
اگر اکثر مردم عدالت و رفاه را احساس 
نکنند، طرح به ضد خود تبدیل می شود

متخلفین » متروپل آبادان« به مراجع 
قضایی و اداری معرفی شوند

صفحه )4(صفحه )4(

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: اگر ایرادات جراحی 
را  عدالت  و  رفاه  بوی  مردم  اکثر  و  نشده  اصالح  دولت  اقتصادی 
احساس نکنند، این طرح به ضد خود تبدیل می شود و به خصوص 
مهار نقدینگی و تورم از مواردی است که باید به صورت جدی از 
سوی رئیس جمهور پیگیری شود. سیدجلیل میرمحمدی میبدی 

در جلسه علنی روز )سه شنبه، 3 خرداد ماه( مجلس ...

ویژه  بازرس  به  بازرسی کل کشور  رئیس سازمان  در پی دستور 
استان خوزستان مبنی بر نظارت بر نحوه امدادرسانی، آواربرداری 
و رسیدگی به وضعیت مصدومان حادثه ریزش ساختمان 10 طبقه 
متروپل آبادان و بررسی ابعاد مختلف موضوع و معرفی متخلفین 
این  بازرسی  از  اداری، تیم ویژه ای  احتمالی به مراجع قضایی و 

استان مامور بررسی موضوع شدند...
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مشکل کهگیلویه و بویراحمد
مدیران هستند نه اعتبارات

همه چیز درباره
 آخرین تغییرات
 قوانین مهریه

۲۴۵ زندانی جرایم غیرعمد 
استان در انتظار خیرین

تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل 
اکنون  هم  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
۲4۵ زندانی جرایم غیرعمد و محکومین مالی در 
زندان های استان بسر می برند که منتظر کمک های 
نیکوکاران و گذشت شکات  خیرخواهانه خیرین و 
هستند.  منصور بیژنی در جمع خبرنگاران از آزادی 
1۵نفر از زندانیان زندان های کهگیلویه و بویراحمد 
خبر داد و افزود: با همکاری مراجع قضایی ،خیرین 
و نیکوکاران و شکات  در دو ماهه سالجاری تعداد 
1۵ نفر از محکومین مالی غیر عمد که مبلغ بدهی 
آنان بالغ بر 10 میلیارد و ۸00 میلیون تومان بوده 
است از زندان آزاد و به کانون خانواده بازگشته اند.

وی اظهارکرد: جهت آزادی این تعداد از ...

و  معیشت  باید  گفت:امروز  مجلس  رئیس 
اقتصاد مردم را از محاصره بوروکراسی اداری و 
بی رمق، رانت بازی، انحصار، حلقه های بسته 
کارها،  و  ساز  عدم شفافیت  و  گیری  تصمیم 
طالیی  امضاهای  و  یافته  سازمان  داللی های 

آزاد کنیم.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
 3 شنبه  )سه  امروز  علنی  جلسه  در  اسالمی 
خرداد( قوه مقننه و در نطق پیش از دستور 
خود، ضمن تبریک و تسلیت شهادت مدافع 
حرم سردار پاسدار شهید حسن صیاد خدایی 
به دست عوامل تروریست استکبار جهانی به 
گفت:این  شهید،  این  خانواده  و  ایران  ملت 
ترور بار دیگر عمق عصبانیت دشمنان مردم 
را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  از  ایران 
نشان داد که مخلصانه امنیت را برای این مرز 
و بوم تأمین کردند. وی تصریح کرد: تسریع 
این  آمران  و  عامالن  مجازات  و  در شناسایی 
ایران  شریف  ملت  آحاد  خواسته  جنایت 
این خصوص  در  مرتبط  دستگاه های  و  است 
اقدامات الزم را انجام می دهند. رئیس مجلس 
جان  همچنین  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
حادثه  در  مان  هموطنان  از  تعدادی  باختن 
دلخراش ریزش ساختمان در حال احداث در 
شهر آبادان را به مردم شجاع و شریف آبادان 
و خانواده های آنان تسلیت می گویم و برای 
مصدومان این حادثه شفای عاجل و کامل از 
خداوند متعال مسالت دارم. قالیباف ادامه داد: 
دستگاه های مربوطه باید در سریع ترین زمان 
دقیق  بررسی  مصدومان،  به  رسیدگی  ضمن 
قرار  کار  دستور  در  را  حادثه  این  وقوع  علل 
دهند و با کلیه مسببین این حادثه دلخراش 
در هر سطحی برخورد سریع و قاطع صورت 
عمران  کمیسیون  کرد:  عنوان  وی  گیرد. 
این موضوع  باید  نیز  اسالمی  مجلس شورای 
را با کمک نمایندگان مجلس به ویژه نماینده 
آبادان بررسی کند و گزارش آن را به مجلس 
اشاره  با  قالیباف  دهد.  ارائه  اسالمی  شورای 
اینکه فرا رسیدن سالروز حماسه عملیات  به 

تاریخی بیت المقدس و آزادسازی ...

و  استاندار کهگیلویه  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
بویراحمد با بیان اینکه جدای از اعتبارات سفر رئیس 
جمهور، اعتبارات استان 300 درصد افزایش داشته 
اعتبارات  استان  مشکل  شرایط  این  با  افزود:  است، 
نیست بلکه ما مدیران هستیم.  کیامرث حاجی زاده 
کهگیلویه  خزانه  اسناد  اعتبارات  جذب  نشست  در 
سالروز  خرداد  سوم  گرامیداشت  با  بویراحمد  و 
آخرین  اظهار داشت:30 خرداد  آزادسازی خرمشهر 
در  و  بوده  خزانه  اسناد  اعتبارات  جذب  برای  زمان 
پایان این روز اعتبارات جابه جا می شوند. وی عنوان 

کرد: یکی از دالیلی که اعتبارات استان...

معاون عمرانی استاندار تذکر داد؛
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مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد:

زیرساخت های خدماتی
 غار ده شیخ 

توسعه می یابد

گرد و خاک شدید 
سبب کاهش دید افقی 

در کهگیلویه و بویراحمد شد

از محاصره رانت و انحصار؛
معیشت مردم را باید آزاد کرد
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جای خالی فرآوری در صنعت شیر کهگیلویه و بویراحمد؛

صنایع تبدیلی
 رمز توسعه استان 

گفت:  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
به  ذهنی،  مطلوبیت  رغم  علی  ها  خانواده 
محدود  را  خود  فرزندآوری  مشکالت  دلیل 
می کنند، بخشی از مساله کاهش جمعیت 
کاهش  از  برآمده  کشور،  در  فرزندآوری  و 

جمعیت جوانان در سن ازدواج است.
 بابک نگاهداری در خصوص توجه به اهمیت 
را  فرزندآوری در کشور، جمعیت هر کشور 
مهم ترین منبع ثروت جوامع دانست و گفت: 
نیازمند  ثروت  منبع  این  تهدید  با  مقابله 
اتخاذ راهبردهای مقابله و رفع عوامل تشدید 

مسئله خواهد بود.
اقتصادی،  پیامدهای متعدد  به  توجه  با  وی 
فرهنگی  و  اجتماعی  امنیتی،   – سیاسی 
از  جوان  جمعیت  ویژه  به  جمعیت  کاهش 
تصریح  کار،  در سن  کاهش جمعیت  جمله 
بارمالی صندوق های  افزایش  کرد: به دلیل 
و  خانواده  ابعاد  شدن  کوچک  بازنشستگی، 
کمرنگ  خویشاوندی،  روابط  شدن  محدود 
ناشس  سالمندان  از  خانواده  حمایت  شدن 
از  بسیاری  امروزه  جمعیت،  کاهش  از 
حمایتی  تشویقی-  سیاست های  کشورها 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  فرزندآوری  از 
از یک  نیز پس  اند؛ حتی کشور چین  داده 
دوره طوالنی سخت گیری و در پیش گرفتن 
سیاست تک فرزندی، با هدف بهبود ساختار 
مشکل  با  موثر  مقابله  و  خود  جمعیتی 
در  بازنگری  به  اقدام  جمعیت،  سالخوردگی 
افزایش  نفع  به  خود  جمعیتی  سیاست های 

فرزندآوری کرده است.
بیان  با  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
اینکه ایران نیز طی چند دهه اخیر با کاهش 
مواجه  موالید  و  باروری  میزان  توجه  قابل 
نظام  مساله  این  داد:  توضیح  است،  شده 
نظر  تجدید  ضرورت  سمت  به  را  حکمرانی 
در سیاست تحدید موالید سوق داده است. 
 ۶.۸ از  ایران  کل  باروری  نرخ  که  نحوی  به 
فرزند در سال 13۶0 به 1.۶ فرزند در سال 
13۹۹ تنزل پیدا کرده است. میزان موالید 
نیز در سال 13۹۹ با ۷ درصد کاهش نسبت 
به سال گذشته به یک میلیون و 114 هزار 
موالید طی  میزان  تولد رسیده که کمترین 

ده سال اخیر است.
وی افزود: کاهش میزان فرزندآوری به عنوان 
یک الگوی غالب در کشور در شرایطی شکل 
گرفته که مرور مجموعه نگرش سنجی های 
صورت گرفته نشان دهنده افزایش مطلوبیت 
به  است.  بوده   ۹0 دهه  طی  فرزندآوری 
در  خانواده«  ملی  »پیمایش  در  که  نحوی 
سال 13۹۶، بیش از ۶0 درصد جامعه نمونه 

بر مطلوبیت سه فرزند و بیشتر تاکید ورزیده 
در سال 13۷۵  است که  در حالی  این  اند. 
رفتارهای  و  نگرش ها  پیمایش»بررسی  در 
 1۵ تنها  ایران«  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
درصد جامعه به سه فرزندی و بیشتر از آن 

تمایل داشته اند.
داده های  تفسیر  کرد:  نگاهداری خاطرنشان 
جمعیتی ذکر شده بدین معنی است که در 
نگرش  و  باروری  رفتارهای  بین  حال حاضر 
به مطلوبیت فرزندآوری در جامعه ما شکاف 
علی رغم  ایرانی  خانواده   یعنی  دارد.  وجود 
در  فرزند،  تعداد  افزایش  ذهنی  مطلوبیت 
موانع  علت  به  رفتارها  حیطه  در  و  عمل 
یا  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  متعدد 
را محدود کرده که  نهادی فرزندآوری خود 
جهت  در  حکمرانی  نظام  حمایت  نیازمند 

رفع موانع یاد شده است.
کاهش  مساله  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
از  برآمده  کشور،  در  فرزندآوری  و  جمعیت 
کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، 
 عنوان کرد: نزدیک شدن به دوره عبور پیک 
و  بهنگام  ازدواج  سن  از   ۶0 دهه  جمعیتی 
ازدواج  میزان  کاهش  چنین  هم  و  باروری 
یکی از عوامل مهم در بروز این مسأله است. 
نکاحی  باروری  میزان  بررسی  آنکه  ویژه  به 
جوانان  ازدواج  صورت  در  می دهد  نشان 
شاهد افزایش نرخ باروری در جامعه خواهیم 
و  تجرد  افزایش  گفت  می توان  ازاین رو  بود. 
در  مهم  عوامل  از  یکی  ازدواج  افزایش سن 
در  و  است  بوده  ایران  در  باروری  کاهش 
صورت افزایش ازدواج و کاهش میانگین سن 
نرخ  داشت  انتظار  می توان  درکشور  ازدواج 

باروری افزایش یابد.  
یادآور  مجلس  پژوهشهای  مرکز  رئیس 
مادران  سن  میانگین  تغییرات  رصد  شد: 
افزایش  دهنده  نشان  اخیر  سال های  طی 
میانگین سن مادران و افزایش درصد موالید 
است.  سال   30-34 مادران  سنی  گروه  در 
میانگین  رفتن  باال  آنکه  اهمیت  حائز  نکته 
میزان  مداوم  کاهش  به  منجر  مادران  سن 
شرایطی  در  گردد.  می  خانواده  در  موالید 
بچه  دیرتر  گذشته،  با  مقایسه  در  افراد  که 
فاصله گذاری  در عین حال  و  دار می شوند 

می کنند،کاهش  رعایت  نیز  را  فرزندآوری 
رخ  فرزند  دو  یا  و  یک  به  خانواده  فرزندان 
در  اساس سیاستگذاری  این  بر  داد.  خواهد 
فرزندآوری  سن  میانگین  کاهش  راستای 
ضمن حفظ سالمت مادر و کودک ضروری 

به نظر می رسد.
وی ادامه داد: افزایش فاصله بین فرزندآوری 
از  دیگر  یکی  نیز  والدین  ازدواج  رخداد  و 
سیاستگذاری  نیازمند  که  است  چالش هایی 
سازمان  داده های  اساس  بر  است.  مناسب 
 ۶۵   ،13۹۹ سال  در  کشور  احوال  ثبت 
و  سال   ۵ زمانی  فاصله  با  تولدها  درصد 
پیوسته  وقوع  به  والدین  ازدواج  از  بیشتر 
راستای  در  مناسب  زمینه سازی  است. 
مشوق ها  تنظیم  و  شده  یاد  فاصله  کاهش 
با  ازدواج  از  پس  که  مادرانی  که  نحوی  به 
فاصله کمتری اقدام به فرزندآوری می کنند 
خدمات  ویژه  به  متعددی  حمایت های  از 
پزشکی و روانشناختی -مشاوره ای در تربیت 
فرزند بهره مند گردند، در این زمینه راهگشا 
خواهد بود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
با اشاره به اهمیت موضوع فرزندآوری برای 
به  نظر  گفت:  پژوهش ها،  مرکز  و  مجلس 
اهمیت مسأله جمعیت این مسئله از ابتدای 
یازدهمین دوره مجلس شورای  به کار  آغاز 
در  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  اسالمی 
قانون  اصل ۸۵  ذیل  آبان 1400  در  نهایت 
اساسی، قانون »حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت«  به صورت قانون آزمایشی ۷ ساله 
را می  قانون  این  به تصویب رسید. تصویب 
توان طلیعه بخش مسیری جدید در مسیر 
از  حمایت  حوزه  در  سیاستگذاری ها  اصالح 
تحقق  و  رو  پیش  موانع  رفع  و  فرزندآوری 
اصل 10 قانون اساسی تلقی نمود. به عبارت 
شروع  می توان  را  قانون  این  تصویب  دیگر 
کار در مسیر سیاستگذاری خانواده محور و 
اصالح نظام سیاستگذاری از محوریت فرد بر 

محوریت خانواده تلقی کرد. 
قانون  برجسته  و  متمایز  وجوه  افزود:  وی 
جمعیت«  جوانی  و  خانواده  از  »حمایت 
جهت  در  تالش  شامل  خالصه  شکل  به 
اجتماعی  مختلف  گروه های  گرفتن  درنظر 
مادران  ازدواج،   از جمله جوانان در آستانه 

دانشجو،  مادران  شاغل،  مادران  خانه دار، 
دارای  و  باردار  مادران  نابارور،  زوجین 
به  توجه  راستای  فرزند شیرخوار، تالش در 
مجموعه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی ، طراحی پلکانی مشوق ها، طراحی 
و  نظارت  جهت  ستادی  حکمرانی  نظام 
طراحی  و  دستگاه ها  بخشی  بین  هماهنگی 
مکانیسم های مختلف جهت نظارت بر فرایند 
سیاست ها،  تمامی  حذف  و  قانون  اجرای 
اجرایی  برنامه های  و  قوانین، دستورالعمل ها 

در راستای تحدید موالید، است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های 
کارشناسی  بازوی  عنوان  به  نیز  مجلس 
مجلس و تخصصی ترین اندیشکده حکمرانی 
کشور، در مراحل مختلف بررسی این طرح 
کمیسیون  سپس  و  فرهنگی  کمیسیون  در 
تهیه  طریق  از  تا  نمود  تالش  مشترک 
و  فعاالنه  شرکت  موردی،  گزارش های 
نظرسنجی  برگزاری  جلسات،  در  اظهارنظر 
از نخبگان و خبرگان، احصای بارمالی طرح 
حقوقی  ایرادات  رفع  راستای  در  تالش  و 
طرح  ارتقاء  در  نگهبان  شورای  فقهی  و 

نقش آفرین باشد.
وی تاکید کرد: البته عالوه بر قانون گذاری ای 
ارزیابی  و  »نظارت  گذشت،  آن  ذکر  که 
و  کمی  »رصد  و  قانون«  اجرای  بر  مستمر 
اجرای سیاست های کلی جمعیت«،  کیفی 
اجرایی،  چالش های  نمودن  »برطرف 
نیاز  مورد  اعتبارات  بینی  »پیش  تقنینی«، 
جهت اجرایی سازی تمامی مواد«، »طراحی 
و اجرای پژوهش های بنیادین و ملی جهت 
اقدامات  جمله  از  قانونی«  خالهای  احصای 
دیگر به منظور تکمیل چرخه سیاستگذاری 
مجلس  و  دولت  سوی  از  بایستی  که  است 

دنبال گردد.
یادآور  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
نظام  توجه  می رسد  نظر  به  آنچه  شد: 
می طلبد  بعدی  گام های  در  را  حکمرانی 
ابعاد  سایر  تحقق  راستای  در  تالش 
سیاست های کلی جمعیت از جمله فرهنگ 
سالمندان،  تکریم  و  احترام  برای  سازی 
توانمندسازی جمعیت در سن کار، حفظ 
مناطق  و  روستاها  در  جمعیت  جذب  و 
مرزی و کم تراکم، تقویت مولفه های هویت 
بازتوزیع فضایی و جغرافیایی  بخش ملی، 
جمعیت و هم چنین حمایت از خانواده های 
شدن  گسترده تر  چندقلو،  فرزندان  دارای 
فرزندپروری  فرایند  از  قانون گذار  حمایت 
آینده  از  خانواده ها  نگرانی  رفع  منظور  به 

فرزندان خواهد بود.

