
هرگونه بحث در خصوص افزایش 
قیمت حامل های انرژی شایعه است

برای 73 میلیون و سیصد هزار نفر 
یارانه واریز شد

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: نه 
مجلس مجوزی برای افزایش قیمت حامل های انرژی داده است 
با اشاره به  نیاسر،  و نه دولت چنین قصدی دارد. مالک شریعتی 
مطالب منتشر شده در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی 
بیان کرد: تعیین قیمت های حامل های انرژی  در الیحه بودجه 

سنواتی صورت می گیرد. بودجه ۱4۰۱ نیز بدون هیچ...

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مجموع برای ۷۳ میلیون 
و سیصد هزار نفر در دور اول براساس اسناد و مدارک یارانه واریز 
شده است. حجت اهلل عبدالملکی در نشست هم اندیشی نمایندگان 
وضعیت  آخرین  درخصوص  نظام  کلی  سیاست های  اجرای  برای 
جلسات  تمامی  در  جمهور  رئیس  گفت:  یارانه ها  تخصیص  نحوه 

دولت با وزرا بر رفع مشکالت و تامین معیشت مردم تاکید ...
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۹۵ درصد آتش سوزی های 
مراتع عامل انسانی اعالم شد

آبله میمونی؛ 
بیماری بازپدید با گسترش 

بیش از حد انتظار
 در جهان

 در اجرای طرح نهضت ملی مسکن؛

استانداران
 آستین ها را باال بزنند

میلیون  در ساخت چهار  دولت  عزم  به  توجه  با 
انتظار  آینده،  سال  چهار  طی  مسکونی  واحد 
می رود استانداران به عنوان رئیس شورای مسکن 
از  یکی  اجرای  در  را  پررنگ تری  نقش  استان ها 

مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم ایفا کنند.
استانداران در واقع باید پیش قراوالن اجرای طرح 
است  موضوعی  این  باشند.  مسکن  ملی  نهضت 
راه  وزیر  رئیس جمهوری،  اخیر   روزهای  در  که 
تاکید کرده اند.  بر آن  او  و شهرسازی و معاونان 
مسکن  شورای  رئیس  استانداران  قانون،  طبق 

استان هستند و مسئولیت تامین مسکن...

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو   
قشرهای  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای 
استفاده  خدمات  از  کمتر  جامعه  درآمد  کم 
گفت:  دارند،  کمتری  مالی  توان  و  می کنند 
قشرهای  که  باشد  به گونه ای  یارانه   پرداخت 

کم درآمد یارانه بیشتری دریافت کنند.
یارانه ها  عادالنه سازی  درباره  قادری  جعفر 
هدفمندی  قانون  که  ابتدا  همان  از  افزود: 
پرداخت  یارانه  همه  به  شد  مطرح  یارانه ها 
مطرح  بحث  این  پیش  سال های  در  کردند 
به  نیازی  جامعه  پردرآمد  گروه های  که  بوده 
این یارانه ندارند و پرداخت یارانه به این گروه 
چندان موضوعیتی ندارد اما از آنجایی که بار 
این  پیشین  دولت های  است  داشته  سیاسی 

الزام و تکلیف قانونی را اجرایی نکردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 
کرده  هدفگذاری  را  دهک  یک  دولت  اکنون 
یکسری  کند.  حذف  را  دهک  یک  این  که 
باالی درآمدی  افراد ممکن است جزو دهک 
مانند  مختلف  عناوین  به  اما  نباشند  جامعه 
و  اموال  اینکه  و فروش، سفر خارجی،  خرید 
دارایی دیگران به نام آنهاست، کارپرداز برخی 
ادارات یا شرکت ها هستند، پول های دیگران 
به حساب آنها وارد یا خارج می شود از گروه 

یارانه بگیران حذف شده اند.
قادری بیان کرد: برای اینکه حق و حقوق این 
افراد تضییع نشود و فرصتی برای آنها فراهم 
شود بار دیگر آنهایی که استحاق دارند بتوانند 
یارانه دریافت کنند این فرصت داده شده که 
بود  آنها  با  اگر حق  اعتراض کنند و  آنها هم 
آنها  یارانه  بودند،  یارانه  دریافت  مستحق  یا 
برقرار شود. قادری افزود: قشرهای کم درآمد 
و  می کنند  استفاده  خدمات  از  کمتر  جامعه 
هم  بنابراین  دارند.  هم  کمتری  مالی  توان 
پرداخت  هم  و  باشد  تصاعدی  باید  مالیات 
یارانه  به گونه ای باشد که قشرهای کم درآمد 
فرد  چقدر  هر  کنند.  دریافت  بیشتری  یارانه 
بگیرد  قرار  پایین تری  درآمدی  دهک  در 
میزان دریافتی وی از یارانه  بیشتر می شود و 

فرمول های یارانه ای و مالیاتی را بر...

سوزی  آتش  افزایش  به  اشاره  با  کهگیلویه  فرماندار 
ها  بررسی  گفت:  شهرستان  این  مراتع  سطح  های 
حکایت از آن دارد که ریشه ۹۵ درصد آتش سوزی 
های منابع جنگلی و مرتعی منطقه عامل انسانی است.

جمع  در  یکشنبه  روز  موسوی  عبدالعزیز  سید   
اصحاب رسانه با اشاره به آتش سوزی مراتع و مزارع 
روستای دمهد اظهارداشت: میزان حریق در مراتع این 
شهرستان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری 
یافته است. وی بیان کرد: هر چند که مناطق بحرانی 
بینی شده  و بحث  آگاه سازی در  شهرستان پیش 

مناطق روستایی به جد دنبال می شود اما ...

فرماندار کهگیلویه عنوان کرد؛
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مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: 

۱۳ درصد جمعیت کهگیلویه 
فشار خون باال دارند

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

شهرداری یاسوج در حوزه فرهنگی
 بسیار ضعیف عمل می کند

یارانه  پرداختی به کاالها 
باید قابل رصد و کنترل باشند
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واحد های شن و ماسه ایجاد کرده اند ؛

فاجعه زیست محیطی
 در بویراحمد

تهاجم  با  دشمن  گفت:  کشور  کل  دادستان 
فرهنگی و اقتصادی و تحریم ها سعی دارد هویت 

مردم را بگیرد.
 اجالسیه شهدای حقوقدان غرب کشور با حضور 
دادستان کل کشور و به میزبانی استان کرمانشاه 
لرستان،  مرکزی،  همدان،  های  استان  حضور  و 

ایالم و کردستان برگزار شد.
گفت:  منتظری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
فضای معنوی و نورانی این مجلس کمک خواهد 
با ارواح شهدای گرانقدر  کرد که در درون خود 
پیمان ببندیم و خدا را بر این پیمان خود گواه 
از حافظین  و  راه شهدا  پویندگان  از  بگیریم که 

ارزشهای انقالب اسالمی و مردم باشیم.
امام  ایام شهادت  با تسلیت  دادستان کل کشور 
فرا رسیدن  گرامیداشت  نیز  و  )ع(  جعفر صادق 
حماسه غرور آفرین آزاد سازی خرمشهر و اشاره 
به رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس 
استان  مردم  برجسته  و  بارز  خصوصیت  افزود 
کرمانشاه و دیگر مناطق مرزی در دفاع از انقالب 
از  نظام و کشور در دوران دفاع مقدس بیش  و 
که  هایی  حماسه  و  است  نمایان  مناطق  سایر 
مردم این مناطق آفریدند خاتمه آن در عملیات 
زمینگیر  را  دشمن  که  بود  مرصاد  آفرین  غرور 
کردند و به ذلت و خواری کشاندند، این حماسه 

ها هرگز از خاطره تاریخ پاک نخواهد شد.
انقالب  دوران  در  مردم  نقش  به  اشاره  با  وی 
گفت: نقش مردم در پیدایش و استمرار انقالب 
بی بدیل است. در این مسیر عده ای بودند که 
در هدایت مردم نقش آفرینی کردند و آن ها را 

به سمت ارزش ها سوق دادند و آن علما بودند.
اختالف  زمان  در  علما  نقش  افزود:  منتظری 
افکنی دشمن در میان اقوام و مذاهب و رفع این 
اختالفات پررنگ تر است چرا که از بهره برداری 

های شوم دشمن جلوگیری می کند.
وی افزود: در طول تاریخ هیچگاه نقش مردم و 
رهبران و علما در پیدایش و استمرا یک انقالب 
به همین خاطر  و  است  نبوده  رنگ  پر  قدر  این 
دیده  دنیا  جای  هیچ  در  اسالمی  انقالب  نمونه 
نشده و نخواهد شد و اینها همه به برکت اسالم 

و شهدا است.
دیگر  به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  کل  دادستان 
انقالب  از  بعد  خصوصا  دشمنان  شوم  تحرکات 
و  فرهنگی  تهاجم  آنها  بارزترین  که  جنگ  و 
در طول  ما  انقالب  کرد:  تصریح  است  اقتصادی 
44 سال که با فراز و نشیب های فراوانی مواجه 
روشنگری  و  هدایت  آنها  همه  در  است،  بوده 
امام و مقام معظم رهبری و هدایتگری  حضرت 
های حکیمانه ایشان در کنار حضور ملت توانست 

از تمام گردنه های خطر عبور کند.

سال ها  این  تمامی  در  نیز  دشمن  افزود:  وی 
انقالب  به  زدن  ضربه  برای  ترفندها  تمامی  از 
این  از  بعد  یقینا  و  است  کرده  استفاده  مردم  و 
نیز دست نخواهد کشید. بنابراین جوان های ما 
باید با بصیرت دینی و انقالبی راه شهدا و حفظ 
ارزشهای انقالب را که سرمایه های بسیاری برای 

بدست آوردن آنها داده ایم را ادامه دهند.
های  گذاری  نشانه  از  یکی  داد:  ادامه  منتظری 
بنابراین  است.  جوانان  هویت  گرفتن  دشمن 
خود  دینی  و  مذهبی  ملی،  وظایف  به  جوانان 
عمل کنند و با روشن بینی به مقابله با دشمن 
بپردازند. بیشترین حربه و ضربه دشمن به جوان 
از آن  از طریق فضای مجازی است که  ما  های 
طریق هویت، اخالق و شرف جوانها را نشانه رفته 
است و می خواهد آن ها را به بی هویتی بکشاند.

ضربه  برای  دشمن  دیگر  جبهه  داد:  ادامه  وی 
زدن به نظام جبهه اقتصادی است و با تحریمهای 
دارد  تنگ کردن معیشت مردم قصد  و  ظالمانه 
و  فلسفه  و  دهد  قرار  نظام  مقابل  در  را  مردم 
اساس تحریم ها نیز همین است که مردم تحمل 
خود را از دست دهند. اما یقینا مردم با مقاومت 
خود درس بزرگی به دشمن خواهند داد چنانکه 
شهدای عزیز در جبهه جنگ همین کار را کردند.

همه  دادن  قرار  مخاطب  با  کشور  کل  دادستان 
ما شناخت  امروز وظیفه  تاکید کرد:  ایران  ملت 
از ن آنچه مهم و مسلم  برنامه هایش  دشمن و 

است بصیرت و آگاهی مردم است.
مسائل  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
اصالحات  شد:  یادآور  کشور  در  اخیر  اقتصادی 
شک  بدون  بود.  جامعه  ضروریات  از  اقتصادی 
به  نیز  را  مشکالتی  است  ممکن  اصالحات  این 
دنبال داشته باشد. این اصالحات در دولت قبل 
نیز مطرح بود و مقام معظم رهبری در آن دوره 
با  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  تشکیل  با 
و  مردم  اقتصادی  وضعیت  بر  قوا  سران  حضور 
سامان دادن به آن تاکید داشتند و نیز بر اصالح 
تنگاهای  و  بودجه  بانکی،  جمله  از  امور  برخی 
کار  متاسفانه  اما  کردند  تاکید  مردم  اقتصادی 

اساسی انجام نشد.
 منتظری گفت: وضعیت اقتصادی قابل دوام نبود 
و نیازمند اصالحات اساسی بود. اصالح اقتصادی 
نیز مشکالت خاص خود را دارد و باید تحمل کرد 
و از مدیران اقتصادی و دولتمردان نیز انتظار می 
و  مردم  به  آسیب  کمترین  با  را  اصالحات  رود 
خصوصا قشر ضعیف به سرانجام رسانند. بنابراین 
در  مدیران  هدایت  و  مردم  همکاری  و  تحمل 
انجام اصالحات و با کمترین آسیب می تواند به 

شکوفایی اقتصادی منجر شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
با بیان این که حدود ۸۰ درصد درآمد تبدیل به 
حقوق کارکنان می شود، متذکر شد: بهره وری 
نظام حکمرانی کشور منفی یک است و حتی 

صفر هم نیست. 
 میثم لطیفی روز یکشنبه در همایش تخصصی 
حکمرانی  پیشران  میانی؛  حلقه های  »جریان  
بررسی های  مرکز  میزبانی  به  که  مردمی« 
شد،  برگزار  کوثر  ساختمان  در  استراتژیک 
باید در جهت  اجرایی  تأکیدکرد: ساختارهای 

افزایش بهره وری کارآمد شوند. 
مقام  بیانات  به  اشاره  با  معاون رئیس جمهور 
اظهار  میانی«  »حلقه  درباره  رهبری  معظم 
داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر بر 
این است که اگر این نظام اداری حاکم باشد، 
در حکمرانی با مشکالت جدی روبه رو خواهیم 
الگوی  سمت  به  که  است  این  راه حل  و  شد 

حکمرانی خود برگردیم. 
مبتنی  را  لیبرال  جامعه  حکمرانی  لطیفی، 
و  بازار  یعنی  بورس  و  بیمه  بانک،  بر سه گام 
دولت های  بر  مبتنی  را  کمونیستی  حکومت 
سوم  خط  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مقتدر 
و  کمونیستی  نگاه  سیاسی  اقتدار  آن  شاید 
باشد  نداشته  را  لیبرال  نگاه  و  سوسیالیستی 
و  هستند  مهم  مردم  حکمرانی  این  در  اما 
اجتماعی حکومت  نهاد  در حکمرانی مردمی، 

اسالمی شکل گرفته که از مسجد شروع شد و 
باید به مسجد و الگوی خانواده برگردیم.

ما  حکمرانی  در  »بیت«  اینکه  بیان  با  وی 
قداست دارد، گفت: خانه خدا و کعبه نخستین 
»بیت« ساخته شده است که پیامبران از خانه 
خدا و قبل از آن از خانواده کار خود را شروع 

کردند.
لطیفی تأکید کرد: نیازمند بازسازی حکمرانی 
و نیازمند این هستیم که از ظرفیت جوانان به 

نحو شایسته در این زمینه بهره برداری کنیم.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 
شناخت آفرینی،  را  میانی  حلقه  ماموریت های 
جهت گیری ها و راهکار عملی برشمرد و گفت: 
مقام  و  باشد  متمرکز  باید  میانی  حلقه های 
تأکید  موضوع  این  روی  هم  رهبری  معظم 

ویژه ای دارند.
باید  میانی  »حلقه های  این که  بیان  با  لطیفی 
اظهار  کنند«،  ایجاد  کاری  برنامه  خود  برای 
ویژه  اهتمام  مسائل  حل  برای  دولت  داشت: 
مردم  مشارکت  نیازمند  کاری  هر  ولی  دارد 
است و دولت دست یاری به سوی حلقه های 
راهکار  مسائل  حل  برای  تا  کرده  دراز  میانی 
فضای  در  بتوانیم  با کمک شما  و  ارائه دهید 
آمده  وجود  به  مردمی  دولت  در  که  همدلی 
و بر اساس مدل حکمرانی خودمان مشکالت 

را حل کنیم.

 وزارت کشور برای تسریع و تسهیل در امور 
شهرداری ها  کارکنان  استخدامی  و  اداری 
به  پاسخگویی  و  کشور  دهیاری های  و 
آنان  استخدامی  و  اداری  نیازهای  به  موقع 
پیشنهاد  با  تا  کرد  درخواست  دولت  از 
امور  در  جمهور  رئیس  اختیارات  واگذاری 
اداری و استخدامی در حوزه شهرداری ها و 

دهیاری ها موافقت کند.
سازمان  و  کشور  وزارت  اینکه  به  توجه  با   
شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب 
دار  عهده  شهرداری  قانون   )۶۲( ماده 
هماهنگی،  ایجاد  نظارت،  جمله  از  وظایفی 
از  و  هستند  شهرداری ها  بر  و...  راهنمایی 
به  موقع  به  پاسخگویی  عدم  که  آنجایی 

این امر تبعاتی را به همراه خواهد داشت و 
همچنین با توجه به تسلط و اشراف وزارت 
کشور به امور شهرداری ها و دهیاری کشور، 
این وزارتخانه به استناد اصل )۱۲۶( قانون 
اختیارات رئیس  اساسی، پیشنهاد واگذاری 
جمهور در امور اداری و استخدامی در حوزه 
شهرداری ها و دهیاری ها به وزارتخانه مزبور 
در  تصویب  و  بررسی  مراحل  را جهت سیر 

هیأت وزیران ارایه کرده است.
 ۱4۰۰ از  بیش  گزارش،  این  براساس 
شهرداری و ۳۸ هزار دهیاری در کشور فعال 
است. پیشنهاد یاد شده اکنون در کمیسیون 
مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت 

بررسی می شود.

