به تعبیری عمومی تر »پیچ 
اظهار  نامید،  ایران  در  جمعیت«  تحوالت  تاریخی 
کرد: ایران در وضعیت هشدار شاخص های جمعیتی 
قرار دارد و تقریبا همه شاخص های جمعیت شناختی 

کشور رکوردهای حداقلی را ثبت کرده اند.
وی درباره شاخص های مختلف جمعیتی گفت: نرخ 
و  رسیده  درصد   ۰.۷ به  امروز  کشور  رشد جمعیت 
تاریخ  طول  در  که  است  رشدی  نرخ  کمترین  این 
ثبت شده است. این نرخ کامال به سوی صفر و نرخ 
رشد منفی میل دارد و این نرخ در طول تاریخ ایران 
راهبردی  مطالعات  مرکز  دبیر  است.  بوده  بی سابقه 
در  باروری  نرخ  پایین ترین  ثبت  از  کشور  جمعیت 
امروز  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  ایران  تاریخ 
پایین ترین نرخ باروری در تاریخ ایران را ثبت کردیم؛ 
به طوریکه نرخ باروری در ایران به ازای هر زن ۱.۶ 
فرزند اعالم شده است و با این اوصاف نرخ باروری 
کمتر از سطح جانشینی تقلیل پیدا کرده و این روند 
در  سالمندی  نرخ  به  قاسمی  است.  بی سابقه  نیز 
جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: امروز ۱۱ درصد 
را تشکیل  باالی ۶۰ سال  جمعیت کشور، جمعیت 
می دهند و این درحالیست که در هیچ مقطعی، این 

میزان از سالمندی را نداشته ایم، ضمن اینکه طی سه 
از 3۰  به بیش  افزایش سالمندی  دهه آینده شاهد 
درصد خواهیم بود و به تعبیری سونامی سالمندی 
در ایران به راه خواهد افتاد. کشورهای زیادی در بازه 
زمانی بیش از ۱۰۰ سال از مقطع جوانی جمعیت به 
مقطع سالخوردگی رسیده اند، اما ایران این روند را 

طی حدود ۲5 تا 3۰ سال طی می کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش حدود نیم میلیون 
است که  آمارهایی  از دیگر  نیز  پنج سال  تولد طی 
باید به آن توجه شود؛ براساس آمارها، از سال ۱3۹5 
تا ۱4۰۰ حدود نیم میلیون تولد را از دست دادیم و 
این آمار نیز در جای خود رکورد بی سابقه ای است. با 
این شاخص های حداقلی سال هاست که زنگ خطر 

هشدارهای جمعیتی به صدا درآمده است.
با  ایران  وضعیت  مقایسه  که  است  معتقد  وی 
کشورهای همسایه و کشورهای جهانی نشان دهنده 
نداشتن وضعیت مطلوب شاخص های جمعیتی ایران 

این روندهای جمعیتی در  از  اگرچه بسیاری  است. 
تحوالت  اما  می شود  تجربه  دنیا  کشورهای  همه 
دارد  فرد  به  منحصر  ویژگی  دو  ایران  در  جمعیتی 
که این دو ویژگی پیامدها و آسیب های هشدارهای 

جمعیتی برای ایران را دو چندان می کند.
ایران  جمعیتی  ویژگی های  به  اشاره  با  قاسمی 
گفت: سرعت تحوالت جمعیتی در ایران بسیار زیاد 
نرخ  که  هستند  جهان  در  زیادی  کشورهای  است. 
به  زن  هر  ازای  به  فرزند   5 از  بیش  از  باروری شان 
اغلب  اما  است  کرده  پیدا  کاهش  فرزند  دو  حدود 
کشورها این روند را در بازه زمانی بیش از یک قرن 
طی کرده اند، حال آن که ایران این مسیر را از بیش 
از ۶ فرزند به ۱.۶ فرزند در بازه زمانی 3۰ ساله طی 
باروری  نرخ  کاهش  سرعت  رکورد  لذا  است،  کرده 
در جهان به نام ایران ثبت شده و این موضوع یک 
هشدار تلقی شده و موجب می شود نظام برنامه ریزی 

کشور نتواند با این سرعت خود را تطبیق دهد.
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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

يادکرد

ششم اسفند سالروز شهادت سردار شهيد حميد باکري

فرمانده اي که آرامش جبهه ها بود

ششم اسفند و سالروز عمليات خيبر نام يك 
فرمان��ده دالور را برايم��ان تداعی مي كند؛ 
حميد باكري، جانش��ين لشكر 31 عاشورا، 
در س��ومين س��ال جنگ در حالي كه هنوز 
بهار زندگي اش به 30 سال نرسيده بود، به 
شهادت رس��يد ولي در همين مقطع كوتاه 
حرف ها و خاطرات زيادي را از خود به يادگار 

گذاشته است. 
ش��هيد باكري قبل از پيروزي انقالب براي 
تحصيل به آلمان مي رود. او س��عي مي كرد 
روزهاي س��خت غربت و تنهايي را با اتكا به 
ايمان قوي اش به بهترين و زيباترين شكل 
ممكن سپري كند. پسردايي حميد باكري 
دوران اقام��ت او در آلم��ان را چنين روايت 
مي كند: حمي��د روي تابلويي نوش��ته بود: 
»ان ربك لبالمرصاد« و به ديوار اتاق نصب 
كرده بود. كم ح��رف مي زد، مگر حرف هاي 
جدي. در نوشته هايش خواندم: »براي فرار از 
گناه، با خواندن قرآن، نماز، مطالعه و ورزش 
خودت را مش��غول كن.« خودش مي گفت: 
»قبل از سفر به آلمان، حس��اب خودم را با 

خودم تصفيه كردم. براي بازبيني و شناخت 
عميق در اعمال، آنچه از خود مي دانستم را 
به روي كاغذ آوردم، تا با تجزيه و تحليل آن، 
نقاط ضعف و قوت را به دس��ت آورم و بدانم 
در محيط خارج امكان چ��ه خطراتي براي 
من هس��ت و بتوانم با ش��ناخت آن، خود را 

كنترل كنم.« 
حميد باكري ب��ا چنين روحي��ه و خلوص 
نيتي با شروع جنگ راهي جبهه شد. مردي 
خودساخته كه بيشتر از هر كسي از خودش 
شناخت داشت. براي همسرش در يادداشتي 
نوشته بود هرگاه به جبهه مي روم، به جاي 
گريه بنش��ين برايم قرآن بخوان! اينطوري 
هم خ��ودت آرام مي گيری، ه��م من با دل 
قرص م��ي روم. خودشناس��ي اش، آرامش 
خاصي در مواق��ع بحراني به او م��ي داد؛ به 
طوري كه هنگام عمليات ها بقيه رزمندگان 
از ديدن حميد آرامش مي گرفتند. وجودش 
يك نعمت بزرگ براي جبهه ها بود. يكي از 
دوستان و همرزمان شهيد، بهترين تعريف 
را از اين آرامش روايت مي كند: »عصر يكي 
از روزهاي عمليات خيبر بود و ما در جزيره 
مجنون. پ��ل را تص��رف ك��رده بوديم. من 
مجروح شده بودم. حميد را ديدم كه داشت 

نيروها را هدايت مي ك��رد. يادش افتاد نماز 
ظهرش را نخوانده. سريع وضو گرفت، آمد 
قامت بست و جايي نماز خواند كه در تيررس 
بود و امكان داش��ت فاجعه اتفاق بيفتد، اما 
چنان با طمأنينه و آرام��ش نماز مي خواند 
كه من دردم را فراموش ك��رده و به او خيره 
شده بودم. حتي وقتي هم كه روي برانكارد 
گذاشتنم تا ببرنم، برگش��ته بودم و به نماز 

خواندن حميد نگاه مي كردم.«
ش��هيد حميد باك��ري در غ��روب خونين 
3اس��فند 1362 خوش��حالي زائدالوصفي 
داش��ت. همرزمانش را در آغوش مي كشيد 
و نغمه س��وزناك كربال يا كرب��ال را زمزمه 
مي ك��رد. در آن روز، بادگي��ري صورتي به 
تن داشت. پس از اين بچه ها را جمع كرد و 
اينطور سخن گفت: »برادرانم! اين مأموريت 
كه قرار است ان شاءاهلل انجام دهيم، نامش 
شهادت اس��ت. كسي كه عاش��ق شهادت 
نيست، نيايد. بقاي جامعه اسالمي ما در سايه 
ش��هادت، ايثار، تالش و مقاومت شماست. 
اگر در چنين ش��رايطي از خودمان نگذريم 

و به جهاد نپردازي��م، ذلت و انحطاط قطعي 
خواهد بود.«

احم��د كاظمي واقع��ه ش��هادت حميد در 
عمق 60 كيلومتري خ��اك عراق را اينگونه 
نقل مي كند: »ديگر نه نيرويي مي توانست 
برسد، نه آتش مقابله داشتيم، نه راهي براي 
رسيدن مهمات به خط. تصميم گرفتم بمانم. 
احساس مي كردم راه برگشتي هم نيست كه 
خمپاره شصتي آمد خورد كنارمان و ديدم 
حميد افتاد و تركش آمد خورد به گلويش و 
خون از سرش جوش��يد روي خاك. سپس 
خون راه باز كرد و آمد جلو. صدايش مي زدم 
حميد كه متوجه ش��دم خودم هم تركش 
خورده ام. بعد  بيسيم چي ام آمد خون دستم 