رییس مرکز پژوهش های  مجلس:

خانواده ها علی رغم مطلوبیت ذهنی، به دلیل 
مشکالت فرزندآوری خود را محدود می کنند
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فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره 01/ 006/ ۴۴۵           

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

و ایمن سازي خط لوله 6 اینچ نفت سوالبدر از کیلومتر 11.5 تا بي بي حكیمه یك 
به طول 38.5 کیلومترشماره مناقصه )01/ 006/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 

جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه تاریخ 03/03/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

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

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

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

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

    10/ 03/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      30/ 03/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

308/ 132/ 285/ 28 ریال برآورد کارفرما

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

مدت اولیه پیمان 150 روز  و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت  دوم
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مدیرکل زندان های استان خبر داد

۲۴۵ زندانی جرایم غیرعمد کهگیلویه و 
بویراحمد در انتظار خیرین

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: هم اکنون ۲4۵ زندانی جرایم غیرعمد و 
محکومین مالی در زندان های استان بسر می برند که منتظر 
کمک های خیرخواهانه خیرین و نیکوکاران و گذشت شکات 

هستند.
 منصور بیژنی در جمع خبرنگاران از آزادی 1۵نفر از زندانیان 
زندان های کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و افزود: با همکاری 
ماهه  دو  در  و شکات   نیکوکاران  و  ،خیرین  قضایی  مراجع 
سالجاری تعداد 1۵ نفر از محکومین مالی غیر عمد که مبلغ 
بوده  تومان  میلیون  میلیارد و ۸00  بر 10  بالغ  آنان  بدهی 

است از زندان آزاد و به کانون خانواده بازگشته اند.
وی اظهارکرد: جهت آزادی این تعداد از زندانیان مبلغ 3۸۷ 
میلیون تومان  از محل کمکهای ستاد دیه استان و کشور؛ 
آورده زندانیان محکوم ۹4 میلیون ، ۲۵0 میلیون معرفی به 

بانک و 1۵۶ میلیون تومان نیز اعسار بوده است.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کهگیلویه 
اینکه  فرهنگ گذشت در استان ما به  با بیان  و بویراحمد 
یک امر بسیار نیکو و خدا پسندانه مبدل شده ؛ افزود: شکات 
پرونده های این محکومین نه میلیارد و ۹00 میلیون تومان 
بهترین  از  افراد خود  این  اند؛ که  را بخشیده  از طلب خود 
امر آزاد سازی زندانیان جرائم غیر  نیکوکاران و خیرین در 

عمد حسوب می شوند.
موسسه  یک  دیه   ستاد  آنجائیکه  از  کرد:  تصریح  بیژنی 
خیریه غیرتجاری و غیرانتفاعی است، از مسئوالن و خیرین 
نوع دوست  و نیکوکاران می خواهم  تا این ستاد مردم نهاد 
را در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی بیش از پیش 

یاری نمایند.
و  غیرعمد  جرایم  زندانی    ۲4۵ اکنون  هم  کرد:  بیان  وی 
که  برند  می  بسر  استان   زندان های  در  مالی   محکومین 
منتظر کمکهای خیرخواهانه  خیرین و نیکوکاران و گذشت 

شکات می باشند.

۳۵ هزار تن سهمیه کود شیمیایی به 
کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

و  کهگیلویه  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
کود  کشاورزی  نهاده  سهمیه  تن  گفت:3۵هزار  بویراحمد 

شیمیایی در سال 1401 به استان اختصاص یافته است.
هزار  هفت  حاضر  زمان  داشت:در  اظهار  الهوتی   سیدعلی 
و  کهگیلویه  انبارهای  در  شیمیایی  کودهای  تن   400 و 

بویراحمد ذخیره شده است.
وی ابراز داشت:کود مورد نیاز کشاورزان استان با مشارکت 
۶3 کارگزاری در مناطق مختلف بین کشاورزان توزیع می 
امسال  شیمیایی  کود  انواع  نرخ  کرد:  تاکید  الهوتی  شود. 
که  است  یافته  کاهش  40درصد  تا   3۵ پارسال  به   نسبت 
این امر نقش مهمی در کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر  دارد.  کشاورزی 
بر ۲1 هزار  بالغ  تصریح کرد:پارسال  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تن انواع کود شیمیایی بین بهره برداران حوزه کشاورزی در 

استان توزیع شده بود.
۲۷0 هزار هکتار زمین کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد 

وجود دارد که 1۶0 هزار هکتار آن زراعی است.
بهره برداران کهگیلویه و بویراحمد ساالنه ۹۷۲ هزار تُن انواع 

محصوالت کشاورزی تولید می کنند. 

از ابتدای سالجاری تاکنون؛

11۲متهم حوزه مواد مخدر در گچساران 
دستگیر شدند

جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  گچساران  انتظامی  فرمانده 
این  در  مخدر  مواد  حمل  و  توزیع  متهم   11۲ تاکنون 

شهرستان دستگیر شده اند.
مواد  با  مبارزه  شورای  نشست  در  شنبه  سه  روز  خادمیان 
مخدر گچساران اظهار داشت: در  این مدت ۶۸کیلوگرم انواع 
مخدر و ۲هزار و ۸4۷عدد قرص روانگردان در این شهرستان 
توقیف  نیز  مخدر  مواد  حامل  خودرو  و ۲1۲دستگاه  کشف 

شده است.
از تالش  قدردانی  با  نشست  این  در  نیز  فرماندار گچساران 
های شورای مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: این شهرستان 
در زمینه برپایی منظم شورای مواد مخدر  در کهگیلویه و 

بویراحمد رتبه برتر را کسب آورد.
روانبخش دیهیم خوب اضافه کرد: سال گذشته 11شورای 

مواد مخدر در گچساران برگزار شد.
بر  مخدر  مواد  به  اعتیاد  سن  آمدن  پایین  به  اشاره  با  وی 
تالش بیشتر مسووالن برای مهارت آموزی به دانش آموزان 

و خانواده آنان جهت پیشگیری تاکید کرد. 
دیهیم خوب با یاد آوری فعالیت پنج مرکز ترک اعتیاد در 
گچساران اظهار داشت که حمایت از افراد رها شده از دام 
قرار  توجه  مورد  باید  که  است  دیگری  موضوعات  از  اعتیاد 

گیرد. 
به  نسبت  تا  خواست  حمایتی  نهادهای  از  همچنین  وی 
پرداخت تسهیالت اشتغال برای افرادی که ترک اعتیاد کرده 

اند تالش کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد:

زیرساخت های خدماتی غار ده شیخ 
توسعه می یابد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کهگیلویه 
از توسعه زیرساخت های خدماتی غار ده شیخ  بویراحمد  و 

پاتاوه خبر داد.
با  گفتگو  در  شنبه  سه  ظهر  از  پیش  پور  طالبی  سعید 
بخش  سرمایه گذار  از  حمایت  برای  افزود:  خبرنگاران، 
در  فعالیت های خوبی  ده شیخ  غار  منطقه  در  که  خصوصی 
سوی  از  مناسبی  تصمیمات  داده  انجام  گردشگری  حوزه 

مسئوالن استانی گرفته شده است.
اقتصاد  جلسه  در  استاندار  اقتصادی  معاون  حمایت  از  وی 
دستگاه های  با حضور  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  مقاومتی 
اقتصادی و نظارتی در مکان غار ده شیخ به منظور رفع موانع 
توسعه زیرساخت های گردشگری این منطقه نشست توسعه 

محور برگزار شد.
سوی  از  زمین  واگذاری  استان،  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
منابع طبیعی، رفع مشکل کمبود آب، کمک در ایجاد فضای 
سبز، در نظر گرفتن اعتبار جدید به منظور حمایت از بخش 
را  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  سوی  از  خصوصی 
اقتصاد  جلسه  در  استانی  مسئوالن  تصمیمات  مهم ترین  از 

مقاومتی به میزبانی غار ده شیخ پاتاوه دانست.
طالبی پور افزود: در صورت اجرایی شدن این مصوبات برای 
توسعه زیرساخت های گردشگری در غاز ده شیخ پاتاوه شاهد 
شهرستان  در  خوبی  اشتغال زایی  با  همراه  گردشگری  رونق 

دنا خواهیم بود.

بیمه سالمت ۳10 میلیارد ریال 
برای کرونا در استان  هزینه کرد

بیمه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  مدیرکل 
سالمت سال گذشته تاکنون 310 میلیارد ریال برای درمان 

بیماران کرونایی در این استان هزینه کرده است.
کیان دهراب پور افزود: از مجموع بیمه شدگان این سازمان 
ویروس  به  مبتال  بیمار  نفر   ۵4۷ هزارو   ۹ از  بیش  گر  بیمه 
کرونا بوده اند که از خدمات بیمه سالمت بهره مند شده اند.

گذشته  سال  از  ریال  میلیارد   1۷0 ۲هزارو  کرد:   بیان  وی 
تاکنون برای حوزه بیمه سالمت در استان هزینه شده است.

دهراب پور ابراز کرد:  هم اکنون 3۲4 هزار۸۵4نفر روستایی، 
۸۶ هزارو ۵۶۹ نفر از کارکنان دولت و 4۵ هزارو ۸4 نفر از 

سایر اقشار از بیمه سالمت استفاده می کنند.
معادل  استان  این  از جمعیت  درصد   ۷0 کرد:   تصریح  وی 

۵۲0 هزار نفر زیر پوشش بیمه سالمت می باشد.
دهراب پور ادامه داد: ۷۹0موسسه خدمات درمانی در بخش 
و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  قرارداد  طرف  دولتی  و  خصوصی 

بویراحمد هستند.
وی اظهار داشت: در بخش دولتی بیماران سرپایی از جمله 
دارو نیز پوشش بیمه به میزان ۷0 درصد است که این میزان 
تا  یا  رایگان  خاص  و  العالج  صعب  سرطانی،  بیماران  برای 

سقف ۹0 درصد است.
دهراب پور ابراز کرد: بیش از یکهزار و ۶3 بیمار خاص اعم 
از تاالسمی، هموفیلی، کلیوی و دیالیزی  زیر پوشش بیمه 

سالمت است.

یك نمایش از کهگیلویه و بویراحمد به 
جشنواره ملی تئاتر مقاومت راه یافت 

مسئول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه  و بویراحمد گفت: 
نمایش »همه برادران من« از این استان روز )سه شنبه( به 
بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر 

راه پیدا کرد. 
نمایش  نویسندگی  و  کارگردانی  داشت:  اظهار  آیین  اکبر 
و رضا  راضیه فصیح  بر عهده  ترتیب  به  برادران من«  »همه 

گشتاسب است. 
وی افزود: نمایش »همه برادران من« محصول واحد نمایش 

حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد است. 
مسئول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه  و بویراحمد بیان 
کرد: نمایش »همه برادران من« به بخشی از زندگی شهید 

مهدی باکری پرداخته است.  
آیین عنوان کرد: بازیگران نمایش »همه برادران من« شامل 
داوود،  دشتی،  محمد  جاللی،  محسن  پور،  خماس  محمد 
طاها و اهورا پارسا، مهدی حسینی، جواد گله بسیاری، داوود 

هاشمی، راضیه فصیح و اعظم نبوی هستند. 
تئاتر  ملی  جشنواره  چهارمین  و  بیست  داشت:  ابراز  وی 
مقاومت فتح خرمشهر به مدت چهار روز و از یکم تا چهارم 
خردادماه 1401 در منطقه آزاد اروند در حال برگزاری است.

گرد و خاک شدید سبب کاهش دید 
افقی در کهگیلویه و بویراحمد شد

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت : 
این  نقاط مختلف  افقی در  به علت گرد و خاک شدید دید 
استان کاهش یافته و سالمتی مردم را در معرض تهدید جدی 

قرار داده است .
ولی بهره مند اظهار داشت: دید افقی در نقاط مختلف استان 
در اثر گرد و خاک شدید در امامزاده جعفر، لیکک و دوگنبدان 

۲00 متر است که برای گروهای سنی خطرناک است.
وی بیان کرد:  دید افقی در دهدشت 400متر، یاسوج پنج 

هزار و سی سخت ۶ هزار متر مربع است.
بهره مند تصریح کرد: ورود این گرد و خاک شدید در سطح 
استان باعث کاهش کیفیت هوا و  کم شدن شعاع دید نیز در 

محورهای ارتباطی استان  شده است..
وی افزود:  افزایش شاخص آلودگی هوا، احتمال اختالل تردد 
و لغو پرواز هواپیماها و احتمال آسیب به صنایع حساس به 

گرد و خاک از پیامدهای این سامانه است.
از  اجتناب  بویراحمد  و  کهگیلویه  هواشناسی  کل  اداره 
پرهیز  پذیر،  آسیب  افراد  بویژه  باز  فضای  در  قرارگیری 
از  نگهداری  در  مدیریت  باز،  فضای  در  ورزشی  حرکات  از 
تاسیسات حساس به گرد و خاک، و احتیاط در سفرهای بین 

شهری را به مردم استان توصیه کرد.

شیر  در  تنها  نه  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بلکه در چندین محصول کشاورزی دیگر 
یک  هم  ماهی  و  گردو  و  سیب  جمله  از 
در  استان  این  اما  است  قابل  تولیدکننده 
صنایع تبدیلی و تکمیلی پیشرفت خوبی 
نداشته و عمده این تولیدات به صورت خام 
مصرف یا صادر می شوند و ارزش افزوده و 
نمی کنند.  ایجاد  توجهی  قابل  اشتغال 
این در حالی است که کارشناسان بر این 
تبدیلی  و تکمیل صنایع  ایجاد  باورند که 

رمز توسعه اقتصادی استان است.
براساس آمارهای رسمی استان کهگیلویه 
تازه  شیر  درصد   ۲ تولید  با  بویراحمد  و 
کشور جایگاه نسبتاً قابل توجهی در تولید 
این ماده به خود اختصاص داده است اما 
به دلیل عدم توسعه صنایع لبنی در خود 
تولید  این  از  توجهی  قابل  بخش  استان 
دیگر  استان های  راهی  خام  صورت  به 

می شود.
شیر  تولید  می دهد   نشان  بررسی ها 
و ۸۷۷  میلیون   ۵ ساالنه حدود  درکشور 
هزار تن است و سهم استان کهگیلویه و 
 ۲ حدود  کشور  شیر  تولید  در  بویراحمد 
که  اینجاست  مهم  نکته  اما  است  درصد 
از  درصد  یک  در  شیر  میزان  این  تولید 
مساحت کل کشور قابل توجه بوده و خبر 
از ظرفیت باالی تولید شیرخام در منطقه 
لبنی  افزوده در صنایع  ارزش  ایجاد  برای 

می دهد.
کارشناسان در این زمینه تاکید می کنند 
برخالف  اگرچه  مشهود  فروشی  خام  این 
است  دولت  اخیر  اقتصادی  سیاست های 
عدم  که  اینجاست  نکته  مهمترین  اما 

تولید  منطقه  در  افزوده  ارزش  ایجاد 
نهایتاً می تواند منجر به خروج سرمایه ها و 
کاهش تولید در میان مدت باشد و اخیراً 
متولی ارشد تولید در بخش کشاورزی این 
استان می گوید برای رفع این خال برنامه 

دارد. 
از سوی دیگر این گروه معتقدند نزدیکی 
کشور  و  ایران  غربی  مرزهای  به  استان 
عراق به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای 
ایران  لبنی  محصوالت  صادرات  هدف 
فرصتی است که نباید نادیده گرفته شود 
و با استفاده از سهم تولید شیرخام و ایجاد 
صنایع  در  شیر  فرآوری  زیرساخت های 
از  یکی  در  مناسبی  افزوده  ارزش  لبنی 

استان های محروم کشور ایجاد کنیم.
البته این درحالی است که نباید فراموش 
در  تنها  نه  بویراحمد  و  کهگیلویه  کنیم 
کشاورزی  محصول  چندین  در  بلکه  شیر 
از جمله سیب و گردو و ماهی هم  دیگر 
یک تولیدکننده قابل است اما این استان 
پیشرفت  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  در 
به  تولیدات  این  عمده  و  نداشته  خوبی 
و  می شوند  صادر  یا  مصرف  خام  صورت 
ارزش افزوده و اشتغال قابل توجهی ایجاد 

نمی کنند.

تكمیل زنجیره تولید رمز ایجاد 
ارزش افزوده است

بویراحمد در همین  و  استاندار کهگیلویه 
استراتژیک  کاالی  یک  را  شیر  زمینه 
برای  مستضعفان  بنیاد  از  گفت:  و  خواند 
احداث ۲ واحد ۶ هزار راسی گاو شیری 
در منطقه چاروسا و مارگون دعوت کردم 

و با وجود مازاد تولید شیر در این استان 
برنامه  هم  کشاورزی  جهاد  سازمان  البته 
توسعه ای برای افزایش تولید شیر دارد که 

مورد حمایت ما خواهد بود.
سید علی احمدزاده افزود: جهاد کشاورزی 
برداشته  خوبی  گام های  شیر  تولید  در 
است اما ایجاد صنایع فرآوری و همچنین 
برای  علوفه ای  گیاهان  کشت  گسترش 
باید جدی گرفته  نیاز  مورد  علوفه  تامین 

شود. 
سیدعلی معتمدی پور نیز در همین زمینه 
صنایع  حوزه  در  استان  ضعف  تایید  با 
ماه   ۶ از  کمتر  گفت:  تکمیلی  و  تبدیلی 
به  را  کشاورزی  بخش  مدیریت  که  است 
عهده گرفتم و برای توسعه صنایع تکمیلی 
زنجیره  و  افزوده  ارزش  ایجاد  تبدیلی،  و 

تولید تا مصرف برنامه داریم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
و بویراحمد افزود:  تولید شیر در سال های 
و  هزار   ۸۶ ترتیب  به   1400 و    13۹۹
400 تن و ۷۶ هزار تن بوده که بعد از یک 
خشکسالی های  علی رغم  امسال  کاهش 
رسیده  تن  هزار   10۵ حدود  به  مداوم 

است. 
پرورش  واحد   ۶۶ وجود  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  استان  این  در  شیری  گاو 
به صورت  استان  این  تولیدی  عمده شیر 
روستایی و عشایری تولید می شود و بخش 
زیادی از آن نیز به صورت خودمصرفی و 

خام مصرف می شود.