دادستان کل کشور:

دشمن با تهاجم فرهنگی و اقتصادی 
سعی دارد هویت مردم را بگیرد

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی  کشور:

بهره وری نظام حکمرانی کشور 
منفی یک است

دولت اختیارات خود در حوزه شهرداری ها و 
دهیاری ها را به وزارت کشور واگذار می کند
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شناسه آگهی ؛  1320575  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره 0۱/ 006/ 44۵           

شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به : تست هیدرو استاتیك ،توپکراني 

و ایمن سازي خط لوله 6 اینچ نفت سوالبدر از کیلومتر 11.5 تا بي بي حکیمه یك 
به طول 38.5 کیلومترشماره مناقصه )01/ 006/ 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( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه ۵ نفت وگاز (- وضعیت رتبه بندي ازسامانه ساجار استعالم 

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

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

    10/ 03/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      30/ 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

308/ 132/ 285/ 28 ریال برآورد کارفرما

000/ 260/ 414/ 1 ریال بصورت ضمانتنامه بانکينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري

مدت اولیه پیمان 150 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  اول
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد

ایجاد بیش ۱۹0 کیلومتر آتش بُر
 در جنگل های کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد 
از  بیش  آتش  خودکنترلی  و  جلوگیری  منظور  به  گفت: 
۱۹۰کیلومتر آتش بُر در مناطق حفاظت شده جنگلی استان 

ایجاد شده است.
اسالم جاودان خرد در جمع خبرنگاران افزود: با شروع فصل 
گرما  احتمال آتش سوزی های عمدی و سهوی در جنگل و 

مراتع افزایش می یابد.
برای  مناسب  تدابیر  اتخاذ   ، اساس  این  بر  ظهارکرد:  وی 
کاهش سطح  آتش سوزی ها و میزان خسارات به منابع ملی 
و نسل های آینده ، اقداماتی است که از سوی دستگاه های 

متولی باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد 
در  تراکتور  دستگاه  سه  با  بانان  محیط  کرد:  خاطرنشان 
 ۱۹۰ از  بیش  سردسیر  تا  گرمسیر  شده  حفاظت  مناطق 

کیلومتر آتش بر ایجاد کردند.
کوهستانی  عمدتا”  توپوگرافی  به  اشاره  با  خرد  جاودان 
مناطق تحت مدیریت محیط زیست در استان تصریح کرد: 
کوهستانی بودن اغلب مناطق استان باعث شده، در بیشتر 
موارد کار اطفا حریق با کندی و سختی فراوانی انجام گیرد، 
بنابراین اتخاذ اقداماتی که نقش خودکنترلی در آتش را ایفا 
نمایند ضروری بود .   وی ادامه داد: این اداره کل به منظور 
پیشگیری از گسترش آتش سوزی های احتمالی در مناطق 
جنگلی و مرتعی، ایجاد آتش بر را در دستور کار خود قرار 
در  بر  آتش  کیلومتر   ۱۹۰ از  بیش  راستا  همین  در  و  داد 
مناطق تحت مدیریت محیط زیست در ۲ حوزه گرمسیر و 
سردسیر ایجاد نموده و  محیط بانان همچنان روزانه مشغول 
ایجاد آتش برند . مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه 
و بویراحمد عنوان کرد: بی توجهی و سهل انگاری بعضی از 
افراد هنگام حضور در عرصه های جنگلی احتمال وقوع آتش 
سوزی در این عرصه ها را افزایش داده که با ایجاد آتش بر، 
امکان گسترش حریق های احتمالی تا حد قابل توجهی در 
این مناطق کاهش می یابد. جاودان خرد از مردم خواست که 
کشاورزان ضمن خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع 
رها  از  شده  حفاظت  مناطق  حاشیه  های  باغ  و  کشاورزی 
اثر  کردن شیشه و پالستیک در جنگل که ممکن است بر 
سوزی  آتش  ایجاد  باعث  خورشیدن  تابیدن  و  دما  افزایش 

شود، جدا خودداری کنند.

وجود ۵0 طرح گردشگری نیمه تمام 
در کهگیلویه و بویراحمد

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سرپرست 
از وجود ۵۰ طرح گردشگری  بویراحمد  استان کهگیلویه و 
نیمه تمام در این استان خبر داد. سعید طالبی پور، گفت: 
 ۷۰ گذاری حدود  سرمایه  با  طرح ها  این  فیزیکی  پیشرفت 
میلیارد تومان، بین ۱۰ تا ۹۰ درصد است. وی اظهار کرد: 
برای بهره برداری از این طرح های گردشگری 4۲۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است که با تکمیل و بهره برداری از آن ها 
۹۶۰ شغل ایجاد می شود. سرپرست میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
در حال پیگیری و رایزنی هستیم که از سه حوزه اعتباری 
الزم  اعتبار  ها  طرح  این  از  برداری  بهره  و  تکمیل  جهت 

اختصاص داده شود.

شنا در رودخانه ها و تاسیسات آبی 
کهگیلویه و بویراحمد ممنوع شد 

و  کهگیلویه  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
سدها،  مخازن  رودخانه ها،  در  شنا  ممنوعیت  از  بویراحمد، 
کانال های آبی، آب بندها و دیگر تاسیسات آبی استان، خبر 
همه  متاسفانه  گفت:  در جمع خبرنگاران  مصلح  آرش  داد. 
ساله شاهد شنیدن خبرهای ناگوار غرق شدن هموطنان و 
به  آبی  تاسیسات  و  استانی های عزیزمان در رودخانه ها  هم 
دلیل بی توجهی به هشدارها و تابلوهای شنا ممنوع و نادیده 
گرفتن خطرات شنا در این مناطق، بوده ایم که الزم است تا 
این  در  از شنا  و  را جدی گرفته  این موضوع  عزیزان،  همه 

گونه مناطق، جداً خودداری کنند. 
وی افزود: وجود دو سد کوثر و شاه قاسم، ۱4۰۰ کیلومتر 
دیگر  و  آبیاری  کانال های  همچنین  و  اصلی  رودخانه های 
تاسیسات آبی موجود در سطح استان و از طرفی گردش پذیر 
بودن استان کهگیلویه و بویراحمد، بروز خطر غرق شدگی را 
باال می برد که می طلبد تا نسبت به این موضوع، حساسیت 
بیشتری به خرج دهیم که البته شرکت آب منطقه ای بنابر 
اطالع رسانی ممنوعیت شنا  از جمله  اقداماتی  وظیفه خود، 
در دریاچه سدها، رودخانه ها و کانال های آبیاری و زهکشی، 
دهنده،  هشدار  عالئم  نصب  و  حادثه خیز  نقاط  شناسایی 
شنا  خطرات  با  مرتبط  تیزرهای  و  کلیپ ها  پخش  و  تهیه 
و خبرگزاری ها  و سیما  با صدا  مصاحبه  آبی،  تاسیسات  در 
و همچنین درج آگهی ممنوعیت شنا در روزنامه های محلی 
را انجام می دهد اما ضروری است تا همگان کمک کنند تا 
نگاه عمومی به این موضوع، بیشتر و اثرگذارتر از قبل شود 
و دیگر شاهد حوادث تلخ غرق شدگی در تاسیسات و منابع 

آبی استان نباشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد:

 سند 20۳0 
تیشه به ریشه هویت دینی جامعه است

زدگی  بویراحمد سیاست  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
را آفت پیشرفت می داند و گفت: سند ۲۰۳۰ تیشه به ریشه 
هویت دینی جامعه ما است. حجت االسالم و المسلمین سید 
و  برنامه ریزی  پژوهش،  معاون  با  نشست  در  حسینی  نصیر 
منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشت: سند۲۰۳۰ تیشه به ریشه هویت دینی جامعه 
و  استعمار  ترفندی که  و  توطئه   کرد:  عنوان  زند.وی  ما می 
است  این  به دنبال  گرفته اند  پیش  در  ما  مقابل  در  استثمار 
که هویت دینی جامعه ما را بزداید تا بتواند هویت مورد نظر 
خود را جا بدهد.امام جمعه یاسوج اجرای این سند را بنا به 
برای رشد و تربیت  تعبیر مقام معظم رهبری، مانعی بزرگ 
سبک  چارچوب  در  اندیشمند  و  وارسته،خالق  های  انسان 
بنیان  کار  این  با  افزود: دشمنان  و  دانست  اسالمی  ـ  ایرانی 
مهم خانواده که کانون اصلی تربیت انسان های شایسته است 
را نشانه رفته اند تا به اهداف شوم خود دست یابند.حسینی 
رسالت مهم تالشگران عرصه تعلیم و تربیت را در این برهه 
زمانی خطیر و سنگین برشمرد و تایید گفت: ایستادگی در 
برابر جریان نفوذ و انحراف و هویت بخشی به دانش آموزان در 
مدرسه متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی از مهم ترین وظایف 
متولیان تعلیم و تربیت است که این مهم با انجام کار جهادی، 
انقالبی و خالصانه توام با هوشیاری و حضور به موقع در بزنگاه 
ها محقق می شود. وی با بیان اینکه امروزه جنگ های نظامی 
پایداری برای استعمار و  اقتصادی هیچ نتیجه و دستاورد  و 
استکبار ندارد افزود: آنها از رویارویی با ملت های همیشه بیدار 
و آزاد بویژه مسلمان نا امید شده و رو به هویت زدایی دینی 
و فرهنگی در برابر این جوامع آورده اند تا بلکه بتوانند با این 
حربه به آنان تسلط یابند. حسینی از دست اندرکاران آموزش 
و پرورش استان خواست با تخصیص منابع ، تجهیزات الزم ، 
فضای آموزشی کافی و برنامه ریزی درست برای جبران عقب 
ماندگی ها در نظام تعلیم و تربیت بیش از پیش تالش کنند

۹۵ درصد آتش سوزی های مراتع 
در کهگیلویه عامل انسانی اعالم شد

فرماندار کهگیلویه با اشاره به افزایش آتش سوزی های سطح 
مراتع این شهرستان گفت: بررسی ها حکایت از آن دارد که 
مرتعی  و  جنگلی  منابع  های  سوزی  آتش  درصد   ۹۵ ریشه 

منطقه عامل انسانی است.
اصحاب  جمع  در  یکشنبه  روز  موسوی  عبدالعزیز  سید   
رسانه با اشاره به آتش سوزی مراتع و مزارع روستای دمهد 
اظهارداشت: میزان حریق در مراتع این شهرستان نسبت به 

سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
پیش  بحرانی شهرستان  مناطق  که  هر چند  کرد:  بیان  وی 
بینی شده  و بحث  آگاه سازی در مناطق روستایی به جد 
دنبال می شود اما گسترش  آتش سوزی  ها در مزارع و مراتع 

شهرستان همچنان وجود دارد.
موسوی بر لزوم  فرهنگسازی مداوم  در زمینه جلوگیری از 
آتش سوزی در مراتع، تاکید کرد و گفت: به  منظور جلوگیری 
و  آگاهی بخشی  مناطق  این  نگهداری  و  سوزی  آتش  از 

فرهنگسازی بیشتری باید انجام شود.
های  انجمن  ظرفیت  باید  کرد:  اضافه  کهگیلویه  فرماندار 
مردمی و همیاران طبیعت و سمن ها  در امر آموزش به نحو 
در  متخلفان  با  الزم  قانونی  برخورد  و  کرد   استفاده  احسن 

دستور کار قرار گیرد.
در  شده  داده  رخ  سوزی  آتش  مساحت   میزان  به  موسوی 
روستای دمهد اشاره ای نکرد ولی اظهار داشت : این سومین 

آتش سوزی سال جاری در کهگیلویه است.
هرساله با آغاز فصل تابستان و خشک شدن گیاهان مرتعی 
به  مراتع  در  سوزی  آتش  خطر  زنگ  هوا   دمای  افزایش  و 
صدا در می آید  و این مساله چند سالی است  که به دغدغه 
دوستداران محیط زیست و مسئوالن حوزه بحران شهرستان 

تبدیل شده است.

۱۳ درصد جمعیت کهگیلویه 
فشار خون باال دارند

مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: ۱۳ درصد از 
جمعیت باالی ۳۰ سال این شهرستان دارای فشار خون باال 
است. سید منصور تقوی روز یکشنبه در جمع اصحاب رسانه 
با اشاره به اجرای طرح غربالگری فشار خون اظهار داشت: تا 
کنون ۹ هزار و  ۱۳۹ نفر یعنی ۱۳ درصد جمعیت باالی ۳۰ 
سال  شهرستان به عنوان بیمار فشارخون باال شناسایی شده 

و تحت مراقبت هستند.
وی بیان کرد:  نیاز است افراد باالی ۳۰ سال جهت غربالگری 
فشارخون خود به نزدیکترین پایگاه سالمت و یا مرکز خدمات 

جامع سالمت محل سکونت خود مراجعه کنند.
مختلف شهرستان،  ادارات  پرسنل  فشارخون  تقوی سنجش 
میدان  در  فشار خون  غربالگری  و  ایستگاه سنجش  برپایی  
مرکزی دهدشت، بیمارستان امام خمینی )ره(، میادین اصلی 
از جمله  نمازجمعه  های  و مصلی  سایر شهرهای شهرستان 

برنامه ها در دست اجرا برای شناسایی افراد بیمار است.
انجام مداخله کارشناسان برای کاهش استفاده از نمک  وی 
پزنده  صنوف  آموزش  صنعتی،  و  سنتی  های  نان  تهیه  در 
و  بهداشت  های  خانه  در  مردم  عمومی  آموزش  شهرستان، 
نقاط  برخی  در  خانه  به  خانه  مراجعه  و  سالمت  پایگاههای 
شهرستان جهت غربالگری فشار خون افراد باالی ۳۰ سال را 
از دیگر برنامه های اجرا شده توسط مرکز بهداشت کهگیلویه 

در هفته فشار خون اعالم کرد.
تقوی اظهار کرد: سابقه خانوادگی، مصرف نمک، میزان چربی 
دیابت،  زیاد،  وزن  و  چاقی  دخانیات،  و  الکل  مصرف  خون، 
استرس و فشارهای ناشی از آن، سبک زندگی و عدم فعالیت 
فشار خون  به  افراد  ابتال  عوامل  ترین  از مهم  تحرکی  و کم 

باالست.
وی اضافه کرد: فشار خون اولیه سال ها بدون عالمت است 
و اکثر بیماران از بیماری خود اطالع ندارند و زمانی عالمت 
دار می شود که بر اندام های حیاتی مانند مغز، چشم، کلیه و 
قلب تاثیر گذاشته و به آنها آسیب رسانده لذا به همین دلیل 

فشار خون باال به عنوان قاتل خاموش شناخته می شود.

کهگیلویه  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
دستگاه ها  نظارت  خواستار  بویراحمد  و 
بر کیفیت مصالح ساختمانی شد و گفت: 
واحدهای  محیطی  زیست  فاجعه  خطر 

شن و ماسه بویراحمد را تهدید می کند.

شورای  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث 
دستور  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  فنی 
ماسه  و  شن  کارخانه های  وضعیت  کار 
ماسه  و  شن  کارخانه های  داشت:  اظهار 
منابع  حوزه  به  را  زیادی  خسارت های 

طبیعی و محیط زیست وارد کرده اند.
و  کارخانجات شن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بویراحمد  وضعیت  شهرستان  در  ماسه 
سوءاستفاده  کرد:  عنوان  ندارد  مناسبی 
عنوان  تحت  ملی  منابع  اراضی  از 
چالش  یک  به  استان  در  سرمایه گذاری 

تبدیل شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: ستاد مبارزه با کوه خواری 
تا  استان تشکیل شده  در  زمین خواری  و 
اراضی که تحت عنوان سرمایه گذاری در 
۲۰ سال اخیر واگذار شده اما اقدام خاصی 

صورت نگرفته بازگردانده شود.
برای  اراضی  این  کرد:  ابراز  حاجی زاده 
سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند میراث 
اما  شده  واگذار  سرمایه گذار  به  فرهنگی 
تغییر  سال ها  گذشت  از  پس  می بینیم 
در  را  موارد  این  که  شدند  داده  کاربری 
معتقدیم  که  چرا  دادیم  قرار  کار  دستور 

همه چیز باید در مدار قانون باشد.
مصالح  استانداردسازی  بر  تاکید  با  وی 
ساختمانی از جمله شن و ماسه گفت: در 
گذشته بهانه واحدهای شن و ماسه قیمت 
پایین مصالح بود االن که با مجوز و بدون 
باید  داده اند  افزایش  را  قیمت ها  مجوز 

اختیار  در  کیفیت  با  و  استاندارد  مصالح 
این  در  هم  بهانه ای  و  دهند  قرار  مردم 

زمینه نداشته باشند.
فنی  دفتر  اینکه  به  اشاره  با  حاجی زاده 
داشته  نظارت  ماسه  و  شن  واحدهای  بر 
شن  واحدهای  برداشت های  گفت:  باشد 
و ماسه در مسیر جاده یاسوج به سمیرم 
از  یکی  در  است،  کرده  وارد  آسیب هایی 
روستاها هم آنقدر برداشت صورت گرفته 
باغات روستا خالی شده و فاجعه  که زیر 

محیط زیستی صورت گرفته است.
ساختمانی  مصالح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارای  سی سخت  زلزله زده  شهر  در  پایه 
روی  بر  سی سخت  افزود:  بود،  مشکالتی 
دستگاه های  لذا  دارد  قرار  زلزله  گسل 
نظارتی وارد میدان شوند و نظارت جدی 

داشته باشند.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نباید 
نامرغوبی  تولید  ماسه  و  شن  واحدهای 
وفق  بر  چیز  همه  که  چرا  باشند  داشته 
و  شن  واحدهای  گفت:  است  آنها  مراد 
به  را  زیادی  بدون مجوز لطمه های  ماسه 
حوزه منابع طبیعی و محیط زیست وارد 

کرده اند.