را ديد و اصرار كرد عقب بروم.«
ش��هيد كاظمي به مهدي باكري مي گويد: 
»برو جنازه حميد را ب��ردار و بياور.« مهدي 
پاسخ مي دهد: »الزم نيست، بگذار بماند.« 
شهيد كاظمي كه فكر مي كند برادر شهيد 
حرف هايش را نش��نيده يا يك حدس ديگر 
زده، دوباره مي گويد: »بگذار بچه ها ش��ب 
بروند حميد را بياورند. هنوز دير نش��ده.« 
برادر ش��هيد مي گويد: »اينقدر اصرار نكن 

احمد، يا همه با هم يا هيچ كس.«

  احمد محمدتبريزي
حميد باکري يكي از نام هاي ماندگار و حماسه س�از دفاع مقدس اس�ت. ن�ام برادران 
باکري چنان ب�ا روزهاي جن�گ و جهاد عجين ش�ده و گره خورده اس�ت که به محض 
ش�نيدن، ذهنمان به س�مت جزيره مجنون و عملي�ات خيبر پرواز مي کن�د. حميد و 
مهدي باکري شناس�نامه جنگ هستند. هنوز بسياري براي ش�ناخت بهتر و دقيق تر 
رزمندگان و شهدا، به س�راغ افرادي چون حميد باکري مي روند. شهيدي که هويتش، 
نمايانگر نس�لي پاك و ش�جاع بود که مؤمنانه جان در ره يار داد و عاش�قانه پر کشيد. 

 اکرم فراهاني
پشت ديوارهاي فرس�وده و رنگ و رو رفته 
کوچه پس کوچه هاي محله زرگنده، دختري 
زندگ�ي مي کند ک�ه لحظه لحظه ه�اي بهار 
زندگي اش وقف مادر ش�د، آنقدر که درکنار 
مادر بودن را ب�ه زرق و برق هاي دنيا ترجيح 
داد. او ش�اهد هج�ران زود هن�گام پ�در، 
لحظه هاي تلخ زندگي مادر و 22 روز بي خبري 
و جست وجو براي يافتن پيكر برادر شهيدش 
بود. »زهرا« بعد از ازدواج خواهر و برادرانش، 
تصميم گرفت ک�ه هرگ�ز ازدواج نكند و تا 
آخرين لحظه در کنار مادر باشد تا اينكه بعد 
از س�ال ها، مردي از تبار باران از راه رسيد و 
شرايط ازدواج او را پذيرفت و هر سه در کنار 
هم با آرامش و آسايش زندگي  کردند، اما عمر 
اين دورهمي به يک بهار هم نرسيد! چراکه 
مادر آس�وده خاطر از سر و س�امان گرفتن 
»زهرا« چشم هايش را براي هميشه به روي 
دنيا بست. در جست و جوي فضايل اخالقي 
مادر شهيد از قول فرزندان و اقوام بوديم که 
ايثار »زهرا« نگاهمان را معطوف خودش کرد، 
نيازي به حرف و حديث زياد نيس�ت! دختر 
نمونه اي کامل و آينه اي از صفات مادر است...

 م�ادر ُم�رد، از ب�س که ج�ان ن�دارد!
»ش��هربانو حيدريان« در آس��تانه 90 سالگي، 
چند هفته اي مي شود كه چشم هايش را براي 
هميشه به روي دنيا بسته اس��ت. خانه اش در 
انتهاي يكي از كوچه ه��اي باريك و نمور محله 
زرگنده اس��ت، از همان كوچه هاي��ي كه بافت 
فرسوده مشخصه بارز آن است و پله هاي سرد و 
سنگي اي كه به خانه مادر شهيد منتهي مي شود؛ 
پله هاي سنگي يادگاري از سال هاي دور است، 
سال هايي كه پاهاي چابك مادر به سرعت آنها 
را باال و پايين مي ك��رد، اما با گذش��ت زمان و 
هجوم درد و غم، پاهاي تن��د و فرزش همراه با 
فرسايش تخته س��نگ ها فرتوت شد، به نوعي 
كه تا همين چند صباحي پيش ديگر توان باال و 
پايين كردن از پله ها را هم نداشت و يكي يكي 
روي آنها مي نشس��ت و پايين مي آمد تا از هيچ 
مراسم روضه و دعايي در محله جا نماند. دختر 
بزرگ��ش »فاطمه« مي گويد: »م��ادر تا همين 
چند سال قبل هر ماه مراسم روضه و دعا در خانه 
برپا مي كرد. اين اواخر ديگر توان جسمي اش را 
از دست داده بود، اما با اين وضع، مراسم روضه 
و دعايي در محله نبود كه مادر در آن ش��ركت 
نكند و هر چند وقت يك بار هم همين جا مراسم 
مي گرف��ت و عالقه عجيبي ب��ه دورهمي هاي 
خانوادگي داشت و هميش��ه فاميل را دور هم 

جمع مي كرد.«
 شهربانو حيدريان که بود؟

»ش��هربانو حيدريان« زاده 1306 خورشيدي 
در يكي از روس��تا هاي طبس به ن��ام »َجمز« 
است كه آس��مان آبي و هواي پاك پايتخت او 
و همسرش را 50 س��ال قبل به تهران كشاند؛ 
خانه اي در محله زرگنده خريدند و صاحب پنج 
فرزند به نام هاي محمدرض��ا، محمود، فاطمه، 
زهرا و احمد ش��دند. »محمود« بسيجي فعال 
در مسجد و پايگاه هاي بسيج شد و چندين ماه 
در جبهه بود كه دردرگيري با اشرار سيستان و 
بلوچستان شهيد ش��د. »محمود« و »مهران« 
دوستاني بودند كه همراه با هم در اين درگيري 
به شهادت  رسيدند، پيكر »مهران« را  سه روز 
بعد از عمليات پيدا كردند اما »محمود« را پس 
از 22 روز جس��ت و جو با س��گ هاي شكاري و 
هليكوپتر هم نتوانس��تند بيابند ت��ا اينكه يك 

روس��تايي پيكر بي جانش را كه جريان آب به 
كنار يك��ي از درختان هدايت ك��رده بود، پيدا 
مي كند. گويي تنها آب روان صداي بي تابي هاي 
مادر دل شكسته را شنيده بود تا به بي تابي هاي 
او پايان بخش��د و دلش را آرام كند. پنج س��ال 
بعد پ��در خانواده هم پ��س از غصه هاي فراوان 
از ف��راق فرزند، از دنيا مي رود. »ش��هربانو« كه 
هنوز نتوانسته بود داغ ش��هادت پسرش را باور 
كند، ستون خانه را هم از دست مي دهد. پدر در 
مقطعي از زندگي چراغ مي فروخت و شب هاي 
تاريك اهالي محله را با چ��راغ هايش پر فروغ 
مي كرد. سال ها بعد ميني بوس مي خرد، ماشيني 
كه پر از خاطرات قشنگ براي دوست و فاميل 
است، چراكه خيرش به همه مي رسيده است. 
»رضا ساالري« پسر عمه شهيد است و با لذت 
خاصي از آن دوران ياد مي كند: »پنج ش��نبه ها 
ميني بوس را س��ر خيابان پارك مي كرد و هر 
كس كه دوست داشت را به بهشت زهرا مي برد. 
به باغ وحش و پارك مي رفتيم. با شوخي و خنده 
مي رفتيم و برمي گشتيم و كلي به همه خوش 

مي گذشت.«
 شهيد محمود ساالري که بود؟ 

»فاطمه« خاطراتش را مرور مي كند: »محمود 
را با قرآني در دس��ت و نماز اول وقت و مسجد 
به خاطر مي آورم. يك��ي از مناجات هاي مورد 
عالق��ه اش، دعاي كميل بود. هفت��ه اي يك بار 
دوستان بسيجي اش را در اتاق پايين خانه دور 
هم جمع مي ك��رد و با هم ق��رآن مي خواندند. 
گرما و صميمي��ت خاصي با اف��راد خانواده به 
خصوص با مادرم داش��ت. فعال بود و لحظه اي 
از پا نمي نشست، هنوز شش ماه از عروسي اش 
نگذش��ته بود كه با وجود مخالف��ت اطرافيان 
خواس��ت به مأموريت برود، ام��ا دلش طاقت 
نياورد و تازه عروسش را كه چهار ماهه باردار بود 
همراه خودش برد. آخرين باري بود كه محمود 
را ديديم، براي آخرين ب��ار با همه خداحافظي 
كرد و بعد از آن شهيد شد. از »محمود« دختري 
به يادگار مان��ده كه هر چند وق��ت يك بار او را 
مي بينيم. »مريم ساالري« عروس خانواده هم 
از خصاي��ص اخالقي محم��ود برايمان تعريف 
مي كن��د: »از جبهه كه مي آمد ب��ه ديدار همه 
فاميل مي رفت، آنقدر مهر و عطوفت به اقوام و 
آشنايان داشت كه غير ممكن بود آنها را نبيند 
و به جبهه برگردد. نمازش را با اخالص و به دور 
از دغدغه هاي دنيوي مي خواند؛ مي خواس��ت 
كه مانن��د اميرالمومنين)ع( اگ��ر تيري هم در 
پايش باشد وقت خلوت با معبود از بدنش خارج 