پرورش گاو شیری مورد حمایت است
و  کهگیلویه  استان  نیاز  معتمدی پور 

بویراحمد به شیر را حدود ۸۵ تن در روز  
و  کرد  اعالم  تن   110 را  روزانه  تولید  و 
در  تسهیالتی  محدودیت های  داد:  ادامه 
آماده حمایت  و  برداشته شده  این زمینه 

از واحدهای پرورش گاو شیری هستیم. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
سرمایه ای  اعتبار  تخصیص  بویراحمد  و 
حمایت  و  تولیدی  واحدهای  ایجاد  برای 
را  درسال جاری  دامداران  از  پشتیبانی  و 
از برنامه های جهاد دانست که با این روند 

شاهد باال رفتن تولید شیر خواهیم بود. 
متولی ارشد بخش کشاورزی ادامه داد: از 
این  لبنی در  چهار کارخانه صنایع بزرگ 
است که یکی  راکد  آنها  مورد  استان سه 
شدن  فعال  برای  تالش  ما  برنامه های  از 

واحدهای راکد است. 

صنایع تبدیلی و تكمیلی رمز توسعه 
اقتصادی استان و اشتغال پایدار

امیر حسینی، رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی یاسوج نیز گفت: دولت باید 
نهاده های  تامین  از دامداران و  با حمایت 
آنان جلوی کشتار گاو ها و دام های مولد و 
و  بگیرد  را  تولید شیر  واحدهای  تعطیلی 

اجازه کاهش تولید شیر را ندهد.
یک  از  کشاورزی  جهاد  افزود:  حسینی 
بازرگانی  اتاق  و  خصوصی  بخش  و  سو 
صنایع  احداث  برای  همدلی  یک  با  باید 
در  باالی شیر  تولید  لبنی کاری کند که 
از  خام  صورت  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان خارج نشود و تبدیل به فراورده هایی 

چون ماست، دوغ و پنیر شود. 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
قیمت  شدن  آزاد  شد:  یادآور  یاسوج 
چیز  هر  از  بیش  کارگر  و  دارو  و  نهاده ها 
دارد  منفی  اثر  کوچک  واحدهای  روی 
می توان  قاطعیت  با  نشود  فکری  اگر  که 
گفت در آینده و در حوزه دام به شدت به 

مشکل خواهیم خورد.
حسینی همچنین با اشاره به تغییر قیمت 
خرید  قیمت  افزایش  گفت:  شیرخام  نرخ 
می تواند  اول  نگاه  در  اگرچه  شیرخام 
برای  را  تولید  هزینه های  از  بخشی 
تولیدکنندگان تامین کند و سود حداقلی 
فراموش  نباید  اما  کند  ایجاد  آنها  برای 
منافعی  هیچ  شیرخام  فروش  که  کنیم 
با  می توان  و  ندارد  کننده  تولید  برای 
خود  توسط  تولیدی  تعاونی های  ایجاد 
تولید کنندگان در زمینه فرآوری شیرخام 
خام  کاهش  با  تا  کنیم  سرمایه گذاری 
ایجاد  افزوده  ارزش  ماده  این  در  فروشی 
شده را داخل استان بکارگیریم و پایداری 
سرمایه گذاری و اشتغال را در این بخش از 

کشاورزی تجربه کنیم.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
جمهور،  رئیس  سفر  اعتبارات  از  جدای 
افزایش  درصد   300 استان  اعتبارات 
داشته است، افزود: با این شرایط مشکل 
مدیران  ما  بلکه  نیست  اعتبارات  استان 

هستیم.
جذب  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث   
و  کهگیلویه  خزانه  اسناد  اعتبارات 
خرداد  سوم  گرامیداشت  با  بویراحمد 
اظهار  خرمشهر  آزادسازی  سالروز 
برای  زمان  آخرین  خرداد  داشت:30 
در  و  بوده  خزانه  اسناد  اعتبارات  جذب 
پایان این روز اعتبارات جابه جا می شوند. 
که  دالیلی  از  یکی  کرد:  عنوان  وی 
افزایش  در سال 1400  استان  اعتبارات 
داشت جذب 100 درصدی اعتبارات ۹۹ 
کرد  قانع  را  کشوری  مسئوالن  که  بود 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  اعتبارات 
را افزایش دهند. حاجی زاده با اشاره به 
۷00 میلیارد تومان اعتبارات اسناد خزانه 
و نقد دستگاه ها گفت: سال مالی تیرماه به 
پایان می رسد اما تنها ۵۲ درصد اعتبارات 
این  ادامه  که  شده  جذب  خزانه  اسناد 
روند کاهش اعتبارات استان در 1401 را 
به دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه 
خزانه  اسناد  اعتبارات  از  ریال  یک  اگر 
برگشت بخورد هیچ حرفی در کشور برای 

گفتن نداریم، بیان کرد: برگشت اعتبارات 
به ضرر به مردم است همه داد می زنیم 
نیافته  توسعه  بویراحمد  و  کهگیلویه  که 
نیازمند اعتبار است، حاال که اعتبار وجود 
دارد چرا جذب نمی کنید؟ حاجی زاده با 
بیان اینکه جدای از اعتبارات سفر رئیس 
درصد   300 استان  اعتبارات  جمهور، 
افزایش داشته است، افزود: با این شرایط 
ما  بلکه  نیست  اعتبارات  استان  مشکل 

مدیران هستیم.

وقتی  گفت:  مدیران  به  خطاب  وی 
چطور  نمی کنید  جذب  اما  آمده  اعتبار 
برای  پول  که  مردمی  جواب  می خواهید 
و....آنها  خشکسالی  برق،  کشاورزی، 
برای  پول  بدهید؟  را  دادیم  اختصاص 
اما جذب نشده چطور  جاده ها گذاشتیم 
را در  جواب خانواده هایی که عزیزانشان 
این مسیر از دست می دهند را می دهید. 
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
پنج  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 

جلسه برای جذب اعتبارات اسناد خزانه 
هم  جلسات  این  همه  در  کردیم  برگزار 
تاکید کردیم اعتبارات جذب شود اما به 
غیر از بنیاد مسکن که 100 درصد جذب 
خوبی  به  هنوز  دستگاه ها  سایر  کرده 

جذب نکردند.
روز   4۵ از  کمتر  کرد:  ابراز  زاده  حاجی 
اما  می رسد  اتمام  به  مال  سال  دیگر 
اعتبارات  درصد   40  _30 دستگاه ها 
 30 کردند،  جذب  را  خزانه  اسناد 
اسناد  جذب  زمان  آخرین  اردیبهشت 
خزانه بود اما تجدید نظر کردیم و برای 
برخی دستگاه ها 1۵ خرداد و برخی های 
اگر در  دیگر 30 خرداد در نظر گرفتیم 
نشود  جذب  اعتبارات  زمانی  بازده  این 
این  بیان  با  وی  کرد.  خواهیم  جابه جا 
فقط  دستگاه ها  برخی  متاسفانه  اینکه 
دستگاه ها  گفت:  هستند،  حواشی  دنبال 
پیگیری  با  که  اعتباراتی  هستند  ملزم 
مسئوالن استان اختصاص داده می شوند 
غیر  در  کنند  جذب  سریعتر  چه  هر  را 
با  وی  باشند.  پاسخگو  باید  اینصورت 
اشاره به اینکه آخرین جلسه اسناد خزانه 
است که برگزار می شود، خاطرنشان کرد: 
متاسفانه در این شرایط و با وجود اینکه 
هنوز  کردیم،  ممنوع  را  تشریفات  ترک 
مناقصه  به  را  پروژه   دستگاه ها  برخی 

نگذاشتند.

جای خالی فرآوری در صنعت شیر استان؛

صنایع تبدیلی رمز توسعه اقتصادی استان 

۴8 درصد اعتبارات اسناد خزانه جذب نشده است ؛

مشکل استان 
مدیران هستند نه اعتبارات 

 فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از آزادسازی 
تاریخ کشورمان  نقطه عطفی در  به عنوان  خرمشهر 
یاد کرد و اظهار داشت: با الطاف الهی و اتحاد همه 
مردم  و  خدوم  مسئوالن  همچنین  مسلح  نیروهای 
باوفا حتما پیروزی های دیگری چون فتح خرمشهرها 

درپیش است.
سرتیپ دوم پاسدار حمید خرم دل  روز سه شنبه در 
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت 
اظهار  خرمشهر  آزادسازی  سالروز  و  خرداد  سوم 
داشت: استحکاماتی که دشمن در این شهر طراحی 
نظامی  تئوریسین  هیچ  باورشده  به  بود  کرده  ایجاد 

نمی آمد که خرمشهر بازپس گیری شود.
هزار   1۷ حدود   ، عراقی  اسیر  هزار   1۹ افزود:  وی 
کشته عراقی ، 300 تانک ، ۵00 خودرو، 40 فروند 
بین  از  تجهیزات دشمن  از  فروندبالگرد  هواپیما،  ۲ 

رفت و عده ای هم  فرار کردند.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با 
وجود این حجم از استحکامات و نیرو در یک منطقه 
کوچک چگونه می شود که توسط سربازان امام زمان 
این شهر مجددا بازپس گیری شود؛ جز امداد الهی و 

حمایت خداوند متعال نبود.
عملیات  در  بزرگی  اتفاق  افزود:  دل  خرم  سردار 
بیت المقدس صورت گرفت که برای اولین بار اتحاد و 
هماهنگی بین ارتش قهرمان، سپاه پاسداران و بسیج 
برقرار شد به گونه ای که پیش از آن چنین وضعیتی 
اتفاق  این  بیت المقدس  الی  اما در عملیات  نداشتیم 

صورت گرفت.

داد:  ادامه  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده 
روی  پیش  در  الگو  و  نماد  یک  به عنوان  خرمشهر 
سخت   هیچ چیزی  مقدس  دفاع  در  شاید  ماست، 
مجدداً  را  شهرمان  نتوانستیم  ما  که  نبود  این  از  تر 
در  خرمشهر  ماه   ۲0 حدود  کنیم،  بازپس گیری 
بر  توکل  و  اتحاد  و  انسجام  اما  بود  دشمن  اسارت 
بزرگ  اتفاق  این  شد  باعث  الهی  امدادهای  و  خدا 
عملیات  اسم  که  این  به  اشاره  با  بگیرد. وی  صورت 
از  عظیمی  بخش  کرد:  بیان  بود،  بیت المقدس  الی 
به زودی  می کنیم  آرزو  و  شد  برآورده  خواسته  این 
به بیت المقدس برسیم و کاری که در سال ۶1 آغاز 
کردیم به بیت المقدس ختم شود  و پرچم اسالم را 
آن جا به اهتزاز در بیاوریم؛ این اتفاق شدنی است و 
این آرزوی دیر و محالی نیست که با رهبری عالمانه 
و فرزانه رهبر انقالب این اتفاق صورت خواهد گرفت.

سردار خرم دل ابراز داشت: رژیم صهیونیستِی امروز، 

رژیم  این  نیست،  پیش  سال   ۲0 و  سال   10 رژیم 
در  امروز  اما  داشت  فرات  تا  نیل  از  برنامه   یک روز 
یک  نمی کند  جرات  است  محصور  خودش  مرزهای 
قدم بیرون بگذارد و در مرزهای خودش هم امنیت 
مدیترانه  تا  دریای سرخ  از  مقاومت  جبهه  اما  ندارد 

گسترده شده است.

فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد:

فتح خرمشهر
 نقطه عطفی در تاریخ است 
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متولد فروردین :
 اگر دیگران در طول روز طوری صحبت کنند که مطابق با سلیقه 
شما نباشد، شاید عصبانیت شما افزایش پیدا کند. عجیب اینکه اگر 
شما تمایل داشته باشید که فکرتان را تغییر دهید، دیگران بیشتر 
آشفته خواهند شد. آنها به اشتباه فکر می کنند که شما نمی دانید که 
چه می خواهید، در حالیکه حقیقت این است که شما فقط به بررسی 

کردن ایده های مختلف می پردازید. 
متولد اردیبهشت : 

خود  در  را  مستحکمی  و  قوی  العاده  فوق  احساس  تازگی  به  شما 
بیدار ساخته اید. با کمک این انرژی می توانید به سادگی بر نیازهای 
پیله سکوت خود خارج شوید  از  خود غلبه کنید. توصیه می کنیم 
زیرا انرژی زیاد شما با سکوت دارای مغایرت خواهند بود سکوت و 
انزوای شما اجازه پیشرفت های سریعی را به انرژی های مثبت درونی 

تان نمی دهد.
متولد خرداد :

 شما در سال گذشته انقدر روی نقش خود در جامعه و یا فعالیت های 
کاری خود تمرکز کرده بودید که مسائل خیلی بزرگتر و مهم تر را 
این نیست که به جای فکر کردن  از دست داده بودید. االن زمان 

به زمان حال به فکر آینده بوده و دیدگاه های خود را تغییر دهید.
متولد تیر : 

اکنون شما به طور غیر ارادی تمایل دارید که با پول خود کارهای 
زیادی انجام دهید،  پس قبل از اینکه خارج از خریدهای معمول تان، 
 هزینه ای کنید خوب فکر کنید. شاید مایل باشید که وسیله کامال 
از  این کار حتی  نخواهد نخورد،  بدردتان  بیخودی بخرید که اصال 
نظر مالی نیز ایده چندان جالبی به نظر نمی رسد. اما به یکباره شما 

می فهمید که اوضاع مالی تان اکنون زیاد واضح و روشن نیست. 
متولد مرداد : 

رویدادهای غیر منتظره ای که در محل کار اتفاق افتاده است شما را 
نسبت به آینده تان بیمناک کرده است، اما اگر شما تازگیها سخت 
کار کرده باشید نباید در مورد این موضوع نگران باشید. حتی اگر 
شما در تنگنا قرار گرفته اید، تغییراتی که شما آرزویش را داشته اید 

بدون هیچ پافشاری کردنی اتفاق خواهد افتاد.
متولد شهریور : 

امروز ارتباط ماه با سیاره بخت شما یعنی ونوس برایتان روز خوبی 
را به همراه می آورد. اما اگر شما فقط به فکر نیازهای خودتان باشید 
به  کردن  کمک  اکنون  هم  ندهد.  دست  بهتان  خوبی  حس  شاید 

دیگران می تواند یکی از راه های رسیدن به خوشبختی باشد. 
متولد مهر : 

است  وقوع  زندگی شما در حال  بسیاری در  اتفاقات  با وجوداینکه 
ممکن است شما بخواهید که از کنار همه اینها بگذرید. البته شما 
اتخاذ  موضع مشخصی  کارتان  با  رابطه  در  که  داشت  نیاز خواهید 
کنید اما شما به طور غریزی میدانید که بهتر است انرژی خود را 

هدر ندهید و آن را برای مواقع ضروری نگاه دارید. 
متولد آبان :

 اگر مراقب نباشید گروهی علیه شما اعتصاب می کنند. آن ها رابه 
کناری بکشید و ببینید در سرشان چه می گذرد، شاید نگرانی های 
شخصی مشکل اصلی آن ها باشد، و همدردی با آن ها همه کارها را 
درست می کند.در این زمان بسیار خالق هستید و زیاد به شما الهام 

می شود.نباید اجازه بدهید ایده هایتان نادیده گرفته شوند. 
متولد آذر :

 امروز اوضاع شما بیخ پیدا کرده و مسئولیت های کاریتان بر بازی 
و تفریح اولویت دارند! بنابراین مسائل خیلی زیادی در زندگیتان به 
از دیگران دستور  تصمیمات دیگران بستگی دارد و شما مجبورید 
بگیرید. شما برای تفریح و خوشگذرانی کاماًل آماده اید، اما شاید این 
افراد در مورد کارهایی که باید انجام دهید نظر دیگری داشته باشند.

متولد دی : 
شما باید قادر باشید که در یک موقعیت دشوار بهترین کاررا انجام 
دهید اگر شریک یا دوست شما از نظرات شما پیروی نکرد شما کار 
خودتان را بکنید. اخیرا به خاطر رفتار عجیب و غریب کسی شوکه 
شده اید اما االن آماده اید که برای رسیدن به موفقیت و شادکامی 
در زندگی تان کاری بکنید. خوشبختانه شایستگی و لیاقت تان راه 
اعتماد  یادگیری  برای  شما  اشتیاق  و  می کند  هموار  شما  برای  را 
را  به هر کجا که می خواهید شما  و  داده  افزایش  را  نفس شما  به 

می رساند.
متولد بهمن :

 شما در میان تمام مردم دیگر بهترین دوستان را دارید و ممکن 
است آنها امروز هیچ کار اشتباهی انجام ندهند. با وجود این حتی 
اگر آنها صادقانه شما را دوست دارند، بایستی همیشه به یاد داشته 
باشید که شما اکنون از ورای عینک خوش بینی به آنها می نگرید. 

