
علت وقوع حادثه متروپل 
به یک شخص معطوف نمی شود

دستگاهها به وظایف خود در  
ایمن سازی ساختمان ها عمل کنند

صفحه )4(صفحه )4(

کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
علت وقوع حادثه متروپل تنها به یک شخص و شرکت خصوصی 
معطوف نمی شود چراکه تمام فرآیندهای ساخت و ساز و عمرانی 
شاکری  اقبال  است.   مشخص  دستورالعمل  و  چهارچوب  دارای 
پستی  انتشار  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 

در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، نوشت: »روز پنجشنبه...

نظارت  لزوم  بر  جمهوری  رییس  دستور  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
موثرتر بر ایمن سازی ساختمان ها گفت: الزم است همه دستگاه ها 
با عمل دقیق به وظیفه خود در ایمن سازی سازه ها، کمک کنند 
تا دیگر شاهد تکرار حوادثی تلخ در کشور نباشیم.  احمد وحیدی 
عصر دوشنبه در کارگروه ایمن سازی ساختمان های پرخطر که با 

حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت....
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50 درصد واحد های صنعتی 
استان غیر فعال است 

مصرف قلیان ، 
دعوت به مرگ جمعی 

تا کنون؛

یک هزار و 131 نفر قربانی 
کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

تشریح   با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
و  کهگیلویه  استان  در  کرونا  وضعیت  آخرین 
تاکنون  کرونا  شیوع  ابتدای  از  گفت:  بویراحمد  
۱۱۳۱ نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد به علت 
ابتال به این بیماری ویروسی جان خود را از دست 
روز   ۱4 اظهارکرد:  گفت:  نژاد  غالم  محمد  دادند. 
و  کهگیلویه  استان  در  کرونا  از  ناشی  فوت  اخیر 
بویراحمد نداشته ایم، همچنین تاکنون ۹۶ هزار نفر 
دانشگاه  سرپرست  اند.  یافته  بهبود  کرونایی  بیمار 
درصد  کرد:  خاطرنشان  یاسوج  پزشکی  علوم 
کشندگی کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد ۹ 

دهم درصد بود، در حالی که این میزان در...

اسلحه  را  تحریم  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
تأکید  و  خواندند  کشورها  مقابل  قدرت ها 
کار  از  را  اسلحه  این  که  چیزی  آن  کردند: 
ظرفیت های  و  نیروها  به  توجه  می اندازد 

درونی است.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی عصر روز )دوشنبه( در دیدار امامعلی 
هیات  و  تاجیکستان  جمهور  رئیس  رحمان 
گسترش  ظرفیت های  کردند:  تأکید  همراه، 
همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف 
با  باید  و  است  کنونی  سطح  از  فراتر  بسیار 
توجه به سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت 
دچار  کشور  دو  روابط  همسایگان،  با  روابط 

تحول اساسی شود.
اشتراکات  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانِی ایران 
و تاجیکستان، دو کشور را همچون خویشاوند 

و برادر خواندند.
رئیس  اقدامات  از  اهلل خامنه ای  آیت  حضرت 
جمهور تاجیکستان در گسترش زبان فارسی 
خارجی  سفر  نخستین  به  اشاره  با  و  تقدیر 
کردند:  تأکید  تاجیکستان  به  رئیسی  آقای 
دولت  اهتمام  نشان دهنده  سفر  این  انجام 
برای گسترش روابط با تاجیکستان است و در 
یک سال گذشته نیز سطح روابط افزایش یافته 

است اما با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد.
ایشان ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی 
تاجیکستان  به  برای کمک  را  ایران  علمی  و 
بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند: 
گسترش  و  ظرفیت ها  این  از  استفاده  برای 
مشترک  کمیسیون  باید  همکاری ها  جدی 
امضاء شده  اسناد  برای همه  به صورت جدی 
مرحله  به  تا  کند  زمان بندی  و  برنامه ریزی 

عملیاتی برسند.
و  ایران  متنوع  اقلیم  اسالمی  انقالب  رهبر 
زمین ها و دشت های پهناور و پیشرفت های 
های  شرکت  و  صنعتی  و  فناوری  و  علمی 
دانش بنیان در ایران و همچنین آب فراوان و 
معادن گسترده در تاجیکستان را زمینه های 

ارتقاء همکاری های مشترک برشمردند...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه 
واحدهای  درصد   ۵۰ اکنون  هم  گفت:  بویراحمد  و 
صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد غیر فعال هستند 
جهت  واحدها  این  الزم  تدابیر  اندیشیدن  با  باید  که 
رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و صادرات 
نشست  دومین  در  نسب”  شهابی  “علی  شوند.  فعال 
شورای برنامه ریزی استان افزود: رشد اقتصادی ۹.۰۷ 
سال  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  برای  درصدی 
این  در  منابعی  و  الزامات  که  پیش بینی شده   ۱4۰۱
خصوص پیش بینی شده است و ان شاءاهلل همه مدیران 