كنند.«
»محمود« هش��ت س��ال از برادرش » احمد« 
بزرگ تر بود و هرجا كه مي رفت احمد را هم به 
همراه خودش مي برد: » فعاليت خوبي در بسيج 
داشت. او به درجه اي از بزرگي و تصميم گيري 
رسيده بود كه پدر و مادرم با رفتن او به جبهه، 

مخالفتي نداشتند.«
»رضا ساالري« هم فعاليت هاي انقالبي محمود 
را به خوبي به ياد دارد: »از ابتداي انقالب فعال بود 
و در پايگاه بسيج حضرت ابوالفضل)ع( خدمت 
مي كرد. »محم��ود« را 22 روز بعد از درگيري 
پيدا كردند. روزهاي بي خبري كه نمي دانيد برما 
چه گذشت چون آنقدر به هم نزديك بوديم كه 
همه احساس مي كردند با هم برادريم؛ بي تابي ها 
و بي قراري هاي مادر را نمي توان توصيف كرد و 
تنها كافي است براي لحظه اي در ذهنتان مجسم 
كنيد كه فرزندتان شهيد شده و بيست و چند 
روز است كه تمام پايگاه هاي چابهار بسيج شدند 
تا او را پيدا كنند و هر چه بيشتر مي گردند كمتر 

نشاني از او مي يابند، حتي آشنايان و همكاران 
مي خواستند مجلس ختمي بگيرند اما پدرش 
اجازه نداد و گفت تا زماني كه پيكر پسرم پيدا 
نشود و قبري نداشته باشد مراسمي نمي گيريم. 
وقتي آن روستايي پيكر بي جانش را پيدا كرد، 

اندكي دل بي قرار مادر آرام گرفت. 
 مادر، عاشق دورهمي هاي فاميلي بود

ي��ادآوري خاطرات تلخ گذش��ته »فاطمه« را 
ياد اش��ك هاي مادر مي اندازد: »اش��ك هاي 

مادر و بي قراري هايش را خ��وب به يادم دارم. 
گريه و هق هق شبانه اي كه به دور از چشم ما 
بود و چهره پريش��اني كه مي خواست از انظار 
پنهان كند. شايد آن وقت احساس مادرم را به 
خوبي درك نمي كردم. بچه بودم و هنوز درك 
درس��تي از حس مادري نداش��تم، اما االن به 
خوبي مي فهمم كه آن روز هاي سخت بر مادرم 
چه گذشت و خداوند چه صبر و طاقتي به او داده 
بود. از مادر دور هم جمع شدن و مهمان نوازي 
را آموختم. او هميشه دوست داشت خانواده و 
فاميل را به بهانه هاي مختلف دور هم جمع كند 
و عاشق دورهمي هاي فاميلي بود. درددل هاي 
»مريم« عروس خانواده هم ش��نيدني است: 
»بانو را همانند مادرم دوست داشتم، چراكه در 
حقم مادري مي كرد. هميشه به من مي گفت با 
بچه ها مهربان باشم و واقعا بچه ها و نوه هايش 
را از صميم قلب دوست داشت، اما بزرگ ترين 
درس��ي كه از او گرفت��م و مهم ترين خصيصه 
اخالقي اش كه در من تأثير بس��زايي داشت، 
گذشت بود. ايشان هيچ وقت كينه اي از هيچ 
كس به دل نمي گرفت و ما را تش��ويق به ايثار 
و گذشت مي كرد.« وي ادامه مي دهد: »هيچ 
نيازمندي را از در خانه نااميد برنمي گرداند و تا 
جايي كه توان داشت كمكش مي كرد. همسرم 
هم كه چند سالي مي ش��ود از دنيا رفته مانند 

مادر دست به خير بود و به مدارس محروم در 
طبس كمك مي كرد. « هر كس اخالقي نيكو 
از اين مادر شهيد را بيان مي كند اما در اين بين 
يكي از اقوام هم دوست داشت تا از بانو بگويد. 
او »حاج حس��ن حيدرنژاد« پسر عموي مادر 
شهيد اس��ت كه حرف همه را قطع مي كند و 
مي گويد: » اين خانواده شهيد آنقدر عزت نفس 
دارند كه تا حاال هيچ امتيازي از دولت دريافت 
نكرده اند و دنبال اي��ن حرف ها نبوده اند. حاج 
خانم زني باگذشت بود و مادران شهيدي كه در 
اين شرايط زندگي مي كنند و هيچ تسهيالتي 
نمي گيرند، قهرماناني گمنام اند كه تعدادشان 

هم كم نيست!« 
 سكوتي که فريادي از درد است... 

در جري��ان تهيه اين گ��زارش بانوي��ي از همه 
ساكت تر بود. گاهي بغض مي كرد و چشمانش 
باراني مي ش��د، اما دوباره بغض��ش را آرام فرو 
مي خ��ورد. او »زه��را« بود. دخت��ر كوچك تر 
خانواده كه اطرافيان مي گويند تا آخرين لحظه 
در كنار مادر بوده. 9 ماه اس��ت كه ازدواج كرده 
و در اين سال ها از ترس تنها ماندن مادر ازدواج 
نكرده است تا اينكه »محمد« مي پذيرد تا همه 
در كنار مادر زندگي كنند. محمد كه پدر و مادر 
خودش را از دست داده گرماي نگاه مادرش را در 
چشمان مادر شهيد مي بيند. هرچه از او سؤال 
مي پرس��يم جز يك جمله نمي ش��نويم »هيچ 
كاري نكرده ام، وظيف��ه ا  م بوده!« اما مريم ميان 
حرف هايش مي آيد و تعريف مي كند كه چگونه 
به مادر خدمت مي كرده. او مي خواهد توصيف 
كند كه حتي وقت بيماري مادر را كول مي كرده 
و از پله ها ب��اال و پايين مي ب��رده و... كه محمد 
كالمش را با جمله »كاري نكرده ام و وظيفه ام 

بوده!« قطع مي كند... 
مسئوالن و مديران شهري وقتي به خانواده شهيد 
سري مي زنند و از مشكالت و خواسته هايشان 
مي پرسند مادر، تنها خواسته اش اين بوده كه 
نرده اي در كنار پله هاي كوچه بگذارند تا دستش 
را به نرده ها بگيرد و بتواند راحت تر از پله ها تردد 
كند! به راس��تي كه مادران، پدران و همسران 

شهيد قهرمانان گمنام شهرمان شدند... 

گزارش خبرنگار »جوان« از حضور در جمع خانواده شهيد محمود ساالري که به تازگي در سوگ مادرشان نشسته اند

مادري كه سنگ صبور تنهايي هايش گريه هاي شبانه بود
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88498481ارتباط با ما

اش�ک هاي مادر و بي قراري هايش را 
خوب به ي�ادم دارم. گري�ه و هق هق 
ش�بانه اي که به دور از چش�م ما بود و 
چهره پريشاني که مي خواست از انظار 
پنهان کند. ش�ايد آن وقت احس�اس 
مادرم را ب�ه خوب�ي درك نمي کردم. 
بچه ب�ودم و هن�وز درك درس�تي از 
حس مادري نداشتم، اما االن به خوبي 
مي فهم�م ک�ه آن روز هاي س�خت بر 
مادرم چه گذش�ت و خداوند چه صبر 
و طاقتي به او داده بود. از مادر دور هم 
جمع شدن و مهمان نوازي را آموختم
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حل جدول 3091

سبدگردان قالبی بورس بازداشت شد
و  مشاور  بازداشت  از  پایتخت  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
سبدگردان صوری بازار سرمایه خبر داد.  سرهنگ علی ولی پور 
گودرزی در توضیح جزئیات این خبر گفت:  به دنبال رسیدگی 
سوی  از  بهادار  اوراق  و  بورس  بازار  در  اخالل  پرونده های  به 
پرونده ای  پیش  چندی  بزرگ،  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس 
با موضوع سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری در معامالت 
جریان  در  گرفت.  قرار  پلیس  این  کارآگاهان  دستورکار  در 
بود  معلوم  هویت  با  فردی  که  متهم  پرونده  این  به  رسیدگی 
مورد شناسایی قرار گرفت. وی با بیان اینکه متهم با حضور در 
فضای مجازی و سوءاستفاده از شبکه های اجتماعی تعداد قابل 
توجهی دنبال کننده برای خود جمع کرده بود، گفت:  این فرد 
عنوان  به  معرفی خود  به  اقدام  تبلیغات مختلف  و  با شگردها 
مشاور بازار سرمایه و سبدگردان این بازار کرده بود. در حالی 
هیچگونه  نامبرده  که  شد  مشخص  پلیس  بررسی های  در  که 
مجوزی برای فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت 
نکرده است. رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه 
به  زمان  کمترین  در  کالن  سود  پرداخت  وعده  با  متهم  داد: 
را به خود  اعتماد اشخاص  بود  توانسته  سرمایه گذاران بورس 
گذاشتن  اختیار  در  به  حاضر  کاربران  که  جایی  تا  کند  جلب 
نام کاربری و رمز عبور کارگزاری خود به وی نیز شده بودند و 
متهم نیز با دسترسی به حساب کاربری شخصی آنها  مبادرت 
به جذب سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریالی کرده و پس از آن متواری 
با بیان اینکه متهم از سوی پلیس  شده بود. ولی پور گودرزی 
مورد شناسایی قرار گرفته و پس از اخذ مجوزهای قضایی در 
عملیاتی از سوی مأموران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد، 
بزه  انکار  انجام شده سعی در  بازجویی های  این فرد در  گفت: 
انتسابی داشت؛ اما پس از مواجهه با ادله موجود لب به اعتراف 
باز و به جرم خود اعتراف کرد. پس از آن نیز به همراه پرونده 