متولد اسفند : 
شما حتی اگر کارهای ناتمام زیادی هم داشته باشید، ولی دوست 
دارید امروز کاماًل خوش بگذرانید. اما کار و مسئولیت وقت زیادی 
برای تفریح و خوشی باقی نمی گذارد. وقتی که شما به جای انجام 
دادن مسئولیت های خود به دنبال سعادت و خوشبختی تان می روید 

خیلی هیجان زده می شوید.

۳
فال روز 

مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ما در تکمیل 
سامانه های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، بخش 
خدمات  واحد  پنجره  عنوان  تحت  اجتماعی 
داریم که  انجام  را در دست  اجتماعی  حمایت 
اولویت با گروه هایی چون زنان سرپرست خانوار 
از  قبل  و   ۹0 دهه  در  که  آسیبی  گفت:  است 
آن از حیث آسیب های اجتماعی متحمل شدیم 

نه  و  داد  رخ  آسیب ها  کتمان  علت  به  بخشی 
سیاه نمایی آسیب ها و در نهایت کار به جایی 
رسید که رهبری برای حل مسئله آسیب ها به 

صورت مستقیم ورود کردند.
شورای  جلسه  نخستین  در  پویافر  محمدرضا 
سیاستگذاری اجرایی سند نظام جامع راهنمایی 
و مشاوره و کمیته ملی پیشگیری از آسیب های 
آموزش  وزارت  در  که  آموزان  دانش  اجتماعی 
برحسب  اینکه  بیان  با  شد  برگزار  پرورش  و 
اقداماتی  باید  نماد،  ملی  برنامه  وظیفه  تقسیم 
انجام  پرورش  و  آموزش  وزارت  مشارکت  با  را 
دهیم، اما به اندازه کافی کنار هم ننشسته ایم تا 
موارد الزم را تنظیم و اجرا کنیم گفت: درباره 
از  خطر،  معرض  در  آموزان  دانش  شناسایی 
طریق تکمیل سامانه های اطالعاتی وزارت رفاه 

حوزه  در  اجتماعی  داده های  تکمیل  سمت  به 
آسیب های اجتماعی رفته ایم. 

توسعه  و  انجام  سمت  به  همچنین  افزود:  وی 
تجربی  پیمایش های  مانند  تجربی  مطالعات 
حرکت می کنیم تا آنچه در برش دانش آموزی 
از آسیب های اجتماعی وجود دارد را بتوانیم به 

اشتراک بگذاریم. 
از  افزود: آسیبی که در دهه ۹0 و قبل  پویافر 
آن از حیث آسیب های اجتماعی متحمل شدیم 
نه  و  داد  رخ  آسیب ها  کتمان  علت  به  بخشی 
سیاه نمایی آسیب ها و در نهایت کار به جایی 
رسید که رهبری برای حل مسئله آسیب ها به 

صورت مستقیم ورود کردند.
مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ما در تکمیل 

سامانه های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، بخش 
خدمات  واحد  پنجره  عنوان  تحت  اجتماعی 
که  داریم  انجام  در دست  را  اجتماعی  حمایت 
اولویت با گروه هایی چون زنان سرپرست خانوار 
گروه  که  می دانیم  خود  وظیفه  گفت:  است 

دانش آموزان را نیز وارد این پنجره کنیم. 
پرورش  و  آموزش  وزارت  از  افزود:  پویافر 
داشته  ما  با  بیشتری  مشارکت  می خواهیم 
باشند، این تصور وجود دارد که ورود به مدرسه 
برای ورود بخش غیردولتی مشکل و فضا بسته 
است. ما محدودیت منابع داریم اما اگر روندها 
در  را  خیریه  موسسات  شبکه  ما  شود  تسهیل 
دست تشکیل داریم که کمک می کند در حوزه 

دانش آموزان به خوبی وارد شویم.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گفت و گوي »جوان« با سيما باقري

همسر شهيد مفقوداالثر اسداهلل جعفري
کاش من جاي او بودم

 کارگر بنا
س��ال 1378به همراه خان��واده ام به ایران 
آمدم. من س��ومين فرزند خانواده هس��تم، 
زماني كه به ایران آمدم پنج س��ال داشتم. 
سال 88 با اسداهلل جعفري آشنا شدم. ایشان 
ساكن تهران بود و من ساكن قم. اسداهلل تا 
كالس پنجم درس خوانده بود. اما از آنجایي 
كه پسر بزرگ خانواده بود نتوانست درسش 
را ادامه بدهد. اس��داهلل ب��راي اینكه بتواند 
كمك خرج خانواده باش��د درسش را كنار 
گذاش��ت و مش��غول یاد گرفتن كار بنایي 
شد. مي خواس��ت برادرها و خواهرهایش به 
راحتي ادامه تحصيل بدهند. من و همسرم 
بعد از یك س��الي كه از دوران نامزدي مان 
گذشت، در سال 1389 زندگي مشتركمان 
را آغاز كردیم. شغل پدر ایشان در افغانستان 
كشاورزي بود. زماني هم كه به ایران آمدند 
به همان كشاورزي مشغول شدند. در تهران 
روستاي حسن آباد زمين اجاره مي كردند، اما 
شغل همسرم بنایي بود. بنایي كه با در آمد 
كافي و رزق حالل زندگي مان را مي چرخاند. 
یكي از مهم ترین خصيصه اخالقي همسرم 

كسب رزق حالل بود. 
 دلتنگي هاي اميرحسين 

همسرم مردي خوش��رو و خوش اخالق بود. 
او عاشق بچه ها بود. تنها یادگار شهيد فرزند 
پسري اس��ت به نام اميرحسين كه متولد 6 
اردیبهشت سال91 قم است. وقتي اسداهلل 
از سر كار مي آمد اميرحسين را به پارك كنار 
خيابان مي برد. امروز هم كه كنار دوستانش 
مي نش��يند از خاطرات پدر شهيدش براي 
همسن و س��االنش با ذوق و ش��وق فراواني 
تعریف مي كند. به دوستاش مي گوید، باباي 
من خيلي خوب بود. من كوچك بودم من را به 
پارك مي برد و با هم موتورسواري مي كردیم. 
یك سال بعد از مفقودي همس��رم وقتي از 
محل قدیمي مان رد مي شدیم، اميرحسين 
بهم گفت مامانم بيا اینجا بنشينيم. بابام من 

را اینجا براي توپ بازي مي آورد. 
 خودش اينجا دلش آنجا

اولين باري كه مي خواس��ت به سوریه برود، 
زمان��ي بود ك��ه فهميد، هركس��ي بخواهد 
مي تواند داوطلبانه راهي شود. شنيدن این 
خبر قوت قلب��ي بود تا تصميم��ش را براي 
رفتن علني كند. ایشان چند بار به من گفت 
خانم اجازه بدهيد تا من بروم. آن زمان پدرم 
تازه فوت كرده ب��ود و من مانع رفتنش��ان 
مي ش��دم چون واقعاً برایم سخت بود با یك 
بچه كوچك. اميرحس��ين هم خيلي بابایي 
بود. زماني كه گریه مي كرد فقط درآغوش 
بابای��ش آرام مي ش��د. براي همي��ن برایم 
سخت بود كه برود. اما یك روز بعد سر مزار 
پدرم رفتيم. زمان بازگش��ت از مزار ایشان، 
همسرم گفت سر مزار شهدا برویم و فاتحه اي 
بخوانيم. من هم همراهي اش كردم. سر مزار 
ش��هدا رو به من كرد گف��ت خانم خوش به 
حال این ش��هدا كه رفتند، كاش من جاي 

اینها بودم. گفت من هم باید آنجا باشم. آنجا 
بود كه فهميدم خودش اینجا است اما دلش 
براي جنگ با تروریس��ت ها و دفاع از اسالم 
پر مي زند. چند روز بيش��تر طول نكش��يد 
كه راهي سوریه ش��د. اولين بار سال 1393 
و درست چند روز بعد از عاشوراي حسيني 
راهي شد. بعد از گذراندن آموزش هاي الزم 
اعزام شد. همس��رم 12 آذر ماه سال 1393 

وارد ميدان نبرد شد. 
 اي کاش زودتر مي آمدم

25 روز بعد از رفتن��ش با من تماس گرفت. 
وقتي زنگ زد گفتم كجایي گفت دمش��ق. 
گفتم باالخره رفت��ي حضرت زینب )س(  را 
زیارت كردي. خوش به حال��ت. گفت بله- 
خانم جاي همه شما زیارت كردم. گفتم آنجا 
چطور اس��ت از آنجا بگو. اسداهلل گفت شما 
نمي داني من چه حس خوبي دارم.  اي كاش 
زودتر مي آمدم. وقتي نگراني من را مي دید، 

دلداري ام مي داد كه باز مي گردد. 
 مفقود االثر

مدتي مي شد كه دیگر با من تماسي نداشت. 
خيلي نگران ش��ده بودم. نمي دانس��تم چه 
كار كنم. یك ماه گذش��ت. اما باز زنگ نزد. 
شماره دفتر قم را پيدا كردم. زنگ زدم گفتم 
همسرم یك ماهي است كه با منزل تماسي 
نداشته است و خيلي نگرانش هستم. آنها به 
من گفتند كه نگران نباشم و منتظر بمانم. 
چند روز بعد از دفتر تم��اس گرفتند و خبر 
دادند كه همس��رتان مفقود شده است. من 
نمي دانستم باید چه كنم. به هركسي زنگ 
مي زدم تا خبري ازش بگيرم. شرایط خيلي 
سختي بود. آبان ماه سال 1393 مفقود شد و 
دو ماه بعد از آن خبر قطعي مفقود شدنش را 
به ما دادند. گاه به خودم مي گویم كاش من 

جاي او بودم. 
 نذر و سفره صلوات 

وقتي خبر مفقودي همس��رم را به ما دادند، 
پدر و مادرش خيلي بي تابي كردند. مادرش 
هر هفته چهارشنبه ها با پاي پياده مي رفت 
امامزاده و سفره صلوات پهن مي كرد. هميشه 
منتظر آمدن خبري از دردانه شان هستند. 
با هر بار زنگ تلف��ن یا در خان��ه، آنها از جا 
مي پرند كه حتماً س��پاه اس��ت و خبري از 

پسرشان آورده است. 

  فاطمه بيضايي
وقتي با س�يما باقري همس�ر ش�هيد مدافع حرم اس�داهلل جعفري همكالم مي ش�وم 
ناخود آگاه ياد شهيد عبدالحسين برونس�ي برايم زنده مي شود. رزمنده دالور و عارف 
خستگي ناپذير خراس�اني که در خاك هاي نرم کوش�ک بارها و بارها روايت زندگي تا 
ش�هادتش را خوانده ام. حماسه س�ازي که از کارگري و بنايي خودش را به عرش اعلي 
رساند. نمي دانم اوستاي بناي جبهه امروز مقاومت اسالمي چقدر با شهيد برونسي آشنا 
بود اما گام به گام و قدم به قدم طي طريق کرد تا بتواند گامي مؤثر در تحقق ظهور امام 
زمان)عج( بردارد. متن زير برگه اي از دفتر خاطرات شهيد مدافع حرم اسداهلل جعفري 
از دالوران لشكر فاطميون است که در گفت و گو با همسرش سيما باقري پيش رو داريد. 

 صغري خيل فرهنگ
ام�ام خامن�ه اي در ديدار صميمانه ش�ان با 
خانواده ش�هداي مدافع حرم در هشتمين 
روز از نوروز سال 1۳95 فرمودند: »برادران 
و خواهران عزيز افغاني و خاوري هاي مشهد 
و خراس�ان. اينه�ا در همه  مراح�ل انقالب 
اس�المي نقش ايفا کردند؛ هم در خود اصل 
انقالب و پيروزي انقالب هم در دفاع مقدس 
و دوران جنگ تحميلي، هم در همه  حوادث 
بعدي، حاال هم که در قضيه  دفاع از حرم هاي 
اهل بيت )ع( اين جوان هاي مثل دسته  گل، 
پدر مادرها اين جوان ها را فرس�تادند براي 
دفاع از حريم اهل بيت…« رهبري از مردمي 
بصير صحبت مي کردند که در تمامي مراحل 
انقالب دوشادوش برادران ايراني شان قدم 
برداش�تند و هم�واره از کي�ان اس�الم ناب 
محمدي دفاع کرده اند. آري شهداي مدافع 
حرم برجستگان امتي هستند که نخواهند 
گذاشت بار ديگر عاشوراي 61 هجري تكرار 
شود. شهيد عليرضا محمدي يكي از همين 
برجستگان است. براي آش�نايي با زندگي 
تا شهادت اين ش�هيد گرانقدر گفت وگوي 
ما ب�ا م�ادرش زه�را حس�يني را بخوانيد. 

عليرضا متولد ايران بود؟ چند س�ال 
است به ايران آمده ايد؟

من و همسرم سال 1364 یعني حدود 31 سال 
پيش به ایران آمدیم. عليرضا متولد 1372 در 
ایران است. ما چهار فرزند داشتيم. سه دختر و 
یك پسر كه تك پسرم در راه دفاع از حریم اهل 
بيت به شهادت رسيد. از همان زماني كه وارد 
ایران شدیم همسرم مش��غول به كار شد و در 
حرفه گچبري فوق العاده متبحر ش��د و خدا را 
شكر درآمد خوبي داشتيم كه توانستيم هزینه 
زندگي مان را با كسب رزق حالل تأمين كنيم. 
همس��رم به نان حالل بس��يار اهميت مي داد. 
خانواده ما به اهل بي��ت ارادت خاص و ویژه اي 
داشت. امروز هم از بابت اینكه تنها پسرم در راه 
اهل بيت به شهادت رسيده احساس خسارت 
نمي كنم. امروز شهادت عليرضایم را لطف خدا و 
معصومين مي دانم اما خب مادر هستم و خيلي 

وقت ها دلتنگي سراغم مي آید. 
عليرضاي من تك پسر خانه مان بود. اگر بخواهم 
از بزرگ ترین و برترین شاخصه اخالقي عليرضا 
برایتان بگوی��م باید به غي��رت بيش از حدش 
اشاره كنم. از همان دوران كودكي غيرتي بود. 
در عين حال مهربان و دلسوز. همه بستگان به 

این ویژگي اش غبطه مي خوردند. 
به نظر شما چه انگيزه هايي جواني مثل 

عليرضا را به ميدان جنگ کشاند؟
عليرضا از زمان رفتنش به من و پدرش حرفي 
نزد. بدون اینكه ما بدانيم راهي ش��ده بود، اما 
به خواهرش گفته بود كه م��ن این تصميم را 
ناگهاني نگرفته ام. مدت زمان زیادي است كه 
به این موضوع فكر مي كنم. ایشان به خواهرش 
س��فارش كرده بود ك��ه بس��يارمراقب مادر و 
پدرمان باشيد. بعد هم به شوخي به خواهرش 
گفته بود كه خدا را چه دیدي شاید ما هم آدم 
شدیم.  وقتي من و پدرش متوجه غيبت عليرضا 
شدیم فهميدیم كه كجا رفته است، به پادگان 
محل آموزشش رفتيم. مي خواس��تيم او را به 
خانه برگردانيم اما دیر محل آموزش ایش��ان 
را پيدا كردیم. حتي تا ش��مال ه��م رفتيم. اما 
عليرضا را بعد از آموزش به س��وریه اعزام كرده 

بودند. اوایل اسفند سال 1392بود. هيچ كاري 
از دس��ت ما برنمي آمد جز دعا. بعد از اینكه از 
یافتنش نااميد ش��دیم، به مش��هد رفتيم. در 
حرم آقا برایش دعا كردم. دعا كردم اما نه براي 
پيدا كردنش یا براي س��الم برگش��تنش و نه 
براي شهادتش. بلكه از آقا امام رضا)ع( عاقبت 
بخيري پسرم را خواس��تم. عليرضا بار اول در 
بهمن سال 1392 راهي شد. آن زمان 20 سال 
داشت كه عزم رفتن كرد، اما ناراحت بودم كه 

نتوانستم از او خداحافظي كنم. 
بعد از اعزام موفق به تماس تلفني هم 

نشديد؟ 
عليرضا همان یك بار اعزام شد. بعد از اعزام هم 
كم و بيش با خانواده در تماس بود. بعد از اولين 
تماس تلفني با او بعد از كلي قربان صدقه رفتن 
از نگراني ام گفتم و گله و شكایت كردم كه چرا 
بي خبر و بدون خداحافظي رفتي؟ درآخر گفتم 
كه جاي ما هم زیارت كن. عليرضا براي اینكه 
ما را نگران نكند مي گفت در آشپزخانه مشغول 
به كار است و جا و مكانش امن امن است. خب 
ما هم براي آرامش فك��ري خودمان حرفش را 
باوركردیم و بي صبرانه منتظر برگشت پسرمان 