و دستگاه ها باید برای تحقق این مسئله مهم ...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:
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مدیرکل شرکت غله استان خبر داد

خرید تضمینی
 ۱۹ هزار تن گندم

 در کهگیلویه و بویراحمد

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد
خبر داد:

دستگیری سارقان کابل برق
 با ۲1 فقره سرقت در یاسوج

توجه به ظرفیت های درونی 
اسلحه تحریم را از کار می اندازد
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2

در شهرستان دنا در کهگیلویه و بویراحمد؛

منطقه جالله 
فاقد هر نوع امکانات 

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه 
باشد؛ یا اینکه برخالف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری 

با مأمورین خود می تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند.
طی  خرداد(   ۹ )دوشنبه  روز  اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک والدت باسعادت 
فروریختن  غمبار  حادثه  به  دختر،  روز  و  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 
این  در  هم وطنان  از  تعدادی  جانباختن  و  کرد  اشاره  آبادان  در  ساختمان 
حادثه را به مردم خوزستان و بویژه مردم صبور آبادان و خانواده های معزا 
تسلیت گفت و اظهار کرد: امروز تنها خانواده های داغدار، عزادار نیستند بلکه 

همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هیئت اعزامی از طرف دادستانی کل 
کشور و همچنین هیئت اعزامی از جانب دولت و تکلیف کمیسیون عمران 
از  آبادان، بیان داشت: هیئت های اعزامی  ابعاد حادثه  مجلس برای بررسی 
سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی 
و تبادل اطالعات، حادثه آبادان را هر چه سریعتر بصورت همه جانبه، جامع 
، هماهنگ و آسیب شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش 

کامل و جامع ارائه شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد .
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح سه مرحله ای که در بررسی 
حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های اعزامی در 
همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در این قبیل ساختمان ها، 
بصورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می شود؛ 
باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این 
ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده 
بر اساس استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاه های مربوطه و افراد خاصی که 
در این قبیل مسائل باید تصمیم گیری و اظهارنظر می کردند، آیا کار خود را 
انجام داده اند؟ دستگاه هایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰،  درست 
دستگاه های  سایر  و  قضاییه  قوه  شهرسازی،  و  راه  وزارت  مهندسی،  نظام 

مسئول، آیا وظایف و مسئولیت های خود را به درستی انجام داده اند؟
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طی روزهای اخیر پاسخ بسیاری از سواالت 
باال و همچنین مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی 
دقیقتر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع 

شود. 
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظایف ومسئولیت هایی که شهرداری ها 
شروع  اگر  کرد:  تصریح  دارند،  مستحدثات  و  بناها  و  ساختمان ها  قبال  در 
مفاد  برخالف  اینکه  یا  باشد؛  پروانه  اخذ  بدون  ساختمانی،  ساز  و  ساخت 
با مأمورین خود می تواند  پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری 
ساختمانی  اگر  همچنین  کند.  جلوگیری  مزبور  ساختمان  احداث  از  رأساً 
بصورت خالف ساخته شده باشد، شهرداری می تواند موضوع را به کمیسیون 
ماده ۱۰۰ اعالم کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این 
رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می توانند 
صاحب ملک را ملزم به انجام اصالحات الزم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت 
استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می تواند برای تخریب، اقدام 

کند.
در  نظام مهندسی  به وظایف سازمان  اشاره  با  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
قبال ساخت ساختمان ها، اظهار داشت: فردی که می خواهد ساختمانی را 
بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک الزم را ارئه  دهد و 
نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می کند؛ 
مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ چنانچه 
مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که 

باید حسب  اوقات  نظام مهندسی اطالع دهد؛ گاهی  به سازمان  را  موضوع 
مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل 
قبال ساختمان  در  علی ایحال  گیرد؛  مقتضی صورت  برخوردهای  انتظامی، 

فروریخته آبادان نیز باید این مورد نیز با دقت بررسی شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی 
لحاظ  و  اجرا  به  موظف  سایر دستگاه ها  و  الزم االجراست، گفت: شهرداری 
مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند؛ لذا باید بررسی شود که در مورد 
ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همچنین 
دارد،  برعهده  سنگینی  مسئولیت های  مختلف  جهات  از  نیز  پروژه  مجری 
بنابراین باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا 

خیر؟
 ، برای ساختمان ها  کار  پایان  فلسفه صدور  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
تصریح کرد: پایان کار برای این مهم صادر می شود که لحاظ ضوابط و اصول 
امر در شرایطی است که  این  تایید شود؛  ایمنی در ساختمان  و  مهندسی 
برخی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهره برداری رسیده بودند و 
برخی دیگر از طبقات آن در حال ساخت بودند؛ بنابراین طبیعی است که 
ساختمان مزبور پایان کار نداشته است؛ آیا این ساختمان اِشکال و ایرادی 

