
بی عدالتی در پرداخت ها 
کارمندان را آزرده می کند

باید مدل خصوصی سازی
 اصالح شود

صفحه )4(صفحه )4(

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: 
تورم و بی عدالتی در پرداخت ها و تفاوت ها در این زمینه، کارمندان 
البته همه مردم را آزار می دهد.  میثم لطیفی روز دوشنبه در  و 
شورای اداری و راهبری توسعه مدیریت استان زنجان افزود: البته 
در حکم کارگزینی کارمندان خیلی تفاوت بین دستگاههای اجرایی 

نداریم، ولی مشکل در موضوع خارج حکم ها است، در این...

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان 
باید  گفت:  کنیم،  باور  را  سازی  خصوصی  ظرفیت  باید  اینکه 
مدل  اصالح  دنبال  به  و  باشیم  داشته  قبول  را  خصوصی  بخش 
نخستین  در  تاالرپشتی  اکبری  عزت اهلل  باشیم.  خصوصی سازی 
رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: سازمان 

تجارت و توسعه خوب کار می کند اما تمام مبانی سر راهش...
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آماده راه اندازی پروازهای 
بین المللی در یاسوج هستیم

رفتار افراد حین رانندگی، 
شخصیت آنان 
را فاش می کند

 آب شرب در 
 استان کهگیلویه و بویراحمد

 هیچ گونه آلودگی ندارد
آلودگی  بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب  و  آب   
آب شرب برخی روستاها و شهرهای این استان 
را شایعه بی اساس می داند و اعالم می کند، هیچ 
و  گاه  اخیر  سال  دو  در  نداریم.   مشکلی  گونه 
مجازی  فضای  و  اجتماعی  شبکه های  در  بی گاه 
شایعه های مبنی بر آلوده بودن آب شرب برخی 
روستاها و شهرهای کهگیلویه و بویراحمد دست 
و  آب  شرکت  واکنش  با  که  می شود  دست  به 
و  پایش  مرکز  مدیر  است.  روبه رو شده  فاضالب 
نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضالب کهگیلویه 

و بویراحمد از آغاز عملیات پایش منابع آب ...

رئیس قوه قضائیه با اشاره به طرح اقتصادی 
ارز  و  یارانه  توزیع  نحوه  خصوص  در  دولت 
ترجیحی، به تمامی مسئوالن قضائی از جمله 
یاری  و دادستان های گفت که  دادستان کل 
غیر  و  مسئولین  گفت:  و  باشند  دولت  گر 
ناهنجاری های  و  گرانی ها  مورد  در  مسئولین 

بازار کلی گویی نکنند.
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم   
نشست  جریان  در  خرداد   ۲ دوشنبه  روز 
ایام  تسلیت  ضمن  قضائیه  قوه  عالی  شورای 
شهادت امام جعفر صادق )ع( و گرامیداشت 
پاسدار  شهادت  خرمشهر،  آزادسازی  سالروز 
را  صیادخدایی  شهید  حرم  مدافع  سرافراز 
تبریک و تسلیت گفت و اظهار کرد: همانطور 
دادگستری  رئیس کل  و  تهران  دادستان  که 
داده اند  دستور  و  کرده  ورود  تهران  استان 
و  امنیتی  دستگاه های  سریع تر  چه  هر  باید 
این  در  چه  جانی  افراد  و  عوامل  اطالعاتی، 
قضیه و چه در قضیه های مشابه را شناسایی 

کنند تا محاکمه و مجازات آنها انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح 
اقتصادی دولت در خصوص نحوه توزیع یارانه 
و ارز ترجیحی، به تمامی مسئوالن قضائی از 
سراسر  دادستان های  و  کل  دادستان  جمله 
در  را  دولت  که  داد  دستور  دیگر  بار  کشور 
اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت 
کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولین و غیر 
ناهنجاری های  و  گرانی ها  مورد  در  مسئولین 

بازار کلی گویی نکنند.
وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را 
به  باید طرح مزبور  باشند که  در نظر داشته 
نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهک های 
ببینند و در  را  پایین جامعه کمترین آسیب 
پیش  از  بیش  زندگی شان  طرح  این  اجرای 

تحت تأثیر قرار نگیرد.
کامل  طور  به  باید  مردم  آرامش  و  »امنیت 
قاضی القضات  مهم  این دستور  تأمین شود«؛ 
در جریان نشست امروز بود؛ رئیس عدلیه در 
کشور  سراسر  دادستان های  به  راستا  همین 

دستور داد که شناسایی ...

مدیر فرودگاه بین المللی شهدای یاسوج گفت: انجام 
پروازهای خارجی در فرودگاه یاسوج رویا نیست بلکه 
بین  پروازهای  راه اندازی  آماده  است که  واقعیت  یک 
المللی در این فرودگاه هستیم و حتماً محقق خواهد 
خرداد  دوم  دوشنبه  روز  فرد”  انصاری  “عنایت  شد. 
ماه ۱4۰۱ در نشست خبری با خبرنگاران افزود: طی 
تجهیز  و  توسعه  برای  تومان  میلیارد  سال گذشته ۳ 
این  لندینگ  روشنایی  جمله  از  یاسوج  فرودگاه  باند 
زندان  اظهارکرد:  وی  است.  شده  هزینه  فرودگاه 
است،  یاسوج  فرودگاه  پروازهای  مانع  یاسوج  مرکزی 

به علت وجود زندان امکان استفاده از باند فرودگاه...

مدیر فرودگاه بین المللی یاسوج عنوان کرد؛
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معاون پژوهش آموزش و پرورش 
کهگیلویه و بویراحمد:

ظرفیتهای اردوگاه
 آموزش و پرورش در آبشار یاسوج 

مغفول مانده است

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
عنوان کرد؛

بخشی از بافت سنتی روستای 
گردشگری کریک از بین رفت

مسوولین و غیر مسوولین 
در باره گرانی ها کلی گویی نکنند
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مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

شمار غرق شدگان در استان 
نگران کننده است 

و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
شوراها در مجلس از جدیدترین اصالح قانون 
انتخابات شوراهای اسالمی در این کمیسیون 
با  گفت وگویی  در  نجابت  اهلل  روح  داد.  خبر 
امور  کمیسیون  گذشته  روز  جلسه  به  اشاره 
بررسی  ادامه  گفت:  شوراها  و  کشور  داخلی 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای 
حضور  با  شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمی 
دستگاه های  و  پژوهش ها  مرکز  کارشناس 
جلسه،  این  در  بود  کار  دستور  در  ذی ربط 
مدل انتخاب شهرداران با رأی مستقیم یا غیر 
در  شده  بحث  موارد  از  یکی  مردم  مستقیم 
کمیسیون بود. نماینده مردم شیراز و ورزقان 
تصدی  احراز  شرایط  کرد:  بیان  مجلس  در 
سمت شهردار، دیگر موضوعی بود که در این 
و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کمیسیون  جلسه 
تصمیم گیری در این خصوص به پس از تعیین 
انتخاب شهردار موکول شد. وی  تکلیف رویه 
با بیان اینکه در این جلسه مواد طرح مذکور 
اصالح شد، تشریح کرد: در  تبصره »۲« ماده 
)۸۹( اصالح شد که وزارت کشور، استانداران 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  فرمانداران،  و 
مسئولیت  اساس  بر  نظارتی  دستگاه های  و 
اعضای  تخلف  موارد  موظفند  خود  نظارتی 
به  را  روستاها  و  شهرها  استان ها،  شوراهای 
هیئت های مذکور در این ماده جهت رسیدگی 

ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع 
صالح قضایی نخواهد بود.

عنوان  به  تبصره  یک  همچنین  افزود:  نجابت 
که  شد  الحاق   )۸۹( ماده  به   »۳« تبصره 
و  عملکرد  بر  نظارت  هیئت های  گوید  می 
به  بنا  یا  رأساً  موظفند  شوراها  اختالف  حل 
انجام وظایف  برای  اعضا  از  درخواست هریک 
نظارتی با شوراها و دیگر دستگاه های اجرایی و 
نظارتی مکاتبه نمایند و آنها مکلفند همکاری 
الزم را با هیئت ها به عمل آورده و اطالعات، 
اسناد و مدارک درخواستی را با رعایت موازین 
دهند.  قرار  آنها  اختیار  در  قانونی  و  شرعی 
مستوجب  حکم  این  اجرای  از  استنکاف 
مجازات مقرر در ماده ۵۶۹ کتاب پنجم قانون 
مجازات های  و  تعزیرات   - اسالمی  مجازات 

بازدارنده خواهد شد.
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
عنوان  به  تبصره  یک  اینکه  بیان  با  شوراها 
تبصره »4« به ماده ۸۹ طرح مذکور الحاق شد 
گفت: در این  تبصره 4 گفته شد هیئت های 
نظارت بر عملکرد و حل اختالف شوراها عالوه 
بر وظایف مقرر در این قانون، موارد تخلف یا 
باید  را  آنها  اعضای  یا  شوراها  سوی  از  جرم 
قضایی  و  نظارتی  دستگاه های  و  مقامات  به 

گزارش کنند.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
اسالمی گفت: هدف از واگذاری ها به بخش 
بودجه  ناترازی  برای جبران  نباید  خصوصی 
این  از  باید  بلکه  انجام شود  و کسب درآمد 

شرکت ها همچنان حمایت کرد.
 محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران 
اجالس  سالن  محل  در  دوشنبه  روز  که 
که   ۸4 سال  در  گفت:  شد،  برگزار  سران 
قانون اساسی  ابالغی اصل 44  سیاست های 
شتاب بخشی  جمله  از  هدف   ۸ شد،  اعالم 
عموم  مالکیت  گسترش  ملی،  اقتصاد  رشد 
اقتصادی،  بنگاه های  کارآمدی  ارتقاء  مردم، 
افزایش بهره وری و رشد اقتصاد ملی، افزایش 
سهم بخش خصوصی و تعاونی و کاستن از 
بار مدیریت دولت برای آن تبیین و تدوین 

شد.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
از  شده  واگذار  شرکت های  افزود:  اسالمی 
اقتصادی  بنگاه  مورد   ۶۸۱ به  تاکنون  ابتدا 
آن ها  قیمتی  ارزش گذاری  که  است  رسیده 
به قیمت روز واگذاری به ۳۳۸ هزار میلیارد 
تومان رسید که البته در یک فقره ۲۶ هزار 
که  بود  شرکت هایی  قیمت  تومان  میلیارد 
در قالب سهام عدالت واگذار شدند و امروز 
تومان  میلیارد  هزار   ۷۰۰ به  آن ها  ارزش 

می رسد.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
حاصل  درآمدهای  مجموع  در  کرد:  تاکید 
بوده است.  واگذاری ۵۳ درصد رد دیون  از 
این  از  که  است  این  برآورد  مجموع  در  اما 
خصوصی  بخش  به  درصد   ۵۰ تنها  تعداد 
واقعی واگذار شدند. وی با بیان اینکه حدود 
ساختاری  در  واگذاری ها  کل  از  درصد   ۶۵
متفاوت از بخش خصوصی واقعی بوده است، 
گفت: به صورت دقیق حدود ۲۰ درصد آن 
بخش خصوصی واقعی و مستقل بوده است.

آمدن  کار  روی  از  انتقاد  با  پورابراهیمی 
واگذاری های  دلیل  به  غیرمتخصصین 
توجهی  قابل  بخش  داشت:  اظهار  اشتباه 
و  سازمان ها  به  مربوط  واگذاری ها   این  از 
نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. مانند 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از زیر 

سازمان  جمله  از  قدرتمندی  مجموعه های 
تامین اجتماعی تشکیل شده است.

صورت  به  واگذاری ها  این  داد:  ادامه  وی 
قانونی و شکلی ایرادی ندارد اما تعدادی از 
این واگذاری ها به مجموعه های غیرتخصصی 
واگذار شده است. مثال وزیر نفت برای مدیران 
خود  زیرمجموعه های  و  مختلف  بخش های 
وزارتخانه  در  تخصصی  ساختاری  یک  در 
تصمیم گیری می کرد و براساس وظایفی که 
داشت به نهادها و ارگان هایی مانند مجلس 

پاسخگو بود.
اشاره  با  اقتصادی مجلس  رئیس کمیسیون 
اظهارداشت:  توسعه،  برنامه هفتم  تدوین  به 
سال  از  که  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  در 
موضوع  باید  شد،  خواهد  آغاز  اجرای  آینده 
یعنی  گیرد.  قرار  مدنظر  سازی  خصوصی 
واگذاری  و  تخصصی  تصمیم گیری  مساله 
اقتصادی  مختلف  موضوعات  در  تخصصی 

باید مورد توجه باشد.
کنونی  وضعیت  به  ادامه  در  پورابراهیمی 
گفت:  و  کرد  اشاره  واگذارشده  شرکت های 
از مجموع بنگاه هایی که در ۱۷ سال گذشته 
آن  از  درصد   ۲۵ تنها  اکنون  شدند  واگذار 
ها سودآور و فعال هستند. در شرایطی که 
اولویت های  جزو  سودآوری  و  شدن  فعال 
این  درمقابل  بود.  واگذاری ها  اهداف  مهم 
۲۰ درصد، ۷۵ درصد از شرکت ها نیمه فعال 
از  ۵درصد  و  هستند  متوسط  سودآوری  با 

بنگاه ها نیز زیان ده و راکد شده اند.
عوامل  محصول  وضعیت  این  داد:  ادمه  وی 
متعددی است که از جمله مهمترین عوامل 
واگذاری،  ساختار  به  می توان  آن  مستقیم 
دین،  رد  مشکالت  واگذاری،  هیات  ساختار 
پشتیبانی های حاکمیتی، واگذاری مالکیت و 
تعارض نگاه درآمدی-کارآمدی است که این 

مورد آخر مهمترین عامل است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین 
خاطرنشان کرد: نباید از واگذاری شرکت ها 
کسب  و  بودجه  ناترازی  جبران  دنبال  به 
این  که  داشت  توجه  باید  بلکه  بود.  درآمد 
توجه  نیزمورد  واگذاری  بعداز  شرکت ها 
اصلی  اهداف  تا  شوند  حمایت  و  قرارگیرند 

از واگذاری محقق شود.

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس 
خصوصی  مشکل  رفع  برای  اسالمی  شورای 
سازی در کشور پیشنهاد داد با تشکیل شورای 
برای  معظل  این  اصل 44  عالی سیاست های 

همیشه رفع شود. 
در  دوشنبه  روز  حسینی  الدین  سیدشمس 
نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در 
اقتصاد ایران که در محل سالن اجالس سران 
در هشت سال  قبل  دولت  برگزار شد، گفت: 
نسبت به بحث خصوصی سازی انتقاد می کردند 
و واگذاری را متوقف کرده یا برای افرادی که 
واگذاری ها را انجام داده بودند، پرونده سازی 
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  کردند.  می 
محاسبات مجلس افزود: برای خصوصی سازی 

و اجرای اصل 44 قانون اساسی باید ارزیابی ها 
کیفی  و  بنگاه  بر  مبتنی  و  کمی  صورت  به 
بدون عدد و رقم و  مبتنی بر قانون و اجرای 

سیاست های کلی نظام انجام شود. 
حسینی یادآور شد: در قوانین بودجه سنواتی 
به  واگذاری   ۱4۰۱ سال  تا   ۱۳۸۷ سال  از 
و  شده  تکلیف  مجری  بر  خصوصی  بخش 
سیاست های  و  قوانین  در  حتی  موضوع  این 
است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  نیز  باالدستی 
اموال  باید  اعالم شده  قوانین صراحتاً  این  در 
غیردولتی،  و  عمومی  بنگاه های  به  دولتی 
آیا  بنابراین  شود؛  واگذار  خصوصی  و  تعاونی 
خالف  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  واگذاری 

است یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
تخلفات اعضای شورای شهر به دستگاه های 

نظارتی و قضایی گزارش می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

واگذاری ها به بخش خصوصی نباید 
برای جبران ناترازی بودجه انجام شود

مشکل خصوصی سازی را با تشکیل 
شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ حل کنیم
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شناسه آگهی ؛  1319168  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره 00/ 062/ ۴۴5           

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

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

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

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

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

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( رتبه بندي از سازمان برنامه و بودجه استان ها) حداقل پایه ۵ نفت وگاز(- اصالت گواهینامه 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........

    11/ 03/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      25/ 03/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

031/ 811/ 733/ 58 ریال برآورد کارفرما

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

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

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت  دوم
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مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان عنوان کرد

بخشی از بافت سنتی روستای گردشگری 
کریک از بین رفت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخشی از بافت سنتی روستای 

گردشگری کریک از بین رفته است.
تاریخی  و  سنتی  بافت  از  بخشی  افزود:  پور   طالبی  سعید 
روستای گردشگر پذیر کریک از بین رفت که برای توجه به 

بخش گردشگری باید عزم بیشتری وجود داشت.
کشور  و  استان  مسئوالن  بین  اکنون  هم  کرد:  اظهار  وی 
احیاء  و  استان  گردشگری  بخش  به  که  دارد  وجود  عزمی 
الزم  توجه  گردشگری  روستای  این  قدیمی  و  سنتی  بافت 

صورت گیرد و در دستورکار قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در گذشته هر خانه قدیمی 
در این روستا ۱۰ میلیون تومان ارزش داشت که متاسفانه 
این  هم اکنون  و  نگرفت  صورت  اقدامی  آن ها  خرید  جهت 

میزان چندین برابر شده است.
طالبی پور تصریح کرد: مناطق گردشگری زیبا و بکری در 
استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که از لحاظ آب و هوا 

و طبیعت در جنوب کشور کم  نظیر هستند.
و  کهگیلویه  استان  گردشگری  جامع  طرح  کرد:  بیان  وی 
بویراحمد در حال تدوین است و این طرح می تواند در توسعه 

بخش گردشگری و جذب گردشگر موثر باشد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی:

حدود ۱۹0 هزار تن صیفی دراستان 
برداشت خواهد شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
برداشت حدود ۱۹۰  کارشناسی  برآوردهای  براساس  گفت: 
هزار تن صیفی جات و محصوالت جالیزی در مزارع استان 

پیش بینی شده است.
کشت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  نسب  راستین  عیسی 
برداشت  سردسیری  و  گرمسیری  اقلیم   ۲ در  محصوالت 
ماه  نخست خرداد  نیمه  جالیزی  و محصوالت  صیفی جات 
ماه  شهریور  تا  و  شود  می  آغاز  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 

ادامه می یابد.
شامل  مذکور  محصوالت  برداشت  کرد:  بیان  وی 
هندوانه،خربزه،گوجه فرنگی، خیار و سایر محصوالت صیفی 
وجالیزی در بیش از چهار هزار هکتار از مزارع استان انجام 

می شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: برداشت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تن هندوانه، حدود ۵۰ 
هزار تن گوجه فرنگی،۲۶ هزار تن خیار و۱4هزار و ۳۵۰ تن 

خربزه در استان پیش بینی شده است.
راستین نسب تاکید کرد: بخشی از محصوالت تولیدی استان 
در بازارهای کهگیلویه و بویراحمد و بخشی در سایر استان 

ها مصرف می شود.
به  خسارت  و  امسال  های  بارشی  کم  به  اشاره  با  وی 
دیمزارهای استان تاکید کرد: امسال همچنین برداشت ۶۹ 
هزار تن محصول گندم و جو نیز در کهگیلویه و بویراحمد 

پیش بینی شده است.
وی عنوان کرد: براساس برآوردهای کارشناسان برداشت ۳۰ 
هزار تن گندم سیلویی، ۹ هزار تن گندم بذری و ۳۰ هزار 

تن جو در مزارع استان انجام می شود.
راستین نسب تاکید کرد: ۷۸هزار هکتار از مزارع استان زیر 

کشت گندم و ۲۸ هزار تن  زیر کشت محصول جو است.