به عزم دولت در ساخت چهار  با توجه 
سال  چهار  مسکونی طی  واحد  میلیون 
به  استانداران  می رود  انتظار  آینده، 
استان ها  مسکن  شورای  رئیس  عنوان 
از  یکی  اجرای  در  را  پررنگ تری  نقش 
مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم ایفا 

کنند.
پیش قراوالن  باید  واقع  در  استانداران 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشند. 
این موضوعی است که در روزهای اخیر  
رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و 
طبق  کرده اند.  تاکید  آن  بر  او  معاونان 
قانون، استانداران رئیس شورای مسکن 
استان هستند و مسئولیت تامین مسکن  
در استان ها و شهرهای کشور بر عهده ی 
آنهاست. در روزهای اخیر آیت اهلل سید 
در  رئیس جمهوری  ـ  رئیسی  ابراهیم 
سومین نشست شورای عالی مسکن به 
اهمیت نقش استانداران در طرح نهضت 
ملی مسکن  اشاره کرد. او استانداران را 
موظف کرد که ظرف یک ماه اراضی در 
اختیار دستگاه ها را تعیین تکلیف کرده 
و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی 

اعالم کنند.
وزیر  ـ  قاسمی  رستم  هم  گذشته  روز 
جلسه  در  کرد:  اظهار  شهرسازی  و  راه 
ریاست  به  مسکن  شورایعالی  آتی 
روند  استانداران  جمهوری،  رییس 
پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن را در 

اراضی، تعیین تکلیف  تامین  بخش های 
و  شده  معرفی  و  نام نویسی  متقاضیان 
طرح  واحدهای  اجرایی  عملیات  شروع 
ارایه خواهند کرد. از زمان تصویب قانون 
 ۱۷ در  مسکن  تامین  و  تولید  جهش 
ساخت  آن  هدف  که   ۱4۰۰ مردادماه 
مسکونی  واحد  میلیون  یک  سالیانه 
اما سرعت  ماه می گذرد   ۹ است حدود 
نبوده  انتظارات  حد  در  طرح  اجرای 
می رود  انتظار  خصوص  این  در  است. 
ناظر  عنوان  به  استان ها  مسکن  شورای 
با همکاری  و سیاست گذار در همکاری 
ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به 
عنوان بازوی اجرایی، قوی تر از قبل در 

پیشرفت این طرح عمل کنند.
آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن 
حاکی  از آن است که تا پایان خردادماه 
به استان ها برای تامین اراضی، پاالیش 
داده  فرصت  طرح  اجرای  و  متقاضیان 

شده است.
بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون 
وزیر راه و شهرسازی، اراضی یک میلیون 
ملی  نهضت  طرح  واحد  هزار   ۳۶4 و 

تامین شده  کاربری مسکونی  با  مسکن 
است. بیشترین تامین زمین در سیستان 
و بلوچستان و بوشهر و کمترین اراضی 
تهران  کرمان،  لرستان،  کردستان،  در 
تا  دارد  ضرورت  که  است  شده  تامین 

روند تامین اراضی سرعت یابد.
از ۳ میلیون  وی هم چنین گفت: بیش 
به  نیز  متقاضیان  از  نفر  هزار   ۷۰۰ و 
کارتابل استان ها معرفی شده اند تا روند 

پاالیش آنها تکمیل شود.

نهضت ملی مسکن در یك نگاه
تولید  جهش  قانون  گزارش،  بنابراین 
مسکن(  ملی  )نهضت  مسکن  تامین  و 
یکی   ۱4۰۰ مردادماه   ۱۷ مصوب 
سیزدهم  دولت  کالن  برنامه های  از 
دو  تلفیق  با  دولت  می شود.  محسوب 
طرح »نهضت ملی مسکن« و »اقدام ملی 
واحد  میلیون  دارد چهار  قصد  مسکن« 
کند.  احداث  سال  چهار  طی  مسکونی 
بانک ها موظف شده اند سالیانه ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به طرح جهش 
اختصاص دهند.  تامین مسکن  و  تولید 

محمودزاده  که  آماری  آخرین  طبق 
ارایه  ـ  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  ـ 
تعداد   ۱4۰۱ فروردین   ۲۸ روز  تا  داده 
۵۳۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، 
و  مسکن  ملی  نهضت  واحد  هزار   ۳۲۱
که  خودمالکی  طرح  واحد  هزار   ۱۰۸
برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی 
شده، در حال اجرا است. بر اساس آمار 
یک  برای   ۱4۰۱ خرداد  یکم  روز  تا 
میلیون و ۳۶4 هزار واحد تامین زمین 
شده است. مجموعا در دو طرح حمایتی 
نهضت ملی مسکن و اقدام ملی حدود ۵ 
میلیون و 4۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند 
که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شرایط 

الزم برخوردارند و تایید شدند.
شهرسازی  و  راه  وزیر   - قاسمی  رستم 
وعده داده که تا پایان مردادماه ۱4۰۱ 
اجرا  مرحله  به  واحد  میلیون   ۲ تعداد 
 4۵۰ تهران  در  واحدها  این  وام  برسد. 
 4۰۰ کالنشهرها  دیگر  تومان،  میلیون 
میلیون،   ۳۵۰ استانها  مراکز  میلیون، 
و  میلیون   ۳۰۰ شهری  مناطق  سایر 
روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود 
است.  شده  تعیین  درصد   ۱۸ حداکثر 
متر  هر  قیمت  برآوردها  آخرین  طبق 
 4 مسکن  ملی  نهضت  واحدهای  مربع 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و 
زمان ساخت پروژه ۱۸ تا ۲4 ماه تعیین 

شده است.

قیمت جدید گوشت قرمز 
در کهگیلویه و بویراحمد اعالم شد

و  کهگیلویه  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  اداره  سرپرست 
بازار  تنظیم  کارگروه  در  گرم  قرمز  گوشت  قیمت  گفت:  بویراحمد 

این استان مشخص شد.
اضطراری  جلسات  تشکیل  با  کارگروه  این  افزود:  روزبهان”  “کریم 
به اجرای طرح مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها و همچنین 
مقابله با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت ها از سوی اصناف، کسبه 

و بازاریان، کمک کرد.
وی با بیان اینکه در این نشست درخواست اتاق اصناف مرکز استان 
صنفی  واحدهای  خرده فروشان  و  عمده فروشان  سود  خصوص  در 
مرغ فروشی شهر یاسوج و مصوبه کارگروه فرعی تنظیم بازار جهاد 
بررسی شد،  گرم  قرمز  نرخ گوشت  افزایش  در خصوص  کشاورزی 
اظهارکرد: با رأی اعضاء با افزایش جزئی نرخ گوشت قرمز موافقت 
شد. سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و 
بویراحمد خاطرنشان کرد: در این جلسه قیمت هر کیلوگرم گوشت 
کهره و بره ۱۵۵ هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم گوشت بز و میش 
۱۱۵ هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۱4۰ هزار تومان 

و قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو نیز ۱۱۵ هزار تومان تصویب شد.
روزبهان تصریح کرد: با توجه به ادامه طرح مردمی سازی یارانه ها 
و  استان  مرکز  اتحادیه های  از  هیچ کدام  کشور،  خاص  شرایط  و 
شهرستان ها بدون طرح در کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی، 

نباید کاال و خدمات خود را افزایش دهند.
 وی بیان کرد: در صورت مشاهده این موارد، با اعضاء هیئت مدیره 

آن اتحادیه ها برخورد قانونی می شود.

آگهی حصر وراثت 
آقای ناصر بهمنی دارای شناسنامه شماره ۱۹۱ به شرح دادخواست به کالسه 4۰۱ / 4۸ از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کائید بهمنی 
به شماره شناسنامه ۲ در تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۵۰ اقامتگاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : ۱- متقاضی گواهی حصر وراثت فرزند کائید ش 
ش ۱۹۱ ت ت ۱۳۳۲ صادره از بویراحمد فرزند متوفی ۲- داراب بهمنی فرزند کائید ش ش 
۱۸۶ ت ت ۱۳۳4 صادره از بویراحمد فرزند متوفی ۳- حیدر بهمنی فرزند کائید ش ش ۱ 
ت ت ۱۳۳۸ صادره از بویراحمد فرزند متوفی 4-  منوچهر بهمنی فرزند کائید ش ش ۷۳4 
ت ت ۱۳4۵ صادره از بویراحمد فرزند متوفی ۵- فاطمه  بهمن فرزند کائید ش ش ۱۲۷ ت 
ت ۱۳۲۰ صادره از بویراحمد فرزند متوفی ۶- نوریجان  بهمن فرزند کائید ش ش ۱۲۸ ت 
ت ۱۳۲۲ صادره از بویراحمد فرزند متوفی ۷- کبری  بهمن فرزند کائید ش ش ۲۲۹ ت ت 
۱۳4۲ صادره از بویراحمد فرزند متوفی ۸- لیال  بهمن فرزند کائید ش ش ۱۸۷ ت ت ۱۳۳۵ 
صادره از بویراحمد فرزند متوفی ۹-  عذرا  بهمن فرزند کائید ش ش ۱۳۰ ت ت ۱۳۲۶ 
صادره از بویراحمد فرزند متوفی ۱۰- شهال  بهمن فرزند کائید ش ش ۲ ت ت ۱۳4۱ صادره 
از بویراحمد فرزند متوفی ۱۱- صغری  بهمن فرزند کائید ش ش ۱۲۹ ت ت ۱۳۲4 صادره از 
بویراحمد فرزند متوفی ۱۲- شرف جان جاودان خرد  فرزند قدمعلی ش ش ۹ ت ت ۱۳۰4 

صادره از بویراحمد همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نمایدتا هر کسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف پاتاوه- رحمت اهلل پایاب

واحد های شن و ماسه ایجاد کرده اند ؛

فاجعه زیست محیطی در بویراحمد

در اجرای طرح نهضت ملی مسکن؛
استانداران آستین ها را باال بزنند

و  کهگیلویه  کشاورزی  های  شهرک  شرکت  مدیر 
بویراحمد گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات دولتی 
شهرک  پنج  زیرساخت  ایجاد  برای  استانی  و  ملی 

گلخانه ای در این استان تاکنون هزینه شده است.
شهرک  پنج  اکنون  هم  افزود:  منصوری  صمد  سید 
گلخانه ای در کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی بیش 

از ۱4۰ هکتار در دست اجراست.
وی بیان کرد: این تعداد مجتمع شامل ماهور باشت 
گچساران به مساحت ۲۸ هکتار، فدک سرابیز باشت 
۳4 هکتار، مجتمع گلخانه ای ناصرآباد گچساران ۲4 
مجتمع  و  هکتار   ۳4 کهگیلویه  مازه  دشت  هکتار، 

گلخانه ای بهمئی۱۹ هکتار است.
اعتبار  ریال   میلیارد   ۱۹۰ داشت:  اظهار  منصوری 
برای تکمیل زیرساخت های پنج شهرک گلخانه ای 

در شهرک های کشاورزی این استان نیاز است.
وی میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح را ۷۵ درصد 
اعالم کرد و گفت: بزودی عملیات اجرایی سه شهرک 
اجرا  استان  در  هکتار   ۶۰ مساحت  به  ای  گلخانه 

خواهد شد.
منصوری افزود: تمام این گلخانه ها در سطح استان  
ازای  به  و  نوین می شوند  آبیاری  به سیستم  مجهز 
به صورت  نفر  برای ۱۰  این گلخانه ها  از  هر هکتار 
مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

و  کهگیلویه  کشاورزی  های  شهرک  شرکت  مدیر 
بویراحمد افزود: تاکنون 44 هکتار از این مجتمع ها 

به متقاضیان واگذار شده است.
هکتار   ۳4 فدک  ای  گلخانه  شهرک  داد:  ادامه  وی 
به  تاکنون  آن  هکتار  از ۲۵  بیش  که  دارد  مساحت 

متقاضیان واگذار شده است.
بیش  اکنون  هم  شهرک  این  کرد:  تصریح  منصوری 
 4۰ از  بیش  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۸۰ از 
میلیارد ریال برای فراهم کردن زیر ساخت های آن 

تاکنون هزینه شده است.
وی مساحت شهرک گلخانه ای بهمئی را بیش ۱۹ 
متقاضیان  به  طرح  این  افزود:  و  کرد  اعالم  هکتار 
واگذار شده و ۲۵ میلیارد ریال برای زیر ساخت های 
های  شهرک  شرکت  سوی  از  کشاورزی  طرح  این 

کشاورزی هزینه شد.
منصوری افزود: شهرک گلخانه ای ماهور باشت هم 
اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که زیر سازی 
به  بزودی  و  باشد  می  انجام  حال  در  آن  هکتار   ۱۶

متقاضیان واگذار خواهد شد.
و  کهگیلویه  کشاورزی  های  شهرک  شرکت  مدیر 
با توجه به خشکسالی های اخیر و  افزود:  بویراحمد 
کاهش منابع آبی ضروری است از منابع آبی و  خاکی 

استفاده بهینه شود.
منصوری اظهار داشت: انتقال کشت سبزی و صیفی 
باز به فضای بسته) گلخانه ها( یکی  از فضای  جات 
از سیاست های  وزارت جهاد کشاورزی در راستای 
استفاده بهتر از منابع آبی و افزایش تولید در واحد 

سطح  است.
کارهای  ها  مجتمع  این  در  تاکنون  گفت:  وی 
زیرساختی از جمله تأمین شبکه گاز و داخلی برق،  
آب و فنس کشی مجتمع، احداث ساختمان نگهبانی 

و زیرسازی  انجام شده است.
تعداد  این  اندازی  راه  و  تکمیل  با  افزود:  منصوری 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ای  گلخانه  های  شهرک 

برای یک هزار نفر اشتغالزایی پایدار ایجاد می شود.
وی ابراز کرد:  واگذاری این واحدها تولیدی اولویت با 
افراد فارغ التحصیالن بخش کشاورزی و افراد بومی 

ساکن در منطقه می باشد.

200 میلیارد ریال برای ساخت 

پنج شهرک گلخانه ای 
در استان هزینه شد
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متولد فروردین : 
امروز قبل از بررسی کردن فرضیه های خود زود و با عجله تصمیم گیری 
نکنید. شما درگیر خیاالت خود هستید، اما اگر زمان بیشتری را به 
صحبت کردن با دیگران اختصاص دهید، می توانید ایده های خود را 
با وارد شدن به بحثهای شگفتی که از نظر تنوع موضوع بسیار گیرا 
می باشند، ارتقا بدهید. به یاد داشته باشید که ممکن است اطالعات 

مهم با صدای خیلی بلند بیان نشوند.
متولد اردیبهشت : 

مداومی  ایرادهای  و  اشکال ها  با  تان  خانواده  از  عضوی  یا  دوست 
اگر  است،  دلزدگی شما شده  و  دلسردی  باعث  از شما می گیرد،  که 
تان  زندگی  از  شما  نا امیدی  و  ناراحتی  باعث  دیگران  صحبت های 
می شوند به صحبت هایشان اهمیتی ندهید. زندگی که در حال حاضر 

دارید متعلق به شماست فقط شما نه هیچ شخص دیگری. 
متولد خرداد : 

شما در رابطه با کار کردن با دیگران مشتاق پیشرفت و تحول هستید 
با این حال یکی از دوست جدید یا همسرتان ممکن است پیشنهاد 
کند که اکنون زمانی برای هردونفرتان است که کاری به میل و روش 
تعبیر  پذیرش  عدم  عنوان  به  را  پیشنهاد  این  بدهید.  انجام  خودتان 
نکنید؛ این فقط بخشی از یک تغییر در یک رابطه طوالنی مدت است.

متولد تیر :
 امروز برای اینکه بیان کنید که در قلب تان چه می گذرد ممکن است 
نتایج  اما می تواند  انتخاب کرده اید،  آسان ترین راهی نباشد که شما 
ارزشمندی داشته باشد. اتصال ماه با اورانوس غیر معمول در پنجمین 
دارید  نیاز  شما  که  چیزی  آن  می کند  پیشنهاد  شما،  بازی  از  خانه 
چیزی فراتر از چیزهای معمولی است. اما حتی اگر شما کمی پر سر 

و صدا و سرکش باشید، دوست دارید که اکنون بیشتر جدی باشید. 
متولد مرداد : 

امروز اولین کسی هستید که باید کار را رها کنید و به بازی و تفریح 
بپردازید. به همین دلیل دیگران نمی فهمند چرا امروز اینقدر کار خود 
را خوب و با وجدان انجام می دهید. ستاره ها به شما گوشزد می کنند 
که چند دقیقه وقت خود را صرف جزئیات کار کردن، چقدر بعدها شما 

را از دردسرهائی نجات می بخشد. 
متولد شهریور : 

درحالیکه شما مثل یک صخره عمل می کنید تا از چیزهایی که دوست 
نقش  احساسی شما می تواند  استواری  اکنون  دارید پشتیبانی کنید، 
داشته  شما  به  نیاز  دیگر  اشخاص  می رسد  نظر  به  کند.  ایفا  مهمی 
باشند و شما سعی می کنید هر کاری از دستتان برمی آید انجام دهید. 

متولد مهر :
 ممکن است امروز نیز به دنبال تمام کردن کارهای ناتمام دیروز باشید 
اما زیاد دوست ندارید امروز این کار را بکنید. حتی اگر برنامه ای دارید 
آسان نیست که امروز متمرکز باشید چرا که ذهن تان سرگردان است 
آرامش در  و  پردازی در مورد کمی استراحت  چرا که در حال خیال 

میان کارتان هستید. 
متولد آبان : 

دادن  جای  به  عشقتان  دادن  نشان  برای  که  هستید  تر  راحت  شما 
هدیه های گران قیمت و ایما و اشاره، با مهربانی و توجه کردن به فرد 
مورد نظرتان این کار را بکنید. اما امروز کمی  متفاوت تر عمل کرده و 
در مهربانی و عشق ورزیدن زیاده روی می کنید. شما به قدری طرف 
مقابلتان را دست پاچه و کالفه می کنید که آرزو می کند شما انقدر پر 

شور و حرارت نباشید!! 
متولد آذر : 

اینکه  از  انتخابهای زیادی پیش رو دارید و می خواهید که قبل  شما 
پیشرفت خود را محدود کنید تمام آنها را امتحان کنید. اما اگر شما 
چیزی را که بسیار آن را می طلبید به دست آورید، می توانید فکرتان 
را با آن کاماًل مشغول کنید. مواظب باشید که خیلی دلبسته آنچه که 

دوست دارید نشوید. 
متولد دی : 

در رابطه با آرزوهایتان تغییرات کوچکی صورت می گیرد. شاید یک 
مسئله را کامالً  ساده گرفته اید و اکنون متوجه اهمیت آن شده اید. 
سعی کنید در رابطه با یک فرصت خیلی مردد نباشید زیرا ممکن است 
از این که  آن را از دست بدهید. دوستان پیشنهادات خوبی دارند و 

درکنارتان هستند خوشحال می شوید.
متولد بهمن : 

منعطف تر  و  مهربان تر  شما  و  است  شده  تان  نشانه  وارد  ماه  امروز 
در  می کنید،  رحمی  دل  و  دلسوزی  احساس  اگر  حتی  اما  شده اید! 
حالیکه فاصله بین آروزهای ایده آل و موقعیت جدید خود را می بینید، 
این حس همچنین می تواند باعث سقوط و تنزل شما شود. امسال شما 
دو راه پشت سر و دو نگرش پیش روی خود دارید که می توانید یکی 
را برگزینید. گزینه های خود را به دقت بررسی کنید، و آینده خود را 

نیز انتخاب می کنید.
متولد اسفند : 

را  پرلیوان  نیمه  که  است  ساده  تان  برای  امروز  متولدین  روز  فال 
است  زیاد  بسیار  شما  محبوبیت  مفیداست  برایتان  ببینیدوبسیار 
احساس عالی دارید و چیزهای زیادی دارید که می توانید شکرگزار 
آنها باشید در هر لحظه ممکن است دوست بسیار نزدیک و یا همسایه 
ای راهی جدید را در مسیر زندگی شما قرار دهد که بسیار برای تان 
لذت بخش باشد و احتماالً آن قدر خبر جالبی است که به خاطر آن 

می خواهید جشنی بگیرید.