متشکله برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

تاجر قالبی در فضای مجازی دستگیر شد
رئیس پلیس فتا تهران، از شناسایی و دستگیری مجرم اینترنتی 
اقدام به کالهبرداری می کرد خبر  با وعده تجارت مجازی  که 
داد و گفت: متهم حدود هفت میلیارد ریال کالهبرداری کرده 
تهران  فتا  پلیس  رئیس  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ  بود. 
بزرگ گفت: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه کرد و مدعی 
شد قصد سرمایه گذاری در پروژه تجاری در فضای مجازی را 
پلیس  رئیس  است.  گرفته  قرار  کالهبرداری  مورد  که  داشته 
فتا پایتخت توضیح داد: پرونده اولیه تشکیل شد و شاکی در 
شبکه های  از  یکی  در  قبل  ماه  یک  داشت  عنوان  اظهاراتش 
اجتماعی مشغول جستجو بودم که با فردی ناشناس آشنا شدم، 
با  اشخاص  از  را  خود  بود  صحبت  خوش  بسیار  که  فرد  این 
با یک سرمایه گذاری مطمئن  بود  نفوذ معرفی کرد و مدعی 
افزود: شاکی در  برابر کند. وی  ام را چندین  می تواند سرمایه 
ادامه اظهار داشت پس از مدتی که از آشنایی من و این فرد 
تجارت  پروژه  در  گذاری  پیشنهاد سرمایه  من  به  وی  گذشت 
مجازی را داد و بنده هم با اعتمادی که به او پیدا کرده بودم 
مبلغ یک میلیارد ریال به حساب او واریز کردم اما پس از واریز 
تلفن همراهش را خاموش کرد و دیگر خبری از او نداشتم و 
متوجه شدم از من کالهبرداری کرده است. این مقام انتظامی 
بیان نمود: بررسی موضوع کالهبرداری در دستور کار این پلیس 
را  خود  اقدامات  پایتخت  فتا  پلیس  کارشناسان  و  گرفت  قرار 
آغاز کردند و با تحقیقات صورت گرفته و اقدامات خاص پلیسی 
موفق شدند مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند. سرهنگ 
نفر   5 از  بیش  به  پرونده  افزایش شکات  به  اشاره  با  گودرزی 
این  اطالعات هویتی  آمدن  به دست  از  بعد  نشان کرد:  خاطر 
کالهبردار اینترنتی برای پلیس و پس از تشریفات قضائی متهم 
در یکی از مناطق جنوبی تهران توسط تیم عملیات پلیس فتا 
پایتخت دستگیر شد. وی ادامه داد: مجرم پس از مواجهه با ادله 
دیجیتال ضمن پذیرفتن جرم خود گفت با هویت های جعلی و 
جستجو در فضای مجازی سوژه های خود را انتخاب می کردم 
و با صمیمی شدن با آنها و صحبت های اغنا کننده این افراد را 
ترغیب به سرمایه گذاری می کردم و پس از کالهبرداری دیگر 

پاسخگوی آنها نبودم.

خبر

جدول 3092

باید  موفق  ازدواج  یک  در  اینکه  بیان  با  روانشناس  یک 
گفت:  گیرد،  شکل  همسر  خانواده  با  درستی  رابطه 
دهند  قرار  موقعیتی  در  را  همدیگر  هرگز  نباید  زوجین 
که بین همسر و خانواده خود یکی را انتخاب کند، چرا 
که اینگونه همسر درگیر مسائلی می شود که نهایتا به بن 

بست می رسد.
با  درست  ارتباط  نحوه  درباره  احمدپور   مژگان  دکتر 
زندگی  مراحل  تمام  در  باید  کرد:  اظهار  همسر  خانواده 
همراه همسر باشیم و این امر را درک کنیم همانطور که 
برای خود  نیز خانواده ای  ما  ما خانواده ای داریم، همسر 
دارد و برای جلوگیری از بروز تداخل و اختالف نظر باید 
اینکه کاری  حد و مرزهای این رابطه مشخص شود، نه 
انتخاب  را  یکی  خانواده اش  و  ما  میان  همسرمان  کنیم 

کند.
بخش  همسر  خانواده  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
مهمی از زندگی ما را تشکیل می دهند و با برقراری تعادل 
خود  ارتباطات  در  می توانیم  آنها  با  خود  نیازهای  میان 
هماهنگی ایجاد کنیم، درباره اینکه چطور می توان حد و 
مرز رابطه خود با خانواده همسر را مشخص کرد؟، افزود: 
برای مثال نباید در مقابل خواسته ها و به ویژه توقعات نا 
توانمان است سکوت  از  به جای خانواده همسر که دور 
کنیم، در عین حالی که ما موظف نیستیم تمام انتظارات 
هنگام  اما  کنیم  عملی  را  آنها  خواسته های  و  توقعات  و 
مطرح کردن خواسته ها باید به سخنانشان گوش دهیم و 
پس از شنیدن خواسته هایشان با دالیل منطقی، خواسته 
 آنها را رد یا قبول کنیم، اینگونه از لجبازی در ارتباطمان 

با آنها جلوگیری می شود.
وی همچنین توصیه کرد که زوجین روی باورها و مواضع 
سوی  از  که  رفتاری  هر  و  بایستند  لجبازی  بدون  خود 
خانواده همسر، آنها را بهم می ریزد را بدون رو در بایستی 

با خانواده همسر مطرح کنند.
تصمیم  که  بدانند  باید  زوجین  کرد:  تصریح  پور  احمد 

گیرنده نهایی در زندگی مشترک زن و شوهر هستند و 
هیچکس نمی تواند بدون خواست زوجین برنامه خود را 

به آنها تحمیل کند.
بدون  باید  شوهر  و  زن  که  است  معتقد  روانشناس  این 
واسطه و بدون اینکه کسی را میانجی خود و همسر قرار 
دهند با هم صحبت کرده و خواسته ها و باورها و مسائلی 

که باعث کدورت می شود را با همسر مطرح کنند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه زوجین باید خودشان 
باشند نه اینکه به خاطر خواسته خانواده همسر به شخص 
دیگری تبدیل شده و اصطالحا نقش بازی کنند، خطاب 
به زوجین خاطر نشان کرد: سعی کنید خودتان باشید و 
تبدیل به فردی که خانواده همسر آن را می خواهد، نشوید. 
شما به خاطر خودتان و نه دیگران زندگی می کنید پس 
نیازی نیست خود را به خاطر خانواده همسر تغییر دهید. 
فقط به آنها احترام گذاشته، با آنها دوستانه رفتار کنید و 
به صحبت های آنها گوش دهید و نهایتا واقع بینانه آنچه 

خودتان به آن باور دارید را انجام دهید.
به گفته وی، زوجین به هنگام بروز اختالفات خانوادگی 
در خانواده همسر فقط باید شنونده باشند، آرامش خود 
را حفظ کنند و در درگیری های خانوادگی آنها دخالت 
نکنند. در مقابل نیز اگر بحثی پیش آمد که به  زوجین 
داری،  خویشتن  و  احترام  حفظ  با  باید  می شد،  مربوط 
از  و  کرده  مذاکره  بزرگ  و  مهم  مسائل  سر  بر  مؤدبانه 
را  آنها  و  کنند  گذر  اهمیت  کم  و  کوچک  مسائل  کنار 

نادیده بگیرند.
هنگام  به  کرد:  تاکید  خود  سخنان  پایان  در  پور  احمد 
نگاه  از دریچه  با خانواده همسر،  اختالف  و  بروز مسائل 
خانواده همسر به مسائل نگاه کنید، احترام آنها را حتما 
از روی دالیل منطقی موضع  و  بی طرفانه  و  دارید  نگه 
بگیرید و سعی کنید با صحبت کردن و بیان نظرات این 

اختالف نظرها را کاهش دهید.