ضاربین کارکنان شرکت برق کهگیلویه 
وبویراحمد دستگیر شدند

ضاربین  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  دادستان  معاون 
کارمندان شرکت برق این استان که در حال خدمات رسانی 
بودند طی یک عملیات در کمتر از ۲4 ساعت شناسایی و 

دستگیر شدند.
پرسنل  از  تعدادی  اظهارداشت:  اسماعیل مسعودی کوشک 
جهت  دشتروم  دوپشته  منطقه  در  استان   برق  شرکت 
کارخانه بازیافت زباله درحال احداث شبکه بودند که حوالی 
ناحیه  از  افرادی  یا  فرد  توسط  گذشته  روز  ۱۶عصر  ساعت 

مختلف بدن مورد ضرب وشتم قرار گرفتند.
از  اطالع  از  بعد  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
بروز این حادثه، دستورات قضایی الزم در خصوص شناسایی، 
دستگیری، توقیف خودرو ی متهمان و کشف وضبط ابزار و 
ابالغ  استان  انتظامی  نیروی  مامورین  به  ارتکاب جرم  آالت 

شد.
سوی  از  عملیاتی  طی  کرد:  تصریح  کوشک  مسعودی 
متهمان دستگیر  نفراز  امدادیاسوج، ۲  یگان  ناجا_  ماموران 
آنها به همراه  ۲ قبضه سالح گرم شکاری و  و خودروهای 
مهمات آن و نیز سالح سرد پنجه بکس، باتوم و زنجیر کشف 

و توقیف شد.
انتظامی  ونیروی  قضایی  دستگاه  قرمز  خط  را  امنیت  وی 
دانست و اضافه کرد: عملکرد مطلوب پرسنل نیروی انتظامی 
استان و دستگاه های امنیتی جهت شناسایی و دستگیری 

متهمین در کمترین زمان ممکن قابل تقدیر است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 

سوم خرداد مظهر شجاعت دلیرمردان 
و شیرزنان ایران است 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد روز )دوشنبه( با صدور پیامی 
خرداد  سوم  گفت:  خرمشهر،  آزادسازی  سالروز  مناسبت  به 
مظهر شجاعت و جانفشانی  غرورآفرین دلیرمردان و شیرزنان 
ایران اسالمی است که به مدد الهی و با سالح ایمان در دفاع 
پای  تا  راحل جهادگرانه  امام  های  آرمان  و  انقالب  نظام،  از 

جان رفتند.
اختیار  از آن در  ای  احمدزاده که نسخه  پیام سید علی  در 
رسانه ها قرار گرفت، آمده است: در سوم خرداد روز مقاومت، 
ایثار و پیروزی مظهر الطاف الهی در حماسه ماندگار آزادسازی 
با  ایران  بنیانگذار جمهوری اسالمی  و  یافت  خرمشهر تجلی 
تعبیر »خرمشهر را خدا آزاد کرد« این موهبت بزرگ الهی را 
تفسیر کردند.  در ادامه این پیام بیان شده است: نکوداشت 
فتح الفتوح دوران هشت سال دفاع مقدس و این رخداد بزرگ 
و  غیور  فرزندان  های  رشادت   از  تقدیر  حقیقت  در  تاریخی 
و  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرور  قهرمان  استان  و  ایران  رشید 
ارزش  از  باورها و دفاع  بر  اراده  و  همین طور تداوم در عزم 
های نظام، انقالب و پایبندی به خون شهیدان است.  در این 
پیام عنوان شده است: امروز مردم خطه شهیدپرور و اسالمی 
صحنه  تمامی  در  ایثار  و  مقاومت  از  تصویری  که  خرمشهر 
ها و عرصه ها و در دوران هشت سال دفاع مقدس هستند 
ارزش  و  اصول  از  دفاع  در  صالبت  و  پایمردی  با  همچنان 
امام راحل و  آرمان های  به  وفاداری  و  انقالب اسالمی  های 
مقام معظم رهبری و حمایت از برنامه های عدالت خواهانه 
و مردمی دولت جهادی و انقالبی سیزدهم با صالبت ایستاده 
خاطره  و  یاد  اینجانب  است:  آمده  پیام  این  پایان  در  اند.  
شهدای گرانقدر آزادسازی خرمشهر، انقالب اسالمی و دوران 
هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشته و فرارسیدن سوم 
خانواده  به  را  خرمشهر  غرورآفرین  آزادسازی  سالروز  خرداد 
مردم  و  مقدس  دفاع  دالورمردان  و  ایثارگران  جامعه  شهدا، 
سلحشور، والیتمدار و سرافراز کهگیلویه و بویراحمد تبریک و 

تهنیت عرض می کنم.

معاون پژوهش آموزش و پرورش 
کهگیلویه و بویراحمد:

ظرفیتهای اردوگاه آموزش و پرورش 
در آبشار یاسوج مغفول مانده است

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش 
اردوگاه  ظرفیتهای  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و 

آموزش و پرورش در آبشار یاسوج مغفول مانده است.
 ایمان سبحانی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از اردوگاه 
فرهنگی و تربیتی این اداره در آبشار یاسوج، افزود: اردوگاه 
فرهنگی آموزش و پرورش در آبشار یاسوج در گذشته مورد 
بهبود  برای  ریزی  برنامه  خواستار  و  گرفت  قرار  مهری  بی 

وضعیت این اردوگاه برای استفاده دانش آموزان هستیم
فرهنگی  اردوگاه  این  رفع مشکالت  در  تسریع  وی خواستار 
برای استفاده فرهنگیان و دانش آموزان شد و اظهار داشت: 
طبق تفاهم نامه منعقد شده با شهرداری یاسوج باید اطراف 
زمین های  و  ها  ابنیه  از  آن  تفکیک  منظور  به  اردوگاه  این 
شهرداری  از  نژاد  سبحانی  شود.  کشیده  حائل  دیوار  اطراف 
خواست تا در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات خود عمل 
اردوگاه های  استان  پرورش  و  آموزش  پژوهش  معاون  کند. 
غنی  برنامه های  اجرای  برای  امن  مکانی  را  آموزی  دانش 
و  دانست  سال  طول  در  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  سازی 
گفت: اثر تربیتی یک اردوی فرهنگی تفریحی بر روی دانش 
آموزان چنان عمیق است که تا سال ها بر صفحه ذهن آنها 
باقی می ماند. وی افزود: باید نگاه ویژه تری نسبت به توسعه 
و تجهیز این اماکن داشت. سبحانی نژاد بر حفاظت و صیانت 
از اموال اردوگاه فرهنگی تربیتی آموزش و پرورش در آبشار 
یاسوج تاکید کرد و خواستار استرداد اموال آنکه در گذشته 

مورد بی توجهی قرار گرفته است، شد.

برای هر 2۷ هزار هکتار جنگل 
در باشت یک قرقبان وجود دارد

کهگیلویه  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  فنی  معاون 
از  حفاظت  بخش  در  نیرو  کمبود  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری باشت گفت: هم اکنون 
نیروی حفاظتی  نفر  ازای هر ۲۷ هزار هکتار جنگل یک  به 
فرد  باقری  گودرز  است.  فعالیت  مشغول  شهرستان  این  در 
در  این  افزود:  باشت  بحران  ستاد  نشست  در  دوشنبه  روز 
حالی است که بر اساس نرم جهانی به ازای هر۶هزار هکتار 
به  امر  این  که  باشد  فعال  باید  حفاظتی  نیروی  یک  جنگل 
دلیل کمبود  نیرو و اعتبارات امکان پذیر نیست. وی مساحت 
 ۹۰ گفت:  و  کرد  اعالم  هکتار  هزار   ۹۸ را  باشت  شهرستان 
را  هکتار  هزار   ۸۹ معادل  شهرستان  این  مساحت  از  درصد 
اراضی ملی تشکیل می دهد که از این میزان اراضی ملی ۸۱ 
هزار هکتار جنگل و هشت هزار هکتار مرتع می باشد. باقری 
فرد با بیان اینکه ۶ منطقه بحرانی در زمینه آتش سوزی در 
شهرستان باشت وجود دارد افزود: این مناطق شامل کوه عنا، 
الر، خامی، مورد و منطقه شاللدون و پیچاب است. وی  ابراز 
کرد: در سال گذشته ۱۵ فقره آتش سوزی در مناطق مختلف 
اراضی  از  هکتار   4۰۰ از  بیش  که  داد  رخ  باشت  شهرستان 
ملی این منطقه در این آتش سوزی ها طعمه حریق شدند. 
باقری فرد تصریح کرد: مهمترین آتش سوزی این شهرستان 
در سال گذشته در منطقه سخت گذر کوه الر بوده که بر اثر 
آتش زدن پسماند مزارع رخ داد و در این آتش سوزی بیش 
از ۳۰۰ هکتار از جنگل و مراتع این منطقه سخت گذر طعمه 
اراضی  حریق شد. وی  تصریح کرد: در زمینه آتش سوزی 
ملی این شهرستان در سال گذشته چهار فقره پرونده تشکیل 
و به دستگاه قضایی ارسال شده و انتظار می رود دستگاه قضا 
پرونده  تعداد  این  رای  اقدام صدور  به  اسرع وقت نسبت  در 
هیچ  گذشته  سال   ۱۵ در  کرد:  ابراز  فرد  باقری  کند.  اقدام 
گونه جذب نیرویی در این استان انجام نشده و ادارات منابع 
طبیعی این استان بویژه باشت با پست خالی مواجه هستند. 
کهگیلویه  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  فنی  معاون 
انسانی بزرگ ترین چالش  نیروی  افزود: کمبود  بویراحمد   و 
منابع طبیعی باشت است و هم اکنون این اداره دارای  چهار 

نیرو است.

و  کهگیلویه  قانونی  پزشکی  مدیرکل   
از  ناشی  باالی  آمار  به  اشاره  با  بویراحمد 
غرق شدگی در سه ماهه امسال می گوید: 
ویژه در  به  استان  شمار غرق شدگان در 

سال جاری نگران کننده است.
هر ساله با رو به گرمی نهادن هوا در استان 
کهگیلویه و بویراحمد معروف به سرزمین 
رودخانه های خروشان شاهد کوک شدن 
ساز غرق شدگی های گاه و بی گاه و به 
دنبال آن ناله های زنان و مادرانی هستیم 
در  شدگی  غرق  اثر  بر  را  عزیزانشان  که 
برکه ها و رودخانه ها از دست می دهند.

 حوالی فروردین تا روزهای گرم تابستان 
و  گشت  هوای  به  مسافران  و  گردشگران 
کهگیلویه  استان  راهی  تابستانی  گذار 
وبویراحمد می شوند و در این روزها هیچ 
چیز به اندازه آب تنی کردن در آب های 
بخش  لذت  دیار  این  زالل  و  خروشان 

نیست.
غرق  شاهد  ساالنه  که  است  درحالی  این 
مان  عزیزان  برای  ناگواری  های  شدگی 
بار کلیپ  استان هستیم و هر  در سراسر 
و  پدران  سووشون  از  وحشتناکی  های 
کودکان  و  جوانان  برای  داغدار  مادران 
هم  باز  ولی  یابد  می  انتشار  خردسالشان 

این تجربه تلخ عبرت نمی شود.
کهگیلویه و بویراحمد با بارشی معادل ۱۱ 
میلیارد مکعب و ۸ و نیم میلیارد مکعب 
رواناب در رتبه سوم کشور قرار دارد. این 
و  دائمی  رودخانه   ۶۶ داشتن  با  استان 
از استان های آسیب پذیر در  فصلی یکی 

زمینه غرق شدگی است.
کوثر،  سدهای  و  دریاچه  وجود  ساله  هر 
مارون و بیش از ۱۰ رودخانه پرآب، کانون 
مسافران،  سالمت  برای  پرمخاطره ای 
و  کهگیلویه  جوانان  حتی  و  گردشگران 
بویراحمدی در فصل گرما به وجود آورده 

است. بر اساس اعالم آمار پزشکی قانونی 
کهگیلویه و بویراحمد این استان با وجود 
است  دریایی  و  ساحلی  خط  فاقد  آنکه 
سدها  و   باالست  شدگان  غرق  شمار  اما 
شناگران  استان حتی  این  ها ی  آبگیر  و 

ماهر را هم به کام مرگ کشانده است.
ترتیب  به  استان  آمار غرق شدگی ها در 
نفر   ۱۲، بترتیب  و ۹۷  در سال های ۹۶ 
و ۱۳ نفر ، سال ۹۸ تا ۱4۰۰بترتیب ۲۶ 
طی  و  شده  اعالم  نفر   ۲۵ و   نفر   ۱4  ،
سه ماهه امسال هم  ۱۰ نفر گزارش شده 
سال  طی  ارقام  این  به  نگاهی  که  است 
۷۰۰هزار  جمعت  به  نسبت  اخیر  های 
و  باال  بسیار  بویارحمد  و  کهگیلویه  نفری 

در عین حال دردناک است  .

نگرانی از افزایش شمار غرق شدگان 
در کهگیلویه و بویراحمد 

و  کهگیلویه  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
از  ناشی  باالی  آمار  به  اشاره  با  بویراحمد 
گفت:  امسال  ماهه  سه  در  شدگی  غرق 
ویژه در  به  استان  شمار غرق شدگان در 

سال جاری نگران کننده است.
معاینات  کار  امسال  افزود:  امینی  کامروز 
قانونی  پزشکی  در  شده  غرق  جسد  پنج 
شدگی  غرق  آمار  احتماال  و  شده  انجام 
های استان بیش از این موارد باشد و به 
استان های همجوار  قانونی  های  پزشکی 

منتقل شده باشند.
وی ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته 
استان  در  شدگی  غرق  مورد  یک  تنها 
گزارش شده بود  که می طلبد مسئوالن 

متولی در این باره چاره اندیشی کنند.
شنا  هنگام  باید  افراد  داشت:  ابراز  امینی 
نکات  استخرها  و  ها  رودخانه  در  کردن 
ایمنی را رعایت کنند تا از بروز حادثه و 

خطر غرق شدن جلوگیری شود.

بی توجهی والدین و 
افزایش شمار فوتی های غرق شدگی ها 

در سنین پایین 
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی 
امسال غرق شدگی افراد در سنین پایین 
زیاد گزارش شد که یکی از دالیل آن بی 
کنار  در  فرزندانشان  به  والدین  توجهی 

رودخانه ها است.
جهانبخش وحدت نژاد افزود: این خانواده 
ها بدون در نظر گرفتن خطر غرق شدگی 
امن  نا  هایی  مکان  و  رودخانه  در حاشیه 
از  آگاهی  بدون  کودک  و  زنند  می  چادر 

عمق آب جان خود را از دست می دهد.
فوتی  از  نفر  هشت  تقریبا  کرد:  بیان  وی 
های غرق شدگی امسال در سنین پایین 
مدت  به  نسبت  امسال  آمار  و  هستند 

مشابه افزایش چشمگیر داشته است.
شنا  آموزش  همچنین  داد:  ادامه  وی 
به  ایمنی  موارد  رعایت  های  مهارت  و 
کودکان در سنین دبستان ) باالی ۶ سال( 

از اهم واجبات در امر شنا است.
وحدت نژاد گفت: افراد به هیچ وجه، تشت 
های آب، لگن ها یا حوضچه های کوچک 
آب را در جایی که کودک خردسال وجود 
همچنین  و  نکنند  رها  توجه  بدون  دارد، 
مراقب  وان،  از  استفاده  و حین  در حمام 

کودکان و سالمندان باشند.
وی تاکید کرد: شنا کردن در شب ممنوع 
با  باید در مکانی که آشنایی  است و فرد 
به  آشنا  و  کند  شنا  دارد  رودخانه  عمق 

فنون  آن باشد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی 
شیرجه در آب های کم عمق، خطر ضربه 
دنبال  به  را  گردن  شکستگی  و  سر  به 
داشته و به آب های عمیق برای مبتدیان، 

خطر غرق شدگی را افزایش می دهد.
اولیه  فنون  با  آشنایی  گفت:  نژاد  وحدت 
رعایت  و  ها  محدودیت  با  آشنایی  شنا، 
از  قبل  الزامات  ترین  ابتدایی  از  ها  آن 
مدیریت  مرکز  شود.  می  محسوب  شنا 
حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و 
بررسی  شنا  جهت  البته  افزود:  بویراحمد 
اگر  نمونه  برای  است،  آب ضروری  دمای 
وارد  از  اید،  مانده  آفتاب  زیادی در  مدت 
شدن ناگهانی به آب سرد خودداری کنید، 
زیرا علت این توصیه، پیشگیری از شوک 
دمایی است. وی افزود: همچنین به هیچ 
نجات  که  هایی  محیط  در  و  تنها  وجه، 
شنا  از  و  نکنید  شنا  ندارد،  وجود  غریق 
به  توجه  با  بپرهیزید.  تاریکی  در  کردن 
استان،  در  خروشان  های  رودخانه  وجود 
بسیاری از این رودخانه ها با وجود ظاهری 
آرام، بسیار خطرناک و عمیق هستند، به 
نحوی که فرد بعد از چند قدم جلو رفتن 

در رودخانه، متوجه عمق زیاد آن و گرفتار 
گرداب می شود، بنابراین توصیه می شود 
هرگز  رودخانه،  وضعیت  از  آگاهی  بدون 
اساس  بر  نکنیم.   اقدام  آن  در  برای شنا 
از  توجهی  قابل  تعداد  موجود،  آمارهای 
آب  و  ها  رودخانه  در  غرق شدگی  موارد 
های کم عمق اتفاق می افتد. رییس مرکز 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت 
در  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
فن  با  اگر  غریق،  یک  با  مواجهه  صورت 
کنید  سعی  نیستید،  آشنا  غریق  نجات 
تنها با استفاده از چوب یا طناب یا جلیقه 
او  به  انسانی  زنجیره  تشکیل  یا  و  نجات 
نجات  برای  کرد:  بیان  وی  کنید.  کمک 
یک غریق، نخست امنیت خود را در نظر 
بگیرید و از پشت به غریق نزدیک و از او 
بخواهید تقال نکند و پس از رساند غریق 
تماس  اورژانس  با  سرعت  به  ساحل،  به 

بگیرید.
وحدت نژاد عنوان کرد: مساله خال نجات 
غریق در استان یک چالش جدی محسوب 
می شود که می طلبد در این باره اقدامات 

الزم توسط متولیان امر صورت گیرد.
امسال ۱۰نفر در فروردین ماه دچار سانحه 
غرق شدگی شدند و جان خود را از دست 
دادند این درحالی است که در مدت مشابه 

سال گذشته این آمار ۲ نفر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد نیز گفت: شنا در رودخانه ها، 
مخازن سدها، کانال های آبی، آب بندها 
و دیگر تاسیسات آبی استان ممنوع است.