۳
فال روز 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد قاطع با محتکران 
و مفسدان اقتصادی خبر داد .

و  امروز محتکران  اینکه  بیان  با   سردار حسین رحیمی، 
مفسدان اقتصاد در حقیقت پیاده نظام دشمنان هستند، 
گفت:  این افراد با احتکار مایحتاج مردم جنایتی اقتصادی 
مستمر  و  جد  به طور  پلیس  رو  این  از  زنند.  می  رقم  را 
از  اعم  اقتصادی  گران  اخالل  با  که  خواهدکرد  تالش 
و  دالر  و  ارز  گران  اخالل  اقتصادی،  مفسدان  محتکران، 

... برخورد کند.  
این گونه  اینکه پلیس اجازه نخواهد داد  بر  تاکید  با  وی 
افراد فرصت طلب دانسته یا ندانسته با همراهی دشمنان 
انقالب  کرد:   اظهار  شوند،  شهروندان  نارضایتی  موجب 
اسالمی ایران را می توان مهم ترین پدیده و حادثه سیاسی 
قرن دانست. انقالبی که همه معادالت سیاسی دنیا را به 

هم زد و بیداری در پی داشت و به مظلومان و محرومان و 
ستمدیدگان این باور و جسارت را داد که می توان حتی 
با دست های خالی در مقابل همه دنیای طاغوتیان ایستاد 

و به پیروزی رسید.
رحیمی ادامه داد: وقوع این انقالب که در حقیقت منافع و 
یکه تازی های مستکبران و در راس آن استکبار جهانی را 
به مخاطره انداخت، این دشمنان را بر آن داشت که طومار 
همه  مسیر  این  در  و  بپیچند  هم  در  را  اسالمی  انقالب 
تالش و توان خود را به کار بستند و در حقیقت از هیچ 
نکردند.  فروگذاری  مسیر  این  در  جنایتی  و  ستم  و  ظلم 
آوردند.  میدان  به  داشتند  در چنته  را که  آنچه  دشمنان 
جنگ ۸ ساله، کودتاهای ناجوانمردانه، فتنه های گوناگون، 
استفاده از عناصر خودفروخته و مزدور گروهک نفاق و... 
همه و همه بخشی از جنایات استکبار جهانی علیه مردم 
دیدند  دشمنان  ددمنشی ها،  همه  این  پی  در  اما  بود،  ما 
که روز به روز ملت ما شجاع تر، بصیرتر و آگاه تر از قبل با 
ایمان و باوری راسخ تر پای انقالب خود ایستاده و دست 

رد بر سینه دشمنان و بدخواهان خود می زند.
تیر  امروز  اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 

خورده  سنگ  به  و...  سیاسی  نظامی،  حوزه  در  دشمنان 
است، گفت: این دشمنان همه تالش خود را به کار بسته اند 
تا در حوزه اقتصادی به مطامع شوم خود دست پیدا کنند. 
شاهد  اخیر  در سال های  این هجمه  مقابل  در  رو  این  از 
بوده ایم که مقام معظم رهبری در طلیعه شروع سال های 
اخیر بر موضوع اقتصاد و اینکه باید بر توان داخلی برای 
تاکید فرمودند  این مهم استفاده کنیم  بر  مستولی شدن 
که این مهم نیازمند همراهی همه مردم و مسئوالن است؛ 
تشکیل  با  انتظامی کل کشور  فرمانده  اخیر  در سال های 
پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی به صورت ویژه در بحث 
مقابله جدی با جرائم اقتصادی وارد عمل شده است که در 
این زمینه هم توفیقات خوبی حاصل شده است. رحیمی 
افزود: به حمداهلل در دولت انقالبی و والیی سیزدهم شاهد 
تالش های خستگی ناپذیر دولتمردان و در راس آن رئیس 
تا  به کار بسته اند  را  جمهور هستیم که همه همت خود 
مشکالت اقتصاد کشور را مرتفع کنند. در این زمینه هم 
مفسدان  و  محتکران  با  جدی  مبارزه  و  مقابله  با  پلیس 
اقتصادی تالش خواهد کرد که دولت را در این امر مهم 
و  محتکران  امروز  داد:   ادامه  وی  رساند.  یاری  بزرگ  و 

نظام دشمنان هستند  پیاده  اقتصاد در حقیقت  مفسدان 
که با احتکار مایحتاج مردم جنایتی اقتصادی را رقم می 
و مستمر تالش خواهد  بطور جد  پلیس  رو  این  از  زنند. 
کرد که با اخالل گران اقتصادی اعم از محتکران، مفسدان 
ما  کند.  برخورد    ... و  دالر  و  ارز  گران  اخالل  اقتصادی، 
اجازه نخواهیم داد این گونه افراد فرصت طلب دانسته و 
ندانسته با همراهی دشمنان موجبات نارضایتی شهروندان 
را فراهم سازند. امروز در عرصه اقتصادی همه باید تالش 
کنیم که دولت در سیاست های خود به موفقیت برسد. از 
این رو هرگونه کم کاری و سنگ اندازی در این میان در 
حقیقت یاری رساندن به دشمنان و ضربه زدن به منافع 

ملی است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود:  از این رو پلیس نیز 
به تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری که در بیانات 
اخیر خود بر یاری دولت تاکید فرمودند در حوزه ماموریتی 
و  جدی  برخورد  اقتصادی  مفسدان  و  محتکران  با  خود 

مقتدرانه خواهدداشت.
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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

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با يكي از اقوام آتش نشان شهيد 
حسين حسين زاده از شهداي حادثه پالسكو

مي خواست به او افتخار کنيم 
 و شهادتش افتخار همه ما شد

حس�ين آقا متولد چه سالي بود؟ اگر 
مي ش�ود مختصري از زندگي ايشان 

بگوييد. 
برادر زاده ام متولد س��ال 67 ب��ود. ما اصالتي 
شمالي داريم و اهل رودس��ر هستيم. برادرم 
هرمز تنها دو پسر داش��ت كه حسين فرزند 
كوچك خانواده اش بود. ش��هيد سال 89 در 
حالي كه 22سال داشت ازدواج كرد. آن موقع 
حس��ين براي اينكه پدرش به خ��رج نيفتد، 
نگذاش��ت برايش مراس��م بگيرند و تنها يك 
مراسم ساده برگزار كرد. االن كه حسين شهيد 
ش��ده، برادرم خيلي ناراحت است و مي گويد 

حتي يك عروسي برايش نگرفتم. 
ش�هيد چ�ه خصوصي�ات اخالق�ي 

داشت؟
از بچگي اش روحيه ايثارگري داشت. يكبار در 
مدرسه موقع امتحان ورزش پاي برادرش پيچ 

خورده بود. حسين به معلمشان گفته بود من 
جاي هر دويمان امتح��ان مي دهم، كاري به 
داداشم نداشته باشيم. هر وقت در جمع اقوام 
قرار مي گرفتيم، حسين مي گفت آدم تا زنده 
است بايد قدر همديگر را بداند. پس بياييم با 
همديگر بيشتر رفت و آمد كنيم. كسي كه از 

فردايش خبر ندارد. 
گويا ش�هيد حس�ين زاده ورزشكار 

هم بودند؟
بله، در رشته كيك بوكس مربي بود. حسين 
از كودكي ورزش را شروع كرد و در عين حال 
درسش را هم در مقطع فوق ليسانس تربيت 

بدني مي خواند. 
به حرفه پرمخاطره اش عالقه داشت؟

بله به ش��غلش خيلي عالقه داش��ت. حسين 
حدود دو يا سه ماه قبل در حادثه آتش سوزي 
ديگري از ناحيه كمر آس��يب دي��ده بود. اما 
حرفي به پدر و مادرش نزده بود تا مبادا ناراحت 
شوند. تنها همسرش مطلع شده بود كه چنين 
مش��كلي برايش پيش آمده است. روز حادثه 
پالس��كو هم استعالجي داش��ت، اما خودش 
داوطلبان��ه براي كمك مي رود و به ش��هادت 

مي رسد. 
از روز حادثه بگوييد. 

آن روز چون محل كار همسر حسين نزديك 
محل حادثه ب��وده، از همس��رش مي خواهد 
خودش را به آنجا برساند. بعد قسط خانه شان 
را به خانمش مي دهد و مي گويد قسط را بريز 
و خودش دوباره عزم رفتن به داخل ساختمان 
را مي كند. خانم��ش مي گويد آنجا خطرناك 
است نرو، اما حسين مي گويد همكارانم داخل 
هس��تند من هم بايد بروم. خانمش مي گفت 
انگار براي رفتن عجله داشت. رفت و كمي بعد 
هم كه ساختمان ريزش كرد. گويا برادر زاده ام 
در آن حادثه چهار بار به داخل ساختمان رفته و 
جان مردم را نجات داده بود. دوستش مي گفت 
آن روز حسين براي بار پنجم وارد ساختمان 
شد كه حادثه فروريزي پالسكو پيش آمد. پيكر 
حسين س��ومين نفر از مفقودين بود كه پيدا 
شد. روز قبل از حادثه هم به خانه پدر و مادرش 
رفته و با آنها خداحافظي ك��رده بود. انگار كه 

مي دانست اتفاقي برايش خواهد افتاد. 
خاطره اي از شهيد داريد؟

حس��ين كارهاي هيجاني را خيلي دوس��ت 
داشت. در مسابقه آقاي آتش هم شركت كرده 
بود كه در مرحله سوم به دليل در رفتن پايش 
نتوانس��ت ادامه بدهد. برادر زاده ام اهل نماز 
و روزه بود. هي��چ كاري را ب��راي خودش عار 
نمي دانست. خيلي دوست داشت آدم بزرگي 
ش��ود و پدر و مادرش به او افتخار كنند. براي 
والدينش احترام خاصي قائل بود. دست خير 
هم داش��ت و به افراد نيازمند كمك مي كرد. 
يك مدتي حس��ين در نج��اري كار مي كرد. 
يكبار س��ركارگرش پيش پدر حس��ين آمده 
و گفته بود مي خواس��تم يكي از كاركنانم را 
اخراج كنم. حسين براي اينكه او اخراج نشود 
روز بعدش آمد و به م��ن گفت جايي كار پيدا 
كردم و مي خواهم بروم. اما ما فهميديم كه او 
براي اخراج نشدن دوستش اين حرف را زده 
و مي خواهد برود تا او را اخراج نكنيم. حسين 
مي گفت خيلي دوست دارم كار بزرگي انجام 
بدهم و پدر و مادرم به من افتخار كنند. به نظرم 
شهادتش در مسير نجات همنوعانش همان كار 
بزرگي بود كه عاقبت از پسر بخشنده اي مثل او 

سر زد و نامش را براي هميشه جاودانه كرد. 

  فريده موسوي
حسين حس�ين زاده يكي از آتش نشانان ش�هيد حادثه پالسكو اس�ت که مثل ديگر 
قهرمانان گمنام اين حادثه، جان خود را براي نجات جان هموطنانش فدا کرد و در حالي 
که 28 سال بيشتر نداشت، به شهادت رسيد. حسين ورزشكار توانمندي بود که همه هم 
و غم خود را مصروف شغل پرمخاطره اش کرده بود. چنانچه تنها چند ماه قبل از شهادت، 
در حادثه ديگري دچار سوختگي شده بود با اين وجود داوطلبانه در پالسكو حضور يافت 
و به شهادت رسيد. گفت و گوي ما با ليال حس�ين زاده از اقوام شهيد را پيش رو داريد. 

جبهه ه�اي م�ا در س�ال هاي اولي�ه 
جنگ آمادگي انج�ام عملياتي بزرگ 
در وس�عت عمليات خيبر را داش�ت و 
رزمندگان به لحاظ روحي و رواني آماده 

اجراي عمليات بودند.
پيش از عمليات خيبر براي مدتي جبهه ها دچار 
ركود ش��ده بود، اما با انجام عملي��ات والفجر4 
دوباره اوضاع در جبهه ها برگش��ت و همه چيز 
براي انجام يك عمليات بسيار بزرگ آماده شد. 
زمان شروع عمليات خيبر سوم اسفندماه سال 
1362 بود كه رزمندگان طي آن توانستند سر پل 
بروند و منطقه را بگيرند. از نظر سياسي و نظامي 
و. . . همه چيز مهياي انجام يك عمليات بزرگ 
بود و رزمندگان شرايط خوبي را تجربه مي كردند. 
وضعيت روحي و رواني جبهه ها و رزمندگان در 
بهترين شرايط قرار داشت. بيشترين نيرويي كه 
تا آن زمان در جبهه ها حاضر ش��ده بودند براي 
همين عمليات خيبر مهيا شدند. طرح »لبيك« 
ش��ور و اش��تياق زيادي بين مردم و رزمندگان 
ايجاد كرده بود. بسيج عمومي به تمام معنا انجام 
گرفته بود تا عمليات خيبر انجام شود. در كنار 
اينها عمليات خيبر اولي��ن عملياتي بود كه به 
صورت آبي، خاكي و هوايي انجام مي گرفت. در 
هر سه جبهه نيروهاي خوب و زيادي توانستند 
با هم هماهنگ شوند. ارتش و سپاه هماهنگي 
خوبي در اين عمليات داشتند. نيروي دريايي هم 
در آب رزمنده ها را با قايق آموزش مي داد و موقع 
عمليات آنها را به هورالهويزه مي برد و مي آورد. 
هوانيروز هم هلي بردمان مي كرد تا براي نفوذ در 

عمق مشكلي نداشته باشيم. 
رزمندگان کاماًل توجي�ه بودند که قرار 
است اين عمليات به اين سبک و سياق 

انجام شود؟ 
يك سال به صورت مخفي روي عمليات خيبر 
كار ش��ده بود. بچه هاي اطالعات و شناس��ايي 
يك س��ال روي اين عمليات كار ك��رده بودند 
و هيچ اطالعاتي ت��ا قبل از عملي��ات به بيرون 
درز نكرد. زماني كه عمليات ش��روع ش��د ما در 
مناطق ديگ��ري كار مي كرديم و ي��ك دفعه به 
صورت غافلگيركننده اي ب��راي انجام عمليات 
ما را از منطقه اي به منطقه ديگري بردند و آنجا 
توجيه كردند كه قرار اس��ت چه اتفاقي بيفتد. 
قبل از عمليات خيبر، فرمانده سپاه اميدوار بود 
تا با ي��ك عمليات قدرتمند، ه��م به رزمندگان 
در غرب كش��ور كه فكر مي كردند عمليات در 
جنوب ناممكن ش��ده، پيامي  بدهد و هم بتواند 
دشمن را دچار يك غافلگيري بزرگ كند. طرح 
عمليات خيبر بعد از آزادسازي خرمشهر خيلي 
اهميت داشت و مي توانس��ت تأثيري جدي در 
روند جنگ داشته باش��د. نيروهاي شناسايي تا 

پاسگاه هايي كه افراد محلي حضور داشتند رفته 
بودند، فيلمبرداري كرده بودند و اطالعات خوبي 
به دست آورده بودند. در منطقه فيلم هاي گرفته 
ش��ده را نش��انمان  دادند. توجيه نيروها طوري 
صورت گرفت كه همه براي انجام اين عمليات 
آمادگي كامل داش��تند و مي ت��وان گفت تمام 

كشور آماده انجام يك عمليات بزرگ بود. 
در خصوص حفاظت اطالع�ات، برنامه 
خاصي در نظر گرفته شده بود تا دشمن 

متوجه برنامه هايمان نشود؟ 
در عملي��ات والفج��ر مقدماتي ك��ه در منطقه 
پدافن��دي ب��راي آموزش هاي عملي��ات آماده 
مي شديم دشمن بيش��تر از طريق ماهواره هاي 
هوايي متوجه حضورمان مي شد و لو مي رفتيم. 
تجمع نفرات، نيروها و چادرها را مي ديدند و اگر 
ستون پنجم هم مي توانس��ت خبري را منتقل 
كند امكان لو رفتن عمليات به وجود مي آمد ولي 
در اين عمليات چون قراربود اول در جبهه هاي 
مياني و سمت مهران باشد و يك دفعه به سمت 
جنوب تغيير يافت، اصل غافلگيري كامالً رعايت 
شد. رعايت اصل غافلگيري نكته بسيار مهمي 
در فريب دشمن است و اگر تا آخرين لحظه اين 
غافلگيري به درستي صورت مي گرفت دشمن 
به سختي امكان پي بردن به برنامه هايمان را پيدا 
مي كرد. همچنين نيروهاي اطالعات، خيلي روي 
اين عمليات كار كرده بودند. اطالعات كامالً حفظ 
شده بود و برعكس والفجر مقدماتي كه مشكالتي 
در زمينه حفظ اطالعات ب��ه وجود آمد تا زمان 
عمليات توانس��تيم اطالعات را حفظ كنيم و به 
موفقيت برسيم. در ضمن فعاليت هاي شناسايي 
اين عمليات با توجه به رعايت اصل حفاظت، به 
نيروهاي بومي سپاه خوزستان واگذار شد. ديگر 
آنكه تغيير در سازمان رزم سپاه پاسداران ايجاد 
انجام عمليات آبي – خاكي را به وجود آورد. بر 
همين اس��اس، يگان دريايي سپاه با نام قرارگاه 
نوح تشكيل شد. در عين حال، براي جلوگيري از 
هوشياري دشمن، قرارگاه دريايي سپاه در بوشهر 
فعال شد تا به اين وسيله تالش جديد به منظور 

افزايش فعاليت در خليج فارس تلقي شود. 
با انجام اين عمليات دوباره مي توانستيم 

دست باال را در جنگ داشته باشيم؟
اهداف عمليات خيلي گس��ترده بود و هر چند 
همه لشكرها نتوانس��تند به اهداف نهايي مورد 
نظر برسند ولي نتيجه نهايي عمليات و ضربه اي 
كه به عراق وارد كرد نتايج بس��يار قابل قبول و 
مثبتي برايمان داش��ت. لشكر خودمان و لشكر 
31 عاشورا تا نزديكي جاده بصره هم رفتيم اما 
چون از جناح ديگر پش��تيباني نشديم مجبور 
شديم به سمت طالئيه برگرديم. در مراحل اوليه 
صد در صد موفق شديم اهدافمان را تأمين كنيم. 