“آبله میمونی” همه گیر می شود؟
بازپدید  و  نوپدید  های  بیماری  تحقیقات  مرکز  رییس 
و  ابتال  جزئیات  تشریح  ضمن  ایران  پاستور  انستیتو 
گسترش بیماری “آبله میمونی”، گفت: با وجود گسترش 
اما  جهان؛  کشورهای  از  شماری  در  بیماری  این  مجدد 
یک  آستانه  در  ما  می گویند  هنوز  بهداشتی  کارشناسان 
کم  عموم  برای  خطر  هنوز  و  نیستیم  بزرگ  اپیدمی 
ارزیابی شده است. دکتر احسان مصطفوی، گفت: با توجه 
به تجربه پاندمی کووید۱۹ و مشکالتی که در این مدت 
برای جامعه جهانی ایجاد کرده است، توجه به هر بیماری 
بیشتر  بسیار  از جهان  گوشه  هر  در  بازپدیدی  و  نوپدید 
نگران  دنیا  روزهای گذشته مردم  است. در  قبل شده  از 
شیوع بیشتر آبله میمونی شده اند که گزارشاتی از آن در 

کشورهای اروپایی و آمریکایی منتشر شده است.
او با اشاره به اینکه آبله میمونی توسط ویروس آبله میمون 
ایجاد می شود که یکی از اعضای خانواده ویروس های آبله 
است، تاکید کرد: اگرچه شدت آن بسیار کمتر از بیماری 
است.  کمتر  هم  آن  احتمال سرایت  و  است  انسانی  آبله 
این بیماری بیشتر در مناطق دورافتاده کشورهای مرکز 
و غرب آفریقا، در نزدیکی جنگل های بارانی استوایی رخ 

می دهد و بیشتر موارد این بیماری خفیف است.
آبله  کرد:  بیان  ایران،  پاستور  انستیتو  علمی  هیات  عضو 
و  صورت  در  پوستی(  )بثورات  جلدی  ضایعات  میمونی 
نهفتگی  دوره  می کند.  ایجاد  بدن  مختلف  قسمت های 
شروع  تا  عفونت  به  ابتال  زمان  از  یعنی  میمونی،  آبله 
روز   ۲۱ تا  شاید  اما  است  روز   ۱3 تا   ۶ معموالً  عالئم، 

هم طول بکشد. این بیماری معموال با نشانه هایی مشابه 
ویروس  اولیه  تهاجم  دوره  می شود.  آغاز  سرماخوردگی 
با تب، سردرد شدید،  تا 5 روز طول بکشد که  می تواند 
تورم غدد لنفاوی، کمر درد، درد عضالنی و کمبود انرژی 
شدید ظاهر می شود. او با تاکید بر اینکه تورم غدد لنفاوی 
آبله میمونی است، تصریح کرد: هنگامی  اصلی  از عالئم 
پوستی،  التهاب های  و  جوش ها  می شود،  شروع  تب  که 
شبیه آبله مرغان، ایجاد می شوند که اغلب از صورت شروع 
کف  معموالً  بدن،  قسمت های  سایر  به  سپس  می شوند، 
گفت:  مصطفوی،  می یابند.   گسترش  پا  کف  و  دست ها 
مشکالت پوستی معموالً طی یک تا 3 روز پس از ظهور 
بثورات پوستی حدود ۹5درصد موارد  آغاز می شود.  تب 
پا  و کف  بر کف دست  موارد  روی صورت، ۷5درصد  بر 
می شوند.  ظاهر  تناسلی  اندام های  بر  موارد  درصد  و 3۰ 
همچنین می تواند غشای مخاطی دهان را هم درگیر  کند. 
را  هم مشکالتی  قرنیه چشم  برای  می تواند  ویروس  این 
ایجاد کند و در موارد شدید باعث نابینایی شود. درگیری 
بثورات  رنگ  و  می یابد  افزایش  زمان  گذشت  با  پوستی 
این  شدید،  موارد  در  می رود.  زردی  سمت  به  پوستی 
ضایعات می توانند قسمت های زیادی از پوست را از بین 
ببرند. با پیشرفت بیماری، ویروس به مغز و نخاع می رسد 
و باعث التهاب مغز و نخاع می شود که می تواند به آسیب 

مغزی و مرگ منجر شود.
این  برای  موردی  مرگ ومیر  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
ویروس در آفریقا، از حدود یک تا ۱5 درصد در بزرگساالن 
و حدود ۱5 تا ۲۰ درصد در کودکان متفاوت گزارش شده 
است، اظهار کرد: شدت بثورات به میزان قرار گرفتن در 

معرض ویروس و وضعیت سالمت بیمار مربوط می شود. 
عفونت معموالً خود به خود برطرف می شود و بین ۱4 تا 
که  زمانی  می تواند  میمونی  آبله  می کشد.  طول  روز   ۲۱

فردی در تماس نزدیک با فرد آلوده باشد سرایت کند.
مصطفوی با اشاره به اینکه این ویروس می تواند از طریق 
چشم،  طریق  از  یا  تنفسی  دستگاه  شده،  زخم  پوست 
بیماری  این  کرد:  اظهار  شود،  بدن  وارد  دهان  یا  بینی 
شود.  منتقل  هم  جنسی  رابطه  طریق  از  بتواند  احتماال 
آبله میمون همچنین می تواند از طریق تماس با حیوانات 
آلوده مانند میمون ها، موش ها و سنجاب ها یا اشیاء آلوده 
باالی  قدرت  دارای  ویروس  این  منتقل شود.  ویروس  به 
به کسانی که  بیشتر  و  نبوده  به یکدیگر  افراد  از  سرایت 
تماس طوالنی داشته اند،  ویروس  این  به  آلوده  اشیای  با 
سرایت می کند. رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید 
جایی  آن  از  داد:  ادامه  ایران،  پاستور  انستیتو  بازپدید  و 
در دسترس  دیگر  انسانی  آبله  اول  نسل  واکسن های  که 
نیستند واکسن جدیدتری برای پیشگیری از آبله میمونی 
ساخته شده است و ضد ویروس های جدید هم در دست 

توسعه هستند. 
بیان  میمونی،  آبله  پیرامون  اخیر  اخبار  درخصوص  وی 
آمریکا روز چهارشنبه نخستین مورد  ایاالت متحده  کرد: 
ابتال به آبله میمون را در مردی تایید کرد که به تازگی به 
کانادا سفر کرده بود. در هفته اخیر مقامات اروپا نیز ده ها 
مورد ابتال به این بیماری را تایید کرده اند. موارد ابتال در 
اسپانیا، پرتغال و انگلستان که بیماری آبله میمون در آن 
بسیار نادر بوده است با رابطه جنسی بویژه رابطه جنسی 

نامتعارف در ارتباط بوده است.

زن و شوهرها از دو راهی »همسر« یا »خانواده« دوری کنند

ایران؛ 
»پیچ تاریخی تحوالت 

جمعیتی« و ثبت رکوردها



80 درصد تسهیالت بانکی را
 20 نفر اخذ کرده اند 

دولت در توانمندسازی خصوصی  
کارنامه قابل قبولی نداشته است 

صفحه )4(صفحه )4(

تسهیالت  موضوع  به  اشاره  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
بانکی گفت: ۸۰ درصد تسهیالت را ۲۰ نفر ابربدهکار بانکی اخذ 
در  شود.   ورود  مسئله  این  به  دارد  رو ضرورت  این  از  اند،  کرده 
جلسه ای که با حضور رئیس سازمان بازرسی، قائم مقام و معاون 
اقتصادی و بازرسان معاونت اقتصادی این سازمان برگزار شد، ذبیح 

اهلل خدائیان بر لزوم ورود این معاونت به موضوعات کالن ...

در  دولت  می کنم  اعتراف  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بدون  واگذاری  و  اهلیت  سنجی  و  خصوصی سازی  توانمندسازی 
فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است. »سید احسان خاندوزی« 
روز شنبه در نخستین رویداد بین الملل خصوصی سازی در اقتصاد 
ایران در محل سالن اجالس سران در تهران اظهار کرد: بر اساس 

قانون بودجه ۱4۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که...

سال شانزدهم * شماره 3093 * 4 صفحه *1000 تومانیکشنبه 1  خرداد 1401 * 22  می 2022 * 20  شوال 1443

خطر رشد منفی جمعیت 
جدی است

زن و شوهرها از دو راهی 
»همسر« یا »خانواده« 

دوری کنند

 در کهگیلویه و بویراحمد؛

بی مهری ها 
ریشه تولید را می خشکاند

مهری  بی  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  گلخانه داران 
مسئوالن گالیه مند بوده و می گویند: رمق تولید 
و اشتغال گرفته شده است. در شرایطی که تغییر 
الگوی کشت و همچنین توسعه گلخانه ها به عنوان 
در  مدیریت کشاورزی  اصولی  راهکارهای  از  یکی 
ایران با توجه به تغییرات اقلیمی شناخته می شود، 
و  کهگیلویه  استان  در  گلخانه   صاحبان  از  برخی 
منتشر  اخبار  علی رغم  که  باورند  براین  بویراحمد 
توسعه  برای  آنها  از  مناسبی  حمایت های  شده 
فعاالن  زمینه  این  در  نمی شود.  کارشان  و  کسب 

این عرصه دیداری با سید علی معتمدی پور ...