داشته که پایان کار نداشته است؟ علی ایحال این مسائل و مشابهات آن باید 
اعزامی به دقت و بصورت آسیب شناسانه مورد بررسی  از سوی هیئت های 

قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود. 
وی ادامه داد: دو اصالحیه در مورد ساختمان فروریخته آبادان وجود داشته؛ 
بدین معنا که اول پروانه برای طبقات مشخص صادر شده و سپس دوبار، 
طبقاتی اضافه شده است؛ سؤال این است که آیا این طبقات اضافه شده با 
فونداسیون اصلی، سازه پیش بینی شده و نقشه ارائه شده به نظام مهندسی 
و شهرداری سازگار بوده است؟ آیا فونداسیون و زیرساخت ساختمان مزبور 
توان آن طبقات اضافی را داشته است؟ اینها مسائلی است که باید مورد توجه 

و بررسی قرار گیرد.  
از  بهره برداری  و  ساخت  از  پس  آیا  کرد:  اظهار  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
ساختمان، آثار و نشانه هایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است؟ دستگاه های 
مهندسی  نظام  سازمان  داده اند؟  انجام  اقداماتی  چه  راستا  این  در  مسئول 
می گوید در این خصوص نامه زده  است؛ آیا صرف نامه کافی بوده است؟ آیا 
این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است، تذکر داده؟ 
آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا خیر؟ اینها مسائل دیگری 

است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مرحله پساحادثه اشاره کرد و گفت: یکی از 
وظایف اولیه پس از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، تشکیل ستاد بحران در 
صورت لزوم به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است؛ همچنین عاجل ترین 
به  امکانات و تجهیزات جهت کمک  به کارگیری همه  این مرحله،  کار در 
کسانی است که زیر آوار مانده اند؛ ممکن است اقدامات جانبی دیگری نیز 

الزم باشد؛ اگر کسی در این قسمت ها کوتاهی کرد، چه باید کرد؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله اطالع رسانی صحیح در 
رابطه با حوادثی نظیر حادثه آبادان، اظهار داشت: اطالع رسانی حوادثی نظیر 
حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهاب آفرینی باشد؛ چرا 
که این التهاب آفرینی ها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیم گیران 
مشکل می کند و برای مردم و و خانواده های داغدار دردسر و گرفتاری ایجاد 

می کند.
محسنی اژه ای در ادامه با جمع بندی مراحلی که هیئت های اعزامی از قوای 
کنند، گفت:  لحاظ  باید  آبادان  به حادثه  و رسیدگی  بررسی  برای  مختلف 
آبادان)  و مجرمین حادثه  تعقیب متخلفین  برای  نه صرفاً  فوق الذکر  موارد 
که این مهم هم حتما باید با جدیت انجام شود(، بلکه برای آسیب شناسی 
جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه باید بصورت همه جانبه و دقیق لحاظ 
شود تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده گردد؛ هیئت اعزامی 
تکمیل هر  به  از دیگران  اطالعات  اخذ  با  نیز  لحاظ حقوقی  از  قضائیه  قوه 
چه سریعتر گزارش مبادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به 

فراخور موضوع صورت گیرد. 
و  دستگاه  هر  جرم  و  تخلف  چنانچه  اینکه  بر  تاکید  با  قضاییه  قوه  رئیس 
فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون 
مالحظه واغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت 
قائل شدن میان جرم و  تفکیک  از حیث  برای مردم  تبیین موضوع  مقوله 

تخلف اشاره کرد و گفت: باید درخصوص حوادثی نظیر حادثه آبادان، موضوع 
را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است، تبیین 
کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم 
شدن مردم است، مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت 

گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛
از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کامال متفاوت است.

قوانین  از  برخی  داده شد  تذکر  قبال هم  که  همانطور  متاسفانه  افزود:  وی 
درخصوص برخی از تخلفات در این حوزه، پاسخگوی مقتضیات و توقعات 
و  مقررات   ، قانون  اصالح  به  اقدام  که  شود  آسیب شناسی  باید  لذا  نیست 

روش ها شود.
اشاره  با  قضاییه  قوه  عالی  شورای  امروز  نشست  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک، توصیه هایی را درخصوص 
طبقه بندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی 
زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به 

رئیس سازمان زندان ها صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران نیز 
از زندانیانی که مدعی بالتکلیفی خود در  دستور داد که پرونده آن دسته 
ندامتگاه هستند را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه به حکم 
این خصوص صورت  در  نیز  را  نقص  گرفته شده، رسیدگی های الزم  آنها 