بعد از آن هم چون جزاير را گرفته بوديم همين 
يك موفقيت بزرگ برايمان بود. با اينكه در اين 
عمليات سپاه نتوانست به هدف اصلي خود كه 
تصرف بصره بود دست يابد اما نيروهاي رزمنده 
توانستند جزاير مجنون را تصرف كنند كه از نظر 
نظامي يكي از ش��گفت انگيزترين طراحي هاي 

جنگ به حساب مي آيد. 
 هرچن��د در مراحل بعدي يا در سراس��ر جبهه 
بعضي اهداف را نتوانس��تيم بگيريم. اين ملحق 
نشدن لشكرها به هم به لشكرهاي ديگر هم ضربه 
مي زد. همين كه خودمان از جناحين پشتيباني 
نش��ديم برايمان مش��كل به وجود آورد. ما در 
منطقه محاصره شديم و تلفات داديم. عمليات 
خيبر را بايد ج��زو عمليات ه��اي موفق دوران 
دفاع مقدس بدانيم. چون در خاك عراق اتفاق 
افتاد و رزمندگان توانستند از آب 30 كيلومتري 
بگذرند كه همين كار خيلي بزرگي بود. اگر االن 
به جبهه هاي سوريه و عراق نگاه كنيد مي بينيد 
يك جزيره بينشان است و نمي توانند از آن عبور 
كنند. اما ما از 30 كيلومت��ر آب عبور كرديم و 
خودمان را به آن سمت رسانديم. اين در شرايط 
جنگي خيل��ي كار بزرگي اس��ت. اگر به جنگ 
موصل نگاه كنيد مي فهميد ما با عبور از رودخانه 

هورالهويزه چه كار بزرگي انجام داديم. 
حضور فرماندها ن بزرگ مثل باکري و 
همت چقدر در روند ب�اال بردن ميزان 

موفقيت عمليات تأثير داشت؟
برادرهاي باكري و ش��هيد همت از چهره هاي 
ش��اخص اين عملي��ات بودند. حمي��د باكري 
خودش ما را تا منطقه اي هدايت كرد و درست 
همان جا شهيد ش��د. يعني ببينيد تا چه اندازه 

همراه با نيروها راه آمده بود. كسي كه جانشين 
لشكر و فرمانده بوده اينطور با پاي پياده ما را تا 
بعد از جزاير برد و به نقطه اي رس��يد كه وسط 
تانك ها گير افتاد و به شهادت رسيد. كاري كه 
شهيد حميد باكري انجام داد كار بسيار بزرگ 
و ارزنده اي بود. عظمت كار ش��هيد باكري هم 
آن زمان و هم در حال حاضر فراموش نش��دني 
است. ش��جاعتي كه اين مرد بزرگ به خرج داد 
براي هميشه در تاريخ جنگ ماندگار شد. شهيد 
همت در جريان عملي��ات خيبر به همرزمانش 
گفته بود كه بايد مقاومت كرد و مانع از بازپس 
گيري  مناطق تصرف شده، توسط دشمن شد. 
يا همه اين جا شهيد مي شويم يا جزيره مجنون را 
نگه مي داريم. در آخر هم نيروها پيكر بدون سر و 
دست حاج ابراهيم را توانستند از روي لباس هايي 
بشناسند كه مسئول تداركات لشكر به او داده 
بود. برادران باكري و شهيد همت از جاودانه هاي 
جنگ هستند كه با سير و منششان درس هاي 

بزرگي به همه مان دادند. 
نيروهوايي و هوانيروز تا چه اندازه در 

پيشبرد عمليات نقش داشتند؟
هوانيروز ما را هلي برد و در عراق پياده مي كرد و 
خيلي نقش بسزايي داشت. اولين عملياتي بود 
كه ما از اين طريق عمل مي كرديم و براي ارتش 
هم تجربه نخستين بود. دريايي هم در حد قايق 
براي انتقال نفرات بود. همين كارهاي به ظاهر 
معمولي در ش��رايط جنگي كه زير نظر شديد 
دشمن انجام مي شد واقعاً سخت و دشوار بود. اين 
در حالي است كه ما امكانات زيادي هم نداشتيم 
و به سختي كارها را انجام مي داديم. شناسايي 
يكساله منطقه و پيدا كردن راه هاي نفوذ كمك 

بسيار زيادي به رزمندگان كرد. وقتي عمليات 
شروع شد عراقي ها خيلي غافلگير شدند و فكر 
نمي كردند ما شب اول جزاير را بگيريم. روز اول 
هيچ كاري نتوانستند بكنند ولي روز دوم جزاير را 
محاصره كردند. بيشترين گلوله و مهمات را عراق 
تا آن زمان در عمليات خيبر استفاده كرد. 25 روز 
جزيره را با خاك يكسان كرده بودند. همچنين 
حمالت و بمباران شيميايي ارتش عراق كار را 
براي رزمندگان خيلي سخت و دشوار كرده بود. 
صدام براي نخستين بار گسترده ترين حمالت 
ش��يميايي را براي در هم شكس��تن پيشروي 
رزمندگان اسالم به كار گرفت. فرمانده سپاه سوم 
عراق در يكي از اظهاراتش گفته بودكه ما آنقدر 
آتش بر جزاير مجنون فرو ريختيم و آنچنان آنجا 
را بمباران شديد نموديم كه از جزاير مجنون جز 

تلي خاكستر چيز ديگري باقي نيست. 
اين عملي�ات چه تبعاتي ب�راي طرف 
مقاب�ل و چ�ه بازتاب هايي در س�طح 

بين المللي داشت؟
عراقي ها اصاًل پيش بين��ي نمي كردند نيروهاي 
ايراني بتوانند از هورالهويزه بگذرند. صدام گفته 
بود هيچكس از آب هورالهويزه نمي تواند عبور 
كند. اعالم كرده بود هركسي كه بتواند اين سمت 
بيايد ش��اهكار كرده اس��ت. مي گفت از سمت 
پاسگاه زيد تا دندان مسلح هستيم و تمام سپاه 
سوم را آرايش داده بود و فكر نمي كرد ايراني ها به 
اين سمت برسند. وقتي ما رفتيم خيلي برايشان 
سنگين بود و كاماًل غافلگير شده بودند. ما پشت 
سرشان پياده ش��ديم. تا نزديك مقر سپاه سوم 
عراق هم رفته بوديم و آنجا عمليات تغيير كرد 
و بايد به سمت طالئيه برمي گشتيم و آنجا را باز 
مي كرديم. اين عملي��ات ضربه مهلك و بزرگي 
به عراق زد. اين اندازه پيش��روي را غير از فاو در 
عمليات ديگري نداشتيم. نفوذ رزمندگان شوك 
بدي به عراقي ها وارد كرد. عمليات خيبر تأثير 
بسزايي در روند جنگ داشت. از نظر نظامي، ورود 
قواي ايران به خاك ع��راق يك تحول جديد به 
حساب مي آمد زيرا جزاير مجنون يكي از مناطق 
استراتژيك به شمار مي رفت. نبوغ ايراني ها در 
عمليات خيبر به گونه اي ب��ود كه رهبران عراق 
دس��ت به تالش هاي متعددي زدن��د. صدام به 
كش��ورهاي خليج فارس هش��دار مي دهد كه 
عراق خاكريز دفاع از آنها است، اگر اين سد فرو 
ريزد طوفان در مرزهاي خلي��ج فارس متوقف 

نخواهد شد. 

بررسي جوانب مختلف عمليات خيبر در گفت وگوي »جوان« با جانباز، مرتضي بختياري فرمانده گردان 14 معصوم)ع(در زمان جنگ

خيبر را همت ها و باكري ها فتح كردند
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 احمد محمدتبريزي
پس از عملي�ات رمضان دو منطق�ه رملي فك�ه و منطقه آبگرفت�ه هور، براي نبرد با دش�من 
مورد مطالعه قرار گرف�ت و به ترتيب عمليات والفج�ر مقدماتي و خيبر در اي�ن دو منطقه به 
اجرا در آمد. عملي�ات خيبر عملي�ات  مهمي در تاريخ دف�اع مقدس اس�ت و اولين عمليات 
آبي - خاکي قواي مس�لح ايران هم به شمار مي رود که اس�اس طرح ريزي نبردهاي گسترده 
ديگري چ�ون بدر، والفج�ر8 و کربالي 5 ش�د. اين عمليات در دو محور مس�تقل اجرا ش�د: 
در محور زيد، ني�روي زميني ارت�ش و در محور هورالعظيم، س�پاه فرمانده�ي عمليات را به 
عهده داش�ت. در محور زيد پيشروي ميس�ر نش�د. ولي در محور هور که خود به چهار محور 
فرعي العزيز، القرن�ه، جزاير مجنون و طالئيه تقس�يم ش�ده بود، اغلب اهداف تصرف ش�د. 
از سوي ديگر دش�من در اين عمليات به طور بي س�ابقه اي از سالح ش�يميايي استفاده کرد. 
فرماندهان بزرگي چون ش�هيد همت، ش�هيد حميد باکري و اکبر زجاجي در اين عمليات به 
ش�هادت رس�يدند. جانباز مرتضي بختياري در عمليات خيبر فرمانده گردان 14 معصوم)ع( 
از لش�كر 8 نجف بود و پيش�روي خوب�ي در اي�ن عمليات داش�ت. بختي�اري در گفت وگو با 
»جوان« روند انجام عمليات را تش�ريح مي کند و اطالعات و جزئيات زيادي را بازگو مي کند.
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طی 72 ساعت؛
۳ هزار تن کاالی اساسی احتکاری

 کشف و ۵۱۹ متهم دستگیر شدند
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی انتظامی کل کشور 
)فراجا(، از کشف بیش از ۳ هزار تن کاالی اساسی و معیشت 
محور احتکاری و دستگیری ۵۱۹ متهم طی ۷۲ ساعت گذشته 

در کشور خبر داد.
به  تهنیت  و  تبریک  عرض  ضمن  رضائیان  غالمرضا  سردار 
خبر  این  جزئیات  تشریح  در  خرمشهر  آزادسازی  مناسبت 
پیگیری  و  مردم  معیشت  به  کمک  راستای  در  داشت:  اظهار 
قاچاق،  با  مقابله  طرح های  سلسله  ادامه  در  مردمی  مطالبات 
احتکار و اخالل در تولید و توزیع کاالهای اساسی و معیشت 
محور قرارگاه امین، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی بررسی 
و بازدیدهای مستمر میدانی از محل نگهداری و توزیع کاالهای 
اساسی و معیشت محور مردم را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق و احتکار کاالهای معیشت 
افزود:  است،  اقتصادی  امنیت  پلیس  اصلی  اولویت  محور 
با  گذشته  ساعت   ۷۲ طی  اقتصادی  امنیت  پلیس  کارآگاهان 
تشکیل یک هزار و ۳۹4 گروه مشترک از ۲ هزار و ۳۹۳ محل 
نگهداری و توزیع کاالهای اساسی بازدید و در بازرسی از آن ها 
بیش از ۳ هزار تن انواع کاالی اساسی از قبیل برنج، گندم و 
آرد، ماکارونی، روغن خوراکی، حبوبات، نهاده های دامی، بیش 
از ۲۸ هزار لیتر انواع مواد شوینده، روغن موتور و ضد یخ و … 
انواع دارو، ۲ هزار و ۹۶۰  را به همراه ۱۶۰ هزار و ۱۸۸ عدد 
دستگاه انواع لوازم خانگی، ۷ هزار و ۲۷۶ قطعه لوازم صنعتی و 
ابزار آالت، ۱۲ هزار و ۲۸۲ قطعه لوازم یدکی خودرو در کشور 

کشف کردند.
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: 
این پلیس در مقابله و مبارزه جدی با قاچاق و احتکار کاالی 
اساسی و معیشت محور به هیچ وجه کوتاه نمی آید و در این 
خصوص هم ۶۱ انبار و محل نگهداری کاالی اساسی و معیشت 
محور به علت تخلف و احتکار پلمب و ۵۱۹ متهم نیز دستگیر 

شدند.
اولیه  برآوردهای  در  کارشناسان  اینکه  به  اشاره  با  رضائیان 
ارزش کاالهای مکشوفه را بیش از ۲ هزار میلیارد ریال برآورد 
پس  و  توقیف  خودرو  رابطه ۲۳۲  این  در  داد:  ادامه  کرده اند، 
و  پارکینگ  روانه  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از 

متهمان نیز تحویل مراجع قضائی شدند.

محموله قاچاق 6 میلیاردی 
در ایستگاه راه آهن شیراز

فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری فراجا از کشف مرسوله 
انبار توشه ایستگاه  پستی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در 
راه آهن شیراز خبر داد. سردار »حشمت اله ملکی« با اشاره به 
تالش  با  گفت:  ریال  میلیارد   ۶ ارزش  به  قاچاق  کاالی  کشف 
همکاران در پلیس راه آهن فارس، مرسوله پستی قاچاق شامل 
انواع مختلف لوازم در ایستگاه راه آهن شیراز، کشف و ضبط 
شد. وی ادامه داد: ماموران دایره آگاهی پلیس راه آهن مستقر 
در انبار توشه، هنگام بازدید و کنترل بارهای ارسالی از شیراز 
به مقصد تهران ۲ هزار و ۷۰۰ قلم کاالی خارجی قاچاق شامل 
و  آرایشی  لوازم  البسه،  و  پوشاک  خانگی،  الکترونیکی  لوازم 

بهداشتی، فرآورده های خوراکی و لوازم ورزشی کشف کردند.
فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری انتظامی کشور با بیان 
اینکه سه نفر صاحبان مرسوله های پستی فاقد هرگونه مدارک 
گمرکی از دستگاه های ذیصالح بودند، گفت: کارشناسان ارزش 

اقالم کشف شده را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.
و  تشکیل  پرونده  خصوص  این  در  اینکه  به  اشاره  با  ملکی 
متهمان به همراه کاالهای کشف شده برای سیر مراحل قانونی 
به مراجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: مبارزه هدفمند 
است  داخلی  اقتصاد  از  حمایت  بسترساز  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
بنابراین مبارزه قاطع، هدفمند و موثر با عناصر قاچاق همواره 
از مهم ترین ماموریت های پلیس راه آهن است و تالش خواهیم 
کرد با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای آموزشی در راستای 
بخشی  کیفیت  و  قاچاق  کاالی  از  استفاده  فرهنگ سازی عدم 

تولیدات داخلی، گام های موثری برداشته شود.

خبر

جدول 3094

بازپدید  و  نوپدید  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رییس 
انستیتو پاستور ایران گفت: با توجه به تجربه همه گیری 
کووید ۱۹ و مشکالتی که در این مدت برای جامعه جهانی 
ایجاد کرده، توجه به هر بیماری نوپدید و بازپدیدی در 

هر گوشه ایی از دنیا بسیار بیشتر از قبل شده است.
افزود:  بیماری  این  درخصوص  مصطفوی  احسان  دکتر 
آبله  بیشتر  شیوع  نگران  دنیا  مردم  گذشته  روزهای  در 
کشورهای  در  آن  از  گزارشاتی  که  اند،  شده  میمونی 

اروپایی و آمریکایی منتشر شده است.
میمون  آبله  ویروس  توسط  میمونی  شد: آبله  یادآور  وی 
ویروس های  خانواده  اعضای  از  یکی  که  می شود  ایجاد 
آبله است، شدت این بیماری و احتمال سرایت آن بسیار 
کمتر از آبله انسانی است، این بیماری بیشتر در مناطق 
نزدیکی  در  آفریقا،  غرب  و  مرکز  کشورهای  دورافتاده 
جنگل های بارانی استوایی رخ می دهد و بیشتر موارد این 

بیماری خفیف است.
عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران خاطرنشان کرد: 
آبله میمونی ضایعات جلدی  )بثورات پوستی( در صورت 
و قسمت های مختلف بدن ایجاد می کند. دوره نهفتگی 
آبله میمونی، یعنی از زمان ابتال به عفونت تا شروع عالئم، 
روز  تا ۲۱  شاید  اما  است  روز  تا ۱۳   ۶ معمول  به طور 
هم طول بکشد. این بیماری معموال با نشانه هایی مشابه 

سرماخوردگی آغاز می شود.
مصطفوی ادامه داد: دوره تهاجم اولیه ویروس می تواند 
تا پنج روز طول بکشد که با تب، سردرد شدید، تورم غدد 
شدید  انرژی  کمبود  و  عضالنی  درد  درد،  کمر  لنفاوی، 

ظاهر می شود.
وی تورم غدد لنفاوی را از عالئم اصلی آبله میمونی عنوان 
کرد و گفت: هنگامی که تب شروع می شود، جوش ها و 
التهاب های پوستی، شبیه آبله مرغان، است که اغلب از 
صورت شروع می شوند، سپس به سایر قسمت های بدن، 

معموالً کف دست ها و کف پا گسترش می یابند.  
مشکالت  داشت:  اظهار  همچنین  اپیدمیولوژیست  این 
پوستی به طور معمول طی یک تا سه روز پس از ظهور 
تب آغاز می شود. بثورات پوستی حدود ۹۵ درصد موارد 
روی صورت، ۷۵ درصد موارد بر کف دست و کف پا و 
تناسلی ظاهر می شوند.  اندام های  بر  ۳۰ درصد موارد 
درگیر  هم  را  دهان  مخاطی  غشای  تواند  می  همچنین 

 کند.
قرنیه  برای  می تواند  ویروس  این  شد:  یادآور  مصطفوی 
چشم هم مشکالتی را ایجاد کند و در موارد شدید باعث 
افزایش  زمان  با گذشت  پوستی  درگیری  شود.  نابینایی 
می یابد و رنگ بثورات پوستی به سمت زردی می رود. در 
موارد شدید، این ضایعات می توانند قسمت های زیادی از 

پوست را از بین ببرند.