ساله  همه  متاسفانه  افزود:  مصلح  آرش 
شاهد شنیدن خبرهای ناگوار غرق شدن 
عزیزمان  های  استانی  هم  و  هموطنان 
دلیل  به  آبی  تاسیسات  و  ها  رودخانه  در 
شنا  تابلوهای  و  هشدارها  به  توجهی  بی 
در  شنا  خطرات  گرفتن  نادیده  و  ممنوع 

این مناطق، بوده ایم.
مردم،  همه  که  است  الزم  داد:  ادامه  وی 
این موضوع را جدی گرفته و از شنا در این 

گونه مناطق، جداً خودداری کنند. 
حوادث  از  پیشگیری  حال  این  با  اما 
فرهنگ  و  آموزش  نیازمند  شدگی  غرق 
می  نظر  به  که  طور  آن  اما  است  سازی 
رسد، برنامه مدونی از سوی سازمان های 
مختلف برای پیشگیری از غرق شدگی در 

استان تاکنون اجرا نشده است.
مشارکت نهاد های متولی از جمله آموزش 
استان،هالل  ای  منطقه  آب  پرورش،  و 
احمر، دانشگاه ها و مدارس و سمن ها در 

این امر بسیار کارساز خواهد بود.
باید با فرهنگسازی  سدی در مقابل شنا 
کردن های غیر اصولی و خطرناک ساخته 
برای  دلسوزانه  و  ایمن  راهکارهایی  و 
جلوگیری از مرگ های ناشی از شناهای 

ناشیانه ارائه شود.

المللی شهدای یاسوج  مدیر فرودگاه بین 
گفت: انجام پروازهای خارجی در فرودگاه 
یاسوج رویا نیست بلکه یک واقعیت است 
المللی  بین  پروازهای  راه اندازی  آماده  که 
محقق  حتماً  و  هستیم  فرودگاه  این  در 

خواهد شد.
دوم  دوشنبه  روز  فرد”  انصاری  “عنایت 
با  خبری  نشست  در   ۱4۰۱ ماه  خرداد 
 ۳ گذشته  سال  طی  افزود:  خبرنگاران 
باند  تجهیز  و  توسعه  برای  تومان  میلیارد 
فرودگاه یاسوج از جمله روشنایی لندینگ 

این فرودگاه هزینه شده است.

زندان مرکزی یاسوج مانع پروازها
وی اظهارکرد: زندان مرکزی یاسوج مانع 
علت  به  است،  یاسوج  فرودگاه  پروازهای 
وجود زندان امکان استفاده از باند فرودگاه 
برای پروازها وجود نداشت که با تالش های 
صورت گرفته توانسته ایم 4۱۶ متر از این 
میزان را به باند اضافه کنیم و جهت رفع 
این مشکل در سفر ریاست محترم جمهور 
در این زمینه پیگیری های صورت گرفته 

است که امیدواریم به نتیجه برسد.
المللی شهدای یاسوج  مدیر فرودگاه بین 
زندان  جابجایی  برای  کرد:  خاطرنشان 

مرکزی یاسوج ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است.

فرودگاه  از  شب  در  پرواز  امكان 
چراغ  نصب  با  کرد:  تصریح  فرد  انصاری 
های روشنایی جدید از جمله چراغ های 
“سیم پل اپروج” امکان انجام پرواز در شب 
برای  که  دارد.  وجود  یاسوج  فرودگاه  از 
فرودگاه  شبانه  پروازهای  شدن  اجرایی 
پس  که  هستیم  چک  فالی  تیم  منتظر 
و  راه  وزارت  مسئوالن  حضور  با  آن  از 
برداری  بهره  رسمی  بصورت  شهرسازی 
داد:  ادامه  وی  شود.  می  اندازی  راه  و 
آتش نشانی و هدایت زمینی مجهز شده 
بخش  این  دارد،  را  الزم  استانداردهای  و 
مجهز  نشانی  آتش  ماشین  دستگاه  چهار 
هرکدام با ظرفیت ۱۰ هزار لیتر آب، یک 
دستگاه برف خوار و ۸ نفر نیرو دارد. برای 
دو  بخش  این  توسعه  و  تجهیز  نوسازی، 
این  البته  اخذ شده  اعتبار  تومان  میلیارد 

میزان قابل افزایش نیز هست.

المللی شهدای یاسوج  مدیر فرودگاه بین 
فرودگاه  هوایی  مرز  وضعیت  در خصوص 
کرد:  عنوان  یاسوج  شهدای  المللی  بین 
هوایی  مرز   ۱4۰۰ سال  ماه  بهمن  پنجم 
فرودگاه یاسوج تصویب شد و به فرودگاه 
بین المللی تبدیل شده است، برای محقق 
نهاد  استقرار  فرودگاه  هوایی  مرز  شدن 
بانک  مهاجرت،  پلیس  جمهوری،  ریاست 
دفتر  کشاورزی،  جهاد  قرنطینه  ملی، 
صدور ویزا و گمرک الزم است که تا کنون 
مقدمات حضور و استقرار گمرک و پلیس 
است.  تجهیز  حال  در  و  ایجاد  مهاجرت 
پروازهای  انجام  کرد:  تاکید  فرد  انصاری 
نیست  رویا  یاسوج  فرودگاه  در  خارجی 
بلکه یک واقعیت است که آماده راه اندازی 
فرودگاه  این  در  المللی  بین  پروازهای 

هستیم و حتماً محقق خواهد شد.
به  شروع  ابتدای  زمان  در  اظهارکرد:  وی 
دو  فرودگاه  این  یاسوج  فرودگاه  در  کار 
پرواز در هفته داشت که پس از رایزنی با 

شرکت های هواپیمایی پارس ایر و معراج 
افزایش پروازها انجام شد.

شهدای  المللی  بین  فرودگاه  مدیر 
“ایر  یاسوج  فرودگاه  کرد:  تصریح  یاسوج 
استارت” نداشت و به همین دلیل شرکت 
هواپیمایی معراج که با هواپیمای ایرباس 
می  انجام  پرواز  یاسوج  فرودگاه  در   ۳۲۰
پرواز  و  گرفت  ایراد  مسئله  این  به  داد 
اعتباری  با  که  کرد  متوقف  را  خود  های 
بالغ بر هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
حال  در  دستگاه  این  استانداری  سوی  از 
دستگاه  این  نصب  با  و  است  خریداری 
پروازهای شرکت معراج به فرودگاه یاسوج 
برمی گردند. انصاری فرد با بیان اینکه پنج 
افزایش   ۱4۰۰ سال  طی  کشور  فرودگاه 
و  مسافر  جابجایی  پرواز  درصدی   ۱۰۰
المللی  بین  فرودگاه  گفت:  داشتند،  بار 
فرودگاه  پنج  این  از  یکی  یاسوج  شهدای 
بود که  4۸4 پرواز در سال ۱4۰۰ انجام 
داد در حالی که در سال قبل ۲۰۲ پرواز 
 ۶۸۹ و  هزار   ۲۲ اظهارکرد:  وی  داشت. 
 ۱4۰۰ سال  در  را  بار  تن   ۱۶۵ و  مسافر 
از فرودگاه یاسوج جابجا شد در حالیکه در 
سال قبل ۱۰ هزار ۲۹4 مسافر و ۱۶ تن 

بار از این فرودگاه جابجا شده بود.

مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

شمار غرق شدگان در استان نگران کننده است 

مدیر فرودگاه بین المللی شهدای یاسوج؛

آماده راه اندازی پروازهای بین المللی
 در یاسوج هستیم  

آلودگی  بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب  و  آب   
استان  این  شهرهای  و  روستاها  برخی  شرب  آب 
را شایعه بی اساس می داند و اعالم می کند، هیچ 

گونه مشکلی نداریم.
شبکه های  در  بی گاه  و  گاه  اخیر  سال  دو  در   
بر  مبنی  شایعه های  مجازی  فضای  و  اجتماعی 
و شهرهای  روستاها  برخی  آب شرب  بودن  آلوده 
کهگیلویه و بویراحمد دست به دست می شود که 
با واکنش شرکت آب و فاضالب روبه رو شده است.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب 

عملیات  آغاز  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب  و 
آلودگی  هیچ  گفت:  و  داد  خبر  آب  منابع  پایش 

فیزیکی و شیمیایی در آب استان نیست.
اینکه عملیات پایش همه  با بیان  سارا جمشیدی 
استان در سال ۱4۰۱ شروع  و مخازن آب  منابع 
شد، افزود: طرح ایمنی آب در ۵ پایلوت شهری و 
روستایی در مناطقی از شهرهای یاسوج، دهدشت، 
مادوان و روستاهای موگرمون و تنگاری دشت روم 

آغاز شده است.
همه  شامل  آب  منابع  پایش  کرد:  عنوان  وی 
از نظر فیزیکی و  مخازن و چاه های آب استان را 
شیمیایی در سال جدید شروع کرده و خوشبختانه 
استان  آبی  منابع  که  کنم  عرض  باید  اطمینان  با 
کهگیلویه و بویراحمد هیچ گونه آلودگی فیزیکی و 

شیمیایی ندارند.
آزمایش های  ادعا  این  گواه  داد:  ادامه  جمشیدی 

شرکت  روز  به  آزمایشگاه  در  کارشناسان  مستمر 
نظارت های  و  بررسی ها  به  استناد  البته  و  آبفا 

مستمر مراکز بهداشتی است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم شرکت 
آبفا برای سال ۱4۰۱، ارتقاء سطح سالمت محدود 
و در مدار  دارند  آبی است که مشکالتی  چاه های 
آبفا  شرکت  برنامه  بود،  خواهد  نیستند  استفاده 
ارتقاء سطح کیفیت این چاه ها به وسیله روش های 
دانش بنیان است تا دیگر نیازی به حفر چاه های 
بی  برداشت های  بعالوه  مازاد  هزینه های  و  جدید 

رویه از سفره های زیر زمینی نباشیم.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب 
البته  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب  و 
موشکافانه  و  دقیق  بررسی های  از  پس  اقدام  این 
و با اطمینان ۱۰۰ درصدی از کیفیت آب تصفیه 

شده خواهد بود.

جمشیدی به جلسات کارگروه حفاظت کیفی منابع 
آب اشاره کرد و  افزود: این کارگروه اقدامات خوبی 
منابع آالینده در حریم  آوری  برای جمع  ویژه  به 
چشمه ها، رودخانه ها و تاسیسات آبی داشته است، 
ضمن آنکه اگر طرحی مالحظات زیست محیطی 
را نادیده گرفته باشد از ادامه فعالیتشان جلوگیری 
شده و در این میان خط قرمز شرکت آبفا و بویژه 
استان سالمت  آب  منابع  کیفی  کارگروه حفاظت 
آب مردم است و در این باره با هیچ کسی مماشات 

نداریم.
وی بیان کرد: این را هم قاطعانه گفته ایم که صدور 
مجوزهای فعالیت در حریم تاسیسات آبی منوط به 
کیفی  حفاظت  دهای  استاندار  قبول  قابل  رعایت 

است.

 آب شرب در 
 استان کهگیلویه و بویراحمد

 هیچ گونه آلودگی ندارد



w w w . o m i d k b . i r3095 سه شنبه  3  خرداد 1401  22   شوال 1443  سال شانزدهم  شماره
عه

جام

متولد فروردین :
بدهید  انجام  هفته  آخر  تا  باید  که  کاری  برنامه های  از  شما  اگرچه   
اطالع دارید، اما زیاد فکر کردن به مسائل کاریتان باعث شده است که 
نتوانید به استراحت کردن بپردازید. اگر بخواهید فکر کردن در مورد 
برنامه های طوالنی مدتتان را کنار بگذارید خودتان را از این فرصت که 

در آینده روزهای خوشی داشته باشید محروم کرده اید.
متولد اردیبهشت : 

کارهایی که در این اواخر انجام داده اید باعث شده اند که شما تجارب 
بسیار و فوق العاده ای را از زندگی بدست بیاورید، این تجارب شما را 
در مسیر زندگی بسیار یاری می دهند. تجاربی که به دست آورید مانند 
یک جهش در زندگی شما می باشند به شرط این که ترس های خود را 

کنار بگذارید و با جرات بیشتری به راه تان ادامه بدهید.
متولد خرداد : 

است،  انرژی  کردن  تلف  فقط  واهی  دالیل  خاطر  به  شدن  عصبانی 
زندگی  سختی های  و  فشارها  کردن  پنهان  با  نیستید  قادر  شما  اما 
شاید  منفی  احساسات  کردن  مخفی  ندهید.  بروز  را  خود  احساسات 
عکس العمل های بد را به تاخیر بیندازد، اما این تاخیر در دراز مدت 

تاثیر بدتری خواهد گذاشت. 
متولد تیر : 

اداره  را  موقعیتی  که  باشند  داشته  انتظار  شما  از  دیگران  امروز  اگر 
کنید و آن را سرو سامان دهید که بسیار دشوار و غیرعملی است،  شما 
از کوره در خواهید رفت و بدنبال آن احساس ناخوشایندی خواهید 
داشت. این ریسک بزرگی برای شماست که در جواب آنها نه بگویید، 
تقویت  را  خود  بنفس  اعتماد  شوید  مجبور  که  است  ممکن  بنابراین 

کرده و این مسئولیت را قبول کنید.
متولد مرداد : 

متفاوت  رفتاری  با  که  گوید  می  بهتان  شما  درون  در  صدایی  امروز 
خودتان را مطرح کرده و حرف هایتان را بزنید. اگر افراد دیگر بهتان 
اصرار کردند که برای انجام دادن کارهای مربوط به خود تالش کنید، 

بر جذابیت ها و مهر و عاطفه خود تکیه کنید.
متولد شهریور : 

روابط  به  مربوط  که  شما  خانه  هشتمین  سوی  به  خورشید  اکنون 
فعالیتهای  می تواند  و  است،  حرکت  حال  در  می باشد  دوستانه تان 
که  بفهمید  دارید  دوست  معموالً  شما  سازد.  فعالتر  را  شما  شراکتی 
پشت هر مسئله چه چیزی نهفته است. شناختن دیگران ابتدا از راه 

خودشناسی حاصل می شود.
متولد مهر : 

باشید  به خودتان مطمئن  امروز شما می توانید در یک لحظه خیلی 
سیر  می برید.  رنج  خود  باالی  نفس  به  اعتماد  از  دیگر  لحظه  در  و 
این  طی  می توانید  شما  اما  نیست،  جالب  اصاًل  روند  این  در  کردن 
را  خودتان  و  بفهمید  خودتان  مهمی درباره  خیلی  چیزهای  مراحل 
بهتر بشناسید. سرزنش کردن و مقصر دانستن دیگران باعث نمی شود 

احساس بهتری پیدا کنید و مطمئناً به آنها هم کمکی نخواهد کرد.
متولد آبان :  

 امروز برایتان سخت است که خط و خطوطی که برای برنامه ریزی 
درباره آینده الزم دارید را رسم کنید. شما ایده های بزرگی درباره آنچه 
که می خواهید انجام دهید دارید که باعث می شود کنترل اشتیاق و 
شور و شوق خود را از دست بدهید. با وجود اینکه همه چیز خوب به 
نظر می رسد،  اما مشکل از اینجا ناشی می شود که شما درمی یابید که 

ممکن است اهداف خود را از دست بدهید.
متولد آذر : 

این خیلی گیج کننده است که ندانید به چه کسی می توانید اعتماد 
کنید. توانایی ترسیم شما ممکن است امروز اطالعات باارزشی برایتان 
داشته باشد. و این همه آنچه که شما تا به حال می دانستید را نقض 
می کند. در فرضیات دیگران غرق نشوید، حتی اگر احساس می کنید 
که مجبور هستید که راهی را انتخاب کنید که فکر می کنید به سختی 

شما را درگیر می کند. 
متولد دی :

 شاید شما دوست نداشته باشید به اندازه ای که امروز احساس می 
بیشتر  دلتان می خواهد شادیهایتان  اینکه  برای  باشید،  کنید جدی 
باشد. با وجود این شما باید با این واقعیت کنار بیایید که شاید این 

خصوصیتتان شما را در رسیدن به اهدافتان یاری نکند. 
متولد بهمن :

سیاره های  از  یکی  به  تبدیل  امروز  عطارد،  یعنی  بخت شما،  سیاره   
مرتبط  ردیف  و هم  موازی  با جهان های  را  و شما  است  مرموز شده 
می کند. امروز در مورد بیگانه ها و یا راهنماهایی که شما را به هیجان 
حاضرند  کسانی  چه  که  بفهمید  باید  فقط  نکنید؛  صحبت  می آورند 
برای ملحق شدن و کمک کردن به شما همراه شوند. به یاد داشته 
باشید که اگر برای یادگرفتن علم و دانش بیش از اندازه تالش کنید، 
تجزیه و تحلیل کردن تان می تواند ذهن شما را به روی ابعاد درونی 

و معنوی جهان ببندد. 
متولد اسفند : 

برایتان روز خوبی  با سیاره بخت شما یعنی ونوس  ماه  ارتباط  امروز 
را به همراه می آاورد. اما اگر شما فقط به فکر نیازهای خودتان باشید 

شاید حس خوبی بهتان دست ندهد.