بودیم. 
شهادتشان چطور رقم خورد ؟

عليرضاي من در 25 فروردین ماه سال 1393، 
بر اثر اصابت گلوله تير تك تيرانداز داعشي به 
سرش به شدت مجروح ش��د و بعد از چهار روز 
كه در بيمارستاني در سوریه كما بود به شهادت 
رسيد. پس��رم به قول خودش آدم شد. همان 
روز كه خبر شهادتش را برایم آوردند درست با 
روز مادر همزمان بود. خبر شهادت عليرضایم 
را هدیه روز مادر مي دانم. بهترین هدیه اي كه 
فرزند مي تواند به مادرش بدهد شنيدن آسماني 
شدنش است. شنيدن این خبر در آن لحظات 
ابتدایي سخت بود. براي من كه تك پسرم را به 
قربانگاه فرستاده بودم دشوار بود. سخت است 
و هيچ چيزي جاي نبودن هاي او را نمي گيرد، 
اما مدام مي گویم كه شهادت غم شيریني است. 
من همه اميدم را به یاري حضرت زینب)س( 
فرس��تاده بودم. زمان ش��نيدن خبر شهادت 
فرزندم سعي مي كردم ناراحتي ام را نشان ندهم 
تا راحت تر با ش��هادت عليرضای��م كنار بيایم. 
بعد از آن هم مراسم بس��يار خوب و باشكوهي 
با كمك دوستان و همرزمان و مسئوالن سپاه 
برگزار شد. شهيد من در بهشت معصومه قم به 

خاك سپرده شد. 
گويا خانواده هاي شهداي مدافع حرم 
فاطميون بيشتر از ش�هداي ديگر در 
معرض طعنه ه�ا و کنايه ها ي نا آگاهان 

قرار دارند؟
خب بل��ه. قاعدتاً م��ا هم چون دیگ��ر خانواده 
ش��هدا از این طعنه ه��ا و كنایه ه��ا بي نصيب 
نماندیم. بيش��تر طعنه ها هم این بود كه همه 
مي گفتند چرا تك پسرتان را براي پول به سوریه 
فرس��تادید. چرا از او مراقبت نكردید تا هواي 
سوریه به س��رش نزند. چرا مواظبش نبودید؟ 
اگر به گفته شما براي پول نرفته پس چرا براي 
دفاع از وطن خودش به جهاد نرفت. رفت براي 
كمك به كشوري بيگانه؟! ما در جواب همه این 
سؤاالت تنها یك پاسخ داش��تيم و آن این بود 
كه دین مهم تر از وطن و فرزندم اس��ت. فرزند 
من در راه اسالم و قرآن رفت نه براي كشوري 
بيگانه. عليرضاي من تا اول دبيرس��تان درس 
خوانده ب��ود. بعد هم رفت دنبال كس��ب رزق 

حالل. لوله كش��ي را انتخاب ك��رد و در كارش 
هم خيلي موفق بود. درآمد خوبي هم داش��ت. 
اما دفاع از اهل بيت و ائمه براي عليرضا اهميت 

فوق العاده اي داشت. 
 شهيد وصيتي براي شما نداشت؟

یكي از همرزمان پسرم كه ایشان هم بعدها به 
شهادت رسيد و هنگام شهادت كنار عليرضا بود 
تعریف مي كرد كه عليرضا مجروح شده بود. ما 
همراه ایشان در آمبوالنس بودیم. عليرضا دستم 
را گرفت و محكم فشار داد و گفت من رفتني ام 
از تو مي خواهم به پدر م��ادرم بگویي كه بدون 
اجازه آنها آمدم حاللم كنند و من هم چند بار 
به او گفتم نه تو خوب مي ش��وي و او محكم تر 
دستانم را فشار مي داد و مي گفت نه من شهيد 
مي شوم. من خواب حضرت زهرا)س( را دیدم 
كه مرا دعوت كرد. فقط س��الم من را به پدر و 
مادرم برس��ان. خيلي تأكيد بر احترام به پدر و 
مادر داشت. به خواهرش گفته بود: مواظب پدر 
و مادرم باش و حالليت بطلب. پسرم به حجاب 
بسيار تأكيد داشت و هيشه تا آنجا كه در توانش 

بود به دیگران كمك مي كرد. 

خاطره اي از زبان خواهر 
شهيد

 بيمه امام حسين)ع(
در دوران كودكي من به همراه 
برادر و پدر و مادرم ب��ه كربال رفتيم. عليرضا 9 
س��اله بود. یادم اس��ت ضریح امام حسين)ع( 
 خيلي شلوغ بود. من و برادرم نمي توانستيم به 
نزدیك ضریح رفته و زیارت كنيم. همان لحظه 
خادم حرم به طرف ما آمد و برادرم را بغل كرد 
و با كمك چند خادم دیگر دس��ت به دست به 
ضریح امام حسين)ع( رساندند. من هم در كنار 
مادرم ایستاده بودم و مادرم با خوشحالي برادرم 
را نگاه مي كرد و زیرلب با گریه دائم مي گفت: یا 
امام حسين پسرم را خودت بيمه كن. امروز كه 
به شهادت داداش عليرضا فكر مي كنم، یاد آن 
زیارت مي افتم و دعاي مادرم. گویي با شهادت 
عليرضا دعاي مادر در حقش مس��تجاب شد و 
برادرم بيمه خ��ود را از علمدار كربال گرفت. در 

حقيقت بيمه شده امام حسين)ع( هواي رفتن 
به سرش زد و رفت و در نهایت آسماني شد. 

زب�ان  از  خاطرات�ي 
همرزمان شهيد

 رفيق نيمه راه نبود 
یك��ي از همرزم��ان ش��هيد 
محمدي تعریف مي كند: در روزهایي كه قرار بود 
عليرضا به ایران بازگردد درگيري سختي بين 
نيرو هاي ما و داعشي ها درگرفت. فرداي همان 
روز كه عليرضا باید به مرخصي مي آمد داوطلبانه 
به عمليات رفت. هر چه به ایشان گفتيم كه به 
مرخصي برو، قبول نكرد. خودش را داوطلبانه 
به دمشق رس��اند. اصاًل در فكر مرخصي رفتن 
نبود. وقتي متوجه حمله دشمن شد راهي شد. 
دوستانش هم كه سعي كردند جلویش را بگيرند 
اما موفق نشدند. با جدیت به آنها گفته بود: من 

در این لحظه دوستانم را تنها نمي گذارم. 
 سكوت يا سين.... 

ن��ام جهادي ش��هيد محم��دي یاس��ين بود. 
خودش این اسم جهادي را انتخاب كرد. یكي 
از دوستانش كه با یاسين به سوریه اعزام شده 
بود تعریف مي كرد روزهاي اول واقعاً سرحال و 
شاد و شوخ بود، طوري كه شوخي هایش همه 
را كالفه كرده و سر به س��رمان مي گذاشت اما 
بعد ازچند عمليات كه دوستان مشتركمان را از 
دست دادیم دیگر از آن شيطنت ها خبري نبود. 
یاسين روز به روز س��اكت تر مي شد و در ميان 
دوس��تان از همه آرام تر بود، فقط با دستمالي 
مشغول تميز كردن تفنگش مي شد و به هيچ 
چيز و هيچكس توجه نداشت. در یك عمليات، 
فرمانده مان شهيد شد و متأسفانه پيكرش در 
منطقه عملياتي دش��من باقي ماند. یاسين از 
فرماند هان اجازه خواس��ت تا بازگردد و پيكر 
فرمانده را برگرداند، اما اوض��اع خطرناك بود 
و مس��لماً جانش به خطر مي افتاد. از این رو به 
ایش��ان چنين اجازه اي داده نش��د. او كالفه و 
عصبي فقط به فكر پيكر فرمانده بود و از خودش 
و فرمانده مان بسيار شرمگين و خجالت زده بود 
كه نتوانست پيكرش را بازگرداند. ما همه سعي 

داشتيم تا آرامش كنيم اما فایده اي نداشت. 
 ياسين و قرآن جيبي 

 شيخ محمد رضایي كه بعد ها ایشان هم به 
مقام شهادت نائل آمد، به منزل ما آمد و براي 
ما از یاسين خاطره اي گفت كه مایلم در اینجا 
براي شما بازگو كنم. ایشان تعریف مي كرد 
كه در منطقه اي با یاس��ين همرزم بودم. آن 
جا من امام جماعت اردوگاه بودم. هميش��ه 
بعد از هر وعده نماز همه رزمنده ها به اتاق ها 
یا سرپستشان مي رفتند اما یاسين همانجا 
س��رجایش مي نشس��ت و قرآن كوچكي از 
جيبش در آورده و مي خواند و گریه مي كرد. 
حال و هوایش هنگام خواندن زیارت عاشورا 
و ادعيه برایم جال��ب بود. به نظ��رم با بقيه 
بچه ها فرق داشت. یكبار دلم طاقت نياورد، 
رفتم كنارش نشس��تم ازش پرس��يدم چرا 
هميش��ه بعد از هر نماز باز نماز مي خواني و 
گریه مي كني؟ یاس��ين با شرمندگي گفت 
من خيلي گناهكارم دعا كني��د تا خدا من 
را ببخش��د. یك روز از من خواهش كرد هر 
صبح بروم و براي نماز صبح به موقع بيدارش 
كنم مبادا خ��واب بماند من ه��م هر صبح 
همين كار را مي كردم. یاس��ين رزمند ه اي 

دوست داشتني بود. 

گفت وگوي »جوان« با زهرا حسيني، مادر شهيد مدافع حرم فاطميون عليرضا محمدي 

مدام با خودم مي گويم: شهادت غم شيريني است

بيمه شده امام حسين)ع( فدايي حرم زينب)س( شد
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حل جدول 3095

شهادت خلبان و کمك خلبان 
در پی سقوط هواپیمای اف 7

نایین  در   ۷ اف  هواپیمای  فروند  یک  سقوط  پی  در 
اصفهان، خلبان و کمک خلبان به شهادت رسیدند.

 صبح  روز گذشته یک فروند هواپیمای  اف ۷ در منطقه 
تیراندازی  تمرینات  حین  در  و  اصفهان  نایین  عمومی 
و  فنی دچار سانحه شد  نقص  به علت  آموزشی هوایی، 

سقوط کرد.
دانشجوی  و  زمانی  قاسم  خلبان  سرگرد  سانحه  این  در 

خلبانی محمد جواد بای به شهادت رسیدند.
دست  در  هوایی  تخصصی  گروه  توسط  سانحه  علت 

بررسی است.
روابط  مدیر  معتمدی  سرهنگ  گزارش  این  اساس  بر 
و  یزد  اصفهان،  استان های  آجا در  نظامی  ارشد  عمومی 
روز  صبح   ۸ ساعت  رأس  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
آموزشی  هواپیمای  فروند  یک  خرداد(   3 )سه شنبه، 
انارک  اطراف  در  اصفهان  شکاری  هشتم  پایگاه  اف۷- 
این  خلبان  دو  متأسفانه  که  می شود  حادثه  دچار  نائین 
هواپیما سرهنگ دوم زمانی و ستوان یکم بای به شهادت 
بوده  فنی  نقص  حادثه  این  علت  افزود:  وی  می رسند. 

است، اما تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقالب استان خوزستان:
10 نفر در حادثه ریزش ساختمان متروپل 

دستگیر شدند/ دستگیری ۳ شهردار
گفت:  خوزستان  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
طبقه   10 ساختمان  حادثه  مقصران  از  نفر   10 تاکنون 
در  نیز  آبادان  فعلی  شهردار  که  شدند  دستگیر  متروپل 
میان دستگیر شدگان هست. صادق جعفری چگنی صبح 
روز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: حسین 
حمیدپور شهردار فعلی و دو شهردار قبلی در بین افراد 
شناسایی  افزود:  چگنی  جعفری  هستند.  شده  دستگیر 
آبادان  برج متروپل  سایر عوامل مقصر در حادثه ریزش 

ادامه دارد.
 30 و   1۲ ساعت  حوالی  آبادان  متروپل  طبقه   10 برج 
ناگهانی  به صورت  خرداد 1401   ۲ دوشنبه  روز  دقیقه 
فرو ریخت. تاکنون در این حادثه 10 نفر جان باخته اند.

صالح طبری خبر داد
مسمومیت غذایی ۳8 دانشجوی

 خوابگاه دانشگاه امام صادق
رئیس اورژانس تهران از مسمومیت غذایی 3۸ دانشجوی 
تمامی  انتقال  و  صادق  امام  دانشگاه   1 شماره  خوابگاه 

دانشجویان به بیمارستان خبر داد.
یحیی صالح طبری رئیس اورژانس تهران از مسمومیت 
امام  دانشگاه  یک  شماره  خوابگاه  دانشجویان  غذایی 
اورژانس ۲:33  با  تماس  اولین  گفت:  و  داد  خبر  صادق 

دقیقه بامداد سه شنبه بود.
دلیل  به  خوابگاه  این  دانشجویان  از  نفر   3۸ افزود:  وی 

مسمومیت غذایی به بیمارستان منتقل شدند.
بیمارستان  به  مصدوم   ۷ گفت:  تهران  اورژانس  رئیس 
حضرت رسول، 4 مصدوم به بیمارستان امام خمینی، 1۶ 
مصدوم به بیمارستان شریعتی، ۶ مصدوم به بیمارستان 

لقمان و ۵ مصدوم به بیمارستان فیروزگر منتقل شدند.
و  این حادثه ۷ آمبوالنس  برای  بیان کرد:  صالح طبری 

یک اتوبوس آمبوالنس اعزام شد.

خبر

جدول 3096

تصویب  مراحل  تازگی  به  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون 
را طی  مالی«  محکومیت های  اجرای  نحوه  قانون  »اصالح  طرح 
کرده و حاال این طرح منتظر است تا به صحن علنی مجلس راه 
پیدا کند. طرحی که به ادعای اعضای کمیسیون قضایی به دنبال 

برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان است.
 کار اصالح موادی از قانون »نحوه اجرای محکومیت های مالی« 
با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
این  که  است  این  از  حاکی  خبرها  و  رسیده  پایان  به  اسالمی 
مصوبه به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

قضایی،  و  حقوقی  کمیسیون  در  شده  انجام  اصالحات  از  یکی 
موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بوده است.

کمیسیون  اعضای  از  یکی  نقدعلی  محمدتقی  رابطه،  همین  در 
مذکور، گفته است که »پیش از دستورالعمل اخیر رییس قوه در 
این زمینه، زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را 
ثابت می کرد اما بر اساس مصوبه جدید ما اعالم کردیم که اگر 
زوج درخواست اعسار داد، مادامی که مالعتش )قدرت پرداخت 

دین( ثابت نشود، به زندان نمی رود«.
معسر  مالی«  محکومیت های  اجرای  »نحوه  قانون   ۶ ماده  طبق 
دین  مستثنیات  جز  به  مالی  نداشتن  دلیل  به  که  است  کسی 
)اموال غیرقابل توقیف( قادر به تادیه )پرداخت( دیون )قرض ها( 

خود نباشد.
تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است.

اجرای  »نحوه  قانون   ۲4 ماده  طبق  نیز  دین  مستثنیات  موارد 
محکومیت های مالی«، صرفاً شامل موارد زیر است:

-منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار 
او باشد.

-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه 
و افراد تحت تکفل وی الزم است.

-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب 
با شأن آن ها

-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص 
که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان الزم 

است.
-تلفن مورد نیاز مدیون

-مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط 
بر ای نکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج)مشقت 
و سختی( گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و باالتر 

از شأن او نباشد.
طبق قانون، مهلت ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، یک 
محکومیت  ابالغ  زمان  از  یعنی  است  اجراییه  ابالغ  زمان  از  ماه 
قطعی به او برای پرداخت مهریه و صدور اجرائیه از طرف دادگاه 
داده  او  به  که  ماه  یک  فرصت  این  در  مرد  حکم.  اجرای  برای 
می شود تا پول مهریه را به زن پرداخت کند می تواند دادخواست 
اعسار ارائه کند و دعوای اعسار را علیه زن مطرح نماید. در چنین 
حالتی دیگر زن نخواهد توانست با اتمام مهلت پرداخت یک ماه 
مذکور  ماهه  یک  فرصت  در  اگر  اما  بگیرد،  را  مرد  جلب  حکم 
دادگاه  از  می تواند  زن  نشود  دادگاه  تقدیم  اعسار  دادخواست 

تقاضای جلب شوهر را بکند.