وی تاکید کرد: با پیشرفت بیماری، ویروس به مغز و نخاع 
می رسد و باعث التهاب مغز و نخاع می شود که می تواند 
مرگ ومیر  میزان  شود.  منجر  مرگ  و  مغزی  آسیب  به 
موردی برای این ویروس در آفریقا، از حدود یک تا ۱۵ 
درصد در بزرگساالن و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در کودکان 

متفاوت گزارش شده است.
ایران شدت   رییس بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور 
بثورات جلدی را به میزان قرار گرفتن در معرض ویروس 
و وضعیت سالمت بیمار مرتبط دانست و گفت: عفونت 
معموالً خود به خود برطرف می شود و بین ۱4 تا ۲۱ روز 

طول می کشد.  
مصطفوی افزود: آبله میمون می تواند زمانی که فردی در 
تماس نزدیک با فرد آلوده باشد، سرایت کند. این ویروس 
می تواند از طریق پوست زخم شده، دستگاه تنفسی یا از 
طریق چشم، بینی یا دهان وارد بدن شود. این بیماری 
به احتمال زیاد می تواند از طریق تماس جنسی، تماس 
با حیوانات آلوده مانند میمون ها، موش ها و سنجاب ها یا 

اشیاء آلوده به ویروس منتقل شود.
باالی سرایت  قدرت  دارای  ویروس  این  کرد:  تاکید  وی 
از افراد به یکدیگر نبوده و بیشتر به کسانی که با اشیای 
سرایت  داشته اند  طوالنی  تماس  ویروس  این  به  آلوده 

می کند.
از  شد:  یادآور  ایران  پاستور  انستیتو  علمی  هیات  عضو 
آن جایی که واکسن های نسل اول آبله انسانی دیگر در 
از  پیشگیری  برای  جدیدتری  واکسن  نیستند،  دسترس 
آبله میمونی ساخته شده است و ضد ویروس های جدید 

هم در دست توسعه هستند.
مصطفوی با بیان این که آمریکا نخستین مورد ابتال به 
آبله میمون را در مردی تایید کرد که به تازگی به کانادا 

سفر کرده بود، افزود: در هفته های اخیر مقامات اروپا نیز 
دهها مورد ابتال به این بیماری را تایید کردند. موارد ابتال 
در اسپانیا، پرتغال و انگلیس که بیماری آبله میمون در 
آن بسیار نادر بوده است با رابطه جنسی به ویژه رابطه 

جنسی مردان با مردان در ارتباط بوده است.
وی ادامه داد: موارد ابتالی گزارش شده در روزهای اخیر 
شامل ۹ مورد قطعی از انگلیس، ۱4 مورد قطعی و ۲۰ 
مورد مشکوک از پرتغال، هفت مورد قطعی و ۲۹ مورد 
یک  کانادا،  از  مشکوک  مورد   ۱۷ و  اسپانیا  از  مشکوک 
مورد قطعی از سوئد، آمریکا، بلژیک و ایتالیا و یک مورد 
مشکوک از فرانسه و استرالیا بوده است که جمع موارد 
گزارش شده را به ۱۰۷ مورد از۱۰ کشور جهان رسانده 

است.  
بازپدید  و  نوپدید  بیماری های  تحقیقات  مرکز  رییس   
وجود  این  با  کرد:  تصریح  ایران  پاستور  انستیتو 
یک  آستانه  در  ما  هنوز می گویند  بهداشتی  کارشناسان 
همه گیری بزرگ نیستیم و هنوز خطر برای عموم کم 

ارزیابی شده است.
 بیماری آبله میمونی، واکسن مخصوص خود را ندارد، اما 
سازمان جهانی بهداشت می گوید که واکسن آبله تا ۸۵ 

درصد برای حفاظت در برابر آبله میمون کارآیی دارد.
آلمان،  رابرت کخ  از کارشناسان موسسه  لیندرتز  فابیان 

وضعیت فعلی را »شیوع« این بیماری توصیف کرد.
براساس بیانیه اخیر سازمان جهانی بهداشت تاکنون ۸۰ 
میمونی در دستکم ۱۱ کشور جهان  آبله  به  ابتال  مورد 
آلمان،  فرانسه،  بلژیک،  اسپانیا،  سوئد،  ایتالیا،  شامل 
و  شناسایی  استرالیا  و  انگلیس  کانادا،  پرتغال،  آمریکا، 

تایید شده است.

مورد مشکوکی از ابتال به آبله 
میمونی در کشور مشاهده نشده است

وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  سرپرست 
خصوص  در  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان   ، بهداشت 
آبله میمونی، تا کنون مورد مشکوک و خاصی نداشته ایم 
بررسی  را  مشکوکی  مورد  هر  کشور  بهداشتی  شبکه  و 

می کند.
 پدرام پاک آیبن افزود: آبله میمونی، یک بیماری ویروسی 
و از دسته ویروس آبله انسانی است. در حال حاضر ۱۵ 

کرده  گزارش  را  بیماری  این  مشکوک  موارد  دنیا  کشور 
اند. در این ۱۵ کشور، ۱۹۷ مورد مشکوک گزارش شده و 

۱۰۸ مورد تشخیص قطعی در دنیا داده شده است.
وی با بیان این که فعال مشکلی در خصوص این بیماری 
افراد  بهداشت،  وزارت  افزود:  ندارد،  وجود  کشور  در 
مشکوک را بررسی می کند تا از عدم ابتالی آنها به آبله 
میمونی اطمینان حاصل کند. همچنین درباره پیشگیری 
و درمان این بیماری، متن راهنمایی تدوین شده که در 

اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد.
وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  سرپرست 

بیماری  این  پذیری  سرایت  که  این  بیان  با  بهداشت 
طریق  از  بیماری  این  کرد:  تصریح  نیست،  باال  چندان 
تماس با حیوان آلوده، تماس با جسد و یا خوردن گوشت 
آن و گازگرفتگی یا خراش پوست توسط حیوان آلوده و 
همچنین از طریق قطرات تنفسی انسان مبتال، عطسه یا 

سرفه او منتقل می شود.
پاک آیین در پایان گفت: از آنجا که سرایت پذیری این 
بیماری باال نیست، تصور نمی شود کار به همه گیری باال 

بکشد و  جای نگرانی نیست. 

آبله میمونی؛ 
بیماری بازپدید با گسترش بیش از حد انتظار در جهان

برخورد قاطع پلیس
 با محتکران و مفسدان اقتصادی



هرگونه بحث در خصوص افزایش 
قیمت حامل های انرژی شایعه است

برای 73 میلیون و سیصد هزار نفر 
یارانه واریز شد

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: نه 
مجلس مجوزی برای افزایش قیمت حامل های انرژی داده است 
با اشاره به  نیاسر،  و نه دولت چنین قصدی دارد. مالک شریعتی 
مطالب منتشر شده در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی 
بیان کرد: تعیین قیمت های حامل های انرژی  در الیحه بودجه 

سنواتی صورت می گیرد. بودجه ۱4۰۱ نیز بدون هیچ...

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مجموع برای ۷۳ میلیون 
و سیصد هزار نفر در دور اول براساس اسناد و مدارک یارانه واریز 
شده است. حجت اهلل عبدالملکی در نشست هم اندیشی نمایندگان 
وضعیت  آخرین  درخصوص  نظام  کلی  سیاست های  اجرای  برای 
جلسات  تمامی  در  جمهور  رئیس  گفت:  یارانه ها  تخصیص  نحوه 

دولت با وزرا بر رفع مشکالت و تامین معیشت مردم تاکید ...
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۹۵ درصد آتش سوزی های 
مراتع عامل انسانی اعالم شد

آبله میمونی؛ 
بیماری بازپدید با گسترش 

بیش از حد انتظار
 در جهان

 در اجرای طرح نهضت ملی مسکن؛

استانداران
 آستین ها را باال بزنند

میلیون  در ساخت چهار  دولت  عزم  به  توجه  با 
انتظار  آینده،  سال  چهار  طی  مسکونی  واحد 
می رود استانداران به عنوان رئیس شورای مسکن 
از  یکی  اجرای  در  را  پررنگ تری  نقش  استان ها 

مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم ایفا کنند.
استانداران در واقع باید پیش قراوالن اجرای طرح 
است  موضوعی  این  باشند.  مسکن  ملی  نهضت 
راه  وزیر  رئیس جمهوری،  اخیر   روزهای  در  که 
تاکید کرده اند.  بر آن  او  و شهرسازی و معاونان 
مسکن  شورای  رئیس  استانداران  قانون،  طبق 

استان هستند و مسئولیت تامین مسکن...

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو   
قشرهای  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای 
استفاده  خدمات  از  کمتر  جامعه  درآمد  کم 
گفت:  دارند،  کمتری  مالی  توان  و  می کنند 
قشرهای  که  باشد  به گونه ای  یارانه   پرداخت 

کم درآمد یارانه بیشتری دریافت کنند.
یارانه ها  عادالنه سازی  درباره  قادری  جعفر 
هدفمندی  قانون  که  ابتدا  همان  از  افزود: 
پرداخت  یارانه  همه  به  شد  مطرح  یارانه ها 
مطرح  بحث  این  پیش  سال های  در  کردند 
به  نیازی  جامعه  پردرآمد  گروه های  که  بوده 
این یارانه ندارند و پرداخت یارانه به این گروه 
چندان موضوعیتی ندارد اما از آنجایی که بار 
این  پیشین  دولت های  است  داشته  سیاسی 

الزام و تکلیف قانونی را اجرایی نکردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 
کرده  هدفگذاری  را  دهک  یک  دولت  اکنون 
یکسری  کند.  حذف  را  دهک  یک  این  که 
باالی درآمدی  افراد ممکن است جزو دهک 
مانند  مختلف  عناوین  به  اما  نباشند  جامعه 
و  اموال  اینکه  و فروش، سفر خارجی،  خرید 
دارایی دیگران به نام آنهاست، کارپرداز برخی 
ادارات یا شرکت ها هستند، پول های دیگران 
به حساب آنها وارد یا خارج می شود از گروه 

یارانه بگیران حذف شده اند.
قادری بیان کرد: برای اینکه حق و حقوق این 
افراد تضییع نشود و فرصتی برای آنها فراهم 
شود بار دیگر آنهایی که استحاق دارند بتوانند 
یارانه دریافت کنند این فرصت داده شده که 
بود  آنها  با  اگر حق  اعتراض کنند و  آنها هم 
آنها  یارانه  بودند،  یارانه  دریافت  مستحق  یا 
برقرار شود. قادری افزود: قشرهای کم درآمد 
و  می کنند  استفاده  خدمات  از  کمتر  جامعه 
هم  بنابراین  دارند.  هم  کمتری  مالی  توان 
پرداخت  هم  و  باشد  تصاعدی  باید  مالیات 
یارانه  به گونه ای باشد که قشرهای کم درآمد 
فرد  چقدر  هر  کنند.  دریافت  بیشتری  یارانه 
بگیرد  قرار  پایین تری  درآمدی  دهک  در 
میزان دریافتی وی از یارانه  بیشتر می شود و 

فرمول های یارانه ای و مالیاتی را بر...

سوزی  آتش  افزایش  به  اشاره  با  کهگیلویه  فرماندار 
ها  بررسی  گفت:  شهرستان  این  مراتع  سطح  های 
حکایت از آن دارد که ریشه ۹۵ درصد آتش سوزی 
های منابع جنگلی و مرتعی منطقه عامل انسانی است.

جمع  در  یکشنبه  روز  موسوی  عبدالعزیز  سید   
اصحاب رسانه با اشاره به آتش سوزی مراتع و مزارع 
روستای دمهد اظهارداشت: میزان حریق در مراتع این 
شهرستان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری 
یافته است. وی بیان کرد: هر چند که مناطق بحرانی 
بینی شده  و بحث  آگاه سازی در  شهرستان پیش 

مناطق روستایی به جد دنبال می شود اما ...

فرماندار کهگیلویه عنوان کرد؛
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مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: 

۱۳ درصد جمعیت کهگیلویه 
فشار خون باال دارند

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

شهرداری یاسوج در حوزه فرهنگی
 بسیار ضعیف عمل می کند

یارانه  پرداختی به کاالها 
باید قابل رصد و کنترل باشند
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واحد های شن و ماسه ایجاد کرده اند ؛

فاجعه زیست محیطی
 در بویراحمد

تهاجم  با  دشمن  گفت:  کشور  کل  دادستان 
فرهنگی و اقتصادی و تحریم ها سعی دارد هویت 

مردم را بگیرد.
 اجالسیه شهدای حقوقدان غرب کشور با حضور 
دادستان کل کشور و به میزبانی استان کرمانشاه 
لرستان،  مرکزی،  همدان،  های  استان  حضور  و 

ایالم و کردستان برگزار شد.
گفت:  منتظری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
فضای معنوی و نورانی این مجلس کمک خواهد 
با ارواح شهدای گرانقدر  کرد که در درون خود 
پیمان ببندیم و خدا را بر این پیمان خود گواه 
از حافظین  و  راه شهدا  پویندگان  از  بگیریم که 

ارزشهای انقالب اسالمی و مردم باشیم.
امام  ایام شهادت  با تسلیت  دادستان کل کشور 
فرا رسیدن  گرامیداشت  نیز  و  )ع(  جعفر صادق 
حماسه غرور آفرین آزاد سازی خرمشهر و اشاره 
به رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس 
استان  مردم  برجسته  و  بارز  خصوصیت  افزود 
کرمانشاه و دیگر مناطق مرزی در دفاع از انقالب 
از  نظام و کشور در دوران دفاع مقدس بیش  و 
که  هایی  حماسه  و  است  نمایان  مناطق  سایر 
مردم این مناطق آفریدند خاتمه آن در عملیات 
زمینگیر  را  دشمن  که  بود  مرصاد  آفرین  غرور 
کردند و به ذلت و خواری کشاندند، این حماسه 

ها هرگز از خاطره تاریخ پاک نخواهد شد.
انقالب  دوران  در  مردم  نقش  به  اشاره  با  وی 
گفت: نقش مردم در پیدایش و استمرار انقالب 
بی بدیل است. در این مسیر عده ای بودند که 
در هدایت مردم نقش آفرینی کردند و آن ها را 

به سمت ارزش ها سوق دادند و آن علما بودند.
اختالف  زمان  در  علما  نقش  افزود:  منتظری 
افکنی دشمن در میان اقوام و مذاهب و رفع این 
اختالفات پررنگ تر است چرا که از بهره برداری 

های شوم دشمن جلوگیری می کند.
وی افزود: در طول تاریخ هیچگاه نقش مردم و 
رهبران و علما در پیدایش و استمرا یک انقالب 
به همین خاطر  و  است  نبوده  رنگ  پر  قدر  این 
دیده  دنیا  جای  هیچ  در  اسالمی  انقالب  نمونه 
نشده و نخواهد شد و اینها همه به برکت اسالم 

و شهدا است.
دیگر  به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  کل  دادستان 
انقالب  از  بعد  خصوصا  دشمنان  شوم  تحرکات 
و  فرهنگی  تهاجم  آنها  بارزترین  که  جنگ  و 
در طول  ما  انقالب  کرد:  تصریح  است  اقتصادی 
44 سال که با فراز و نشیب های فراوانی مواجه 
روشنگری  و  هدایت  آنها  همه  در  است،  بوده 
امام و مقام معظم رهبری و هدایتگری  حضرت 
های حکیمانه ایشان در کنار حضور ملت توانست 

از تمام گردنه های خطر عبور کند.

سال ها  این  تمامی  در  نیز  دشمن  افزود:  وی 
انقالب  به  زدن  ضربه  برای  ترفندها  تمامی  از 
این  از  بعد  یقینا  و  است  کرده  استفاده  مردم  و 
نیز دست نخواهد کشید. بنابراین جوان های ما 
باید با بصیرت دینی و انقالبی راه شهدا و حفظ 
ارزشهای انقالب را که سرمایه های بسیاری برای 

بدست آوردن آنها داده ایم را ادامه دهند.
های  گذاری  نشانه  از  یکی  داد:  ادامه  منتظری 
بنابراین  است.  جوانان  هویت  گرفتن  دشمن 
خود  دینی  و  مذهبی  ملی،  وظایف  به  جوانان 
عمل کنند و با روشن بینی به مقابله با دشمن 
بپردازند. بیشترین حربه و ضربه دشمن به جوان 
از آن  از طریق فضای مجازی است که  ما  های 
طریق هویت، اخالق و شرف جوانها را نشانه رفته 
است و می خواهد آن ها را به بی هویتی بکشاند.

ضربه  برای  دشمن  دیگر  جبهه  داد:  ادامه  وی 
زدن به نظام جبهه اقتصادی است و با تحریمهای 
دارد  تنگ کردن معیشت مردم قصد  و  ظالمانه 
و  فلسفه  و  دهد  قرار  نظام  مقابل  در  را  مردم 
اساس تحریم ها نیز همین است که مردم تحمل 
خود را از دست دهند. اما یقینا مردم با مقاومت 
خود درس بزرگی به دشمن خواهند داد چنانکه 
شهدای عزیز در جبهه جنگ همین کار را کردند.

همه  دادن  قرار  مخاطب  با  کشور  کل  دادستان 
ما شناخت  امروز وظیفه  تاکید کرد:  ایران  ملت 
از ن آنچه مهم و مسلم  برنامه هایش  دشمن و 

است بصیرت و آگاهی مردم است.
مسائل  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
اصالحات  شد:  یادآور  کشور  در  اخیر  اقتصادی 
شک  بدون  بود.  جامعه  ضروریات  از  اقتصادی 
به  نیز  را  مشکالتی  است  ممکن  اصالحات  این 
دنبال داشته باشد. این اصالحات در دولت قبل 
نیز مطرح بود و مقام معظم رهبری در آن دوره 
با  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  تشکیل  با 
و  مردم  اقتصادی  وضعیت  بر  قوا  سران  حضور 
سامان دادن به آن تاکید داشتند و نیز بر اصالح 
تنگاهای  و  بودجه  بانکی،  جمله  از  امور  برخی 
کار  متاسفانه  اما  کردند  تاکید  مردم  اقتصادی 

اساسی انجام نشد.
 منتظری گفت: وضعیت اقتصادی قابل دوام نبود 
و نیازمند اصالحات اساسی بود. اصالح اقتصادی 
نیز مشکالت خاص خود را دارد و باید تحمل کرد 
و از مدیران اقتصادی و دولتمردان نیز انتظار می 
و  مردم  به  آسیب  کمترین  با  را  اصالحات  رود 
خصوصا قشر ضعیف به سرانجام رسانند. بنابراین 
در  مدیران  هدایت  و  مردم  همکاری  و  تحمل 
انجام اصالحات و با کمترین آسیب می تواند به 

شکوفایی اقتصادی منجر شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
با بیان این که حدود ۸۰ درصد درآمد تبدیل به 
حقوق کارکنان می شود، متذکر شد: بهره وری 
نظام حکمرانی کشور منفی یک است و حتی 

صفر هم نیست. 
 میثم لطیفی روز یکشنبه در همایش تخصصی 
حکمرانی  پیشران  میانی؛  حلقه های  »جریان  
بررسی های  مرکز  میزبانی  به  که  مردمی« 
شد،  برگزار  کوثر  ساختمان  در  استراتژیک 
باید در جهت  اجرایی  تأکیدکرد: ساختارهای 

افزایش بهره وری کارآمد شوند. 
مقام  بیانات  به  اشاره  با  معاون رئیس جمهور 
اظهار  میانی«  »حلقه  درباره  رهبری  معظم 
داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر بر 
این است که اگر این نظام اداری حاکم باشد، 
در حکمرانی با مشکالت جدی روبه رو خواهیم 
الگوی  سمت  به  که  است  این  راه حل  و  شد 

حکمرانی خود برگردیم. 
مبتنی  را  لیبرال  جامعه  حکمرانی  لطیفی، 
و  بازار  یعنی  بورس  و  بیمه  بانک،  بر سه گام 
دولت های  بر  مبتنی  را  کمونیستی  حکومت 
سوم  خط  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مقتدر 
و  کمونیستی  نگاه  سیاسی  اقتدار  آن  شاید 
باشد  نداشته  را  لیبرال  نگاه  و  سوسیالیستی 
و  هستند  مهم  مردم  حکمرانی  این  در  اما 
اجتماعی حکومت  نهاد  در حکمرانی مردمی، 

اسالمی شکل گرفته که از مسجد شروع شد و 
باید به مسجد و الگوی خانواده برگردیم.