3
فال روز 

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
با اشاره به افزایش برگزاری گشت های بازرسی و تشکیل 
کلید  شاه  گفت:  جاری  سال  ابتدای  از  پرونده  هزار   ۵۲
است که  قیمت گذاری  بر ضوابط  نظارت  بازار،  بر  نظارت 
وظیفه سازمان صمت است تا قیمت ها به یک باره چندین 
برابر نشود. به عنوان مثال یک شرکت تولید پوشک که 
میلیارد   ۲۰۰ داشت،  بی ضابطه  قیمت  افزایش  تخلف 

تومان محکومیت یافت.
روابط  مدیرکل  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  اصانلو  احمد 
عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر حضور موثر 
و مستمر تعزیرات در بازار و با اشاره به ماده ۱۹ آیین نامه 
قانونی،  ظرفیت  این  براساس  افزود:  حکومتی  تعزیرات 
گشت های مشترک تعزیرات با حضور روسای شعب برگزار 

می شود.

ایفای  با هدف  ادامه داد: تعزیرات حکومتی سازمانی  وی 
اما  بازار است  نقش موثر، مهم و کلیدی در تنظیم گری 
کارکرد  که  آنقدر ضعیف شده  سال ها  در طول  نهاد  این 
نام  فقط  اکنون  متاسفانه  و  است  داده  دست  از  را  خود 

تعزیرات کارها را پیش می برد.
اصانلو خاطر نشان کرد: اساسا سازمان تعزیرات حکومتی، 
ضمانت اجرای تصمیمات دولت در حوزه بازار بوده است 
تابد  برنمی  را  تعزیرات  اساسا  که  لیبرال  اقتصاد  نگاه  اما 
باعث شده تا تعزیرات حکومتی به سازمان رسیدگی کننده 
در تخلفات حوزه بازار و با فرایند دادرسی طوالنی، تنزل 

یابد.
به  توجه  ضرورت  بر  تاکید  با  دادگستری  وزیر  معاون 
رسیدگی پرونده ها توام با قاطعیت و سرعت به نحوی که 
بازدارندگی الزم را داشته باشد افزود: رسیدگی به بسیاری 
از پرونده ها به طول می انجامید و نه تنها بازدارندگی ایجاد 
در  قانونی  ابزارهای  حکومتی  تعزیرات  البته  و  کرد  نمی 
اختیار نداشت اما اکنون نگاه در دولت سیزدهم این است 
که تعزیرات حکومتی مهمترین ابزار کنترل بازار و ضمانت 
اجرای تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی است و باتوجه 

به این راهبرد، نظارت موثر تعزیرات ضرورت دارد.
سال ها  تعزیرات  سازمان  متاسفانه  اظهارداشت:  اصانلو 
مورد غفلت واقع شده و میانگین حقوق کارکنان سازمان 
و  است  تومان  میلیون  پنج  تا  چهار  حکومتی  تعزیرات 
و  تعزیرات است  اداره  فاقد  اساسا  اکنون ۲۱۰ شهرستان 
در شهرهایی که اداره تعزیرات دارد هم ۶۰ درصد نیروی 

کافی ندارد.
وی با اشاره به افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی 
گفت: در نتیجه مصوبه سران قوا،مجازات ها تشدید شد و 
اختیاراتی در حین رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی 
داده شد همچنین هیات رسیدگی های صنفی در مرحله 
بدوی حذف شد و طبق این مصوبه، آرای قطعی در شعب 
تجدید نظر قابل ارجاع به دیوان عدالت اداری نیست و از 

اینرو کارکرد تعزیرات تقویت می شود.
اصانلو با بیان  این که 4۰ درصد تخلف ها، تخلف »عدم درج 
قیمت است« گفت: درست است که این تخلف هم مهم 
است اما برای مردم بیشتر این دغدغه وجود دارد که چرا 
این موضوع  برابر می شود و  باره قیمت ها چندین  به یک 
در دولت قبل مورد غفلت بوده است اما در دولت سیزدهم 

بسیار مورد توجه بوده است. 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شاه کلید نظارت 
وظیفه  که  است  قیمت گذاری  بر ضوابط  نظارت  بازار،  بر 
سازمان صمت است تا قیمت ها به یک باره چندین برابر 
نشود. به عنوان مثال یک شرکت تولید پوشک که تخلف 
تومان  میلیارد   ۲۰۰ داشت،  بی ضابطه  قیمت  افزایش 

محکومیت یافت.
به پرونده های  به تشکیل شعبه رسیدگی  اشاره  با  اصانلو 
تالش  این شعب،  اظهارداشت:  تعزیرات  در  کالن  و  مهم 
مبادرت  روز  دو  تا  یک  ظرف  مهم  پرونده های  در  دارد 
رسالت  رسیدگی  در  سرعت  این  و  کنند  رأی  صدور  به 

تعزیرات حکومتی و انتظار مردم است.
میزان  اکنون  افزود:  حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
روز   ۲۲ به  حکومتی  تعزیرات  در  پرونده ها  به  رسیدگی 

رسیده است.
شهرام  و  قدردانی  عسکری  محسن  از  مراسم  این  در   
محسنی با عنوان مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات 

حکومتی معرفی شد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش »جوان« از ماندگارترين لحظات زندگي 6 فرمانده بزرگي که در اسفند ماه به شهادت رسيدند

پروانگي به وقت آخرين ماه سال
  احمد محمدتبريزي

ماه اس�فند براي بچه هاي جنگ چيزي فراتر از يک ماه ب�ا اعدادي معين 
به حس�اب مي آيد. اس�فند براي فرماندهان و رزمندگان يادآور خاطراتي 
س�رخ از پرکشيدن يارانش�ان اس�ت. ماه عاشق ش�دن و پروانگي کردن 
براي رس�يدن به لقاء اهلل. ماهي که ش�اهد وقوع عمليات هاي مهم و تأثير 
گذاري اس�ت. ماهي که در آن رزمنده ها روزهاي س�خت عمليات را که با 

آخرين روزهاي س�ال گره خورده بود با سربلندي پشت سر مي گذاشتند. 
خيبر، بدر، بخش�ي از والفج�ر8 و مراحل�ي از کربالي 5 در اس�فند ماه به 
وقوع پيوس�تند. اين عمليات ها هر چند با دالوري فرماندهان لش�كرها و 
تيپ ها وزن جبهه ها را به س�ود ما تغيير مي داد ولي شهادتش�ان زمين را 
از وجودش�ان محروم مي کرد. زمين در نبود بزرگمردان س�بک تر از قبل 
مي شد. اسفند در کنار شهادت فرماندهان نام آشنايي چون همت، باکري، 

خرازي و برونس�ي، چهره هاي ش�اخص ديگ�ري همانند حجت االس�الم  
والمسلمين  عبداهلل  ميثمي،  اسماعيل  دقايقي ، هاشم  اعتمادي، محمدعلي  
ش�اهمرادي، حاج  قاس�م  ميرحس�يني، محم�د فرومندي ،  ح�اج کاظم 
رس�تگار، علي  هاش�مي، امير حاج اميني، اکبر زجاجي و شهيدس�ليمان 
يدکام را از ما گرفت. در ادامه بخش هايي ماندگار از زندگي ش�ش فرمانده 
بزرگ دفاع مقدس که در اس�فندماه به ش�هادت رس�يدند را مي خوانيد. 
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تاريخ شهادت: 17 اسفند 1362 – عمليات خيبر
شهيد همت از سرش��ناس ترين و بلندآوازه ترين فرماندهان 
دوران دفاع مقدس به ش��مار مي رود. سيد مرتضي آويني در 
رثاي حاج ابراهيم همت گفته بودند كه اين سردار فاتح خيبر، 
قلعه قلب مرا نيز فتح كرده است. سراسر حضور اين معلم اخالق 
در جبهه ها مملو از لحظات ماندگار اس��ت. پدر شهيد پاكي و 
خلوص قلبي پسرش را چنين بيان مي كند: » محمدابراهيم 
از سن 10 سالگي تا لحظه ش��هادت در تمام فراز و نشيب  هاي 
سياس��ي و نظامي، هرگز نم��ازش ترك نش��د. روزي از يک 

سفر طوالني و خسته كننده به منزل بازگشت. پس از 
استراحت مختصر، شب فرا رسيد. ابراهيم آن 

شب را با همه خستگي هايش تا پگاه، به 
نماز و نيايش ايستاد و وقتي مادرش او 

را به استراحت سفارش نمود، گفت: 
»مادر! حال عجيبي داش��تم. اي 
كاش به سراغم نمي   آمدي و آن 
حالت زيباي روحاني را از من 

نمي گرفتي.« 

ش��هيد همت در جريان عملي��ات خيبر در 
جمع رزمندگان مي گويد: »بايد مقاومت 
ك��رده و مانع از بازپس گي��ري مناطق 
تصرف ش��ده، توسط دش��من شد. يا 
همه اين جا شهيد مي شويم و يا جزيره 
مجنون را نگه مي داري��م. « رزمندگان 
لش��كر نيز با تمام توان در برابر دشمن 
مردانه ايستادگي كردند. حاجي جلو 
رفته بود تا وضع جبهه توحيد را از 

نزديک بررسي كند. 
س��ردار جعف��ر جهروت��ي زاده 
چگونگي ش��هادت حاج ابراهيم 
همت را در 17 اس��فند 62 در 
عملي��ات خيبر ب��ه زيبايي 

توصيف مي كند: در حالي كه به عقب برمي گشتم در سه راهي 
چشمم به پيكر شهيدي افتاد كه س��ر در بدن نداشت و يک 
دست او نيز از بدن قطع شده بود. از روي لباس هاي او متوجه 
شدم كه پيكر مطهر حاج همت اس��ت اما از آنجا كه شهادت 
ايشان برايم خيلي دردناك بود   همان طور كه به عقب مي آمدم 
خود را دلداري م��ي دادم كه نه اين جنازه ح��اج همت نبود. 
وقتي به قرارگاه رسيدم و متوجه شدم كه همه دنبال حاجي 
مي گردند به ناچار و اگرچه خيلي سخت بود اما پذيرفتم كه 

او شهيد شده است. 
ش��هيد حاج محمد ابراهي��م هم��ت در بخش��ي از دومين 
وصيتنامه اش اي��ن جمله زيبا را به يادگار گذاش��ته اس��ت: 
خويش��تن را در قفس محبوس مي بينم و مي خواهم از قفس 
به در آيم. س��يم هاي خاردار مانعند. من از دنياي ظاهر فريب 

ماديات و همه آنچه كه از خدا بازم مي دارد متنفرم. 

 تاريخ شهادت: 23 اسفند 1363 - عمليات بدر
يار ديرين رهبر انقالب، يک مبارز خستگي ناپذير و مجاهدي بي باك و جسور شخصيتي منحصر به فرد از شهيد 
برونسي ساخته بود. به دليل رشادت هاي وي و گروهانش در جنگ، رسانه هاي عراقي نيز بارها با غيض از او ياد 
كرده و صدام براي سر او جايزه تعيين كرده بود.  گردان بالل با فرماندهي وي در جريان عمليات والفجر 3 موفق به 

تصرف ارتفاعات كله قندي و به اسارت گرفتن سرهنگ جاسم يعقوب داماد و پسرخاله صدام گرديد. 
يكي از همرزمان در رابطه با حال و هواي شهيد قبل از شهادت مي گويد: شهيد برونسي روز قبل از عمليات بدر 
روحيه عجيبي داشت. مدام اشک مي ريخت، علت را كه پرسيدم آقاي برونسي گفت: دارم از بچه ها خداحافظي 
مي كنم چراكه خوابي ديده ام. سپس افزود: به صورت امانت براي شما نقل مي كنم 
و آن اينكه: در خواب بي ب��ي فاطمه زهرا )س( را ديدم ك��ه فرمود: فالني! فردا 
مهمان ما هستي، محل شهادت را هم نشان داد. همين چهار راهي كه در منطقه 
عملياتي بدر )پد(فرود هلي كوپتر اس��ت و به طرف نفت خانه و جاده آسفالت 
بصره _ االماره مي رود و من در همين چهار راه بايد نماز بخوانم تا وقتي كه به 
سوي خدا پرواز كنم و باالخره نيز اين خواب در همان جا و همان وقتي كه گفته 
بود، به زيبايي تعبير شد. و خود سردار ش��هيد، شهادتين را خواند و 
بدينگونه عاشقي فرهيخته تا خدا پر كشيد.  ايشان در بخشي از 
وصيتنامه شان آورده  است: »من با چشم باز اين را پيموده ام 
و ثابت قدم مانده ام؛ امي��دوارم اين قدم هايي كه در راه خدا 
برداشته ام، خداوند آنها را قبول درگاه خودش قرار دهد و ما 

را از آتش جهنم نجات دهد.«

تاريخ شهادت: 8 اسفند 1365 - عمليات کربالي 5
صورت معصوم، لبي خندان و بدني كه يک دست بيشتر ندارد؛ اين 
پررنگ ترين تصويري است كه از حسين خرازي در ذهن ها نقش 
بسته است. رهبر انقالب او را پرچمدار جهاد و شهادت لقب داد. در 
جريان عمليات خيبر دست راستش را به خدا هديه كرد. حسين 
رضايي از همرزمان شهيد درباره جانبازي حاج حسين مي گويد: 
» دست راست شهيد خرازي، سال 62 در عمليات طالئيه بر اثر 
برخورد تركش گلوله خمپاره قطع شد و پس از سه ماه دوره درمان 

بهبود پيدا كرد و مجدداً به لش��كر امام حس��ين)ع( 
بازگشت و اين شهيد از زماني كه دستش قطع شد 
و تا زماني كه به شهادت رسيد به هيچ كس اجازه 
نمي داد كه كارهايش را انجام بدهد تا جايي كه يک 
بار در مكاني كه با هم تنها بوديم به شهيد خرازي 
گفتم من دو دس��ت دارم و تو يک دس��ت، اجازه 

بده تا لباست را بشويم و در آن لحظه شهيد 
از دس��ت من بس��يار ناراحت شد. شهيد 
خرازي احترام خيلي زيادي به نيروهاي 

تحت امر خود قائل بود.« 
اكبر نريماني بيسيم چي شهيد خرازي 

لحظه شهادت حسين خرازي را چنين بيان مي كند: ساعاتي قبل 
از ش��هادت خرازي را به قرارگاه فرا خواندند و او در هنگام ترك 
مقر دعا كرد كه خدايا مرگ من را برس��ان كه با اين جمله همه 
را منقلب كرد. شهيد خرازي پس از استراحتي فرماندهان را فرا 
خواند و كالک عملياتي را پهن كرد و در ح��ال توضيح آن بود و 
ناگهان خبر رسيد كه ماش��ين غذاي يكي از گردان هاي خط را 
زده اند. ش��هيد خرازي پس شنيدن اين خبر س��ريعاً بيسيم زد 
كه ماش��ين غذاي ديگري را جايگزين كرده و به خط بفرستند، 
ماشين غذا به اشتباه به مقر ما آمد و شهيد خرازي به سرعت 
از روي كالک به سوي ورودي سنگر رفت. در اين هنگام به 
سرعت نشستم اما شهيد خرازي خم به ابروي خود نياورد و 
به همان صورت استوار ايستاد كه ناگهان تركشي از خمپاره 

از كمر به قلب او اصابت كرد و به شهادت رسيد. 
ش��هيد خرازي به ديگ��ر رزمن��دگان اينچنين 
توصيه مي ك��رد: » اگر ب��راي خدا جنگ 
مي كنيد احتياج ندارد به من و ديگري 
گزارش كنيد. گ��زارش را نگه داريد 
براي قيامت. اگر كار براي خداست 

گفتنش براي چه؟«

تاريخ شهادت: 25 اسفند 1363 - عمليات بدر
مهدي باكري، پاس��دار نمون��ه، فرماندهي ف��داكار و ايثارگر، 
خدمتگزاري صادق، صميمي، مخلص و عاش��ق حضرت امام 
خميني)ره( و انقالب اسالمي بود. با تمام وجود خود را پيرو خط 
امام مي دانست و سعي مي كرد زندگي اش را بر اساس رهنمودها 
و فرمايشات آن بزرگوار تنظيم كند، با دقت به سخنان حضرت 
امام)ره( گوش مي داد، آنها را مي نوش��ت و در معرض ديد خود 
قرار مي داد و آنقدر به اين امر حساسيت داشت كه به خانواده اش 
سفارش كرده بود سخنراني آن حضرت را ضبط كنند و اگر موفق 
نشدند، متن صحبت را از طريق روزنامه به دست آورند. معتقد 
بود سخنان امام الهام گرفته از آيات الهي است، بايد جلو چشمان 

ما باشد تا هميشه آنها را ببينيم و از ياد نبريم. 
حجت االسالم والمسلمين شهيد محالتي در مورد شهيد باكري 
اظهار مي دارد: وي نمونه و مظهر غضب خدا در برابر دش��منان 

خدا و اسالم بود. خشم و خروش��ش فقط و فقط براي دشمنان 
بود و به عنوان فرمانده و باتقوا، الگوي رأفت و محبت در برخورد 

با زيردستان بود. دوستان و همسنگرانش نقل مي كنند به 
همان ميزان كه به انجام فرايض ديني مقيد بود نسبت 
به مستحبات هم تقيد داشت. نيمه هاي شب از خواب 
بيدار مي ش��د و با خداي خود خلوت مي كرد و نماز 
شب را با سوز و گداز و گريه مي خواند. خواندن قرآن 
از كارهاي واجب روزمره اش بود و ديگران را نيز به اين 