در  است  قرار  این که  بیان  با  جمهور  رئیس 
گفت:  بگیریم،  سختی  تصمیم های  کشور 
شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه 
ما را به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است 

رهنمود می کند.
همایش  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
سازی  خصوصی  بین المللی  رویداد  نخستین 
این  امیدوارم  کرد:  اظهار  ایران،  اقتصاد  در 
قانون  و  تصمیم گیری  برای  را  راه  همایش 
از تجربیات گذشته فراهم  با استفاده  گذاری 
و  صاحب نظران  اقتصادی،  فعاالن  برای  کند. 
انجام شده  اساتید دانشگاه کاری که تاکنون 
چیزی  به  نسبت  نگاه  با  اما  است،  روشن 
اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  شده  انجام  که 

محسوب می شود.
که  است  روشن  همگان  برای  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است 
مشکالت زیادی دارد. همچنین برای همگان 
اساسی  قانون  اساس  بر  باید  روشن است که 
 44 اصل  بر  اساسی  قانون  در  و  کنیم  عمل 
تاکید شده است. رئیسی با اشاره به برنامه های 
توسعه اظهار کرد: در همه برنامه های توسعه 
تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد 
حمایت گر  و  نظارت گر  هدایتگر،  باید  بلکه 
باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید 
در این سه مورد عمل کند نه در دخالت ها و 
تصدیگری ها. وی با بیان اینکه چه باید عمل 
می شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و 
آنچه که هست محسوب می شود، اظهار کرد: 
همین موضوع ما را راهنمایی می کند که چه 
کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی 

باشد که حمایت مالی و حقوقی کند.
به  بازنگری  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
تابلوی خصوصی سازی به این که چه باید کرد 
کمک می کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک 
می کند که اشکال در ساختارها بوده و یا در 
رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد هرچقدر 
نخواهد  اتفاقی  کنند  تغییر  مدیران  که  هم 
افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید 

اصالح شوند. باید بررسی شود که آیا ...

منفی  رشد  خطر  اینکه  بیان  با  یاسوج  جمعه  امام 
ارائه  با  دولت   گفت:  است  جدی  کشور  در  جمعیت 
اقتصادی در مسکن، استخدام، اشتغال و  مشوق های 
ازدواج  و  فرزندآوری  برای  یارانه  تخصیص  همچنین 
گام اساسی بر دارد. آیت اهلل سید نصیر حسینی اظهار 
جمعیت  منفی  رشد  به  نسبت  خطر  داشت:احساس 
شاهد  شود  مشاهده  منفی  رشد  اگر  و  بوده  جدی 
ضرر در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می شویم. 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
تصریح کرد: تک فرزندی رشد منفی جمعیت محسوب 

می شود و رشد زمانی است که یک خانواده ...

امام جمعه یاسوج هشدار داد:

2

2

2 4

عضو شورای شهر دهدشت عنوان کرد؛

۵۵۰ تن قیر رایگان دولتی
 در اختیار شهرداری دهدشت

 قرار گرفت

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس کهگیلویه و بویراحمدگفت:

شهرداری یاسوج در حوزه فرهنگی
 بسیار ضعیف عمل می کند

قرار است
 تصمیم های سخت بگیریم 

2

2

فرونشست زمین در کهگیلویه و بویراحمد؛

تهدیدی خاموش 
اما جدی

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 13:۰۰ – 11:۰۰ 
با شماره تلفن 86۰92988 - ۰21 داخلی 11۵  سرکار خانم یوسفی تماس حاصل نمایند
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شرکت صنایع  پتروشیمی دهدشت ) سهامی عام(  نوبت سومشرکت صنایع  پتروشیمی دهدشت ) سهامی عام( 

شناسه آگهی ؛  1316926  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 

جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي

 شماره ۰۰/ ۰۰۵9/ 44۵           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعمیر و اصالحیه هاي واحدهاي بهره برداري،تقویت فشار و تزریق گاز و نمك 

زدایي منطقه گچساران 2و1شماره مناقصه )00/ 059/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه تاریخ 25/ 02/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه 5 نفت وگاز (- 

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

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

    02/ 03/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      17/ 03/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

474/ 914/ 599/ 60 ریال برآورد کارفرما

000/ 000/ 030/ 3 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان 360 روز  و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت  دوم

خانوادههمسر
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غفلت از چشم ها در پاندمی کرونا
 ضعف بینایی کودکان را جدی بگیرید

پاندمی کرونا با عارضه های گوناگونی همراه بوده 
است که شاید برخی از آنها را چندان جدی نمی 
گیریم. به طوری که بینایی و ضعف دید کودکان، 

یکی از همین عوارض است.
عارضه های  با  جهان،  در  کرونا  ویروس  شیوع 
از  برخی  که  است  بوده  همراه  زیادی  جسمانی 
آنها مربوط به همان دوران بیماری بود. اما، برخی 
از عوارض این ویروس، در گذر زمان خودش را 
از  یکی  بینایی،  در  ضعف  که  می دهد  نشان 
بینایی  سالمت  که  است  عارضه هایی  مهم ترین 
کودکان را تهدید می کند و بعضاً، والدین متوجه 
محمد  ارتباط،  همین  در  نمی شوند.  مشکل  این 
شایع ترین  گفت:  قرنیه،  تخصص  فوق  سلیمانی 
ایجاد  چشم ها  در  کرونا  ویروس  که  عالئمی 
این  جمله  از  که  است  ملتحمه  التهاب  می کند، 
نشانه ها می توان به قرمزی، سوزش، درد و ترشح 
را  اغلب هر دو چشم  اشاره کرد که  در چشم ها 
پریدن  سوزش،  چشم،  خارش  می کند.  درگیر 
پلک، متحرک شدن کلمات روی صفحه نمایش 
رایانه و…، نشانه هایی از نزدیک بینی است که 
در دوران شیوع کرونا و خانه نشینی بیشتر هم 
از  نرفتن  بیرون  دور،  راه  از  آموزش  است.  شده 
نشستن طوالنی مدت  و  قرنطینه  دلیل  به  خانه 
بینی  نزدیک  که  هستند  عواملی  تلویزیون  پای 
در دوران کرونا را افزایش داده اند. به طوری که 
از  بیش  کرونا  دوران  در  خانه نشینی  پیامدهای 
همه کودکان را به عارضه نزدیک بینی مبتال کرده 
چین  کشور  از  داده هایی  مثال  عنوان  به  است. 
نشان می دهند که نزدیک بینی به وضوح افزایش 
تا ۱۲ ساله  یافته است. ۱۲۰ هزار دانش آموز ۶ 
دچار این عارضه شده اند. مشکل نزدیک بینی در 
برابر شده است. در  نیز 3  تا ۸ ساله  کودکان ۶ 
ایران نیز، بچه ها در دوران آموزش مجازی، مدام 
با مونیتور و لب تاپ و…، سر و کار داشته اند و 
ما از سالمت چشم های آنها غفلت کرده ایم. این 
در حالی است که بینایی و دید مناسب کودکان، 
نقش مؤثری در کسب موفقیت های آنها دارد. در 
این  متوجه  پزشکان،  چشم  از  برخی  با  گفتگو 
واقعی می شویم که مراجعات کودکان در سنین 
و  است  یافته  افزایش  پزشک،  چشم  به  مدرسه 
مجازی  آموزش  دوران  آن،  دالیل  از  یکی  شاید 
بوده است که بچه ها مدام با لب تاپ و گوشی و 

رایانه در ارتباط بوده اند.

دولت در توانمندسازی خصوصی  
کارنامه قابل قبولی نداشته است 

در  دولت  می کنم  اعتراف  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
واگذاری  و  اهلیت  سنجی  و  خصوصی سازی  توانمندسازی 
»سید  است.  نداشته  قبولی  قابل  کارنامه  فساد،  بدون 
بین الملل  رویداد  نخستین  در  شنبه  روز  خاندوزی«  احسان 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران در محل سالن اجالس سران 
بودجه ۱4۰۱ و مصوبه  قانون  بر اساس  اظهار کرد:  تهران  در 
شد،  برگزار  قبل  هفته  چند  که  واگذاری  هیات  جلسه  اولین 
دولت  با درصدهای مختلف سهم  دولتی  امسال ۱۸۷ شرکت 
وجود  دولت  سهام   ۱۰۰ تا  گرفته  درصد  چهار  تا  سه  از  که 
دارد، همچنین 3۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار 
واگذاری قرار دارد. وی ادامه داد: ابالغ سیاست های اصل 44 
قانون اساسی در سال های ۸4 و ۸5 توسط مقام معظم رهبری 
قانون اجرای سیاست های کلی در سال ۸۷ توسط  و تصویب 
مجلس شورای اسالمی صورت گرفت و مطابق آن دسته بندی 
فعالیت های اقتصادی حاکمیت به گروه های دو و سه انجام شد.