ما  حکمرانی  در  »بیت«  اینکه  بیان  با  وی 
قداست دارد، گفت: خانه خدا و کعبه نخستین 
»بیت« ساخته شده است که پیامبران از خانه 
خدا و قبل از آن از خانواده کار خود را شروع 

کردند.
لطیفی تأکید کرد: نیازمند بازسازی حکمرانی 
و نیازمند این هستیم که از ظرفیت جوانان به 

نحو شایسته در این زمینه بهره برداری کنیم.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 
شناخت آفرینی،  را  میانی  حلقه  ماموریت های 
جهت گیری ها و راهکار عملی برشمرد و گفت: 
مقام  و  باشد  متمرکز  باید  میانی  حلقه های 
تأکید  موضوع  این  روی  هم  رهبری  معظم 

ویژه ای دارند.
باید  میانی  »حلقه های  این که  بیان  با  لطیفی 
اظهار  کنند«،  ایجاد  کاری  برنامه  خود  برای 
ویژه  اهتمام  مسائل  حل  برای  دولت  داشت: 
مردم  مشارکت  نیازمند  کاری  هر  ولی  دارد 
است و دولت دست یاری به سوی حلقه های 
راهکار  مسائل  حل  برای  تا  کرده  دراز  میانی 
فضای  در  بتوانیم  با کمک شما  و  ارائه دهید 
آمده  وجود  به  مردمی  دولت  در  که  همدلی 
و بر اساس مدل حکمرانی خودمان مشکالت 

را حل کنیم.

 وزارت کشور برای تسریع و تسهیل در امور 
شهرداری ها  کارکنان  استخدامی  و  اداری 
به  پاسخگویی  و  کشور  دهیاری های  و 
آنان  استخدامی  و  اداری  نیازهای  به  موقع 
پیشنهاد  با  تا  کرد  درخواست  دولت  از 
امور  در  جمهور  رئیس  اختیارات  واگذاری 
اداری و استخدامی در حوزه شهرداری ها و 

دهیاری ها موافقت کند.
سازمان  و  کشور  وزارت  اینکه  به  توجه  با   
شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب 
دار  عهده  شهرداری  قانون   )۶۲( ماده 
هماهنگی،  ایجاد  نظارت،  جمله  از  وظایفی 
از  و  هستند  شهرداری ها  بر  و...  راهنمایی 
به  موقع  به  پاسخگویی  عدم  که  آنجایی 

این امر تبعاتی را به همراه خواهد داشت و 
همچنین با توجه به تسلط و اشراف وزارت 
کشور به امور شهرداری ها و دهیاری کشور، 
این وزارتخانه به استناد اصل )۱۲۶( قانون 
اختیارات رئیس  اساسی، پیشنهاد واگذاری 
جمهور در امور اداری و استخدامی در حوزه 
شهرداری ها و دهیاری ها به وزارتخانه مزبور 
در  تصویب  و  بررسی  مراحل  را جهت سیر 

هیأت وزیران ارایه کرده است.
 ۱4۰۰ از  بیش  گزارش،  این  براساس 
شهرداری و ۳۸ هزار دهیاری در کشور فعال 
است. پیشنهاد یاد شده اکنون در کمیسیون 
مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت 

بررسی می شود.

دادستان کل کشور:

دشمن با تهاجم فرهنگی و اقتصادی 
سعی دارد هویت مردم را بگیرد

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی  کشور:

بهره وری نظام حکمرانی کشور 
منفی یک است

دولت اختیارات خود در حوزه شهرداری ها و 
دهیاری ها را به وزارت کشور واگذار می کند
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شناسه آگهی ؛  1320575  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره 0۱/ 006/ 44۵           

شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به : تست هیدرو استاتیك ،توپکراني 

و ایمن سازي خط لوله 6 اینچ نفت سوالبدر از کیلومتر 11.5 تا بي بي حکیمه یك 
به طول 38.5 کیلومترشماره مناقصه )01/ 006/ 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( ازسوي سازمان برنامه وبودجه)حداقل رتبه ۵ نفت وگاز (- وضعیت رتبه بندي ازسامانه ساجار استعالم 

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

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

    10/ 03/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      30/ 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

308/ 132/ 285/ 28 ریال برآورد کارفرما

000/ 260/ 414/ 1 ریال بصورت ضمانتنامه بانکينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري

مدت اولیه پیمان 150 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  اول

امام علی علیه السالم
الَعقُل أنََّك تَقتَِصُد َفال ُتسِرُف ، وتَِعُد َفال ُتخلُِف و إذا َغِضبَت َحلُمَت.

خردمندی، این است كه : میانه روی كنی و اسراف نكنی؛ وعده بدهی و 
ُخلف وعده نكنی؛ و چون خشمگین شدی، بردبار باشی.

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

آنچه در مورد آبله میمون باید بدانیم/ 
میزان شیوع و ُکشندگی ویروس

دانشگاه  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
علوم پزشکی شهید بهشتی، در ارتباط با ویروس 
آن،  ُکشندگی  و  شیوع  میزان  و  میمون  آبله 

توضیحاتی ارائه داد.
 علیرضا ناجی، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر 
شیوع آبله میمون اظهار کرد: در بریتانیا، پرتغال، 
این  شیوع  اروپایی  کشورهای  سایر  و  اسپانیا 

بیماری گزارش شده است.
از  مشکوک  مرگ  مورد   ۶۸ تاکنون  افزود:  وی 
جمله ۸ مورد در انگلستان، ۲۰ مورد در پرتغال، 
۷ مورد در اسپانیا، ۱۳ مورد در کانادا و یک مورد 
در ایاالت متحده گزارش شده است و نکته اینجا 
است که سرنخ هایی وجود ندارد که این افراد از 

کجا به ویروس آبله میمون مبتال شده اند.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، این نگرانی وجود دارد که ویروس 
ممکن است به طور وسیع و خاموش در جامعه و 
احتماالً از طریق یک مسیر جدید انتقال منتشر 

شود.
و  نادر  ویروسی  عفونت  یك  میمون  آبله 

شبیه به آبله انسان
آبله میمون یک عفونت  اینکه  به  اشاره  با  ناجی 
ویروسی نادر و شبیه به آبله انسان است، تاکید 
در   ۱۳۵۸ سال  در  بار  اولین  بیماری  این  کرد: 
میمون هایی که برای تحقیق نگهداری می شدند 
کشف شد و اولین مورد آبله میمون نیز در انسان 

در سال ۱۹۷۰ شناسایی شده است.
دانشگاه  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
در  اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
گذشته این بیماری معموالً به غرب و مرکز آفریقا 
بیماری  موارد  معموالً  کرد:  عنوان  داشت،  تعلق 
آفریقا  به  سفر  با  جغرافیایی  مکان های  سایر  در 

مرتبط بود.

آبله میمون چطور پخش می شود
با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
گاز  طریق  از  می تواند  میمون  آبله  اینکه  بیان 
مایعات  خون،  با  تماس  آلوده،  حیوان  گرفتن 
بدن یا زخم و ضایعات آن منتقل شود ادامه داد: 
تصور می شود که توسط جوندگانی مانند موش و 

سنجاب پخش شود.
گوشت  خوردن  با  است  ممکن  کرد:  اضافه  وی 
حیوان آلوده که به درستی پخته نشده است به 
این بیماری مبتال شوید به این شکل که انتقال 
تنفسی  قطرات  طریق  از  بیشتر  انسان ها  بین 

بزرگ صورت می گیرد.
تنفسی  قطرات  که  آنجایی  از  ناجی،  گفته  به 
بزرگ نمی توانند فاصله زیادی را طی کنند ادامه 
طوالنی  و  نزدیک  و  چهره  به  چهره  تماس  داد: 

مدت می تواند باعث انتقال این ویروس شود.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
میمون  آبله  ویروس  اینکه  به  اشاره  با  بهشتی 
با  ضایعه  مواد  بدن،  مایعات  طریق  از  می تواند 
تماس غیرمستقیم با مواد ضایعه وارد بدن شود 
هشدار  بهداشتی  مقامات  که  کرد  خاطرنشان 
از  می تواند  عفونت  موارد  از  برخی  که  داده اند 

طریق تماس جنسی هم منتقل شود.
وی ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده 
بسیاری از موارد گزارش شده افرادی هستند که 
یا دوجنس گرا شناخته  به عنوان همجنس گرا 

شده اند.
نشانه های ابتالبه آبله میمون را بشناسید

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بهشتی، به نشانه های ابتالء به این بیماری اشاره 
تب،  باعث  انسان  در  بیماری  این  افزود:  و  کرد 
نهایت  و در  لنفاوی  بزرگ شدن غدد  بدن درد، 
آبله یا تاول های دردناک پر از مایع روی صورت، 
اینکه  به  اشاره  با  ناجی  پاها می شود.  و  دست ها 
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت دوره کمون 
میمون  آبله  عالئم(  شروع  تا  عفونت  از  )فاصله 
معموالً از شش تا ۱۳ روز است اضافه کرد: حتی 
این دوره می تواند از ۵ تا ۲۱ روز نیز ادامه داشته 
باشد. وی با تاکید بر اینکه یکی از انواع ویروس 
خاطرنشان  باشد  کشنده  می تواند  میمون  آبله 
کرد: خوشبختانه گونه ای که در حال حاضر در 
انگلستان شیوع پیدا کرده مالیم است و مرگ و 

میری از آن گزارش نشده است
درمان خاصی برای آبله میمون وجود ندارد

پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  استاد 
تا  دو  بین  بیماری  اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید 
در  کرد:  اظهار  می شود  برطرف  هفته  چهار  تا 
میمون  آبله  برای  خاصی  درمان  حاضر  حال 
بیمارستان  یک  در  باید  بیماران  و  ندارد  وجود 
تخصصی بستری شوند تا عفونت گسترش نیافته 
و درمان های عالمتی انجام شود. وی با بیان اینکه 
ویروس آبله میمون قابل کنترل است و می توان 
آبله  واکسن  افزود:  کرد  جلوگیری  آن  شیوع  از 
از شیوع  ایمنی می تواند  گلوبولین  و  سیدوفوویر 
این بیماری پیشگیری کند. ناجی ادامه داد: مرکز 
مبارزه با بیماری های آمریکا با توجه به اطالعات 
موجود درباره مزایا و خطرات واکسیناسیون آبله 
و استفاده از دارو برای پیشگیری از مدیریت آبله 
ویروس  ارتوپاکس  عفونت های  سایر  و  میمون 

دستورالعمل هایی دارد.

یك عضو کمیسیون انرژی مجلس:
هرگونه بحث در خصوص افزایش 
قیمت حامل های انرژی شایعه است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: 
نه مجلس مجوزی برای افزایش قیمت حامل های انرژی داده 
است و نه دولت چنین قصدی دارد. مالک شریعتی نیاسر، با 
اشاره به مطالب منتشر شده در خصوص افزایش قیمت حامل 
های انرژی بیان کرد: تعیین قیمت های حامل های انرژی  در 
الیحه بودجه سنواتی صورت می گیرد. بودجه ۱4۰۱ نیز بدون 
هیچ افزایش قیمتی در حوزه سوخت و حامل های انرژی بسته 
بحثی  هرگونه  بنابراین  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی  است.  شده 
انرژی شایعه است. نه  افزایش قیمت حامل های  در خصوص 
مجلس چنین مجوزی داده است و نه دولت چنین قصدی دارد. 

هرگونه مطلبی در این حوزه جز شایعه چیزی نیست.
سخنگوی دولت  نیز گفت که قیمت بنزین افزایش پیدا نمی 
که  کرد  تاکید  دولت  سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی  کند.  
دولت هیچگونه تصمیم یا حتی برنامه ای برای افزایش قیمت 

بنزین یا سایر فراورده های نفتی وجود ندارد.

تکمیل طرح های نیمه تمام 
در اولویت دولت است

تکمیل  دولت،  اولویت  گفت:  رئیس جمهور  اجرایی  معاون 
آغاز  جدیدی  طرح  و  است  کشور  در  تمام  نیمه  طرح های 
سید  شود.  مشخص  آن ها  اولویت  این که  مگر  شد،  نخواهد 
صولت مرتضوی اظهار داشت: ایران امروز در زمره معتبرترین 
کرونا  تلفات  امروز  و  دارد  قرار  واکسن  تولیدکننده  کشورهای 
برنامه  یک  در  وی  است.  کاهش  به  رو  و  شده  رقمی  تک 
تلویزیونی تصریح کرد: دولت، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت دارد؛ این دولت تنها دولتی است که در بازه زمانی 
کوتاه، سند تحول دولت را منتشر کرده است تا صاحب نظران، 
آن را نقد و تکمیل کنند. معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: 
کوتاه،  زمانی  بازه  در  توانست  شجاعانه  تصمیم  یک  با  دولت 
اجرایی  دستگاه های  اختیار  در  کشور  سراسر  در  که  سواحلی 
سازمان  در  ایران  دائم  عضویت  پذیرش  کند.  آزاد  بودند، 
همکاری های شانگ های و حضور فعال در سازمان همکاری اکو 
قرارداد سوآپ  گاز،  و همچنین مجمع کشورهای صادرکننده 
گازی و عبور از بحران های انرژی، برخی از فعالیت های دولت 

از آغاز به کار آن است.
در  گذشته  سال های  در  گفت:  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
اوقات،  برخی  و  روبرو  انرژی،  کمبود  با  کشور  زمستان،  فصل 
گاز منازل قطع می شد، اما امسال با تمهیدات اندیشیده شده، 
دولت توانست کشور را از بحران سال های قبل عبور دهد. انعقاد 
ارزش  به  برای توسعه میادین نفت و گاز  نفت  قرارداد وزارت 
۱۱ میلیارد دالر، آغاز نهضت ملی مسکن و برخی از دستورها 

و کارهای ویژه، جزو سایر فعالیت های دولت سیزدهم است. 

نتیجه و دریافتی مسووالنی که به 
سفرهای خارجی می روند شفاف شود

نماینده مردم رامیان در مجلس شورای اسالمی خواستار شفاف 
سازی نتیجه سفرهای خارجی برخی از مسووالن و نماینده های 
غالمعلی  شد.  سفرها  این  از  آنها  دریافتی  میزان  و  مجلس 
کوهساری در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی 
در اخطاری بر اساس اصل ۸4 قانون اساسی گفت: در این اصل 
آمده که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و در همه 
مسائل داخلی و خارجی می تواند اظهارنظر کند. نماینده مردم 
رامیان و آزادشهر در مجلس یازدهم افزود: در شرایط کنونی 
باید به وضعیت اقتصادی و مشکالت مردم توجه جدی شود، 
چرا که مردم با مشکالت بیماری و مشکالت اقتصادی دست به 
گریبان هستند. کوهساری با اشاره به صف های طوالنی نانوایی 
در سطح کشور مطرح کرد: صف های نانوایی در استان گلستان 
که یکی تولیدکنندگان اصلی گندم کشور است، قابل پذیرش 
نیست. وی با اشاره به طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های 
اجرایی و سایر نهادها گفت: مزایایی که برخی از مسئوالن از آن 
استفاده می کنند مانند خانه های سازمانی، خودروهای اداری، 
نیروهایی که در اختیارشان است، سفرهای خارجی که اعزام 
می شوند، باید برای مردم مشخص و شفاف شود.  این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: در مجلس یازدهم بنده یا 
سایر نمایندگان هیچ سفر خارجی نرفتیم و تقاضای آن را هم 
نداریم، اما افرادی هستند که چندین بار به سفرهای خارجی 
به  را  زیادی  وزارتخانه ها عده  از  یکی  رفته اند. در گذشته هم 
روسیه فرستاد و اخیراً هم شنیده ام که می خواهند به سوئیس 
بروند! نتیجه این سفرهای از سوی وزارتخانه های مختلف باید 

مشخص شود که مزایای دریافتی این افراد چقدر است؟
کوهساری ادامه داد: برخی از این افراد از یکجا حقوق و مزایا 
دریافت نمی کنند، نماینده مجلس یا وزیر یا مسئولی که عضو 
هیات مدیره چندین دستگاه است، یا عضو شوراهای مختلف 
محمدباقرقالیباف  شود.  مشخص  افراد  این  مزایای  باید  است، 
گفت:  نماینده  این  به  درپاسخ  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
نکاتی که شما تذکر دادید در بحث شفافیت همه در قانونی که 

االن در مرحله رسیدگی است، دقیقا عنوان شده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ با کتاب سالمتیم 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  عنوان کرد؛

یارانه  پرداختی به کاالها باید قابل رصد و کنترل باشند

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو   
قشرهای  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای 
استفاده  خدمات  از  کمتر  جامعه  درآمد  کم 
گفت:  دارند،  کمتری  مالی  توان  و  می کنند 
قشرهای  که  باشد  به گونه ای  یارانه   پرداخت 

کم درآمد یارانه بیشتری دریافت کنند.
یارانه ها  عادالنه سازی  درباره  قادری  جعفر 
هدفمندی  قانون  که  ابتدا  همان  از  افزود: 
پرداخت  یارانه  همه  به  شد  مطرح  یارانه ها 
مطرح  بحث  این  پیش  سال های  در  کردند 
به  نیازی  جامعه  پردرآمد  گروه های  که  بوده 
این یارانه ندارند و پرداخت یارانه به این گروه 
چندان موضوعیتی ندارد اما از آنجایی که بار 

این  پیشین  دولت های  است  داشته  سیاسی 
الزام و تکلیف قانونی را اجرایی نکردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 
کرده  هدفگذاری  را  یک دهک  دولت  اکنون 
یکسری  کند.  حذف  را  دهک  یک  این  که 
افراد ممکن است جزو دهک باالی درآمدی 
مانند  مختلف  عناوین  به  اما  نباشند  جامعه 
اموال و  اینکه  خرید و فروش، سفر خارجی، 
دارایی دیگران به نام آنهاست، کارپرداز برخی 
ادارات یا شرکت ها هستند، پول های دیگران 
به حساب آنها وارد یا خارج می شود از گروه 

یارانه بگیران حذف شده اند.
حقوق  و  حق  اینکه  برای  کرد:  بیان  قادری 

آنها  برای  فرصتی  و  نشود  تضییع  افراد  این 
فراهم شود بار دیگر آنهایی که استحاق دارند 
این فرصت داده  یارانه دریافت کنند  بتوانند 
شده که آنها هم اعتراض کنند و اگر حق با 
آنها بود یا مستحق دریافت یارانه بودند، یارانه 

آنها برقرار شود.