كار سفارش مي كرد. 
در عمليات خيبر ب��ه مهدي باكري خبر داده 

ش��د كه برادرت كشته ش��ده است و 
مي خواهيم پيك��رش را برگردانيم، 
ولي مهدي اجازه نداد و از پش��ت 
بي س��يم اين جمله تاريخي را به 
زبان آورد: »همه آنه��ا برادراي 
من هستند اگر تونستيد همه 
را برگردوني��د حمي��د را هم 

بياوريد.« او بعد از درگذشت برادرش با خانواده اش تماس گرفت 
و به آنها گفت: »شهادت حميد يكي از الطاف الهي است كه شامل 

حال خانواده ما شده است«. 
»رضا لطف��ي« لحظه ش��هادت آق��ا مهدي را 
چنين بيان مي كند: در يک درگيري ش��ديد 
با نيروه��اي بعثي قس��متي از نيروهاي ما به 
عقب برگشت اما خبر رسيد كه عراقي ها به 
بازماندگان رزمندگان اس��الم در آن س��وي 
دجله تيرخالص مي زنند. آقا مهدي آماده شد 
تا به آن س��وي دجله حركت ك��رده و براي 
نجات بچه ها از محاصره دش��من 
منطقه را زير نظر گرفته و نبرد 
را فرماندهي كند. . . از مواضع 
دش��من آتش س��نگيني 
مي باري��د. در طرف ما نيز 
تنها يک گلوله آر پي جي 
مانده بود. . . بايد يكي آن 

منطقه را خاموش مي ك��رد كه ناگهان آقا مهدي اس��لحه را از 
آر پي جي انداز گرفت تا خودش تنها گلوله باقيمانده را ش��ليک 
كند. به محض بلند شدن مهدي براي نشانه گيري، ناگهان گلوله 
شليک شده از تک تيراندازهاي دشمن سر مهدي را غرق خون 
كرده و او از پشت به زمين خورد. پيكر شهيد باكري را از زمين 
بلند كرده و به سرعت در قايق گذاشتم تا به سمت سنگرهاي 

خودي حركت كنم. 
راننده قايق ش��هيد باكري ادامه مي دهد: آقا مهدي شب و روز 
نداشت. كم مي خورد و زياد كار مي كرد. . . شاهد اين ادعا هم پيكر 
نحيف و الغر او بود كه گويي جس��م يک نوجوان 15 ساله را به 
دست گرفته ام. . . قايق را روشن كرده و به سرعت به سمت خاك 
خودي به راه افتادم اما در حال حركت به سمت نيروهاي خودي، 
نگاهم به سوي مواضع مشرف به دجله عراقي ها افتاد، يک عراقي 
آر پي جي به دست قايق ما را نشانه رفته بود. در آن لحظه فرمان 
قايق را با تمام سرعت به طرفي مي چرخاندم تا از اصابت گلوله 
شليک شده در امان بمانيم اما به ناگاه صداي مهيبي شنيده شده 

و با انفجار قايق، سرنشينان آن به آب پرتاب شدند. 

محمدابراهيم همت
فرمانده لشكر ۲۷ محمدرسول اهلل)ص(

مهدي باكري
فرمانده لشكر ۳۱ عاشورا

حسين خرازي 
فرمانده لشكر ۱۴ امام حسين)ع( اصفهان

حميد باكري
جانشين لشكر ۳۱ عاشورا

 عباس كريمي
فرمانده لشكر ۲۷ محمد رسول اهلل )ص(

عبدالحسين برونسي
فرمانده تيپ ۱۸ جواداالئمه )ع(

2 5 9
6 7

3 1 5
1 5 2

2
5 8 7

6 9 1
3 4

9 7 3

872315964
541926837
963874125
614592783
739481256
258763419
486257391
325149678
197638542

تاريخ شهادت: 6 اسفند 1362 
 عمليات خيبر

حميد باكري، برادر مهدي باكري و جانش��ين 
لشكر 31 عاشورا يكي از نام هاي جاودان دفاع 
مقدس است. ش��رح دالوري و حماسه سازي او 
در عمليات خيبر و نحوه ش��هادتش به يكي از 
بخش هاي ماندگار جنگ تبديل شده است. در 
رابطه با تزكيه نفس و خودشناسي شهيد حميد 
باكري گفتني ها بسيار است. براي همسرش در 
يادداشتي نوشته بود هرگاه به جبهه مي روم، به 
جاي گريه بنشين برايم قرآن بخوان! اين طوري 
هم خودت آرام مي گي��ری، هم من با دل قرص 
مي روم. خودشناس��ي اش، آرام��ش خاصي در 
مواقع بحراني به او و اطرافيانش مي داد. هنگام 
عمليات ه��ا بقي��ه رزمندگان از دي��دن حميد 
آرامش مي گرفتند. وجودش يک نعمت بزرگ 

براي جبهه ها بود. 
غروب 3 اسفند 1362 حال و هواي حميد 

باكري متفاوت تر از هر زمان ديگري 
بود. با بغضي در گلو در حالي كه زير 
لب نغمه س��وزناك كربال يا كربال 
را زمزمه مي كرد دوس��تانش را در 
آغوش كش��يد و گفت: »برادرانم! 
اي��ن مأموريت ك��ه قرار اس��ت ان 

ش��اءاهلل انج��ام دهي��م، نامش 
شهادت اس��ت. كسي كه 

عاشق شهادت نيست، 
نياي��د. بقاي جامعه 
اسالمي ما در سايه 

شهادت، ايثار، تالش و مقاومت شماست. اگر در 
چنين ش��رايطي از خودمان نگذريم و به جهاد 

نپردازيم، ذلت و انحطاط قطعي خواهد بود.« 
ش��هيد احمد كاظمي  واقعه شهادت حميد در 
عمق 60 كيلومتري خاك عراق را اينگونه نقل 
مي كند: »ديگر نه نيرويي مي توانس��ت برسد، 
نه آتش مقابله داش��تيم، نه راهي براي رسيدن 
مهمات به خط. تصميم گرفتم بمانم. احساس 
مي كردم راه برگشتي هم نيس��ت كه خمپاره 
شصتي آمد خورد كنارمان و ديدم حميد افتاد و 
ديدم تركش آمد خورد به گلويش و ديدم خون 
از س��رش جوش��يد روي خاك ديدم خون راه 
باز كرد و آمد جلو دي��دم دارم صدايش مي زنم 
حميد و ديدم خودم هم تركش خورده ام و ديدم 
بيسيم چي ام آمد خون دس��تم را ديد و اصرار 

كرد بروم عقب.«
شهيد كاظمي به مهدي باكري مي گويد: »برو 
جنازه حميد را بردار و بياور.« مهدي پاسخ 
مي دهد: »الزم نيست، بگذار بماند.« 
شهيد كاظمي كه فكر مي كند برادر 
ش��هيد حرف هايش را نشنيده يا 
يک ح��دس ديگ��ر زده، دوباره 
مي گويد »بگذار بچه ها شب بروند 
حميد را بياورند. هنوز دير نشده.« 
برادر شهيد گفت: »اين 
ق��در اص��رار نكن 
احمد، ي��ا همه 
با هم ي��ا هيچ 

كس.«

تاريخ شهادت: 23 اسفند 1363 
 عمليات بدر 

ش��هيد عباس كريمي در سررس��يد شخصي 
و به خط خودش نوش��ته اس��ت: »خصوصيات 
يک فرمانده به اين شرح است: سالمتي جسم 
و فزوني علم، مش��ورت با نيروها، س��عه صدر و 
نداش��تن حس انتقام، برخورد ب��ا افراد تحت 
فرماندهي از راه ارش��اد و موعظه، در كنار همه 
تاكتيک ه��ا، از همه مهم تر، فاصل��ه نگرفتن از 
خداس��ت. فرمانده اي كه ابتكار عمل نداش��ته 
باشد، تس��ليم اس��ت. ابتكار عمل، سالح برنده 
مؤمن است. « و به گواه دوس��تان و آشنايان تا 
لحظه شهادت اين روحيه را در خودش تقويت 
كرد. در برابر مشكالت، خونسردي خود را حفظ 

مي كرد و در انجام هر كاري توكلش به خدا 
بود. با آرامش خاطر و اميدواري كامل به 
نتيجه اقداماتش، وارد عمل مي شد. 
صبر و اس��تقامت ب��ا او عجين بود و 
وجودش در بين سربازان امام زمان 

)عج( مايه دلگرمي و حركت بود. 
ب��ا ش��هادت ح��اج ابراهيم 

همت عباس كريمي 
قهرودي چهارمين 
فرمانده »لش��كر 
پي��اده - مكانيزه 
27 محمد رسول 
اهلل« شد. يک سال 
پ��س از ش��هادت 
حاج ابراهيم، لشكر 
محمدرس��ول اهلل 

پنجمي��ن فرمان��ده اش را در عملي��ات بدر از 
دست داد. همرزمان حاج عباس لحظه شهادت 
فرمانده ش��ان را چنين رواي��ت مي كنند: » در 
عمليات ب��در، ح��اج عباس پس از سركش��ي 
سنگرهاي اطراف، به سنگر ديده باني بازگشت. 
در يک لحظه با شنيدن صداي مهيبي روي زمين 
دراز كش��يدم خوب دقت كردم تا بدانم گلوله 
تانک كجا اصابت كرده، خدايا چه مي بينم؟! توي 
اين سنگر حاج عباس بود! او را از سنگر بيرون 
كشيدم. تركشي پشت سرش را متالشي كرده 
بود اما چشم هايش هنوز نگران بسيجيان بود. او 
را داخل قايق گذاشته و با سرعت به طرف پست 
امداد حركت كرديم. اما ديگر فايده اي نداشت 
همه چيز تمام شد. . . قايق آرام به طرف اورژانس 
حركت ك��رد در حاليكه حاج عباس 
با چه��ره اي معص��وم در زير پتو 
آرميده بود. پيكر خوني و خيس 
او را داخل آمبوالنس گذاشته و 
به س��مت دوكوهه راه افتاديم و 
به نيت آخرين وداع، پيكر او را دور 
زمين صبحگاه طواف داده به سمت 

تهران حركت كرديم.«
عباس كريمي  در سالروز 
شهادت حاج همت به 
او پيوس��ت تا اسفند 
ماه ب��راي دومين بار 
در خاطره نيروهاي 
لش��كر 27 محم��د 
رس��ول اهلل )ص( 

جاودانه شود. 

حل جدول 3094

کدام یک از تخلفات رانندگی 
جرم هم محسوب می شود؟

معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 
فراجا برخی از موضوعات جرم انگاری شده در تخلفات رانندگی 

را تشریح کرد.
و  موارد  از  یک  کدام  اینکه  درباره  جهانی،  عین اهلل  سرهنگ 
می شود،  تلقی  جرم  رانندگی  و  راهنمایی  حوزه  در  تخلفات 
جعلی،  پالک  نصب  یا  پالک  در  دستکاری  قانون،  برابر  گفت: 
وقوع تصادفات جرحی و فوتی، رانندگی بدون گواهینامه، تغییر 
مستی،  حالت  در  رانندگی  نقلیه،  وسیله  اصالت  و  ارکان  در 
جزو   ... و  عمومی  معابر  در  خودرو  با  پسماند  و  نخاله  تخلیه 
مواردی است که ارتکاب آن نه صرفا یک تخلف که جرم هم 
محسوب می شود و برابر قانون فرد متخلف به دستگاه قضایی 

معرفی می شود.
قضازدایی  درباره  قوه قضاییه  معاون  پیشنهاد  درباره  جهانی 
این  گفت:   نیز  رانندگی  و  راهنمایی  تخلفات  از  زدایی  جرم  و 
که  است  این باره  در  صحبت  واقع  در  و  است  خوبی  موضوع 
از حجم پرونده های کیفری در دستگاه قضایی کاسته شده و 
بتوان یکسری از موضوعات را از طریق شوراهای حل اختالف 
و ... پیگیری کرد و به نتیجه رساند. البته الزم است که تاکید 
کنم، درباره تمام جرائم نمی توان چنین تصمیمی را گرفت، اما 
درباره آن مواردی که چنین امکانی وجود دارد، می توان نسبت 

به جرم زدایی اقدام کرد.
وی درباره اینکه امکان جرم زدایی از کدام  یک از موارد مجرمانه 
مرتبط با تخلفات راهنمایی و رانندگی وجود دارد، اظهارکرد:  
موارد  این  است  الزم  واقع  در  شود.  بررسی  باید  موضوع  این 
در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی و با حضور کارشناسان 
با توجه به  پلیس و دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و 
واقعیت موجود، بحث های کاربردی و عملیات ترافیکی درباره 
در  که  داریم  را  آمادگی  این  هم  ما  شود.  تصمیم گیری  آن 
موارد  این  به  فراجا  و  قضایی  دستگاه  میان  مشترک  جلسات 

بپردازیم.
بازدارندگی  ضرورت  به  اشاره  با  فراجا  راهور  پلیس  معاون 
مجازات ها برای جلوگیری از وقوع دوباره جرائم نیز اظهار کرد:  
در جرم زدایی یا همان قضازدایی باید به یک نکته توجه شود 
به  منجر  زدایی  نباید جرم  است.  مجازات ها  بازدارندگی  آن  و 
کاهش بازدارندگی شده و تناسب میان جرم و مجازات به نفع 
مجرم تغییر کند. به همین دلیل نیز معتقدم که در مورد بخشی 
قضایی  و  کیفری  حوزه  همان  در  رسیدگی  باید  موضوعات  از 

انجام شود.
کشف انبار لوازم برقی قاچاق

 در جنوب تهران
از  بیش  از کشف  بزرگ  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
هزار دستگاه لوازم الکترونیکی قاچاق در جنوب تهران خبرداد.

راستای  در  گفت:  این باره  در  گودرزی  ولی پور  علی  سرهنگ 
کاال،  احتکار   و  قاچاق  از  جلوگیری  و  بازار  کنترل  و  پایش 
دپوی  انبار  یک  بزرگ  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  ماموران 
شناسایی  مورد  اسالم  فدائیان  خیابان  در  را  قاچاق  کاالی 
این  در  قضایی الزم  هماهنگی  اینکه  بیان  با  وی  قراردادند.   
خصوص انجام شده و ماموران با مجوز اخذ شده در محل حاضر 
شدند، گفت:  با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات اولیه 
فاقد هرگونه  انبار  این  در  دپو شده  کاالهای  مشخص شد که 
اسناد و مدارک، فاکتور و ثبت در سامانه جامعه تجارت هستند. 
گودرزی  ولی پور  شد.  پلمب  مذکور  انبار  نیز  راستا  همین  در 
قاچاق  از کاالهای  بررسی صورت گرفته  داد:  در جریان  ادامه 
دستگاه  دو  لباسشویی،  دستگاه  هفت  انبار  این  در  شده  دپو 
 ۱۰۹ قوه،  چراغ  عدد   44۰ اسکنر،  دستگاه   ۷۰۰ ظرفشویی، 
همچنین  گرفت.  قرار  شمارش  مورد   ... و  برقی  جارو  دستگاه 
کارشناسان ارزش ریالی این اقالم را نیز مورد ارزیابی قرار دادند 

که ارزش آن بیش از ۲۵ میلیارد ریال برآورد شد.  
در  اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
این خصوص پرونده ای با موضوع قاچاق کاال تشکیل شد، اظهار 
در  پرونده  این  با  مرتبط  افراد  شناسایی  برای  تحقیقات  کرد: 

دستورکار ماموران قرار دارد. 

خبر

جدول 3095

افراد حین  رفتار  معتقدند  روانشناسان  اجتماعی-  گروه 
تاریخچه  و  شخصیتی  های  ویژگی  تواند  می  رانندگی 
مشکالت روانی آنها را فاش کند. پس اگر اخیرا با فرد 
را  او  شخصیت  خواهید  می  و  اید  شده  آشنا  جدیدی 
محک بزنید برای یک بار هم که شده سوار بر اتومبیل او 

شده و در خیابان های شلوغ دور بزنید.
برای عصبانی کردن بعضی افراد فقط کافی است از آنها 
سبقت بگیرید یا با سرعت کمتری جلوی اتومبیل شان 
رانندگی کنید، آن وقت است که با شما کورس رانندگی 
می گذارند یا با کمترین فاصله به اتومبیل تان نزدیک 
شده و یک سره نور باال می زنند! حاال اگر شما تحریک 
احتمال  به  دهید،  نشان  واکنش  او  رفتار  به  و  شده 
رسید.  خواهد  نیز  فحاشی  و  کاری  کتک  به  کار  زیاد 
روانشناسان معتقدند رفتار افراد حین رانندگی می تواند 
ویژگی های شخصیتی و تاریخچه مشکالت روانی آنها را 
فاش کند. پس اگر اخیرا با فرد جدیدی آشنا شده اید 
و می خواهید شخصیت او را محک بزنید برای یک بار 
هم که شده سوار بر اتومبیل او شده و در خیابان های 

شلوغ دور بزنید.

بوق زدن های ممتد
این رفتار معموال ناشی از اضطراب و تالش برای رسیدن 
به نتیجه است. افراد کمال طلب و نتیجه گرا نه تنها در 
زندگی  دیگر  های  جنبه  از  بسیاری  در  بلکه  رانندگی، 
آنها  واقع  در  دهند.  می  بروز  خود  از  رفتارهایی  چنین 
می خواهند خیلی سریع موانع را کنار بزنند و به نتیجه 
برسند، بنابراین درک مسیر رسیدن به نتیجه برای شان 
مهم نیست و حتی ممکن است به دیگران آسیب بزنند.

رفتارهای  به  تواند  می  تر  پیچیده  شکل  در  رفتار  این 
وسواسی نیز تبدیل شود، به این صورت که فرد شرایط را 
وسواس گونه کنترل می کند تا آسیبی نبیند. چند سال 
پیش تحقیقی در مورد رفتار مردم در ترافیک انجام شد 
که نشان داد ایرانی ها تمایل دارند جاهای خالی را پر 
کنند. گویی از درون استرسی دارند که باعث می شود 
سریع تر برانند زیرا فکر می کنند اگر جلوتر باشند برنده 
هستند. این افراد فقط به خواسته ها و برد خود اهمیت 

می دهند و به دیگران توجهی ندارند.