همان طور که فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس گفته 
را  خود  اعسار  دادخواست  مرد  که  زمانی  از  گذشته  »در  است: 
می داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
که این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس می شد. 
این حبس گاه بالوجه بود و مردانی که واقعا معسر بودند را هر 
چند برای مدت کوتاهی درگیر می کرد. مطابق این طرح، با ارائه 
قانون   3 ماده  در  مقرر  مهلت  در  مرد  توسط  اعسار  دادخواست 

نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرد حبس نمی شود.
در صورت قبول درخواست اعسار زوج، پرداخت مهریه از سمت 

وی به صورت قسطی صورت می گیرد.
هم چنین یکی از تغییرات لحاظ شده در مصوبه جدید کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس این است که زوجه می تواند سند مهریه 

را به عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد.
این مصوبه طبق اظهارات محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس در 
راستای قضازدایی انجام شده و بر اساس آن دیگر نیازی نیست 
دادگاه  تا حکم  بدهد  دادخواست  زوجه  مهریه،  اجرای  برای  که 

اجرا  به  مهریه  ثبت،  ادارات  به  ازدواج  ارائه سند  با  بلکه  بگیرد، 
گذاشته می شود؛ در این مرحله اگر زوج مدعی است که پیشتر 

مهریه پرداخت کرده است، باید ادله پرداخت را ارائه دهد.
مهریه  پرونده  بررسی  »روند  این که  بیان  با  نیز  قاسم پور  فاطمه 
با  زنان کوتاه تر شده است« گفت که درواقع زن می تواند  برای 
مهریه  وصول  برای  خانواده  دادگاه  از  ازدواج،  رسمی  سند  ارائه 
خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف 10 روز پس از وصول 
اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به 
توافق برسد. شرایط تعریف شده در این طرح به نوعی است که 

امکان فرار دین را از مرد سلب می کند.
در  عقد  که  خانه ای  دفتر  به  الزم  مدارک  با  زوجه  واقع  در 
آن جا به ثبت رسیده است می رود و با پرداخت هزینه اجراییه، 
مطالبه مهریه را ثبت می کند. دفترخانه نیز اظهارنامه ای به زوج 
می فرستد تا ظرف 10 روز به اداره ی ثبت مراجعه کرده و مالی 

را برای پرداخت مهریه معرفی کند.
قوه  ریاست  که  زمانی  رئیسی  ابراهیم  سید  نیز،  این  از  پیش 
ابالغ  ها  دادگاه  به  بخشنامه ای  در  داشت  اختیار  در  را  قضاییه 
کرده بود که اگر خانمی خواهان مهریه است »الزم است بدواً به 
توقیف دارایی زوج  با  تا  اسناد و امالک مراجعه کند  اداره ثبت 
بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. 
ثبت اسناد و امالک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی 
و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست 
با عنایت به  اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می کند. 
وضعیت مالی مدیون )زوج( موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم 

مناسب صادر می شود.«
این بخشنامه همچنین می گوید: »چنانچه مرجع مذکور نتواند 
ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف 
اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به 
اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می تواند با انصراف از 

اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند«.
به نظر می رسد مجلس با این اصالح، به دنبال کوتاه کردن فرایند 

اخذ مهریه و قضازدایی باشد.
به  قاسم پور  فاطمه  گفته  به  طرح  این  مهم  مواد  از  دیگر  یکی 
ماده 1130 قانون مدنی و موارد مربوط به طالق عسر و حرجی 

مربوط می شود.
دوام زوجیت  قانون مدنی می گوید: در صورتی که  ماده 1130 
موجب عسر و حرج )سختی و مشقت( زوجه باشد، وی می تواند 
تقاضای طالق کند. چنان چه عسر و  و  به حاکم شرع مراجعه 
حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار 
به طالق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن 

حاکم شرع طالق داده می شود.
عبارت  ماده  این  موضوع  حرج  و  عسر   -  )13۸1/4/۲۹( تبصره 
است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه 
باشد و موارد ذیل  با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل 
حرج  و  عسر  مصادیق  از  صالح  دادگاه  توسط  احراز  صورت  در 

محسوب می گردد:
1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه 

متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
به  وی  ابتال  یا  و  مخدر  مواد  انواع  از  یکی  به  زوج  اعتیاد   -  ۲

آورد  وارد  اساس زندگی خانوادگی خلل  به  الکلی که  مشروبات 
به  که  مدتی  در  آن  ترک  به  وی  الزام  امکان  عدم  یا  امتناع  و 

تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است.
3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

با  عرفاً  زوج که  یا هرگونه سوءرفتار مستمر  و شتم  4 - ضرب 
توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ - ابتالی زوج به بیماری های صعب العالج روانی یا ساری یا هر 
عارضه ی صعب العالج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر 
مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طالق 

صادر نماید.
حاضر  حال  »در  مجلس،  زنان  فراکسیون  عضو  این  گفته  به 
پرونده های متعددی از زنانی در دادگاه ها داریم که دچار کراهت 
از همسران شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی 
مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، 
این شرایط  در  متأسفانه  نیست.  ایشان  به طالق  مرد حاضر  اما 
اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی کند و این زنان 

در شرایط سختی به سر می برند«.

آورده شده که در شرایطی که  این طرح  قاسم پور گفته که در 
زن حداقل یک سال متوالی یا 1۸ ماه متناوب در طول سه سال 
منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل 
مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم 

ماده 1130 جاری شود.
پس به عبارتی شرط جدایی زن از مرد به مدت حداقل 1۲ یا 
1۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه و بذل کل 
مهریه نیز از شرایط عسر و حرج زوجه در نظر گرفته شده است.

آخرین اصالحیه اعمال شده نیز، اخذ حق ثبت از زوج هایی است 
که مهریه های سنگین ثبت می کنند.

این  در  مجلس  در  نجف آباد  مردم  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل 
رابطه گفته است که براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای 
مهریه های تا سقف 14 سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از 
مهریه های بین 14 تا 100 سکه چهار دهم درصد قیمت سکه ها 
بین  به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است و مهریه های 
100 تا ۲00 سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می شوند 
و مهریه های ۲00 سکه به باال مشمول پرداخت 1۵ درصد حق 
ثبت می شوند و زوج ها باید 1۵ درصد قیمت سکه ها را به عنوان 

حق ثبت پرداخت کنند.
ابوترابی هم چنین گفته است که براساس این مصوبه کمیسیون 
قضایی، حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵0 درصد 
اخذ می شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه 
جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه ساالنه برای آن ردیف 

اعتباری در نظر گرفته می شود، واریز خواهد شد.
به این ترتیب زوجینی که می خواهند مهریه هایی با تعداد سکه 
باال تعیین کنند باید مبلغی را هم به عنوان حق ثبت یا آن چه 
بپردازند  است  نامیده  مهریه  بر  مالیات  شبیه  چیزی  نقدعلی 
تعیین  از  جلوگیری  برای  بازدارنده  عاملی  کار،  این  نوعی  به  تا 

مهریه های سنگین باشد.

همه چیز درباره آخرین تغییرات قوانین مهریه

 بروز آسیب ها در دهه ۹0 
به علت کتمان بود،

 نه سیاه نمایی



اگر اکثر مردم عدالت و رفاه را احساس 
نکنند، طرح به ضد خود تبدیل می شود

متخلفین » متروپل آبادان« به مراجع 
قضایی و اداری معرفی شوند

صفحه )4(صفحه )4(

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: اگر ایرادات جراحی 
را  عدالت  و  رفاه  بوی  مردم  اکثر  و  نشده  اصالح  دولت  اقتصادی 
احساس نکنند، این طرح به ضد خود تبدیل می شود و به خصوص 
مهار نقدینگی و تورم از مواردی است که باید به صورت جدی از 
سوی رئیس جمهور پیگیری شود. سیدجلیل میرمحمدی میبدی 

در جلسه علنی روز )سه شنبه، 3 خرداد ماه( مجلس ...

ویژه  بازرس  به  بازرسی کل کشور  رئیس سازمان  در پی دستور 
استان خوزستان مبنی بر نظارت بر نحوه امدادرسانی، آواربرداری 
و رسیدگی به وضعیت مصدومان حادثه ریزش ساختمان 10 طبقه 
متروپل آبادان و بررسی ابعاد مختلف موضوع و معرفی متخلفین 
این  بازرسی  از  اداری، تیم ویژه ای  احتمالی به مراجع قضایی و 

استان مامور بررسی موضوع شدند...

سال شانزدهم * شماره 3096 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 3  خرداد 1401 * 24  می 2022 * 22  شوال 1443

مشکل کهگیلویه و بویراحمد
مدیران هستند نه اعتبارات

همه چیز درباره
 آخرین تغییرات
 قوانین مهریه

۲۴۵ زندانی جرایم غیرعمد 
استان در انتظار خیرین

تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل 
اکنون  هم  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
۲4۵ زندانی جرایم غیرعمد و محکومین مالی در 
زندان های استان بسر می برند که منتظر کمک های 
نیکوکاران و گذشت شکات  خیرخواهانه خیرین و 
هستند.  منصور بیژنی در جمع خبرنگاران از آزادی 
1۵نفر از زندانیان زندان های کهگیلویه و بویراحمد 
خبر داد و افزود: با همکاری مراجع قضایی ،خیرین 
و نیکوکاران و شکات  در دو ماهه سالجاری تعداد 
1۵ نفر از محکومین مالی غیر عمد که مبلغ بدهی 
آنان بالغ بر 10 میلیارد و ۸00 میلیون تومان بوده 
است از زندان آزاد و به کانون خانواده بازگشته اند.

وی اظهارکرد: جهت آزادی این تعداد از ...

و  معیشت  باید  گفت:امروز  مجلس  رئیس 
اقتصاد مردم را از محاصره بوروکراسی اداری و 
بی رمق، رانت بازی، انحصار، حلقه های بسته 
کارها،  و  ساز  عدم شفافیت  و  گیری  تصمیم 
طالیی  امضاهای  و  یافته  سازمان  داللی های 

آزاد کنیم.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
 3 شنبه  )سه  امروز  علنی  جلسه  در  اسالمی 
خرداد( قوه مقننه و در نطق پیش از دستور 
خود، ضمن تبریک و تسلیت شهادت مدافع 
حرم سردار پاسدار شهید حسن صیاد خدایی 
به دست عوامل تروریست استکبار جهانی به 
گفت:این  شهید،  این  خانواده  و  ایران  ملت 
ترور بار دیگر عمق عصبانیت دشمنان مردم 
را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  از  ایران 
نشان داد که مخلصانه امنیت را برای این مرز 
و بوم تأمین کردند. وی تصریح کرد: تسریع 
این  آمران  و  عامالن  مجازات  و  در شناسایی 
ایران  شریف  ملت  آحاد  خواسته  جنایت 
این خصوص  در  مرتبط  دستگاه های  و  است 
اقدامات الزم را انجام می دهند. رئیس مجلس 
جان  همچنین  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
حادثه  در  مان  هموطنان  از  تعدادی  باختن 
دلخراش ریزش ساختمان در حال احداث در 
شهر آبادان را به مردم شجاع و شریف آبادان 
و خانواده های آنان تسلیت می گویم و برای 
مصدومان این حادثه شفای عاجل و کامل از 
خداوند متعال مسالت دارم. قالیباف ادامه داد: 
دستگاه های مربوطه باید در سریع ترین زمان 
دقیق  بررسی  مصدومان،  به  رسیدگی  ضمن 
قرار  کار  دستور  در  را  حادثه  این  وقوع  علل 
دهند و با کلیه مسببین این حادثه دلخراش 
در هر سطحی برخورد سریع و قاطع صورت 
عمران  کمیسیون  کرد:  عنوان  وی  گیرد. 
این موضوع  باید  نیز  اسالمی  مجلس شورای 
را با کمک نمایندگان مجلس به ویژه نماینده 
آبادان بررسی کند و گزارش آن را به مجلس 
اشاره  با  قالیباف  دهد.  ارائه  اسالمی  شورای 
اینکه فرا رسیدن سالروز حماسه عملیات  به 

تاریخی بیت المقدس و آزادسازی ...

و  استاندار کهگیلویه  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
بویراحمد با بیان اینکه جدای از اعتبارات سفر رئیس 
جمهور، اعتبارات استان 300 درصد افزایش داشته 
اعتبارات  استان  مشکل  شرایط  این  با  افزود:  است، 
نیست بلکه ما مدیران هستیم.  کیامرث حاجی زاده 
کهگیلویه  خزانه  اسناد  اعتبارات  جذب  نشست  در 
سالروز  خرداد  سوم  گرامیداشت  با  بویراحمد  و 
آخرین  اظهار داشت:30 خرداد  آزادسازی خرمشهر 
در  و  بوده  خزانه  اسناد  اعتبارات  جذب  برای  زمان 
پایان این روز اعتبارات جابه جا می شوند. وی عنوان 

کرد: یکی از دالیلی که اعتبارات استان...

معاون عمرانی استاندار تذکر داد؛
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مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد:

زیرساخت های خدماتی
 غار ده شیخ 

توسعه می یابد

گرد و خاک شدید 
سبب کاهش دید افقی 

در کهگیلویه و بویراحمد شد

از محاصره رانت و انحصار؛
معیشت مردم را باید آزاد کرد

2

2

جای خالی فرآوری در صنعت شیر کهگیلویه و بویراحمد؛

صنایع تبدیلی
 رمز توسعه استان 

گفت:  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
به  ذهنی،  مطلوبیت  رغم  علی  ها  خانواده 
محدود  را  خود  فرزندآوری  مشکالت  دلیل 
می کنند، بخشی از مساله کاهش جمعیت 
کاهش  از  برآمده  کشور،  در  فرزندآوری  و 

جمعیت جوانان در سن ازدواج است.
 بابک نگاهداری در خصوص توجه به اهمیت 
را  فرزندآوری در کشور، جمعیت هر کشور 
مهم ترین منبع ثروت جوامع دانست و گفت: 
نیازمند  ثروت  منبع  این  تهدید  با  مقابله 
اتخاذ راهبردهای مقابله و رفع عوامل تشدید 

مسئله خواهد بود.
اقتصادی،  پیامدهای متعدد  به  توجه  با  وی 
فرهنگی  و  اجتماعی  امنیتی،   – سیاسی 
از  جوان  جمعیت  ویژه  به  جمعیت  کاهش 
تصریح  کار،  در سن  کاهش جمعیت  جمله 
بارمالی صندوق های  افزایش  کرد: به دلیل 
و  خانواده  ابعاد  شدن  کوچک  بازنشستگی، 
کمرنگ  خویشاوندی،  روابط  شدن  محدود 
ناشس  سالمندان  از  خانواده  حمایت  شدن 
از  بسیاری  امروزه  جمعیت،  کاهش  از 
حمایتی  تشویقی-  سیاست های  کشورها 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  فرزندآوری  از 
از یک  نیز پس  اند؛ حتی کشور چین  داده 
دوره طوالنی سخت گیری و در پیش گرفتن 
سیاست تک فرزندی، با هدف بهبود ساختار 
مشکل  با  موثر  مقابله  و  خود  جمعیتی 
در  بازنگری  به  اقدام  جمعیت،  سالخوردگی 
افزایش  نفع  به  خود  جمعیتی  سیاست های 

فرزندآوری کرده است.
بیان  با  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
اینکه ایران نیز طی چند دهه اخیر با کاهش 
مواجه  موالید  و  باروری  میزان  توجه  قابل 
نظام  مساله  این  داد:  توضیح  است،  شده 
نظر  تجدید  ضرورت  سمت  به  را  حکمرانی 
در سیاست تحدید موالید سوق داده است. 
 ۶.۸ از  ایران  کل  باروری  نرخ  که  نحوی  به 
فرزند در سال 13۶0 به 1.۶ فرزند در سال 
13۹۹ تنزل پیدا کرده است. میزان موالید 
نیز در سال 13۹۹ با ۷ درصد کاهش نسبت 
به سال گذشته به یک میلیون و 114 هزار 
موالید طی  میزان  تولد رسیده که کمترین 

ده سال اخیر است.
وی افزود: کاهش میزان فرزندآوری به عنوان 
یک الگوی غالب در کشور در شرایطی شکل 
گرفته که مرور مجموعه نگرش سنجی های 
صورت گرفته نشان دهنده افزایش مطلوبیت 
به  است.  بوده   ۹0 دهه  طی  فرزندآوری 
در  خانواده«  ملی  »پیمایش  در  که  نحوی 
سال 13۹۶، بیش از ۶0 درصد جامعه نمونه 

بر مطلوبیت سه فرزند و بیشتر تاکید ورزیده 
در سال 13۷۵  است که  در حالی  این  اند. 
رفتارهای  و  نگرش ها  پیمایش»بررسی  در 
 1۵ تنها  ایران«  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
درصد جامعه به سه فرزندی و بیشتر از آن 

تمایل داشته اند.
داده های  تفسیر  کرد:  نگاهداری خاطرنشان 
جمعیتی ذکر شده بدین معنی است که در 
نگرش  و  باروری  رفتارهای  بین  حال حاضر 
به مطلوبیت فرزندآوری در جامعه ما شکاف 
علی رغم  ایرانی  خانواده   یعنی  دارد.  وجود 
در  فرزند،  تعداد  افزایش  ذهنی  مطلوبیت 
موانع  علت  به  رفتارها  حیطه  در  و  عمل 
یا  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  متعدد 
را محدود کرده که  نهادی فرزندآوری خود 
جهت  در  حکمرانی  نظام  حمایت  نیازمند 

رفع موانع یاد شده است.
کاهش  مساله  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
از  برآمده  کشور،  در  فرزندآوری  و  جمعیت 
کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، 
 عنوان کرد: نزدیک شدن به دوره عبور پیک 
و  بهنگام  ازدواج  سن  از   ۶0 دهه  جمعیتی 
ازدواج  میزان  کاهش  چنین  هم  و  باروری 
یکی از عوامل مهم در بروز این مسأله است. 
نکاحی  باروری  میزان  بررسی  آنکه  ویژه  به 
جوانان  ازدواج  صورت  در  می دهد  نشان 
شاهد افزایش نرخ باروری در جامعه خواهیم 
و  تجرد  افزایش  گفت  می توان  ازاین رو  بود. 
در  مهم  عوامل  از  یکی  ازدواج  افزایش سن 
در  و  است  بوده  ایران  در  باروری  کاهش 
صورت افزایش ازدواج و کاهش میانگین سن 
نرخ  داشت  انتظار  می توان  درکشور  ازدواج 

باروری افزایش یابد.  
یادآور  مجلس  پژوهشهای  مرکز  رئیس 
مادران  سن  میانگین  تغییرات  رصد  شد: 
افزایش  دهنده  نشان  اخیر  سال های  طی 
میانگین سن مادران و افزایش درصد موالید 
است.  سال   30-34 مادران  سنی  گروه  در 
میانگین  رفتن  باال  آنکه  اهمیت  حائز  نکته 
میزان  مداوم  کاهش  به  منجر  مادران  سن 
شرایطی  در  گردد.  می  خانواده  در  موالید 
بچه  دیرتر  گذشته،  با  مقایسه  در  افراد  که 
فاصله گذاری  در عین حال  و  دار می شوند 