قشرهای کم درآمد باید یارانه بیشتری 
دریافت کنند

قادری افزود: قشرهای کم درآمد جامعه کمتر 
مالی  توان  و  می کنند  استفاده  خدمات  از 
باید  مالیات  هم  بنابراین  دارند.  هم  کمتری 
تصاعدی باشد و هم پرداخت یارانه  به گونه ای 
بیشتری  یارانه  باشد که قشرهای کم درآمد 
دهک  در  فرد  چقدر  هر  کنند.  دریافت 
درآمدی پایین تری قرار بگیرد میزان دریافتی 
فرمول های  و  می شود  بیشتر  یارانه   از  وی 
یارانه ای و مالیاتی را بر همین اساس تنظیم 

می کنند.
وی درباره فساد و رانت در ارز 4۲۰۰ تومانی 
ارز  و  ترجیحی  ارز  تفاوت  که  وقتی  گفت: 
آزاد زیاد باشد، یعنی ارز آزاد ۳۰ هزار و ارز 
برابر  هفت  حدود  و  تومان   4۲۰۰ ترجیحی 
شخصی  برای  باشد،  داشته  قیمت  تفاوت 
ایجاد  رانت  می کند،  استفاده  ارز  این  از  که 
می شود و ایجاد انگیزه می کند که بیشتر این 
و جاهایی هزینه کند که  تقاضا کرده  را  ارز 
قیمت گذاری  مشمول  و  نشده  هدفگذاری 
نیست و اگر کاالیی را با این ارز وارد می کند، 
به صادرات مجدد کند  اقدام  تغییر جزیی  با 
و یا ارز خود را در بازار بفروشد که خود این 

موضوع ایجاد مساله می کند.

یارانه  پرداختی به کاالها
 باید قابل رصد و کنترل باشند

شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
وجود  با  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  اسالمی 
صورت  زیادی  میل  و  حیف  ارزها  اینگونه 
می شود.  ایجاد  فراوانی  مشکالت  و  گرفته 

بنابراین مجموع این مشکالت موجب شد که 
ارز  با  که  کاالهایی  و  ارز 4۲۰۰ حذف شود 
ترجیحی وارد می شدند، ارز آنها حذف شود و 
یا اگر یارانه ای به آنها تعلق بگیرد این یارانه 
در طبقه آخر زنجیره پرداخت شود که قابل 

رصد و کنترل باشد.
در  یارانه ها  عادالنه سازی  تاثیر  درباره  قادری 
کاالهایی  گفت:  کشور  اقتصاد  بر  بلندمدت 
می یابد  اختصاص  آن ها  به  ترجیحی  ارز  که 
است  پایین  بسیار  بازار  در  آن  قیمت  چون 
این  داخلی  تولید  به  رغبتی  و  تمایل  کسی 
در  پایین  قیمت  با  کاال  آن  و  نمی کند  کاال 
اختیار مردم قرار می گیرد و برای تولید کننده 
کاالیی  چنین  که  نیست  صرفه  به  مقرون 
ارز  این  با  که  هم  اولیه ای  مواد  کند.  تولید 
وارد می شود اگر در تولید دارو، بیسکویت و 
بخواهد  دولت  و  گرفته شود  به کار  ماکارونی 
ظرفیت  با  متناسب  کند،  نظارت  و  کنترل 
و  نمی کند  تامین  را  مواد  این  کارخانجات 

کارخانجات فعال نمی شوند.
داروسازی،  کارخانه های  ما  کرد:  عنوان  وی 
داریم  بیسکویت سازی  و  ماکارونی سازی 
است  یارانه ای  آنها  اولیه  مواد  که  آنجایی  از 
همه  از  نتواند  تولیدکننده  می شود  موجب 
ارز  که  زمانی  کند.  استفاده  خود  ظرفیت 
و  اقتصادی  واحدهای  برای  را  ترجیحی 
به راحتی  تولیدکننده  کنید  حذف  کارگاه ها 
می تواند مواد اولیه را وارد کند و از این طریق 
ظرفیت خود را کامل کرده و از کل ظرفیت 

خود استفاده کند.
به  کرد:  عنوان  یازدهم  مجلس  نماینده  این 
می تواند  داروسازی  کارخانه  مثال  عنوان 
این  به  کند  استفاده  خود  ظرفیت  کل  از 
شکل که دارو تولید کند و یک بخشی را در 
پول  از  بخشی  و  بدهد  دولت  تحویل  داخل 
دارویی را که تحویل دولت می دهد از مردم 
و مابه التفاوت را از دولت بگیرد و بخشی را از 

ظرفیت خود را صادر کند.

در  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   
نفر  میلیون و سیصد هزار  برای ۷۳  مجموع 
یارانه  مدارک  و  اسناد  براساس  اول  دور  در 

واریز شده است.
هم اندیشی  نشست  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
کلی  سیاست های  اجرای  برای  نمایندگان 
نحوه  وضعیت  آخرین  درخصوص  نظام 
در  جمهور  رئیس  گفت:  یارانه ها  تخصیص 
تمامی جلسات دولت با وزرا بر رفع مشکالت 
اعالم  و  کرده  تاکید  مردم  معیشت  تامین  و 
برای  را  خود  آبروی  راه  این  در  که  کرده اند 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  می گذارند.  مردم 
هزار   ۵۰۰ این  از  پیش  افزود:  اجتماعی 
جیب  به  یارانه  عنوان  به  تومان  میلیارد 
قاچاقچی ها، خارجی ها، تولیدکنندگان خارج 
کمی  بسیار  مقدار  تنها  و  می رفت  کشور  از 
می رفت،  ایران  مردم  جیب  به  یارانه  این  از 
براین اساس تصمیم گرفته شد تا با مدیریت 
ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه ها این منابع 
موضوع  این  و  ببریم  مردم  سفره  سر  بر  را 
اشتغال،  ایجاد  عمومی،  رفاه  افزایش  موجب 
قاچاق  از  جلوگیری  جینی،  ضریب  اصالح 
کرد:  تاکید  عبدالملکی  شد.  خواهد   ... و 
میلیارد  هزار   ۲۵۰ بودجه  قانون  براساس 
در  مردم  میان  یارانه  توزیع  باز  برای  تومان 
دیگر  جای  در  و  شده  داده  قرار   ۱4 تبصره 
یارانه  پرداخت  برای  تومان  میلیارد  ۷۵ هزار 
گرفته  نظر  در  معیشتی  و  تومانی  هزار   4۵
شده است و در دولت بعد از بحث های متعدد 
قرار شد، این منابع به صورت یارانه مستقیم 
در اختیار مردم قرار بگیرد. وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اشاره به حذف دهک های 

پردرآمد براساس قانون، گفت: طبق قانون به 
های  دهک  باید  جمعیت  جوانی  قانون  ویژه 
پردرآمد حذف می شدند، براین اساس دولت 
ارز 4۲۰۰  تصمیم گرفت در مدیریت جدید 
نشود.  پرداخت  به دهک دهم  یارانه  تومانی، 
سامانه   ۹۳ سال  از  داد:  ادامه  عبدالملکی 
یارانه ها بسته شد و دیگر کسی نمی توانست 
را  اطالعاتی  آن  در  سیستماتیک  صورت  به 
وارد کند، تنها افراد با حضور در محل پلیس 
+۱۰ می توانستند اطالعات خود را در سامانه 
ایرانیان  رفاه  سامانه  براساس  کنند.  ثبت 
که  می کردند  دریافت  یارانه  نفر  میلیون   ۷۳
یارانه  همزمان  افراد  این  از  نفر  میلیون   ۶۱
دریافت  تومانی  هزار   4۵ یارانه  و  معیشتی 

می کردند.
وی تصریح کرد: بعد از اجرای طرح هدفمندی 
برخی  به حساب  یارانه  واریز  و عدم  یارانه ها 
راه اندازی  کار  وزارت  را  سامانه ای  خانوارها، 
کرد که طی یک هفته حدود یک میلیون و 
پانصد هزار نفر از افراد درخواست بازنگری در 
اطالعات خود را ثبت کردند و در حال بررسی 
است. یکی از اشکاالت در وزارت کار این است 
و  نیست  مشخص  کامال  افراد  اطالعات  که 
اطالعات  مراکز  دیگر  از  یارانه  پرداخت  برای 

خود را دریافت کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه 
و ۹۰۰  میلیون  به حدود ۵  افزود:  اجتماعی 
هزار نفر از افرادی که در فروردین ماه یارانه 
یارانه ای  ماه  اردیبهشت  در  می گرفت،  تعلق 
پرداخت نشد و در مجموع برای ۷۳ میلیون 
اسناد  براساس  اول  دور  در  نفر  هزار  و ۳۰۰ 
و مدارک یارانه واریز شده است. عبدالملکی 
درخصوص  نماینده ها  انتقاد  به  واکنش  در 
قطع یارانه برخی افراد، گفت: براساس قانون 
باید یارانه دهک های پردرآمد حذف شود اما 
یارانه  اقشار  و  افراد  همه  به  می خواهیم  اگر 
ضعیف  افراد  اختیار  در  یارانه  اینگونه  دهیم 
بر  تاکید  با  وی  گرفت.  نخواهد  قرار  جامعه 
اینکه باید شناسنامه اقتصادی خانوارها شفاف 
شود، اظهار کرد: افرادی که درخواست یارانه 
ابتدا  می شوند،  تقسیم  گروه  دو  به  کرده اند 
افراد پردرآمدی که با وجود داشتن دارایی و 
سرمایه به عنوان یک ایرانی درخواست واریز 
یارانه دارند و آن را حق خود می دانند و دیگر 
وجود جدا شدن  با  که  خانواده هایی هستند 
زندگی  داشتن  و  خانواده  از  آن ها  فرزندان 
احتساب سرجمع خانواده،  به دلیل  مستقل، 

یارانه سرپرست خانواده قطع شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: 

عدم  دلیل  به  که  هستند  نیز  افراد  برخی 
آن ها  یارانه  اقتصادی،  شناسنامه  شفافیت 
افراد  برخی  مثال  طور  به  است  شده  قطع 
کارپرداز شرکتی هستند و یا دارای صندوق 
این  به  باشند  می  خانوادگی  الحسنه  قرض 
بنابراین  است.  شده  قطع  آن ها  یارانه  دلیل 
ما برای ایجاد شفافیت در اطالعات اقتصادی 
خانواده ها سریعا سامانه ای را راه اندازی کردیم 
که از حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که 
یارانه آن ها قطع شده 4 میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر درخواست بازنگری اطالعات خود را ثبت 

کرده اند.
عبدالملکی تصریح کرد: ما هر روز به ریاست 
با  را  اول رئیس جمهور جلسات خود  معاون 
برگزار  مربوطه  دستگاه های  تمامی  حضور 
ترجیحی  ارز  مدیریت  موضوع  و  می کنیم 
می کنیم،  بررسی  را  یارانه ها  پرداخت  و 
به  جمهور  رئیس  دستور  براساس  همچنین 
آن ها  یارانه  این  از  پیش  که  افرادی  حساب 
قطع شده بود، نیز یارانه واریز شد و هر زمان 
اطالعات آن ها بررسی و نهایی شد می توانند 
این یارانه را برداشت کنند. وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی درخصوص یارانه نان نیز گفت: 
وزارت کشور در حال بررسی اطالعات افراد و 
حتی اتباع خارجی در کشور است تا یارانه نان 
در اختیار همه قرار بگیرد البته دولت هنوز بر 
و  نرسیده  نهایی  تصمیم  به  نان  بحث  روی 
در  زنجان  در  پایلوت  به صورت  موضوع  این 
دولت  تصمیم  براساس  و  است  بررسی  حال 
خارجی  اتباع  حتی  شخصی  هیچ  نان  یارانه 

قطع نخواهد شد.

مجلس با تصویب قوانین 
راهگشا، برای برون رفت از 

مشکالت کشور اقدام کند

 نماینده مردم شیراز گفت: مجلس یازدهم با 
تصویب قوانین راهگشا، گام های بلند و موثری 
و  کاستی ها  مشکالت  از  رفت  برون  برای  را 

مسائل اولویت دار کشور و ملت بردارد.
صبح  علنی  نشست  در  عزیزی  ابراهیم 
میان  نطق  در  ماه(  خرداد  روز)یکشنبه،۱ 
حالی  در  یازدهم  مجلس  خود،گفت:  دستور 
که  می شود  خود  فعالیت  از  سوم  سال  وارد 

شرایط جدیدی را در  عرصه های ملی و بین 
با وجود  و همچنین   المللی شاهد هستیم  
ایران  رشید  ملت  کینه توزی ها،  و  هجمه ها 
و   عزت  مسیر  از  که  خود  افتخار  پر  راه  به 
سربلندی می گذرد با قدرت و با صالبت ادامه 

می دهد.
در  که  اکنون  افزود:  شیراز   مردم  نماینده 
رییسه  هیئت  انتخابات  سوم  سال  آستانه 
نکاتی  به  است؛  ضروری  و  الزم  داریم،  قرار 
زحمات  از  تشکر  ضمن  کنم؛  اشاره  اساسی 
انتظار می رود؛ مجلس  هیئت رییسه مجلس 
گام های  راهگشا،  قوانین  تصویب  با  یازدهم 
بلند و موثری را برای برون رفت از مشکالت 
و ملت،  اولویت دار کشور  و مسائل  کاستی ها 

در دستور کار خود قرار دهد.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
قوانینی  مجلس  شد:  یادآور  مجلس  خارجی 
را به تصویب برساند که ضمن خنثی سازی 
خود  از  برخی  مقابل  در  ظالمانه  تحریم های 
همچنین  و  بگیرد  هم  را  داخلی  تحریم های 
و  بلند  نگاه  با  رییسه  هیئت  می رود  انتظار 

طرحی  کشور  اساسی  موضوعات  به  عمیق 
نو در انداخته و با تحرک و پویایی درهدایت 
بیش از بیش گام های بلندی را بردارد و این  
ترکیب  با  مگر  آمد  نخواهد  دست  به  مهم 
تراز  در  و  مشکالت  به  ُمشرف  که  افرادی 

مجلس شورای اسالمی باشند.
کرد:  تأکید  نمایندگان،  به  خطاب  عزیزی 
مجلس امروز در عرصه اقتصاد و معیشت مردم 
دست  دولت  الیحه  و  مجلس  مصوبه  پیرو  و 
تاجرنماها که ارز 4۲۰۰ تومانی را می گرفتند 
تا کاالهای اساسی را به قیمت پایین تری به 
کردن  وارد  جای  به  و  برسانند  مردم  دست 
اقالم مورد نیاز مردم این پول را به ساختمان 
سازی  و داللی برده و ثروت های میلیاردی به 
گردیده  جیب های گشاد خود می زدند،کوتاه 
خود  باید  دولت  و  مجلس  افزود:  وی  است. 
را به ابزارهای نظارتی تجهیز و ضمن نظارت 
دقیق بر بازار، از هرگونه سوء استفاده و زیاده 
خواهی پیشگیری کنند و اجازه ندهند برخی  
افراد سودجو و زیاده طلب با ایجاد جو روانی 
فشار  بازار  در  قیمت ها  دلیل  بی  افزایش  و 

همکاران  کنند،  تحمیل  مردم  بر  را  دیگری 
محترم در قانون بودجه به شهرها و تا حدودی 
اولیه  زیرساخت های  ایجاد  برای  روستاها  به 
کشور  عشایر  متاسفانه  اما  است،  شده  توجه 
که حق بزرگی بر ما دارند کمتر مورد توجه 
قرار گرفتند. عزیزی تاکید کرد:علیرغم اینکه 
تشکیل  را  کشور  جمعیت  درصد   ۲ عشایر 
می دهند و باید از ۲ درصد جمعیت، بودجه 
 ۱۱ به  قریب  یعنی  شوند  مند  بهره  را  الزم 
انان  به  هدفمندی  درصد   ۲ و  میلیارد  هزار 
اختصاص  شاهد  متاسفانه  گیرد،اما  تعلق 
بودجه اندک برای عشایر کشور هستیم،سهم 
اعتبارات این جامعه بزرگ و مولد به ویژه در 

شرایط فعلی بسیار اندک است.
وی بیان داشت: امروز فروش دام، آب رسانی 
و مسیرهای کوچ عشایر با مشکل روبروست 
مورد  در  نگر  و حق  نگر  جامعه  رویکرد  ،لذا 
حائز  و  ضروری   بسیار  امری  کشور  عشایر 
برای  باید  طلب  حق  ،مجلس  است  اهمیت 
چاره  و  پیشقدم  عشایر کشور  حل مشکالت 

اندیشی کند .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛

برای ۷۳ میلیون و ۳00 هزار نفر 
یارانه واریز شده است