 فحاشی کردن و رفتار خشونت آمیز
فحاشی کردن در هر موقعیتی یک راه برای تخلیه خشم 
است و به الگورفتار پرخاشگرانه مربوط می شود. افرادی 
معموال  دارند،  ضعیفی  خشم  مدیریت  های  مهارت  که 
برای اینکه از فشار و استرس رها شوند، به آسان ترین 
راه، یعنی فحاشی روی می آورند اما این رفتار نه تنها 
فرد را آرام نمی کند بلکه خشم او را تشدید خواهد کرد. 
بروز خشم به این شکل مانند نوشیدن جام زهر است و 
فحاشی کردن می  آزار می دهد.  را  او  اطرافیان  و  فرد 
تواند در اختالالت ضد اجتماعی نیز ریشه داشته باشد. 
و  بپذیرید  را  ها  واقعیت  تواند  نمی  فرد  این شرایط  در 

برای مقابله با آنها به خشونت روی می آورد.
نزدیك شدن بیش از حد به اتومبیل ها و استفاده 

از نور باال
اضطراب  باعث  و  است  دیگرآزاری  نوعی  رفتار  این 
خودروهای اطراف می شود. گاهی اوقات افراد به سبب 

مسائل حل نشده درونی و تربیتی نقش های آزارگرایانه 
را در شخصیت خود تقویت می کنند و آنها را به شکل 
نمی  فرد  وقتی  واقع  در  دهد.  می  بروز  گوناگون  های 
را  آن  از  ناشی  احساس  کند،  دفاع  خود  حق  از  تواند 
دهد. نشان  دیگرآزاری  و  خشم  شکل  به  است  ممکن 

و  دیگر  های  اتومبیل  به  حد  از  بیش  شدن  نزدیک 
استفاده از نور باال نیز یکی از راه های تخلیه خشم است 
و به الگوی رفتاری منفعل پرخاشگر مربوط می شود. در 
این وضعیت فرد به ظاهر پرخاشگر نیست اما در واقع به 
دیگران آزار می رساند و آنها را تحت فشار قرار می دهد.

تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی
این رفتار کامال خودخواهانه است. برای مثال خیلی از 
افراد می خواهند دقیقا همان جایی که خرید می کنند 
به  کار  این  با  اگر  حتی  کنند،  پارک  را  خود  اتومبیل 
خود  برای  ای  ویژه  حقوق  انگار  برسانند.  آزار  دیگران 
قائل هستند که دیگران آن حق را ندارند. در واقع این 
افراد مسئولیت رفتارهای اجتماعی خود را نمی پذیرند 
این رفتار در ظاهر  به درد خود فکر می کنند.  و فقط 
پرخاشگرانه نیست اما منفعل پرخاشگر است و در شکل 
تبدیل  اجتماعی  رفتار ضد  به یک  تواند  بیمارگونه می 
اجتماعی  افراد ضد  در  والد شخصیتی  یا  وجدان  شود. 
انگار که پاک شده است و انضباط و قواعد را برای آنها 
تقریر نمی کند، بنابراین ممکن است دست به هر کاری 

بزنند.

سرعت باال و ویراژ دادن
کسانی  واقع  در  است.  هیجانی  تخلیه  نوعی  رفتار  این 
که با سرعت خیلی باال رانندگی می کنند هیجان طلب 
هستند. اگر این هیجان به شیوه ای مثبت صحت پیدا 
نکند، آثار بدی در پی خواهد داشت. بخشی از این امر 
به خود فرد و بخش دیگر به مدیران کشور ارتباط دارد. 
از یک طرف، فرد باید مراقب هیجانات خود باشد. در غیر 
صورت ، کودک درون شخصیت تقویت می شود و فرد 

بر اساس هیجانات و احساسات تصمیم گیری می کند. 
از طرف دیگر، مدیران امر باید هیجانات را بشناسند و 
باید مکان هایی را برای این  به آنها جهت بدهند؛ آنها 
منظور فراهم کنند تا جوانان بتوانند در زمان و شرایط 
مناسب تخلیه هیجانی داشته باشند. الزم به ذکر است 
به  مبتال  افراد  در  تواند  می  رفتار  بیمارگونه  شکل  که 
اختالل دو قطبی نیز بروز پیدا کند. بیماران حالت های 
شیدایی افسردگی دارند؛ یعنی در بعضی مواقع بیش از 
حد پر انرژی و در اوقات دیگر کامال افسرده هستند و 
در زمان پر انرژی بودن رفتارهای هیجانی عجیب مثل 

رانندگی های خیلی پر سرعت انجام می دهند.

با رانندگان آزار دهنده چگونه برخورد کنیم؟
وارد شدن در فضای خشونت آمیز شما را نیز درگیر می 
کند. انسان ها به ویژه افراد با الگوی رفتاری پرخاشگرانه، 
بازی های روانی و ذهنی خاصی دارند و از طریق آنها 
شما را به فضای پرخاشگری می کشانند تا خود را تخلیه 
کنند. در این مواقع باید نگاهی بالغانه داشته باشید و از 

خود دو سوال بپرسید.
اینکه آیا چنین فرد یا موقعیتی واقعا ارزش وقت صرف 
کردن دارد؟ آیا اصال این کار به حل مسئله کمک می 
کند؟ متاسفانه خیلی از افراد چون در بخش های کودک 
چنین  با  مواجهه  محض  به  اند  شده  ثابت  شخصیت 
رفتارهایی، واکنش های هیجانی و کودکانه از خود نشان 

می دهند و دچار عواقب نامطلوبی می شوند.
خانواده  یا  دوستان  از  یکی  اتومبیل  در  اگر  همچنین 
نباید  مواجه شدید  راننده  با خشونت  و  داشتید  حضور 
تذکر  با  دارد  امکان  زیرا  کنید  بحث  فرد  با  لحظه  آن 
دادن، سیل پرخاشگری به سوی شما بازگردد. پس در 
آن لحظه سکوت کمک کننده است اما بعد در یک زمان 
مناسب و آرام باید به صورت جدی در این مورد با فرد 
صحبت کرده و خواسته خود را به شکل قاطعانه اعالم 

کنید.

رفتار افراد حین رانندگی، 
شخصیت آنان را فاش می کند

جریمه 200 میلیارد تومانی یک 
شرکت تولیدکننده پوشک بچه



بی عدالتی در پرداخت ها 
کارمندان را آزرده می کند

باید مدل خصوصی سازی
 اصالح شود

صفحه )4(صفحه )4(

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: 
تورم و بی عدالتی در پرداخت ها و تفاوت ها در این زمینه، کارمندان 
البته همه مردم را آزار می دهد.  میثم لطیفی روز دوشنبه در  و 
شورای اداری و راهبری توسعه مدیریت استان زنجان افزود: البته 
در حکم کارگزینی کارمندان خیلی تفاوت بین دستگاههای اجرایی 

نداریم، ولی مشکل در موضوع خارج حکم ها است، در این...

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان 
باید  گفت:  کنیم،  باور  را  سازی  خصوصی  ظرفیت  باید  اینکه 
مدل  اصالح  دنبال  به  و  باشیم  داشته  قبول  را  خصوصی  بخش 
نخستین  در  تاالرپشتی  اکبری  عزت اهلل  باشیم.  خصوصی سازی 
رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: سازمان 

تجارت و توسعه خوب کار می کند اما تمام مبانی سر راهش...
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آماده راه اندازی پروازهای 
بین المللی در یاسوج هستیم

رفتار افراد حین رانندگی، 
شخصیت آنان 
را فاش می کند

 آب شرب در 
 استان کهگیلویه و بویراحمد

 هیچ گونه آلودگی ندارد
آلودگی  بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب  و  آب   
آب شرب برخی روستاها و شهرهای این استان 
را شایعه بی اساس می داند و اعالم می کند، هیچ 
و  گاه  اخیر  سال  دو  در  نداریم.   مشکلی  گونه 
مجازی  فضای  و  اجتماعی  شبکه های  در  بی گاه 
شایعه های مبنی بر آلوده بودن آب شرب برخی 
روستاها و شهرهای کهگیلویه و بویراحمد دست 
و  آب  شرکت  واکنش  با  که  می شود  دست  به 
و  پایش  مرکز  مدیر  است.  روبه رو شده  فاضالب 
نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضالب کهگیلویه 

و بویراحمد از آغاز عملیات پایش منابع آب ...

رئیس قوه قضائیه با اشاره به طرح اقتصادی 
ارز  و  یارانه  توزیع  نحوه  خصوص  در  دولت 
ترجیحی، به تمامی مسئوالن قضائی از جمله 
یاری  و دادستان های گفت که  دادستان کل 
غیر  و  مسئولین  گفت:  و  باشند  دولت  گر 
ناهنجاری های  و  گرانی ها  مورد  در  مسئولین 

بازار کلی گویی نکنند.
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم   
نشست  جریان  در  خرداد   ۲ دوشنبه  روز 
ایام  تسلیت  ضمن  قضائیه  قوه  عالی  شورای 
شهادت امام جعفر صادق )ع( و گرامیداشت 
پاسدار  شهادت  خرمشهر،  آزادسازی  سالروز 
را  صیادخدایی  شهید  حرم  مدافع  سرافراز 
تبریک و تسلیت گفت و اظهار کرد: همانطور 
دادگستری  رئیس کل  و  تهران  دادستان  که 
داده اند  دستور  و  کرده  ورود  تهران  استان 
و  امنیتی  دستگاه های  سریع تر  چه  هر  باید 
این  در  چه  جانی  افراد  و  عوامل  اطالعاتی، 
قضیه و چه در قضیه های مشابه را شناسایی 

کنند تا محاکمه و مجازات آنها انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح 
اقتصادی دولت در خصوص نحوه توزیع یارانه 
و ارز ترجیحی، به تمامی مسئوالن قضائی از 
سراسر  دادستان های  و  کل  دادستان  جمله 
در  را  دولت  که  داد  دستور  دیگر  بار  کشور 
اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت 
کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولین و غیر 
ناهنجاری های  و  گرانی ها  مورد  در  مسئولین 

بازار کلی گویی نکنند.
وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را 
به  باید طرح مزبور  باشند که  در نظر داشته 
نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهک های 
ببینند و در  را  پایین جامعه کمترین آسیب 
پیش  از  بیش  زندگی شان  طرح  این  اجرای 

تحت تأثیر قرار نگیرد.
کامل  طور  به  باید  مردم  آرامش  و  »امنیت 
قاضی القضات  مهم  این دستور  تأمین شود«؛ 
در جریان نشست امروز بود؛ رئیس عدلیه در 
کشور  سراسر  دادستان های  به  راستا  همین 

دستور داد که شناسایی ...

مدیر فرودگاه بین المللی شهدای یاسوج گفت: انجام 
پروازهای خارجی در فرودگاه یاسوج رویا نیست بلکه 
بین  پروازهای  راه اندازی  آماده  است که  واقعیت  یک 
المللی در این فرودگاه هستیم و حتماً محقق خواهد 
خرداد  دوم  دوشنبه  روز  فرد”  انصاری  “عنایت  شد. 
ماه ۱4۰۱ در نشست خبری با خبرنگاران افزود: طی 
تجهیز  و  توسعه  برای  تومان  میلیارد  سال گذشته ۳ 
این  لندینگ  روشنایی  جمله  از  یاسوج  فرودگاه  باند 
زندان  اظهارکرد:  وی  است.  شده  هزینه  فرودگاه 
است،  یاسوج  فرودگاه  پروازهای  مانع  یاسوج  مرکزی 

به علت وجود زندان امکان استفاده از باند فرودگاه...

مدیر فرودگاه بین المللی یاسوج عنوان کرد؛
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معاون پژوهش آموزش و پرورش 
کهگیلویه و بویراحمد:

ظرفیتهای اردوگاه
 آموزش و پرورش در آبشار یاسوج 

مغفول مانده است

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
عنوان کرد؛

بخشی از بافت سنتی روستای 
گردشگری کریک از بین رفت

مسوولین و غیر مسوولین 
در باره گرانی ها کلی گویی نکنند

2

2

مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

شمار غرق شدگان در استان 
نگران کننده است 

و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
شوراها در مجلس از جدیدترین اصالح قانون 
انتخابات شوراهای اسالمی در این کمیسیون 
با  گفت وگویی  در  نجابت  اهلل  روح  داد.  خبر 
امور  کمیسیون  گذشته  روز  جلسه  به  اشاره 
بررسی  ادامه  گفت:  شوراها  و  کشور  داخلی 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات شوراهای 
حضور  با  شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمی 
دستگاه های  و  پژوهش ها  مرکز  کارشناس 
جلسه،  این  در  بود  کار  دستور  در  ذی ربط 
مدل انتخاب شهرداران با رأی مستقیم یا غیر 
در  شده  بحث  موارد  از  یکی  مردم  مستقیم 
کمیسیون بود. نماینده مردم شیراز و ورزقان 
تصدی  احراز  شرایط  کرد:  بیان  مجلس  در 
سمت شهردار، دیگر موضوعی بود که در این 
و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کمیسیون  جلسه 
تصمیم گیری در این خصوص به پس از تعیین 
انتخاب شهردار موکول شد. وی  تکلیف رویه 
با بیان اینکه در این جلسه مواد طرح مذکور 
اصالح شد، تشریح کرد: در  تبصره »۲« ماده 
)۸۹( اصالح شد که وزارت کشور، استانداران 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  فرمانداران،  و 
مسئولیت  اساس  بر  نظارتی  دستگاه های  و 
اعضای  تخلف  موارد  موظفند  خود  نظارتی 
به  را  روستاها  و  شهرها  استان ها،  شوراهای 
هیئت های مذکور در این ماده جهت رسیدگی 

ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع 
صالح قضایی نخواهد بود.

عنوان  به  تبصره  یک  همچنین  افزود:  نجابت 
که  شد  الحاق   )۸۹( ماده  به   »۳« تبصره 
و  عملکرد  بر  نظارت  هیئت های  گوید  می 
به  بنا  یا  رأساً  موظفند  شوراها  اختالف  حل 
انجام وظایف  برای  اعضا  از  درخواست هریک 
نظارتی با شوراها و دیگر دستگاه های اجرایی و 
نظارتی مکاتبه نمایند و آنها مکلفند همکاری 
الزم را با هیئت ها به عمل آورده و اطالعات، 
اسناد و مدارک درخواستی را با رعایت موازین 
دهند.  قرار  آنها  اختیار  در  قانونی  و  شرعی 
مستوجب  حکم  این  اجرای  از  استنکاف 
مجازات مقرر در ماده ۵۶۹ کتاب پنجم قانون 
مجازات های  و  تعزیرات   - اسالمی  مجازات 

بازدارنده خواهد شد.
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
عنوان  به  تبصره  یک  اینکه  بیان  با  شوراها 
تبصره »4« به ماده ۸۹ طرح مذکور الحاق شد 
گفت: در این  تبصره 4 گفته شد هیئت های 
نظارت بر عملکرد و حل اختالف شوراها عالوه 
بر وظایف مقرر در این قانون، موارد تخلف یا 
باید  را  آنها  اعضای  یا  شوراها  سوی  از  جرم 
قضایی  و  نظارتی  دستگاه های  و  مقامات  به 

گزارش کنند.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
اسالمی گفت: هدف از واگذاری ها به بخش 
بودجه  ناترازی  برای جبران  نباید  خصوصی 
این  از  باید  بلکه  انجام شود  و کسب درآمد 

شرکت ها همچنان حمایت کرد.
 محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران 
اجالس  سالن  محل  در  دوشنبه  روز  که 
که   ۸4 سال  در  گفت:  شد،  برگزار  سران 
قانون اساسی  ابالغی اصل 44  سیاست های 
شتاب بخشی  جمله  از  هدف   ۸ شد،  اعالم 
عموم  مالکیت  گسترش  ملی،  اقتصاد  رشد 
اقتصادی،  بنگاه های  کارآمدی  ارتقاء  مردم، 
افزایش بهره وری و رشد اقتصاد ملی، افزایش 
سهم بخش خصوصی و تعاونی و کاستن از 
بار مدیریت دولت برای آن تبیین و تدوین 

شد.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
از  شده  واگذار  شرکت های  افزود:  اسالمی 
اقتصادی  بنگاه  مورد   ۶۸۱ به  تاکنون  ابتدا 
آن ها  قیمتی  ارزش گذاری  که  است  رسیده 
به قیمت روز واگذاری به ۳۳۸ هزار میلیارد 
تومان رسید که البته در یک فقره ۲۶ هزار 
که  بود  شرکت هایی  قیمت  تومان  میلیارد 
در قالب سهام عدالت واگذار شدند و امروز 
تومان  میلیارد  هزار   ۷۰۰ به  آن ها  ارزش 

می رسد.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
حاصل  درآمدهای  مجموع  در  کرد:  تاکید 
بوده است.  واگذاری ۵۳ درصد رد دیون  از 
این  از  که  است  این  برآورد  مجموع  در  اما 
خصوصی  بخش  به  درصد   ۵۰ تنها  تعداد 
واقعی واگذار شدند. وی با بیان اینکه حدود 
ساختاری  در  واگذاری ها  کل  از  درصد   ۶۵
متفاوت از بخش خصوصی واقعی بوده است، 
گفت: به صورت دقیق حدود ۲۰ درصد آن 
بخش خصوصی واقعی و مستقل بوده است.

آمدن  کار  روی  از  انتقاد  با  پورابراهیمی 
واگذاری های  دلیل  به  غیرمتخصصین 
توجهی  قابل  بخش  داشت:  اظهار  اشتباه 
و  سازمان ها  به  مربوط  واگذاری ها   این  از 
نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. مانند 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از زیر 

سازمان  جمله  از  قدرتمندی  مجموعه های 
تامین اجتماعی تشکیل شده است.