می کنند،کاهش  رعایت  نیز  را  فرزندآوری 
رخ  فرزند  دو  یا  و  یک  به  خانواده  فرزندان 
در  اساس سیاستگذاری  این  بر  داد.  خواهد 
فرزندآوری  سن  میانگین  کاهش  راستای 
ضمن حفظ سالمت مادر و کودک ضروری 

به نظر می رسد.
وی ادامه داد: افزایش فاصله بین فرزندآوری 
از  دیگر  یکی  نیز  والدین  ازدواج  رخداد  و 
سیاستگذاری  نیازمند  که  است  چالش هایی 
سازمان  داده های  اساس  بر  است.  مناسب 
 ۶۵   ،13۹۹ سال  در  کشور  احوال  ثبت 
و  سال   ۵ زمانی  فاصله  با  تولدها  درصد 
پیوسته  وقوع  به  والدین  ازدواج  از  بیشتر 
راستای  در  مناسب  زمینه سازی  است. 
مشوق ها  تنظیم  و  شده  یاد  فاصله  کاهش 
با  ازدواج  از  پس  که  مادرانی  که  نحوی  به 
فاصله کمتری اقدام به فرزندآوری می کنند 
خدمات  ویژه  به  متعددی  حمایت های  از 
پزشکی و روانشناختی -مشاوره ای در تربیت 
فرزند بهره مند گردند، در این زمینه راهگشا 
خواهد بود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
با اشاره به اهمیت موضوع فرزندآوری برای 
به  نظر  گفت:  پژوهش ها،  مرکز  و  مجلس 
اهمیت مسأله جمعیت این مسئله از ابتدای 
یازدهمین دوره مجلس شورای  به کار  آغاز 
در  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  اسالمی 
قانون  اصل ۸۵  ذیل  آبان 1400  در  نهایت 
اساسی، قانون »حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت«  به صورت قانون آزمایشی ۷ ساله 
را می  قانون  این  به تصویب رسید. تصویب 
توان طلیعه بخش مسیری جدید در مسیر 
از  حمایت  حوزه  در  سیاستگذاری ها  اصالح 
تحقق  و  رو  پیش  موانع  رفع  و  فرزندآوری 
اصل 10 قانون اساسی تلقی نمود. به عبارت 
شروع  می توان  را  قانون  این  تصویب  دیگر 
کار در مسیر سیاستگذاری خانواده محور و 
اصالح نظام سیاستگذاری از محوریت فرد بر 

محوریت خانواده تلقی کرد. 
قانون  برجسته  و  متمایز  وجوه  افزود:  وی 
جمعیت«  جوانی  و  خانواده  از  »حمایت 
جهت  در  تالش  شامل  خالصه  شکل  به 
اجتماعی  مختلف  گروه های  گرفتن  درنظر 
مادران  ازدواج،   از جمله جوانان در آستانه 

دانشجو،  مادران  شاغل،  مادران  خانه دار، 
دارای  و  باردار  مادران  نابارور،  زوجین 
به  توجه  راستای  فرزند شیرخوار، تالش در 
مجموعه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی ، طراحی پلکانی مشوق ها، طراحی 
و  نظارت  جهت  ستادی  حکمرانی  نظام 
طراحی  و  دستگاه ها  بخشی  بین  هماهنگی 
مکانیسم های مختلف جهت نظارت بر فرایند 
سیاست ها،  تمامی  حذف  و  قانون  اجرای 
اجرایی  برنامه های  و  قوانین، دستورالعمل ها 

در راستای تحدید موالید، است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های 
کارشناسی  بازوی  عنوان  به  نیز  مجلس 
مجلس و تخصصی ترین اندیشکده حکمرانی 
کشور، در مراحل مختلف بررسی این طرح 
کمیسیون  سپس  و  فرهنگی  کمیسیون  در 
تهیه  طریق  از  تا  نمود  تالش  مشترک 
و  فعاالنه  شرکت  موردی،  گزارش های 
نظرسنجی  برگزاری  جلسات،  در  اظهارنظر 
از نخبگان و خبرگان، احصای بارمالی طرح 
حقوقی  ایرادات  رفع  راستای  در  تالش  و 
طرح  ارتقاء  در  نگهبان  شورای  فقهی  و 

نقش آفرین باشد.
وی تاکید کرد: البته عالوه بر قانون گذاری ای 
ارزیابی  و  »نظارت  گذشت،  آن  ذکر  که 
و  کمی  »رصد  و  قانون«  اجرای  بر  مستمر 
اجرای سیاست های کلی جمعیت«،  کیفی 
اجرایی،  چالش های  نمودن  »برطرف 
نیاز  مورد  اعتبارات  بینی  »پیش  تقنینی«، 
جهت اجرایی سازی تمامی مواد«، »طراحی 
و اجرای پژوهش های بنیادین و ملی جهت 
اقدامات  جمله  از  قانونی«  خالهای  احصای 
دیگر به منظور تکمیل چرخه سیاستگذاری 
مجلس  و  دولت  سوی  از  بایستی  که  است 

دنبال گردد.
یادآور  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
نظام  توجه  می رسد  نظر  به  آنچه  شد: 
می طلبد  بعدی  گام های  در  را  حکمرانی 
ابعاد  سایر  تحقق  راستای  در  تالش 
سیاست های کلی جمعیت از جمله فرهنگ 
سالمندان،  تکریم  و  احترام  برای  سازی 
توانمندسازی جمعیت در سن کار، حفظ 
مناطق  و  روستاها  در  جمعیت  جذب  و 
مرزی و کم تراکم، تقویت مولفه های هویت 
بازتوزیع فضایی و جغرافیایی  بخش ملی، 
جمعیت و هم چنین حمایت از خانواده های 
شدن  گسترده تر  چندقلو،  فرزندان  دارای 
فرزندپروری  فرایند  از  قانون گذار  حمایت 
آینده  از  خانواده ها  نگرانی  رفع  منظور  به 

فرزندان خواهد بود.

رییس مرکز پژوهش های  مجلس:

خانواده ها علی رغم مطلوبیت ذهنی، به دلیل 
مشکالت فرزندآوری خود را محدود می کنند
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شناسه آگهی ؛  1320575  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره 01/ 006/ ۴۴۵           

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

و ایمن سازي خط لوله 6 اینچ نفت سوالبدر از کیلومتر 11.5 تا بي بي حكیمه یك 
به طول 38.5 کیلومترشماره مناقصه )01/ 006/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 

جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه تاریخ 03/03/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

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

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

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

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

    10/ 03/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      30/ 03/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

308/ 132/ 285/ 28 ریال برآورد کارفرما

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

مدت اولیه پیمان 150 روز  و تعدیل پذیر بوده   مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
و بدون پیش پرداخت مي باشد

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

 کد پستي : 7581873849 
تلفن :07431924720

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

88969737 و 85193768

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

 ) سهامی خاص(

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

 ) سهامی خاص(
   نوبت  دوم

امام علی علیه السالم
اإلِیثاُر أحَسُن اإلِحساِن ، وأعلی َمراتِِب اإلِیماِن .

ایثار ، بهترین احسان و باالترین مرتبه ایمان است.

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

رئیس مرکز سالمت محیط و کار اعالم کرد؛
انتشار 7 هزار ماده شیمیایی از دود 
سیگار/ 70 ماده سرطانزا در سیگار

تولید  برای  گفت:  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
ساالنه ۶ هزار میلیارد نخ سیگار در جهان ۶00 میلیون 

درخت قطع می شود.
 جعفر جندقی با اشاره به فرا رسیدن هفته ملی بدون 
سهم  تولید  با  دخانی  صنایع  داشت:  اظهار  دخانیات، 
اکسید  دی  معادل  گلخانه ای  گاز  مگاتن   ۸4 ساالنه 
کربن، باعث تغییرات گسترده آب و هوایی در جهان 
و بر هم زدن تعادل آب و هوا در کره زمین می شوند، 
اکوسیستم ها  به  و  داده  هدر  را  زیست  محیط  منابع 

آسیب می رسانند.
وی افزود: ساالنه 3.۵ میلیون هکتار زمین برای کشت 
تنباکو از بین می رود. ساالنه ۶00 میلیون درخت، برای 

تولید سیگار بریده می شوند.
به کره زمین  )تنباکو(  ادامه داد: کشت دخانیات  وی 
قطع  درخت  میلیون   ۶00 سال  هر  می رساند.  آسیب 
می شود تا ۶ هزار میلیارد سیگار تولید شود و همین 
اقدام سبب کاهش هوای سالمی می شود که قرار است 

ما تنفس کنیم.
ته  این که  اعالم  با  کار  و  محیط  مرکز سالمت  رئیس 
سیگار، فراوان ترین نوع زباله های پالستیکی در جهان 
است، گفت: این زباله ها ساالنه ۷۶۷ هزار کیلوگرم زباله 
سمی تولید می کنند که از نظر وزنی معادل ۲۸ هزار و 

۸۷۵ نهنگ گوژپشت است.
جندقی یادآور شد: هر سال 4.۵ تریلیون فیلتر سیگار، 
سطح شهرها، پارک ها، سواحل و رودخانه های ما را پر 

می کند و باعث آلودگی آب و خاک می شود.
وی افزود: ساالنه حدود ۲00 هزار هکتار از اراضی برای 
کشت تنباکو اختصاص می یابد. ۵ درصد از کل جنگل 
زدایی در جهان را کشاورزی توتون و تنباکو تشکیل 

می دهد.
رئیس مرکز سالمت محیط و کار با اشاره به اینکه یک 
فرد سیگاری در صورت ترک سیگار، به طور متوسط 
می تواند تا ۷4 لیتر آب در روز ذخیره کند، گفت: هر 
ساله در جهان، ۲۲ میلیارد متر مکعب آب در صنایع 
می شود.  مصرف  محصوالت شان  تولید  برای  دخانی 
ساالنه در جهان ۲۵ میلیون تن زباله از چرخه تولید 

تنباکو به جا می ماند.
جندقی خاطرنشان کرد: بیش از ۷ هزار ماده شیمیایی 
در اثر استفاده از سیگار در محیط منتشر می شود که 

۷0 نوع آنها سرطان زا هستند.

محققان بریتانیایی می گویند؛
استروژن به مقابله با کووید 1۹ شدید 

کمك می کند
هورمون  که  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
درمانی ممکن است از زنان در برابر مرگ ناشی 

از کووید1۹ محافظت کند.
 محققان بریتانیایی که بیش از ۵400 زن مبتال 
ردیابی   ۲0۲0 سال  اول  نیمه  در  را  کووید  به 
کردند، گزارش دادند کسانی که استروژن مکمل 
دریافت کرده بودند، ۷۸ درصد کمتر در معرض 
تشخیص  از  پس  ماه  شش  طی  در  مرگ  خطر 

کووید قرار داشتند.
از  قبل  مطالعه  این  در  زنان  از  درصد   ۵ تقریباً 
 )HRT( تشخیص کووید، تحت هورمون درمانی
مانند  عالئمی  تسکین  برای   HRT بودند. 
پایین  سطوح  از  ناشی  خوابی  بی  و  گرگرفتگی 
استروژن و پروژسترون در دوران یائسگی استفاده 

می شود.
مطالعه  این  نویسنده  ویلکاکس«،  »کریستوفر 
اینکه  از  »قبل  گفت:  ساوتهمپتون،  دانشگاه  از 
عنوان  به  را  استروژن  حاوی  داروهای  بتوانیم 
بیشتری  تحقیقات  کنیم،  توصیه  کووید  درمان 

الزم است.«
بستری  احتمال  که  کرد  اشاره  این حال، وی  با 
بخش  در  شدن  بستری  و  بیمارستان  در  شدن 
کووید  به  مبتال  مردان  در  ویژه،  مراقبت های 
بیشتر از زنان است. داده های اخیر از 3۸ کشور 
برابر   1.۷ مردان  که  می دهد  نشان  همچنین 
از  ناشی  مرگ  خطر  معرض  در  زنان  از  بیشتر 

کووید هستند.
ویلکاکس گفت: »تعداد زیادی از مطالعات نشان 
داده اند که به نظر می رسد میزان باالتر استروژن 
با شدت کمتر بیماری های عفونی از جمله کووید 

1۹ مرتبط هستند.«
است  شده  انجام  مطالعاتی  »اخیراً  افزود:  وی 
حاوی  داروهای  است  ممکن  می دهد  نشان  که 
ضد  قرص های  و   HRT جمله  از  استروژن، 
محافظتی  اثر  دارای  ترکیبی،  خوراکی  بارداری 

باشند.«
خطر  زنان،  همه  برای  کردند  مشاهده  محققان 
مرگ در مدت شش ماه پس از تشخیص کووید 
به  مبتال  یا  چاق  مسن تر،  که  آنهایی  میان  در 
بیماری های دیگر بودند، بیشتر بود. زنانی که از 
داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده 

می کردند نیز با خطر بیشتر مرگ مواجه بودند.
اما تیم تشخیص داد کسانی که HRT دریافت 

می کنند با خطر بسیار کمتری مواجه هستند.
کرد:  ارائه  را  احتمالی  توضیحات  ویلکاکس 
»تصور می شود که میزان باالتر استروژن ممکن 
باشد.  مرتبط  ایمنی  پاسخ های  افزایش  با  است 
مسئله  این  که  می دهد  نشان  اخیر  تحقیقات 
در  زنان  چرا  که  دهد  توضیح  تا حدی  می تواند 
باالتر  کووید  بادی  آنتی  پاسخ  مردان  با  مقایسه 
و سریع تری دارند.« وی توصیه نمی کند که زنان 
پس از تشخیص کووید، HRT را شروع کنند تا 

محافظت بیشتری دریافت نمایند.

نماینده یزد با اشاره به جراحی اقتصادی دولت:
اگر اکثر مردم عدالت را احساس نکنند، 

این طرح به ضد خود تبدیل می شود
ایرادات  اگر  گفت:  مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
جراحی اقتصادی دولت اصالح نشده و اکثر مردم بوی رفاه و 
عدالت را احساس نکنند، این طرح به ضد خود تبدیل می شود 
و به خصوص مهار نقدینگی و تورم از مواردی است که باید به 

صورت جدی از سوی رئیس جمهور پیگیری شود.
سیدجلیل میرمحمدی میبدی در جلسه علنی روز )سه شنبه، 
3 خرداد ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود

با اشاره به ساماندهی ارز، عنوان کرد: امروز در هرکجا که در 
جمع مردم حاضر می شوم، اگرچه همه اصرار داشته و قبول 
روی  اما  شد  می  انجام  اقتصادی  جراحی  این  باید  که  دارند 
دولت  عملکرد  دارد.  وجود  جدی  انتقادات  آن،  عملکرد  نحوه 
باعث شده بسیاری از افرادی که یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی 
را دریافت می کردند، حذف شده و اطالعات بعضا نادرست و 
متناقضی از دولت در خصوص افراد مستحق دریافت یارانه ارائه 

شده است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی در ادامه با 
بیان اینکه گرانی بسیاری از کاالها که هیچ ربطی به ارز 4۲00 
تومانی نداشت در حال آسیب زدن است، اظهار داشت: اگر این 
ایرادات اصالح نشود و اکثر مردم بوی رفاه و عدالت را احساس 
نکنند، این طرح به ضد خود تبدیل می شود به خصوص مهار 
از  به صورت جدی  باید  از مواردی است که  تورم  نقدینگی و 

سوی رئیس جمهور پیگیری شود.
حوزه  در  که  خوبی  اقدامات  به  اشاره  با  میبدی  میرمحمدی 
وزیر  و  جمهور  رئیس  به  خطاب  افتاد،  اتفاق  نقدینگی  مهار 
حال  در  خصوصی  های  بانک  همچنان  داشت:  بیان  اقتصاد، 
لذا  کنند  نمی  همراهی  دولت  با  و  هستند  نقدینگی  تولید 
بسیار نزدیک است که مجدد مجبور شویم این طرح را جراحی 
اقتصادی جدیدی کنیم از این رو برای ساماندهی بانک های 
خصوصی باید تالش جدی شود. عضو مجمع نمایندگان استان 
جراحی  این  اجرای  در  شما  شجاعت  برای  ما  داد:  ادامه  یزد 
اقتصادی و طرح راهبردی تشکر داریم اما به جزئیات باید توجه 
برطرف  نقدینگی  در حوزه  مردم  ابراقتصادی  که مشکل  شود 
و کنترل شود. وی همچنین خطاب به رئیس جمهور، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد، گفت: یک درصد مالیات 
بر ارزش افزوده طبق قانون، مربوط به تأمین زیرساخت های 
بهداشتی و درمانی کشور است. 1۷ هزار و ۵00 میلیارد تومان 
در سال گذشته به عنوان این یک درصد وصول شده است. این 
موضوع حق الناس است. میرمحمدی میبدی در این خصوص 
ادامه داد: سال گذشته از این مبلغ دریافت شده، تنها 3 هزار 
 14 یعنی حدود  یافت  اختصاص  این حوزه  به  تومان  میلیارد 
و  نشده  تجهیز  و  احداث  بهداشت  خانه  تومان،  میلیارد  هزار 
درمان  حق  پرداختی  همچنین  نشد  تأمین  نیز  آنها  داروی 
بهیاران و پزشکان خانواده روستاها صورت نگرفت پس چرا این 
حق الناس را به گردن خود می اندازید. این پرداختی مربوط 
با  نمایندگان می خواهم  از  است.  ها  زیرساخت  و  به سالمت 
به  جدی  مطالبه  این  تا  کنید  همراهی  بهداشت  کمیسیون 

سرانجام برسد.