سیاست گذاری  و  قانونی  رویه های  تنظیم  افزود:  خاندوزی 
اهداف  بر  بیشتر  بنگاه داری و تمرکز  از  به منظور خروج دولت 
سیاست گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش 
مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش 
خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر 
شرکت های دولتی اصالح شود. در این صورت، در مجموع رشد 
و رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد. وی در ادامه به  رشد 
ارزش بازار سرمایه در ۱5 سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: 
می کنم  اعتراف  و  یافته  ارتقا  سرمایه  بازار  توان  بین،  این  در 
و  اهلیت  سنجی  و  خصوصی سازی  توانمندسازی  در  دولت 

واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.
این  در  و  امروز  کرد:  تصریح  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
واگذار شده دولت  تمام شرکت های  نشست تالش کردیم که 
مجموعه  بگیرند.  قرار  بازخوانی  مورد  گذشته  سال های  در 
شاخص های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری 
مدنظر سیاست گذاران باشد و با بهره گیری از تالش ۲5 سال 
اقتصاد  آینده  مسیر  تغییر  بتوانیم  خارجی  تجارب  و  گذشته 
می رسد  نظر  به  دهیم.  ادامه  گذشته  از  عبرت آموزی  با  ایران 
ریل گذشته وافی برای سیاست گذار نبوده و اگر می خواهیم در 
تغییر دهیم. وی  را  باید مسیر پیش رو  بایستیم  نقطه دیگری 
تاکید کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری های دولتی وجود 
دارد؛ باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی 
نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه ها، نه بنگاه ها بهره ور شدند 
و نه اینکه پس از واگذاری ها رصد و پایشی صورت می گیرد. 
در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده می شود. گویا صرف تغییر 
مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل 
واگذار  بنگاه های  در  کارآمدی  و  بهره وری  که  حالی  در  کند، 
واگذاری ها  روند  در  باید  بنابراین  است،  نیافته  افزایش  شده 

تجدید نظر شود.
مشکالت پیچیده استانی و شهرستانی

 با سفرهای رییس جمهور حل می شود
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی گفت: در سفر 
استانی رییس جمهور مدیران از نزدیک مشکالت و چالش های 
استانی  پیچیده  مشکالت  از  برخی  و  کردند  رصد  را  منطقه 
زاده  محمود  جالل  می شود.  حل  سفرها  این  با  شهرستانی  و 
در مورد سفرهای استانی  رئیس جمهور و مسئولیت پذیری 
مدیران استانی گفت: در سفر رییس جمهور  به استان ها جنب و 
جوشی در میان مدیران ایجاد می شود البته باید نحوه پیشرفت 
مصوبات این سفر در ماه های آینده رصد شود و دولت با تیم 
قوی، مصوبات این سفرها را  پیگیری کند این امر می تواند در 
توسعه زیر ساخت های استانی موثر باشد. نماینده مردم مهاباد 
در مجلس بیان داشت: برای اینکه مصوبات سفر به نتیجه برسد 
سفر  مصوبات  رصد  تیم  باید  شوند  پذیر  مسئولیت  مدیران  و 
اعتبارات  و  انجام پروژها حاضر شوند  رییس جمهور در محل 
هزینه شده را محاسبه کنند این موضوع  باعث حرکت و پویایی 
در مدیران استانی می شود و از این جنبه دستاورد سفر بسیار 
مطلوب است.  محمود زاده خواهان افزایش مدت سفر رییس 
جمهور به استان ها شد و گفت: سفر یک روزه رییس جمهور 
به استان ها با عجله انجام می شود و نیاز است که نمایندگان 
اصناف و مردم مشکالت و پیشنهادات خود را مطرح کنند  اگر 
این موضوعات مطرح  اداری  استانی در شورای  چه در جلسه 
می شود اما حضور تولید کنندگان و نخبگان برای بیان مسائل 
منطقه می تواند در تسریع حل مشکالت مهم باشد.   نماینده 
آذربایجان غربی  به  تشریح سفر ریس جمهور  با  مهاباد  مردم 
بیان داشت: استان مرزی آذربایجان غربی از نظر شاخص های 
توسعه مخصوصا در حوزه آموزش، بهداشت و درمان و راه در 
سطح مطلوبی نیست و این سفر می تواند در تقویت زیر ساخت 
با  وی  باشد.  موثر  درمانی  و  عمرانی  مختلف  های  های حوزه 
رستم  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  نوری  یوسف  سفر  به  اشاره 
قاسمی وزیر راه و شهر سازی به شهرستان مهاباد گفت: در این 
سفر استانی دو وزیر از نزدیک مشکالت و چالش های منطقه 
اقدامات میدانی در رفع مشکالت موثر  را رصد کردند مسلما 
است چون برخی از مشکالت پیچیده استانی و شهرستانی با 

سفرهای استانی  رییس جمهور حل می شود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ با کتاب سالمتیم 

رئیس جمهور در همایش خصوصی سازی در اقتصاد ایران  عنوان کرد؛

قرار است تصمیم های سختی بگیریم

در  است  قرار  این که  بیان  با  جمهور  رئیس 
گفت:  بگیریم،  سختی  تصمیم های  کشور 
شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه 
ما را به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است 

رهنمود می کند.
همایش  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
سازی  خصوصی  بین المللی  رویداد  نخستین 
این  امیدوارم  کرد:  اظهار  ایران،  اقتصاد  در 
قانون  و  تصمیم گیری  برای  را  راه  همایش 
گذاری با استفاده از تجربیات گذشته فراهم 
و  اقتصادی، صاحب نظران  فعاالن  برای  کند. 
اساتید دانشگاه کاری که تاکنون انجام شده 
چیزی  به  نسبت  نگاه  با  اما  است،  روشن 
اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  شده  انجام  که 

محسوب می شود.
است که  روشن  برای همگان  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است 
مشکالت زیادی دارد. همچنین برای همگان 
باید بر اساس قانون اساسی  روشن است که 

 44 اصل  بر  اساسی  قانون  در  و  کنیم  عمل 
تاکید شده است.

اظهار  توسعه  برنامه های  به  اشاره  با  رئیسی 
شده  تاکید  توسعه  برنامه های  همه  در  کرد: 
بلکه  باشد  متصدی  نباید  دولت  که  است 
باشد  حمایت گر  و  نظارت گر  هدایتگر،  باید 
در  باید  بخواهد موفق شود  و چنانچه دولت 
و  دخالت ها  در  نه  کند  عمل  مورد  سه  این 

تصدیگری ها.
وی با بیان اینکه چه باید عمل می شد و چه 
که  آنچه  و  باشد  باید  آنچه  بین  تفاوت  شد، 
همین  کرد:  اظهار  می شود،  محسوب  هست 
موضوع ما را راهنمایی می کند که چه کاری 
باشد  نباید متصدی  انجام داد. دولت  باید  را 

که حمایت مالی و حقوقی کند.
به  بازنگری  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
تابلوی خصوصی سازی به این که چه باید کرد 
کمک می کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک 
می کند که اشکال در ساختارها بوده و یا در 

رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد هرچقدر 
نخواهد  اتفاقی  کنند  تغییر  مدیران  که  هم 
افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید 
اصالح شوند. باید بررسی شود که آیا ساختار 
متناسب  و  خیر  یا  است  شده  چیده  درست 
چرا  که  سوال  این  به  باید  ماموریت  این  با 
که  آنچنان  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست 
مورد نظر سیاست گذار بود عمل نشده پاسخ 
داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه گذاران 

سوال کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟
وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست 
ذیل اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، 
میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ 
می شود  گفته  اوقات  از  بسیاری  که  چرا 
دولت  اما  گرفته،  صورت  سازی  خصوصی 
آن  نمونه  که  دارد  حضور  بی تابلو  یا  تابلو  با 
برخی  اجتماعی،  تامین  سازمان  به  واگذاری 
این  که  است  شهرداری ها  برخی  و  بانک ها 
عناوین  با  دولت  تصدیگری  تداوم  موضوع 

دیگر محسوب می شود.
اعالم  اگر بخش خصوصی  داد:  ادامه  رئیسی 
کرد که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است 
ایرادی ندارد، اما اگر اعالم کند میدان برای 

این بخش وجود ندارد این ایراد دارد.

به دولت آمدیم تا بستر فسادزا را 
اصالح کنیم

رئیس جمهور با تاکید بر این که دولت نباید 
متصدی باشد، اظهار کرد: باید حتما به بخش 
خصوصی واقعی میدان داده شود. باید بررسی 
شود موانع چیست و این موانع برطرف شود. 
روستاهای  و  شهرها  به  که  سفرهایی  در 
تعطیل  کارخانه ها  که  می بینم  دارم  مختلف 
پیاز  و  سیب زمینی  انبار  به  سالن ها  و  شده 
که چه  بررسی شود  باید  است.  تبدیل شده 
ساخته  قضاییه  قوه  در  پرونده ها  که  کنیم 
فسادزا  بستر  تا  آمده ایم  دولت  به  ما  نشوند. 
را اصالح کنیم تا اصال پرونده ای ساخته نشود 

که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور ۰.4 
علل  باید  کرد:  اظهار  است  بوده  درصد  یک 
این موضوع بررسی شود و دید که تحقق رشد 
اقتصادی در حد یک آرمان باقی می ماند و یا 

قابل انجام است.
اقتصادی دو  این که رشد  بر  تاکید  با  رئیسی 
پایه افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره وری 
که  کنیم  چه  دید  باید  کرد:  تصریح  دارد 
سرمایه گذار احساس امنیت کند این موضوع 
نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم 

باید اعمال شود.
واگذار  کارخانه  آنکه  از  پس  داد:  ادامه  وی 
می شود دولت بخش خصوصی را رها می کند 
زمان وظیفه دولت  آن  در  تازه  در حالی که 
و  ناظر  یک  کثرت  در  باید  و  می شود  شروع 
سازوکار  بنابراین  شود؛  عمل  وارد  حامی 
عدم  شود.  تنظیم  باید  نگاه  این  با  متناسب 
موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار 
که  دید  باید  و  ندارد  خوبی  پیام  است  شده 
پیام های مثبت  به  منفی  پیام های  چه کنیم 