صورت  به  واگذاری ها  این  داد:  ادامه  وی 
قانونی و شکلی ایرادی ندارد اما تعدادی از 
این واگذاری ها به مجموعه های غیرتخصصی 
واگذار شده است. مثال وزیر نفت برای مدیران 
خود  زیرمجموعه های  و  مختلف  بخش های 
وزارتخانه  در  تخصصی  ساختاری  یک  در 
تصمیم گیری می کرد و براساس وظایفی که 
داشت به نهادها و ارگان هایی مانند مجلس 

پاسخگو بود.
اشاره  با  اقتصادی مجلس  رئیس کمیسیون 
اظهارداشت:  توسعه،  برنامه هفتم  تدوین  به 
سال  از  که  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  در 
موضوع  باید  شد،  خواهد  آغاز  اجرای  آینده 
یعنی  گیرد.  قرار  مدنظر  سازی  خصوصی 
واگذاری  و  تخصصی  تصمیم گیری  مساله 
اقتصادی  مختلف  موضوعات  در  تخصصی 

باید مورد توجه باشد.
کنونی  وضعیت  به  ادامه  در  پورابراهیمی 
گفت:  و  کرد  اشاره  واگذارشده  شرکت های 
از مجموع بنگاه هایی که در ۱۷ سال گذشته 
آن  از  درصد   ۲۵ تنها  اکنون  شدند  واگذار 
ها سودآور و فعال هستند. در شرایطی که 
اولویت های  جزو  سودآوری  و  شدن  فعال 
این  درمقابل  بود.  واگذاری ها  اهداف  مهم 
۲۰ درصد، ۷۵ درصد از شرکت ها نیمه فعال 
از  ۵درصد  و  هستند  متوسط  سودآوری  با 

بنگاه ها نیز زیان ده و راکد شده اند.
عوامل  محصول  وضعیت  این  داد:  ادمه  وی 
متعددی است که از جمله مهمترین عوامل 
واگذاری،  ساختار  به  می توان  آن  مستقیم 
دین،  رد  مشکالت  واگذاری،  هیات  ساختار 
پشتیبانی های حاکمیتی، واگذاری مالکیت و 
تعارض نگاه درآمدی-کارآمدی است که این 

مورد آخر مهمترین عامل است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین 
خاطرنشان کرد: نباید از واگذاری شرکت ها 
کسب  و  بودجه  ناترازی  جبران  دنبال  به 
این  که  داشت  توجه  باید  بلکه  بود.  درآمد 
توجه  نیزمورد  واگذاری  بعداز  شرکت ها 
اصلی  اهداف  تا  شوند  حمایت  و  قرارگیرند 

از واگذاری محقق شود.

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس 
خصوصی  مشکل  رفع  برای  اسالمی  شورای 
سازی در کشور پیشنهاد داد با تشکیل شورای 
برای  معظل  این  اصل 44  عالی سیاست های 

همیشه رفع شود. 
در  دوشنبه  روز  حسینی  الدین  سیدشمس 
نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در 
اقتصاد ایران که در محل سالن اجالس سران 
در هشت سال  قبل  دولت  برگزار شد، گفت: 
نسبت به بحث خصوصی سازی انتقاد می کردند 
و واگذاری را متوقف کرده یا برای افرادی که 
واگذاری ها را انجام داده بودند، پرونده سازی 
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  کردند.  می 
محاسبات مجلس افزود: برای خصوصی سازی 

و اجرای اصل 44 قانون اساسی باید ارزیابی ها 
کیفی  و  بنگاه  بر  مبتنی  و  کمی  صورت  به 
بدون عدد و رقم و  مبتنی بر قانون و اجرای 

سیاست های کلی نظام انجام شود. 
حسینی یادآور شد: در قوانین بودجه سنواتی 
به  واگذاری   ۱4۰۱ سال  تا   ۱۳۸۷ سال  از 
و  شده  تکلیف  مجری  بر  خصوصی  بخش 
سیاست های  و  قوانین  در  حتی  موضوع  این 
است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  نیز  باالدستی 
اموال  باید  اعالم شده  قوانین صراحتاً  این  در 
غیردولتی،  و  عمومی  بنگاه های  به  دولتی 
آیا  بنابراین  شود؛  واگذار  خصوصی  و  تعاونی 
خالف  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  واگذاری 

است یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
تخلفات اعضای شورای شهر به دستگاه های 

نظارتی و قضایی گزارش می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

واگذاری ها به بخش خصوصی نباید 
برای جبران ناترازی بودجه انجام شود

مشکل خصوصی سازی را با تشکیل 
شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ حل کنیم
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فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله اي 

شماره 00/ 062/ ۴۴5           

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

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

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

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

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

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( رتبه بندي از سازمان برنامه و بودجه استان ها) حداقل پایه ۵ نفت وگاز(- اصالت گواهینامه 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........

    11/ 03/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      25/ 03/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

031/ 811/ 733/ 58 ریال برآورد کارفرما

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

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

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت  دوم

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
ازدواج کنید و به ازدواِج هم درآورید )همسر دهید(. بدانید که از 

خوش بختی مرد مسلمان این است که به زنی نفقه بدهد. هیچ چیز نزد 
خداوند عز و جل در اسالم دوست داشتنی تر از خانه ای نیست

 که با ازدواج آباد شود.

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

omidemardomdaily

مطالعات نشان می دهد؛
مردان بیشتر از زنان خواب آرام

 شبانه دارند
یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که زنان نسبت 
شبانه  راحت  که خواب  دارد  احتمال  کمتر  مردان  به 
در  آلودگی  خواب  معرض  در  بیشتر  و  باشند  داشته 
 ۲۰۰۰ از  بیش  آنالین  نظرسنجی  هستند.  روز  طول 
بزرگسال آمریکایی نشان داد که زنان ۱.۵ برابر بیشتر 
از مردان در شب خواب ناآرام دارند: ۳۲درصد در مقابل 
فعالیت های  بر  خواب آلودگی  همچنین،  ۲۱درصد 
روزانه ۸۱ درصد زنان در مقایسه با ۷4 درصد مردان 
تیم  سرپرست  خسال«،  »سیما  دکتر  می گذارد.  تأثیر 
»خواب  می گوید:  شمالی  داکوتای  دانشگاه  از  تحقیق 
نیاز  که  زنان  از  برخی  به  زیادی  فشار  روزانه  آلودگی 
به کار کردن، مدیریت خانواده و تربیت فرزندان دارند 
وارد می کند. ما باید ارکان سالمت نظیر تغذیه، ورزش 
و خواب را حفظ نماییم.« وی در ادامه می افزاید: »ما 
الکترونیکی  اولویت دهیم. دستگاه های  به خواب  باید 
آرامش بخش  روال  بگذارید، یک  را کمی زودتر کنار 
شبانه ایجاد کنید، و مطمئن شوید که زمان کافی برای 
وجود  شب  هر  در  خواب  ساعت  نه  تا  هفت  حداقل 
۷ ساعت خواب  داشتن حداقل  برای  محققان  دارد.« 

شبانه خوب توصیه های زیر را مطرح می کنند:
یک  در  روز  هر  باشید.  داشته  ثابتی  خواب  برنامه   •
در  حتی  شوید،  بیدار  خواب  از  مشخص  ساعت 

تعطیالت.
اتاق خواب خود را ساکت و آرام کنید و آن را در   •

دمای راحت و خنک نگه دارید.
• قرار گرفتن در معرض نور شدید را در عصرها محدود 
کنید و وسایل الکترونیکی را حداقل ۳۰ دقیقه قبل از 

خواب خاموش کنید.
اگر  نخورید.  بزرگ  از خواب یک وعده غذایی  قبل   •
گرسنه هستید، یک میان وعده سبک و سالم بخورید. 

قبل از خواب کافئین، نیکوتین و الکل مصرف نکنید.
• به طور منظم ورزش کنید و رژیم غذایی سالم داشته 

باشید.
• تا زمانی که خواب آلود نیستید به رختخواب نروید.

• اگر بعد از ۲۰ دقیقه نخوابیدید، از رختخواب خارج 
شوید. یک فعالیت آرام، بدون قرار گرفتن در معرض 
نور زیاد انجام دهید تا زمانی که احساس خواب آلودگی 

کنید.
محققان می گویند؛

میزان دوام دندان ها بعد از عصب کشی 
مشخص شد

کانال  روت  یا  کشی  عصب  اگر  گویند  می  محققان 
دندان  که  باشید  داشته  انتظار  توانید  می  اید،  داشته 

تان حدود ۱۱ سال زنده بماند.
می تواند  کشی  عصب  مدتی،  تا  محققان،  گفته  به 
خوردگی ها  کرم  از  ناشی  دیده  آسیب  دندان های 
نهایت  در  دندان  اما  کند،  حفظ  را  دیگر  مشکالت  یا 

شکننده شده و می میرد.
بیشتر در مورد مدت زمانی که  برای کسب اطالعات 
این فرآیند ممکن است طول بکشد، محققان داده های 
داشتند،  کشی  عصب  که  را  بیمار   4۶۰۰۰ از  بیش 
تیوالیکاکات«  »تانکام  دکتر  کردند.  تحلیل  و  تجزیه 
سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایندیانا، گفت: »این 
دندانپزشکی  به  رسانی  اطالع  برای  می تواند  اطالعات 
استفاده شود و به بیماران و دندانپزشکان کمک کند تا 
تصمیمات مراقبتی بهتری بگیرند.« این مطالعه نشان 
داد که میانگین زمان بقای دندان پس از عصب کشی 
عوامل  که  داد  نشان  مطالعه  این  اما  بود.  سال   ۱۱.۱
را  شده  درمان  دندان  عمر  طول  می توانند  متعددی 

طوالنی یا کوتاه کنند.
- دندان هایی که عصب کشی شده و سپس پرکردن و 
روکش دریافت می کنند حدود ۲۰ سال دوام می آورند.

یا  کردن  پر  کشی،  عصب  از  پس  که  -دندان هایی 
روکش دریافت می کنند حدود ۱۱ سال دوام می آورند.

- دندان هایی که بعد از عصب کشی، هیچ کار ترمیمی 
دریافت نمی کنند حدود ۶.۵ سال دوام می آورند.

محققان ایرلندی می گویند؛
فاکتورهای پرخطر زوال عقل با افزایش 

سن تغییر می کنند
به نظر می رسد عوامل خطر زوال عقل با افزایش سن 
تغییر می کند و به گفته محققان، دانستن این موضوع 
شیوه  در  تغییر  با  تا  کند  کمک  افراد  به  تواند  می 
زندگی، احتمال ابتال به این بیماری را کاهش دهند. 
دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  گرات«،  مک  »امر 
بیماری  یک  عقل  »زوال  گفت:  گالوی،  ایرلند  ملی 
پیچیده است و نمرات پیش بینی خطر باید متناسب 
داده های  محققان  مطالعه،  این  برای  باشد.«  فرد  با 
از حدود 4۹۰۰ آمریکایی را که در  جمع آوری شده 
مطالعه قلب فرامینگهام ثبت نام کرده بودند، تجزیه و 
تحلیل کردند. شرکت کنندگان تقریباً از سن ۵۵ تا ۸۰ 
سالگی تحت نظر بودند و از سن ۶۵ سالگی پیگیری 

شدند تا ببینند چه کسانی دچار زوال عقل شده اند.
شرکت کنندگانی که در سن ۵۵ سالگی دیابت داشتند، 
سن  آن  در  دیابت  که  افرادی  از  بیشتر  برابر  چهار 

نداشتند، بعداً به زوال عقل مبتال شدند.
فشار  به  مبتال  افراد  که  دریافتند  همچنین  محققان 
ابتالء  باال در سن ۵۵ سالگی بیشتر در معرض  خون 
فشار  افزایش  امتیاز   ۱۰ هر  با  و  بودند  عقل  زوال  به 
خون سیستولیک، این خطر حدود ۱۲ درصد افزایش 

می یابد که باالترین عدد در مطالعه است.
یافته ها نشان داد افرادی که در سن ۶۵ سالگی بیماری 
قلبی داشتند، اما سکته مغزی نداشتند، تقریباً دو برابر 

بیشتر در معرض خطر ابتالء به زوال عقل بودند.
بر اساس این گزارش، احتمال ابتالء به زوال عقل در 
بود  بیشتر  داشتند  و سکته  دیابت  افراد ۷۰ سال که 
داشتند  دیابت  یا  مغزی  سکته  که  ساله   ۸۰ افراد  و 
بین 4۰ تا ۶۰ درصد بیشتر در معرض ابتالء به زوال 

عقل بودند.
مک گرات می گوید: »این یافته ها می تواند به ما کمک 
کند تا خطر ابتالء به زوال عقل در آینده را پیش بینی 

کنیم. 

اکبری:
 باید مدل خصوصی سازی اصالح شود

با  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
کنیم، گفت:  باور  را  باید ظرفیت خصوصی سازی  اینکه  بیان 
باید بخش خصوصی را قبول داشته باشیم و به دنبال اصالح 

مدل خصوصی سازی باشیم.
بین المللی  رویداد  نخستین  در  تاالرپشتی  اکبری  عزت اهلل 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: سازمان تجارت و توسعه 

خوب کار می کند اما تمام مبانی سر راهش دولتی است.
وی افزود: همه ما باید ظرفیت بخش خصوصی را باور کنیم و 
بخش خصوصی را قبول داشته باشیم. باید مردم را در اقتصاد 

به صحنه بیاوریم نه اینکه برای آن ها تصمیم گیری کنیم.
گفت:  خصوصی سازی  برای  پیشنهادش  توضیح  در  اکبری 
را  شرکت  مبلغی  با  توان  می  نیست.  فروشی  خصوصی سازی 
به  مثال  ببریم.  جلو  پروژه  روی  بر  را  تعهدات  اما  کرد  واگذار 
قیمت ۲ دالر شرکتی را واگذار کنیم و بعد از توسعه آن شرکت 
را خواسته و تعهدات را جلو ببریم نه اینکه پول بگیریم که این 

باعث ضعیف شدن سرمایه گذار می شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه با فکر و جیب 
باید  گفت:  ساخت،  را  کشور  حالت  بهترین  به  می توان  مردم 
استفاده از توان مردم در خصوصی سازی را باور کنیم نه اینکه 
همیشه مشکوک نگاه کنیم. باید به مردم و سرمایه گذار اعتماد 
را  تحریم ها  کردیم.  درست  خودمان  را  تحریم ها  بحث  کرد. 
و  باشیم  داشته  باور  باید  اما  کرد  خنثی  راحتی  به  می توان 

حرکات و تصمیمات مجاهدانه و درست داشته باشیم.
اکبری با بیان اینکه باید مدل خصوص سازی اصالح شود، گفت: 
قرار بود از اول قانون برنامه پنجم توسعه هر سال ۲۰ درصد 
پول صادرات نفت و گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی 
به صددرصد  پنجم  برنامه  پایان  در  میزان  این  که  واریز شود 
برسد با این رویکرد هزینه جاری دولت تأمین می شد نه اینکه 
به فکر فروش نفت برای اداره کشور باشیم. به نظرم این فکر 

عقب مانده ای است که نفت بفروشیم و کشور اداره کنیم.
در  گفت:  ارزی  ذخیره  حساب  سرنوشت  به  اشاره  با  وی 
باید  که  ندارد  درستی  وضع  ملی  توسعه  حاضر صندوق  حال 
ساماندهی شود. صندوق توسعه ملی برای دادن تسهیالت به 
بخش خصوصی درست شد نه اینکه جبران بی کفایتی مدیران 

ناالیق باشد.

بی عدالتی در پرداخت ها 
کارمندان را آزرده می کند

استخدامی  و  اداری  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
گفت: تورم و بی عدالتی در پرداخت ها و تفاوت ها در این زمینه، 

کارمندان و البته همه مردم را آزار می دهد.
 میثم لطیفی روز دوشنبه در شورای اداری و راهبری توسعه 
مدیریت استان زنجان افزود: البته در حکم کارگزینی کارمندان 
خیلی تفاوت بین دستگاههای اجرایی نداریم، ولی مشکل در 
هایی  دستگاه  این خصوص  در  است،  ها  حکم  خارج  موضوع 
که برخوردار هستند، پرداختی های بیشتری به کارکنان خود 

دارند.
در  دولت  کارکنان  مزایای  و  سامانه حقوق  اندازی  راه  به  وی 
کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این سامانه برای این است که 
ابتدای کار بدانیم چه وضعیتی بر پرداختی های دستگاه های 

اجرایی حاکم است.
لطیفی به اختصاص شناسه یکتا برای همه کارکنان بر اساس 
قانون بودجه امسال خبر داد و افزود: این در واقع یک حساب 
مجازی است که میزان پرداختی ها به همه حساب های بانکی 

افراد از طریق آن قابل رصد است.
وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان دولت یک بخش مربوط به بحث نظارت است و یک 
این  در  باید  که  است  پرداخت  الگوهای  به  مربوط  هم  بخش 

خصوص هم تدبیرهایی داشته باشیم.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی در 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شعار دولت سیزدهم، 
زده  بروکرات  ما  حکمرانی  الگوی  افزود:  است،  مردمی  دولت 
امور  اداره  در  را  مردم  نقش  و  را عوض  الگو  این  باید  و  است 
پررنگ کنیم. لطیفی با بیان اینکه باید به سمت الگوی اسالمی 
بهره  محوری،  عدالت  داشت:  اظهار  برویم،  خودمان  ایرانی   –
وری و رشد و جلب رضایت عامه و مردم پایه بودن از مولفه 
بخش  در  وی  است.  اسالمی   – ایرانی  حکمرانی  الگوی  های 
دولت  تحقق  برای  تالش  ضرورت  به  خود  سخنان  از  دیگری 
هوشمند و حکمرانی الکترونیک تاکید کرد و افزود: حکمرانی 
ولی  نیست  ممکن  شفاف،  و  دقیق  اطالعات  و  ها  داده  بدون 
الگوهای ما همچنان سنتی است. معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در دولت دنبال جذب 
نخبگان در دستگاههای اجرایی هستیم، افزود: گریزی از بهره 
گیری از نیروهای نخبه انقالبی در دستگاههای اجرایی نداریم.