پیمانکار اتصال گمرک به سامانه تجارت 
از وظایف خود استنکاف کرده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به جلسه مشترک با وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طبق گزارش 
خاندوزی پیمانکار راه اندازی اتصال گمرک به سامانه تجارت 
علی خضریان  است.  استنکاف کرده  تعهدات خود  به  از عمل 
مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سه شنبه  روز  نشست  توضیح  در 
شورای اسالمی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره 
اتصال گمرک به  اندازی سامانه تجارت و  آخرین وضعیت راه 
گزارش  اساس  بر  گفت:  به خبرنگاران  برگزار شد  سامانه  این 
به  سامانه  این  فعلی  پیمانکار  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت 
دلیل ضعف حقوقی موجود در قرارداد فی مابین نهاد حاکمیتی 
این شرکت که در گذشته منعقد شده از عمل به تعهدات خود 
تاکنون استنکاف کرده و در مقاطعی موانع امنیتی را بر سر راه 
نود  اصل  است. سخنگوی کمیسیون  نموده  ایجاد  این سامانه 
معماری  بررسی های  اساس  بر  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
شبکه و نرم افزار، این سامانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار 
آیین  و  قوانین  اساس  بر  به روز رسانی سریع  امکان  و  نیست 
را  اقتصادی  و  روز گمرک  و همچنین شرایط  نامه های جدید 
ندارد و پیمانکار نیز همکاری الزم را در این زمینه انجام نداده 
و از ارائه پشتیبانی مطلوب سرباز زده است. لذا این مشکالت 
مانع نهایی شدن این سامانه و اتصال همه بخش ها به آن شده 
پیمانکار  این نشست مقرر شد  یادآور شد: در  است. خضریان 
آن  و  کرده  بازطراحی  را  تجارت  سامانه جامع  پروژه  جدیدی 
را ظرف مدت کوتاهی آماده نماید. همچنین جلسه مقرر شد 
با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و پیش بینی های الزم در 
قرار داده فعلی شرکت پشتیبان فعلی را ملزم به تمکین و ارائه 
خدمات کرده تا کشور در مسیر شفافیت و ارائه خدمت دچار 

مشکل نشده و مسیر کار گمرکات با خلل  همراه نشود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ اینجا نمایشگاه خودرو ایران است یا چین؟! 

از محاصره رانت ، انحصار و امضاءهای طالیی:

 معیشت مردم را باید آزاد کنیم
و  معیشت  باید  گفت:امروز  مجلس  رئیس 
اقتصاد مردم را از محاصره بوروکراسی اداری 
حلقه های  انحصار،  بازی،  رانت  رمق،  بی  و 
و  ساز  شفافیت  عدم  و  گیری  تصمیم  بسته 
امضاهای  و  یافته  سازمان  داللی های  کارها، 

طالیی آزاد کنیم.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
امروز )سه شنبه 3  علنی  اسالمی در جلسه 
خرداد( قوه مقننه و در نطق پیش از دستور 
خود، ضمن تبریک و تسلیت شهادت مدافع 
حرم سردار پاسدار شهید حسن صیاد خدایی 
به دست عوامل تروریست استکبار جهانی به 
گفت:این  شهید،  این  خانواده  و  ایران  ملت 
ترور بار دیگر عمق عصبانیت دشمنان مردم 
را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  از  ایران 
نشان داد که مخلصانه امنیت را برای این مرز 

و بوم تأمین کردند.
و  شناسایی  در  تسریع  کرد:  تصریح  وی 
مجازات عامالن و آمران این جنایت خواسته 
و دستگاه های  است  ایران  ملت شریف  آحاد 
مرتبط در این خصوص اقدامات الزم را انجام 

می دهند.
کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
هموطنان  از  تعدادی  باختن  جان  همچنین 
مان در حادثه دلخراش ریزش ساختمان در 
حال احداث در شهر آبادان را به مردم شجاع 
تسلیت  آنان  خانواده های  و  آبادان  شریف  و 
می گویم و برای مصدومان این حادثه شفای 
عاجل و کامل از خداوند متعال مسالت دارم.

مربوطه  دستگاه های  داد:  ادامه  قالیباف 
به  رسیدگی  زمان ضمن  سریع ترین  در  باید 
مصدومان، بررسی دقیق علل وقوع این حادثه 
را در دستور کار قرار دهند و با کلیه مسببین 
برخورد  هر سطحی  در  دلخراش  حادثه  این 

سریع و قاطع صورت گیرد.
مجلس  عمران  کمیسیون  کرد:  عنوان  وی 
با  را  موضوع  این  باید  نیز  اسالمی  شورای 
نماینده  ویژه  به  مجلس  نمایندگان  کمک 

آبادان بررسی کند و گزارش آن را به مجلس 
شورای اسالمی ارائه دهد.

قالیباف با اشاره به اینکه فرا رسیدن سالروز 
و  المقدس  بیت  تاریخی  عملیات  حماسه 
اظهار  می دارم  گرامی  را  آزادسازی خرمشهر 
داشت: جوانانی از جنس شجاعت و غیرت از 
جان شیرین خود گذشتند تا در تاریخ ثبت 
برابر  ایستادگی  توان  قدرتی  هیچ  که  شود 
را  اسالمی  ایران  ملت سرافراز  پوالدین  اراده 
ندارد و به فضل خدا هیچ بن بستی مانع فتح 
نخواهد  ملت  این  روی  پیش  خرمشهرهای 

بود.
بار  خرمشهر  آزادسازی  کرد:  تصریح  وی 
دیگر به ما ثابت کرد اگر خدا باوری و مردم 
باوری با یکدیگر جمع شود، موفقیت حتمی 
مردم  خود  دست  به  الهی  سنت های  است. 
محاصره ها را می شکند و مؤمنان را بر کافران 

پیروز می گرداند.
کرد:  تأکید  مجلس  در  تهران  نماینده 

آزادسازی خرمشهر نشان داد چگونه با عزل 
بنی صدر و برداشته شدن سد مشارکت مردم 
در عملیات ها و باور به امدادهای الهی کاری 
و  شد  ممکن  بود  ناممکن  محاسبات  در  که 
حمایت  مورد  و  مسلح  دندان  تا  دشمنان 
رزمندگان  باور  و  اراده  از  جهانی  قدرت های 

مؤمن ما شکست خوردند.
سازی  آزاد  کرد:  اضافه  مجلس  رئیس 
و  نبود  تاریخی  حادثه  یک  صرفاً  خرمشهر 
درس  یک  انقالبیون  تمام  برای  خرمشهر 
بود که اگر مردم به میدان بیایند و کار را به 
دست بگیرند و به سنت های الهی تکیه کنند، 
مشکالت حل خواهد شد. اگر روزی محاصره 
خرمشهر به یاری خدا و دست جوانان مؤمن، 
موقعیت شناس، فداکار و آگاه این مرز و بوم 
شکست امروز نیز باید معیشت و اقتصاد مردم 
رمق،  بی  و  اداری  بوروکراسی  محاصره  از  را 
تصمیم  بسته  حلقه های  انحصار،  بازی،  رانت 
گیری و عدم شفافیت ساز و کارها، داللی های 

سازمان یافته و امضاهای طالیی آزاد کنیم و 
در مسیر نیز همچون آزادسازی خرمشهر باید 
راه را برای نقش آفرینی جوانان مؤمن، آگاه و 

موقعیت شناس و بااستعداد باز کنیم.
قالیباف اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی 
در این دوره تمام تالش خود را به کار بسته 
است تا رانت بازی در صدور مجوزهای کسب 
و کار را تعطیل کند و صنایع انحصار گرا را 
متحول سازد و شفافیت را از خود آغاز کند و 
به سایر دستگاه ها تسری دهد و ریل گذاری 
الزم برای جهش تولید دانش بنیان و تحول 
برای  الزم  گذاری  ریل  تا  بزند  رقم  را  بانکی 

تحول نظام اقتصادی کشور، عملیاتی شود.
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  گفت:  وی 
کار می برد  به  را  تمام تالش خود  نیز  مسیر 
تا  کند  کمک  خود  وظایف  چارچوب  در  تا 
آزاد  مشکالت  محاصره  از  اقتصاد  خرمشهر 

شود.

کل  بازرسی  سازمان  رئیس  دستور  پی  در 
کشور به بازرس ویژه استان خوزستان مبنی 
بر نظارت بر نحوه امدادرسانی، آواربرداری و 
رسیدگی به وضعیت مصدومان حادثه ریزش 
ساختمان 10 طبقه متروپل آبادان و بررسی 
متخلفین  معرفی  و  موضوع  مختلف  ابعاد 
تیم  اداری،  و  قضایی  مراجع  به  احتمالی 
از بازرسی این استان مامور بررسی  ویژه ای 

موضوع شدند.
 ذبیح اهلل خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور در همان ساعات اولیه ریزش ساختمان 
کل  بازرس  به  آبادان  در  متروپل  طبقه   10
ویژه استان خوزستان، ماموریت داد با حضور 
امدادرسانی،  نحوه  بر  نظارت  و  صحنه  در 
آواربرداری و رسیدگی به وضعیت مصدومان، 
ایمنی  حیث  از  را  حادثه  مختلف  ابعاد 
ساختمان، رعایت اصول شهرسازی و معماری 
و  بررسی  ساز  و  ساخت  مجوزهای  صدور  و 
نسبت به معرفی متخلفین احتمالی به مراجع 
دهد  انجام  را  الزم  اقدامات  اداری  و  قضایی 
که متعاقب این دستور تیم ویژه ای در آبادان 

مستقر شدند.
این  در  خوزستان  استان  ویژه  کل  بازرس 
ریاست  دستور  متعاقب  داد:  توضیح  رابطه 

خصوص  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
استقرار هیات های بازرسی و نظارت مستقیم 
از همان  بر نحوه امدادرسانی و آوار برداری، 
بازرسی  از  ویژه ای  تیم  های  اولیه  لحظات 

استان خوزستان در محل مستقر شدند.
تیم های  اینکه  به  اشاره  با  آقاجری  محمد 
فعالیت  بر  میدانی  صورت  به  بازرسی 
و  امدادرسانی  در  مختلف  دستگاه های 
متاسفانه  گفت:  می کنند،  نظارت  آواربرداری 
نریخته  فرو  که  ساختمان  از  دیگری  بخش 
نیز از پایداری الزم برخوردار نیست به همین 
دلیل آواربرداری از محل باید با ایمنی کامل 

صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تیم ویژه بازرسی برای بررسی 
موضوع و مشخص کردن عامالن این حادثه 
ادامه  شده اند،  مستقر  آبادان  فرمانداری  در 
داد: با توجه به وظیفه قانونی سازمان بازرسی 

ویژه ای  تیم  سازمان،  ریاست  ویژه  دستور  و 
و  مهندسی  نظامات  رعایت  و  ساخت  نحوه 
تا  کرد  خواهد  بررسی  را  شهرسازی  ضوابط 
در صورت مشاهده هرگونه تخلفی موضوع به 

دستگاه های ذی ربط اعالم شود.
بازرس ویژه استان خوزستان با اشاره به حضور 
مدیریت  ستاد  و  تامین  شورای  جلسه  در 
بحران، گفت: عالوه بر این، نحوه صدور مجوز 
نیز  پروژه  این  بر ساخت  نظارت  و همچنین 
بررسی خواهد شد و چنانچه افرادی در این 
دستگاه  به  باشند  کرده  سهل انگاری  رابطه 
شد.  خواهند  معرفی  مراجع  دیگر  یا  قضایی 
وی با اشاره به اینکه چنین حوادثی در استان 
مقصران  باید  و  نیست  قابل قبول  خوزستان 
انسانی این حوادث مشخص شوند، بیان کرد: 
با  مرتبط  دستگاه های  تمام  عملکرد  بررسی 
حادثه، تا مشخص شدن علل این حادثه نیز 

موضوع دیگری است که در دستور کار است.
دستگاه هایی  و  افراد  با  کرد:  تاکید  آقاجری 
که در راستای نظارت بر رعایت استانداردها 
شهرسازی  ضوابط  و  مسکن  ملی  مقررات  و 
به  و  کرده  سهل انگاری  اما  داشته؛  تکلیف 
برخورد  نکرده اند  عمل  خود  ذاتی  وظایف 
از  دیگری  بخش  در  وی  می شود.  قانونی 
سخنان خود با اشاره به نحوه امدادرسانی به 
بازرسی  کرد:  بیان  نیز  این حادثه  مصدومان 
ویژه استان خوزستان بر نحوه درمان و ارائه 
خدمات بیمارستانی به مصدومان این حادثه 
مصدومان  درمان  روند  تا  دارد  نظارت  نیز 
بازرس  شود.  پیگیری  مطلوب  صورت  به 
از  بازدید  به  اشاره  با  خوزستان  استان  ویژه 
عیادت  و  آبادان  بهشتی  شهید  بیمارستان 
معاون  همراه  به  گفت:  سانحه،  مصدومان  از 
دانشگاه علوم پزشکی خوزستان از مصدومان 
در  و  عیادات  بیمارستان  این  در  بستری 
و  گرفتیم  قرار  آن ها  درمانی  فرآیند  جریان 
به خوبی در  بیماران  به  نحوه خدمات رسانی 

حال انجام است.
به گفته وی تمام روند درمان مصدومان این 

حادثه رایگان است.

پنجره  اندازی  راه  جمهور  رییس  اول  معاون 
ملی خدمات دولت هوشمند را باالترین ابزار 
امکان  بهترین  همچنین  و  فساد  با  مقابله 
و  دانست  مردم  بین  در  رضایتمندی  ایجاد 
خدمات  ملی  پنجره  اندازی  راه  کرد:  تاکید 
هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور 
خواهد بود که تاثیر بسزایی در افزایش بهره 
وری و کاهش هزینه های دولت و مردم دارد.

محمد مخبر صبح روز)سه شنبه( در جلسه 
شورای اجرایی فناوری اطالعات تصریح کرد: 
هوشمند  خدمات  ملی  پنجره  اندازی  راه  با 
دستگاه  در  حضور  بدون  و  راحتی  به  مردم 
های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره 
مند میشوند که این مهم می تواند به کاهش 
و  شود  منجر  مردم  انرژی  و  زمان  هزینه، 
خدمات  سازی  یکپارچه  با  حال  عین  در 
خدمات  تمامی  هوشمند،  سامانه  در  دولتی 
دولتی برای مردم به راحتی قابل مشاهده و 

دسترسی است. 
دولت  اندازی  راه  با  کرد:  نشان  خاطر  وی 
هوشمند از امضاهای طالیی و برخی فسادها 
ضمن  و  شود  می  جلوگیری  کاماًل  رانت  و 
و  نظارتی  های  دستگاه  اطالعات،  شفافیت 
مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در 
قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور 

آگاه شوند. 
عزم  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه 
خدمات  ملی  پنجره  سریعتر  چه  هر  اندازی 
تاکید  جاری  سال  پایان  تا  هوشمند  دولت 

ای  فراقوه  موضوع  یک  هوشمند  دولت  کرد: 
توانند  قوا می  است که تمامی دستگاه ها و 
خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه 
وزرای  حضور  با  که  جلسه  این  در  نمایند. 
دادگستری،  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
رفاه  و  کار  تعاون،  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
دبیر  و  مرکزی  بانک  کل  رییس  اجتماعی، 

شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، عیسی 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  پور  زارع 
شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  ارایه  ضمن 
فناوری  اجرایی  شورای  گیری  شکل  روند  و 
اطالعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه 
فناوری و اطالعات در دستگاه های اجرایی و 
دولت  اندازی  راه  گفت:  و  کرد  تاکید  دولتی 

و  سیزدهم  دولت  های  دغدغه  از  هوشمند 
محترم  جمهور  رییس  تاکیدات  همچنین 
بوده است که با اجرای موفقیت آمیز خدمت 
رسانی هوشمند به مردم بسیاری از مشکالت 

دولت و اقشار مختلف حل می شود. 
وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی موظف 
هستند تا پایان نیمه اول سال جاری پنجره 
اندازی  راه  را  خود  هوشمند  خدمات  واحد 
این  تمامی  سازی  یکپارچه  از  پس  تا  کنند 
دولت  خدمات  ملی  پنجره  در  ها  پنجره 
هوشمند، تا پایان سال جاری مردم به راحتی 
به  خود  های  نیازمندی  و  امور  تمام  بتوانند 
مجوزها،  کسب  جمله  از  دولتی  خدمات 
مالیاتی  امور  ها،  نامه  و  ها  ابالغیه  مشاهده 
با  و  راحتی  به  را  دولتی  خدمات  دریافت  و 
صورت  به  رایانه  و  همراه  تلفن  از  استفاده 

شبانه روزی دریافت کنند.
و  قضاییه  قوه  همکاری  با  اینکه  بیان  با  وی 
سایر نهادهای دیگر به زودی تمامی خدمات 
در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت 
برداری  بهره  و  دسترسی  قابل  هوشمند 
های  زیرساخت  گفت:  است،  مردم  برای 
در  بزرگ  اقدام  این  فنی  و  قانونی، اجرایی 
سازی  آسان  عین  در  و  شده  آماده  کشور 
می  دولتی  مدیران  مردم  به  رسانی  خدمت 
به  مدیریتی  داشبورد  یک  طریق  از  توانند 
نیاز  مورد  اطالعات  و  ها  گزارش  تمامی 

دسترسی داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد:

متخلفین احتمالی متروپل آبادان 
به مراجع قضایی و اداری معرفی شوند

معاون اول رئیس جمهور:

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
باالترین ابزار مقابله با فساد است 