تبدیل شود.
عبرت   دنبال  ما  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
از  گرفتن  عبرت   با  باید  هستیم  گرفتن 
گذشته، آینده را ترسیم کرد چه در حمایت 
توانمندسازی  در  چه  و  خصوصی  بخش  از 
افراط  دچار  نباید  دیگر  طرف  از  بخش.  این 
و تفریط شویم نگاه باید واقعی باشد و بایدها 
و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد. بر این 
باشند  ملتزم  باید  همه  نیز  نبایدها  و  بایدها 

و بیش از همه دولتمردان باید ملتزم باشند.
وی با بیان این که برخی گمان می کنند اگر 
کل  شود  مشکل  دچار  سازی  یک خصوصی 
موضوع  این  متوقف شود، گفت:  باید  فرآیند 
اصالح  باید  کشتی  این  بلکه  نیست  درست 
و  دانشگاه ها  از  باید  راستا  این  در  و  شود 
فعاالن اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته 
شود. این موضوع مورد تاکید بنده است که 
اما  می شود  محسوب  صاحبنظر  کسی  هر 
نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا 

به نقطه مشترک برسیم.
کشور  در  است  قرار  این که  بیان  با  رئیسی 
کرد:  اظهار  بگیریم،  سختی  تصمیم های 
اما  نباشند،  موضوع  این  موافق  برخی  شاید 
اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی 
ندارد ما را رهنمود می کند به افق روشنی که 

پیش روی اقتصاد است.

کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
بانکی  تسهیالت  موضوع  به  اشاره  با 
نفر   ۲۰ را  تسهیالت  درصد   ۸۰ گفت: 
ابربدهکار بانکی اخذ کرده اند، از این رو 

ضرورت دارد به این مسئله ورود شود.
 در جلسه ای که با حضور رئیس سازمان 
بازرسی، قائم مقام و معاون اقتصادی و 
بازرسان معاونت اقتصادی این سازمان 
لزوم  بر  خدائیان  اهلل  ذبیح  برگزار شد، 
کالن  موضوعات  به  معاونت  این  ورود 
بانک ها تاکید کرد و خطاب به بازرسان 
گفت: شما عالوه بر اینکه حوزه وسیع 
برعهده  جامعه  در  را  تأثیرگذاری  و 
دارید از اختیارات کامل برای نظارت و 
بازرسی برخوردارید و نمی توانید بگویید 
اختیار نداشته ام بر این اساس ضرورت 
بانک ها  کالن  موضوعات  به  که  دارد 

ورود داشته باشد.
اینکه  اعالم  با  نشست  این  در  وی 
نکته  این  نیست  کم  بانک ها  مشکالت 
کشف  که  داد  قرار  اشاره  مورد  هم  را 
فسادهاد بانکی به دلیل سروکار داشتن 

با پول سخت و دشوار نیست.
در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
معاونت  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  ادامه 
اقتصادی، سربازرس و تمامی همکاران 
در  حاضر  افراد  به  معاونت خطاب  این 
این نشست گفت: بدون شک زحماتی 
که شما می کشید نزد خداوند محفوظ 
خلوص  با  زیرا  خداست،  با  اجرش  و 
اید  انداخته  به دردسر  را  نیت خودتان 
تا برای احقاق حق و اجرای عدالت به 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

کمک کنید.
کرد  اشاره  هم  نکته  اینکه  به  خدائیان 
قاضی عملکردمان  باید خودمان  ما  که 
باشیم و تاکید کرد که باید ببینیم چه 
نمره ای به خودمان می دهیم اگر خوب 
عمل کنیم و در کارهایمان نیز اخالص 
داشته باشیم، حتی اگر کسانی بخواهند 
علیه ما جوسازی کنند، خداوند متعال 
آبروی ما را حفظ و به عزت ما می بخشد.

به  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  بانک ها  تعدد 
کشف  برای  موضوع  این  به  توجه  با 
باید  بانکداری  و  بانک  حوزه  انحرافات 
به سراغ مسائل اصلی رفت نه اینکه با 

مسائل جزئی خودمان را سرگم کنیم.
اقتصادی  معاونت  از  همچنین  وی 
جای  به  خواست  بازرسی  سازمان 
چند  جزئی،  موضوع   3۰ به  پرداختن 
را  بانک ها  اساسی  و  مهم  مسئله 
مشخص کند و در سال جاری فقط بر 

روی این مسائل کالن متمرکز باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی 
بنگاه داری  را  بانکی  نظام  مشکالت  از 
بر  خواست  بازرسان  از  و  کرد  عنوان 
موضوع  و  کرده  تمرکز  موضوع  این 
بنگاه داری بانک ها که آن ها را از هدف 
با  و  بررسی  می دارد  باز  خود  اصلی 
خصوص  این  در  سوءجریان  هرگونه 

برخورد شود.
وی یکی دیگر از موضوعاتی را که مورد 
تاکید قرار داد این بود که بررسی شود 
در  خود  وظایف  به  مرکزی  بانک  آیا 
راستای اجرای قانون ششم توسعه عمل 
کرده و این را هم متذکر شد که نیازی 
الحسنه  قرض  وام های  پرداخت  نیست 
این  به جای  بررسی شود  ۱5 میلیونی 
موضوعات، وضعیت پرداخت تسهیالت 
به ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید و 
است  بوده  جریاناتی  سو  آیا  که  ببیند 

یا خیر؟
از  برخی  اینکه  بر  تاکید  با  خدائیان 
اقدامات بانک ها باعث وارد شدن خدشه 
به اقتصاد کشور شده، گفت: چه دلیلی 
دارد که بانک ها در خرید زمین، ساخت 

و ساز برج و… فعالیت داشته باشند؟
وی متذکر شد: اگر به صورت ریشه ای 
با برخی از انحرافات برخورد و مقصرین 
معرفی  قضائی  مراجع  به  و  شناسایی 
اعمال  آن  ارتکاب  از  دیگران  شوند، 

مغایر قانون خودداری خواهند کرد.
کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 

افراد  شناسایی  لزوم  بر  همچنین 
که  بانکی  حوزه  تجربه  با  و  توانمند 
گرفتن  قرار  برای  اند  شده  بازنشست 
در کنار بازرسان اقتصادی تاکید کرد و 
این را هم گفت که می توان با استفاده 
و  بانک  مسلط  افراد  ظرفیت های  از 

بانکداری سوءجریانات را کشف کرد.

لزوم ورود معاونت اقتصادی 
سازمان بازرسی به معوقات بانكی 

بانك های خصوصی
کشور  کل  بازرسی  سازمان  مقام  قائم 
بازرسان  از  نشست  این  جریان  در  نیز 
در سال  که  اقتصادی خواست  معاونت 
بانک ها  به موضوع عدم حمایت  جاری 
کنند  ورود  نیز  تولیدی  واحدهای  از 
تولیدی  واحدهای  اکثر  کرد  تاکید  و 
نگرانی هایی  بانکی  سیستم  به  نسبت 
در  بانک ها  از  برخی  اقدامات  که  دارند 
بازپس گیری تسهیالت منجر به  نحوه 

تعطیلی واحدها می شود.
معاونت  ورود  لزوم  رحمانیان  احمد 
معوقات  به  بازرسی  سازمان  اقتصادی 
مورد  نیز  را  بانک های خصوصی  بانکی 
تاکید قرار داد و این را هم گفت که ۸۰ 
ابربدهکار  نفر   ۲۰ را  تسهیالت  درصد 
بانکی، اخذ کرده اند از این رو ضرورت 
که  کنید  ورود  مسئله  این  به  دارد 
پرداخت تسهیالت و  آیا  مشخص شود 
اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام 

شده یا خیر.
بانک ها،  مالیاتی  بدهی های  به  ورود 
تدوین  الکترونیکی،  نظارت  پیگیری 
برنامه ای سراسری برای ورود به مسائل 
کالن بانکی از دیگر موضوعاتی بود که 
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر 

ضرورت توجه به آنها تاکید کرد.
در جریان این نشست برخی از بازرسان 
معاونت اقتصادی به تشریح پرونده های 

مهم این معاونت پرداختند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد؛

8۰ درصد تسهیالت بانکی را 
 2۰ نفر دریافت کرده اند

شناسه آگهی ؛  1319168  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره ۰۰/ ۰62/ 44۵           

 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به ایمن سازي خطوط لوله”16 نفت ارسالي      

بي بي حكیمه یك به گوره و”6 گاز آغارداالن به بي بي حكیمه یك )از بي بي حكیمه یك تا ورودي 
فنس گوره(  به شماره مناقصه ) 00/ 062/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

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

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

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 03/ 03/ 1401  مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 
برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( رتبه بندي از سازمان برنامه و بودجه استان ها) حداقل پایه 5 نفت وگاز(- اصالت گواهینامه ازسامانه 

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

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

    11/ 03/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      25/ 03/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

031/ 811/ 733/ 58 ریال برآورد کارفرما

552/ 690/ 936/ 2 ریال بصورت ضمانتنامه بانكينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانكاري

مدت اولیه پیمان 6 ماه  و تعدیل پذیر   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت  اول