لطیفی گفت: همچنین دنبال جابجایی بین دستگاهی کارکنان 
و  هستیم  مختلف  های  بخش  در  انسانی  نیروی  تامین  برای 
زمینه این موضوع از طریق سامانه »کارمند ایران« برای اعالم 
اجرایی  دستگاههای  برای  انسانی  نیروی  نیاز  بر  مازاد  و  نیاز 

فراهم شده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ با کتاب سالمتیم 

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛

مسئولین و غیر مسئولین درباره گرانی ها کلی گویی نکنند
رئیس قوه قضائیه با اشاره به طرح اقتصادی 
ارز  و  یارانه  توزیع  نحوه  خصوص  در  دولت 
ترجیحی، به تمامی مسئوالن قضائی از جمله 
دادستان کل و دادستان های گفت که یاری 

گر دولت باشند.
اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم   
نشست  جریان  در  خرداد   ۲ دوشنبه  روز 
ایام  تسلیت  ضمن  قضائیه  قوه  عالی  شورای 
شهادت امام جعفر صادق )ع( و گرامیداشت 
پاسدار  شهادت  خرمشهر،  آزادسازی  سالروز 
را  صیادخدایی  شهید  حرم  مدافع  سرافراز 
تبریک و تسلیت گفت و اظهار کرد: همانطور 
و رئیس کل دادگستری  تهران  که دادستان 
داده اند  دستور  و  کرده  ورود  تهران  استان 
و  امنیتی  دستگاه های  سریع تر  چه  هر  باید 
این  در  چه  جانی  افراد  و  عوامل  اطالعاتی، 
قضیه و چه در قضیه های مشابه را شناسایی 

کنند تا محاکمه و مجازات آنها انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح 
اقتصادی دولت در خصوص نحوه توزیع یارانه 
و ارز ترجیحی، به تمامی مسئوالن قضائی از 
سراسر  دادستان های  و  کل  دادستان  جمله 
در  را  دولت  که  داد  دستور  دیگر  بار  کشور 
اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت 

کنند.
غیر  و  مسئولین  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
ناهنجاری های  و  مسئولین در مورد گرانی ها 

بازار کلی گویی نکنند.
وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را 
باید طرح مزبور به  در نظر داشته باشند که 
نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهک های 
پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در 
پیش  از  بیش  زندگی شان  طرح  این  اجرای 

تحت تأثیر قرار نگیرد.
کامل  طور  به  باید  مردم  آرامش  و  »امنیت 
این دستور مهم قاضی القضات  تأمین شود«؛ 
عدلیه  رئیس  بود؛  امروز  نشست  جریان  در 
سراسر  دادستان های  به  راستا  همین  در 
جریان های  شناسایی  که  داد  دستور  کشور 
ضد  گروهک های  عوامل  و  سازمان یافته 
اطالعاتی  از دستگاه های  را  مردم و ضدنظام 

و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.
به  امروز  ادامه نشست  رئیس قوه قضائیه در 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد 
که نحوه اجرای »قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت« از سوی دستگاه های مسئول 
مقوله  حساسیت  و  اهمیت  به  توجه  با  را 

»جمعیت« با جدیت پیگیری و دنبال کند.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به تکالیف 
و  »راه  و  »بهداشت«  نظیر  وزارتخانه هایی 
خصوص  در  دستگاه ها  سایر  و  شهرسازی« 
تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های 
جوانی  و  خانواده  از  حمایت  »قانون  بر  ناظر 
جمعیت« در بازه های زمانی ۳ تا ۶ ماهه اشاره 
کرد و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان 
آئین نامه  یک  باید  بهداشت  وزارت  بازرسی، 

مزبور  قانون  خصوص  در  دستورالعمل   4 و 
است؛  نشده  انجام  امر  این  که  می کرد  تهیه 
مکلف  نیز  شهرسازی  و  راه  وزارت  همچنین 
دستورالعمل هایی  و  آئین نامه  یک  تدوین  به 
در این خصوص بود که این مهم نیز صورت 
برخی  و  بیمه  اینها  بر  عالوه  است؛  نگرفته 
تکالیف  زمینه  این  در  نیز  دیگر  دستگاه های 

داشتند.
»قانون  اجرای  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
با  جمعیت«  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 
جدیت پیگیری شود و چنانچه در اجرای آن 
مشکالت و موانعی وجود دارد با مساعدت و 
هم افزایی مرتفع شود، گفت: سازمان بازرسی 
به  اقدام  مقرر  مدت  در  که  دستگاه هایی  به 
بر  ناظر  دستورالعمل های  و  آئین نامه  تهیه 
داده  تذکر  نکرده اند،  مزبور  قانون  اجرای 
و  کرد  اکتفا  تذکر  صرف  به  نباید  اما  است 
دفتر  به  را  موضوع  باید  است  الزم  چنانچه 
مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  و  رئیس جمهور 

هم اعالم کرد.
مطرح  موضوعات  دیگر  از  »خودرو«  مقوله 
جریان  در  عدلیه  رئیس  سوی  از  شده 
قضائیه  قوه  عالی  شورای  امروز  نشست 
با  زمینه  همین  در  قضا  دستگاه  رئیس  بود؛ 
عالی  »شورای  گذشته  سال  اجازه  به  اشاره 
خصوص  در  قوا«  سران  اقتصادی  هماهنگی 
سلب  و  خودرو  قیمت گذاری  مرجع  تغییر 
پیشنهاد  بر  بنا  رقابت«  »شورای  از  امر  این 
وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه در 
مرجع  تغییر  با  که  کرد  اعالم  گذشته  سال 
تولید  سال،  قیمت گذاری خودرو، ظرف یک 
می یابد  کاهش  آن  قیمت  و  افزایش  خودرو 
اما در سال ۱4۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو 
نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی ایحال 
ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال 
شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده 

گذشته است.
در  اژه ای  والمسلمین محسنی  حجت االسالم 
امروز شورای عالی قوه قضائیه  ادامه نشست 
به  امر  ستاد  در  قضا  دستگاه  نماینده  به 
معروف و نهی از منکر دستور داد که با توجه 
به فعال تر شدن این ستاد، اقدامات مجدانه ای 
را در راستای کمک و مساعدت به ستاد مزبور 
ترتیب دهد و چنانچه در راستای حمایت از 
نیازمند  منکر  از  ناهیان  و  معروف  به  آمران 
ابالغیه هایی  صدور  و  ضوابط  در  بازنگری 

هستیم، موارد را احصاء و اعالم کند.
با  امروز  نشست  ادامه  در  عدلیه  رئیس 
دارو،  نظیر  اقالمی  در  که  مهم  این  یادآوری 
تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و 
است،  بهداشت  وزارت  بر عهده  توزیع  شبکه 
با  داللی  فعلی،  شرایط  در  اگر  کرد:  تصریح 
زمین  در  دیگر  اغراض  یا  سودجویی  هدف 
دشمن بازی می کند باید با او برخورد قاطع 
به عمل آورد؛ لذا از دستگاه های اطالعاتی و 
دستگاه های مسئول مطالبه داریم که چنانچه 

اطالعاتی در این زمینه دارند به قوه قضائیه 
ارائه دهند؛ در غیر این صورت از بیان مسائل 
می کند،  مشوش  را  عمومی  اذهان  که  کلی 

بپرهیزند.
وی افزود: از دستگاه های انتظامی، اطالعاتی 
داریم  را  این مطالبه  امنیتی و خوِد دولت  و 
تربیون های  در  که  شبکه هایی  اطالعات  که 
و  مافیایی  فساد،  شبکه  نام  به  مختلف 
معرفی  دارو  جمله  از  اقالم  سودجویان 
می شوند، اعالم شوند تا پیگیری ها و اقدامات 

قانونی در قبال آنها انجام گیرد.
از  بخشی  به  اشاره  با  ادامه  در  عدلیه  رئیس 
این هفته نماز جمعه تهران  سخنان خطیب 
برخورد  برای  قضائیه  قوه  از  انتظار  بر  مبنی 
افزایش  را  مسکن  بهای  اجاره  که  کسانی  با 
این  جمعه  نماز  در  کرد:  تصریح  می دهند، 
فرمودند که  به حق  امام جمعه  تهران  هفته 
انتظار داریم از قوه قضائیه با کسانی که اجاره 
برخورد  می دهند  افزایش  را  مسکن  بهای 
کنید  مالحظه  که  است  این  خواهشم  کند؛ 
مبنای  کند؟  تعیین  را  اجاره  باید  کسی  چه 
دستگاهی  و  صنف  چه  چیست؟  امر  این 
متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره 
بهای مسکن می شود؟ اگر این موارد مشخص 
وظایف شان  به  مسئول  بخش های  و  باشد 
نحوی  به  می توانیم  ما  باشند،  نکرده  عمل 
می توانیم  خواستند  کمک  اگر  و  شویم  وارد 

به شکلی دیگر ورود کنیم.
وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست 
نه  و  بنگاه ها  برای  رئیس جمهور  اول  معاون 

اجاره  تهران  عموم مردم مصوب کرد که در 
بهای مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور 
۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر صورت 
این زمینه جریان هایی است  اگر چنانچه در 
که می خواهند چوب الی چرخ دولت بگذارند 
دستگاه های  و  کنند  وارد  فشار  مردم  به  و 
مسئول و صنوف اطالعی در این زمینه دارند، 

اعالم کنند.
در  اژه ای  والمسلمین محسنی  حجت االسالم 
و  آمار  مرکز  رئیس  از  امروز،  نشست  ادامه 
فناوری اطالعات قوه قضائیه به سبب اهتمام 
فرآیندهای قضائی در  امر هوشمندسازی  در 
راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به 
عدالت و خدمات قضائی تقدیر به عمل آورد 
و در این زمینه بر دو مقوله »اهمیت اتصال 
الکترونیکی و شبکه ای دستگاه های مرتبط به 
یکدیگر در کشور« و همچنین »تأمین امنیت 
موارد  این  در خصوص  و  کرد  تاکید  شبکه« 
مرکز  رئیس  »کاظمی فرد«  به  را  دستوراتی 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه صادر کرد.

جلسه  به  اشاره  با  پایان  در  عدلیه  رئیس 
کمیسیون  اعضای  با  خود  گذشته  هفته 
تکمیل  موانع  خصوص  در  مجلس   ۹۰ اصل 
سامانه  این  نقش  و  تجارت«  جامع  »سامانه 
به  قاچاق،  نظیر  مفاسدی  از  پیشگیری  در 
دستور  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
داد که نحوه اجرای وظایف و مسئولیت های 
دستگاه های مختلف در ایجاد سامانه مزبور را 

مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
شفافیت  با  خصوصی سازی  اینکه  بر 
هوشمندسازی و مردمی سازی امکانپذیر است 
مردمی سازی  بارز  نمونه   مقدس  دفاع  گفت: 
افتخارات  مردم  که  است  هوشمندسازی  و 

بزرگی در آن خلق کردند.
رویداد  نخستین  در  قالیباف  محمدباقر 
ایران  اقتصاد  در  سازی  بین المللی خصوصی 
که روز دوشنبه در محل سالن اجالس سران 
هم  گرد  موضوعی  برای  گفت:  شد،  برگزار 
آمده ایم که پاشنه آشیل ما در اقتصاد است 
به عبارتی اقتصاد دولتی، غیربارور و به زمین 
است که چندین دهه  نشسته زخم کهنه ای 
است که سایه سنگین آن بر کشور همچنان 

وجود دارد.
قالیباف، با بیان اینکه ما به عنوان یک ایرانی 
برای  خود  مال  و  جان  از  هستیم  حاضر 
ما  تاکید کرد: همه   ، بگذاریم  حفظ عزتمان 
یا گروهی  اگر فردی  باور هستیم که  این  بر 
مقابل وی سر  بگذارد  پا  ما  بر عزت  بخواهد 
هشت  در  که  افتخاری  و  کرد  نخواهیم  خم 
سال دفاع مقدس بر برکت خون شهدا حاصل 
شد به دلیل همین باور بود هر چند که برای 
آن هزینه اش را پرداختیم و به آن هم افتخار 

می کنیم.
وی موفقیت در اقتصاد را نیز در سایه ایمان 
دانست  مردم  به  توجه  و  الهی  سنت های  به 
اقتصاد که  از جمله  و گفت: در هر حوزه ای 
مردم  به  است  کشور  امروز  اصلی  چالش 
بر  آن  اثر  نکردیم  توجه  الهی  سنت های  و 

استقالل و عزت ما گذاشته شد.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
مردمی  همان  یا  خصوصی سازی  موضوع 
رانت  بدون  اگر خصوصی سازی   سازی گفت: 
و درست انجام شود و آن را به اهلش واگذار 
که  عزتی  و  استقالل  مسیر  می توانیم  کنیم 
داریم را همچنان ادامه دهیم البته باید نحوه 

واگذاری و فروش اصالح شود و در حقیقت 
خصوصی  بخش  و  مجموعه  آن  ارتقای  به 
با بیان نکاتی در مسیر  توجه کنیم. قالیباف 
اصل  نخستین  کرد:  اظهار  خصوصی سازی 
تاریکی  کجا  هر  که  چرا  است  شفاف سازی 
آن  باشد  نداشته  وجود  شفافیتی  و  باشد 

مجموعه به موفقیت نخواهد رسید.
اگر  که  است  هوشمندسازی  دوم  افزود:  وی 
نخواهد  پیشرفتی صورت  نشود  توجه  آن  به 
گرفت و سوم مردمی سازی است که نمونه آن 
برنامه ریزی،  است که در حوزه  دفاع مقدس 
استراتژیک، دفاعی، هماهنگی و غیره با توجه 
و  باال  بسیار  موفقیت های  مردمی سازی  به 

افتخارآمیزی برای کشور به همراه آورد.
رییس مجلس شورای اسالمی باور به نصرت 
الهی را هم از موارد مهم در موفقیت دانست و 
گفت: حدود ۱۷ سال از زمان توجه برای اصل 
44 قانونی می گذرد ولی در این سال ها نمره 
قابل قبولی برای اجرای این قانون و توجه به 

خصوصی سازی نگرفتیم. 
نیز و  اینکه در تحریم ها  به  اشاره  با  قالیباف 
دستور  در  باید  هم  آن  خنثی سازی  و  رفع 
کار  تحریم  رفع  کرد:  اظهار  بگیرد  قرار  کار 
و  بین الملل  بخش  باید  که  است  سیاسی 
دستگاه دیپلماسی کشور با گفت و گو پشت 
میز مذاکره و با قدرت آن را انجام دهد اما در 
بخش دوم که خنثی سازی تحریم است بدون 
شک خصوصی سازی تنها راه و شاهراه برای 
خنثی سازی است تا سختی ها را از روی دوش 

مردم در این بخش برداریم.

درباره  راحل  امام  بیانات  به  اشاره  با  وی 
امام  حضرت  گفت:  خصوصی سازی 
موضوع  به  بار  چندین   ۵۷ سال  )ره( در 
خصوصی سازی تاکید داشتند و معتقد بودند 
به مردم  باید  بلکه  باشد  نباید دولتی  اقتصاد 
حضرت   ۶۰ دهه  در  همچنین  شود.  واگذار 
در  می توانند  مردم  که  کاری  فرمودند  امام 
دولت  دهند  انجام  دیگر حوزه ها  و  اقتصادی 
می بینیم  امروزه  اما  نکند  دخالت  آن  در 
هستند.  امور  دست اندرکار  دولت  بخش های 
شد:  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
فرمایشات  در  بارها  هم  انقالب  معظم  رهبر 
خود به موضوع خصوصی سازی تاکید داشتند 
به  اتفاق دیگری رخ داده است.  اما در عمل 
عبارتی وقتی در هر دولت و حکومتی مردم 
دولت  آن  باشند  داشته  اقتصادش حضور  در 
قوی خواهد بود و خالف آن هم سبب ضعف 
مردم و دولت خواهد شد. قالیباف ادامه داد: 
سرمایه گذاری کردن و سودآورشدن یک برند 
و کارآفرینی آسان نیست و سختی ها و خون 
دل های زیادی را باید به جان خرید و برای 
آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی به نتیجه 
برای  را  ثبات الزم  و  امنیت  نیاز است  برسد 

آن ایجاد کنیم.
خصوصی سازی فروش دارایی ها مولد 

نیست
ایراداتی که در  به  با اشاره  رئیس قوه مقننه 
اینکه  گفت:  دارد،  وجود  سازی  خصوصی 
های  هزینه  و  بفروشیم  را  مولد  ها  دارایی 
جاری را تامین کنیم قطعا با اصل 44 قانون 

همین  در  طرفی  از  دارد.  مغایرت  اساسی 
قانون اصل 44 قانون اساسی دیدیم که بهانه 
از  سرمایه   دالر  میلیارد   ۱۰ چند  قانون  این 
کشور خارج شد. قالیباف در مطلبی به نقل از 
در کشورهای جهان  پروفسور حسابی گفت: 
سوم آنهایی که می خواهند خانه ای برای خود 
و  می کنند  خراب  را  دیگران  خانه  بسازند، 
و  بسازد  مردم  برای  بخواهد خانه  فردی  اگر 
خراب  را  او  خود  خانه  دهد،  نجات  را  مردم 
می کنند و بخش خصوصی کشور نمونه این 
موضوع است. وی با بیان اینکه تولید ثروت بر 
اساس دانش و فناوری رخ خواهد داد، گفت:  
در حوزه صنعت هم بیشتر تکنولوژی کشور 
به دهه ۷۰ و ۸۰ باز می گردد. البته در بخش 
انجام شده  بنیان ها حرکت های خوبی  دانش 

ولی هنوز خیلی عقب هستیم.

برای خصوصی سازی ثبات قانونگذاری 
الزم است

رییس مجلس شورای اسالمی عامل سرمایه 
مهم  بسیار  سازی  خصوصی  در  را  گذاری 
هم  قانون گذاری  در  افزود:   و  کرد  توصیف 
ثبات الزم را نداریم و گاهی در قوانین سالیانه 
تعرض  دائمی  مادر  قانون های  به  بودجه 
می شود که این اشکال در مجلس است و باید 
خطا  تا  کنیم  وگو  گفت   امور  تمامی  درباره 
در تشخیص و هدف گذاری برطرف شود. چرا 
که اکنون این خطاها را داریم. قالیباف تاکید 
باید  اقتصاد خصوصی شود  اینکه  برای  کرد: 
خطای سیاستی را رفع کنیم، تخصیص اعتبار 
تضعیف بخش خصوصی  و  گرفته  نظر  در  را 
احساس  گاهی  که  چرا  بگذاریم.  کنار  را 
آن  و  نیست  ما  از  بخش خصوصی  می کنیم 
را رقیب می دانیم. یعنی در زبان چیز دیگری 
گونه ای  به  رفتارمان  عمل  در  اما  می گوییم 

دیگر است.

خصوصی سازی با 
شفافیت، هوشمندسازی و مردمی سازی

 امکانپذیر است