دهند.
رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر 
شده؛ توصیه دیگر رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئوالن امر، بویژه رئیس 
کل دادگستری استان تهران بود؛ رئیس قوه قضاییه در این خصوص تاکید 
کرد: تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پرونده های 
از  دسته  آن  تکلیف  تعیین  درخصوص  و  دهید  خرج  به  اهتمام  قصاص 
نه  و  می دهند  رضایت  نه  آنها،  پرونده  دم  اولیای  که  قصاص  به  محکومان 
اجرای حکم را تعقیب می کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده 4۲۹ 

و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید.
رئیس دستگاه قضا در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز شورای 
عالی قوه قضاییه با اشاره به حضورش در جمع نمازگراران شهرستان پیشوا 
و استماع دغدغه ها و مشکالت آنها، به رئیس کل دادگستری استان تهران 
دستور داد که نسبت به تجهیز و توازن بخشی به امکانات در دادگستری و 

دادستانی این شهرستان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
والمسلمین  حجت االسالم  قضائیه،  قوه  عالی  شورای  جلسه  دوم  بخش  در 
محسنی اژه ای با قدردانی از رئیس سازمان زندان ها به واسطه مطلوب بودن 
شرایط در زندان زنان قرچک از جمله شرایط فیزیکی و خدمات رسانی به 
مددجویان اظهار داشت: وضعیت عمومی زندان تقریبا مساعد بود و مشکالت 
زندانیان نیز به مسائل قضایی مرتبط بود از جمله اینکه باید مقدمات الزم 
جمله  از  شرایط  واجد  محکومان  قبال  در  الکترونیکی  پابند  تجویز  برای 
جسمانی  محدودیت های  دارای  یا  و  دارند  مالی  محکومیت  که  زندانیانی 

هستند، فراهم شود.
نیز  قضائیه  قوه  اختالف  حل  توسعه  مرکز  رئیس  صادقی  حجت االسالم 
والمسلمین  هفته گذشته حجت االسالم  به سخنان  اشاره  با  این جلسه  در 
شعب  ایجاد  برای  قضا  دستگاه  آمادگی  اعالم  با  رابطه  در  اژه ای  محسنی 
طی  گفت:  شهرداری ها،  امور  مخصوص  اختالف  حل  شوراهای  تخصصی 
اختالف مخصوص  تشکیل شوراهای حل  برای  تهران  به شهرداری  نامه ای 
بود،  امور شهرداری ها که حتما مفید و تسهیل کننده مسائل مردم خواهد 

اعالم آمادگی کردیم.

رئیس قوه قضاییه:

شهرداری می تواند 
رأسًا از ساخت و ساز بدون پروانه جلوگیری کند

3
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

طرح توسعه کارخانه سیمان “مارگون” را 
حمایت می کنیم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با طرح توسعه کارخانه 
سیمان مارگون، احداث کارخانه جدید دیگر و ایجاد شرکت 
ترابری سنگین این کارخانه موافقت می کنیم و سرمایه گذار 

مورد حمایت جدی قرار می گیرد.
حضور  با  استان  اقتصادی  کارگروه  در  احمدزاده  سیدعلی 
این  جدید  فاز  متقاضی  و  مارگون  سیمان  کارخانه  مالک 
و  جدید  کارخانه  ایجاد  برای  شرایط  همه  افزود:  کارخانه، 

توسعه این کارخانه فراهم می شود.
وی دستور الزم برای رفع مشکالت و تامین آب که یکی از 

مشکالت کارخانه سیمان مارگون بود را صادر کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به دستگاه های اجرایی استان 
و  جدید  کارخانه  احداث  برای  را  الزم  شرایط  کرد:  تاکید 
ترابری  مجتمع  ایجاد  و  مارگون  سیمان  تولید  دوم  یا خط 
در  بزرگ  طرح  این  گذاری  سرمایه  متقاضی  که  سنگین 

استان است را فراهم کنند.
احمدزاده به رفع مشکالت احتمالی معارض و تامین معدن 
و  کرد  اشاره  منطقه  در  کارخانه  این  برای  گچ  و  سیلیس 
ادامه داد: آب منطقه ای، شهرک های صنعتی، منابع طبیعی، 
محیط زیست و صنعت معدن و تجارت، برق و گاز از طرح ها 

و برنامه های این سرمایه گذار حمایت کنند.
وی بر تامین امنیت کامل برای سرمایه گذار کارخانه سیمان 
مارگون تاکید و خاطرنشان کرد: یکی از طرح های بزرگ و 
اساسی این کارخانه راه اندازی شرکت حمل و نقل و خرید 
ناوگان جدید توسط سرمایه گذار است که این مهم در ایجاد 

اشتغال و توسعه شهرستان مارگون تاثیرگذار خواهد بود.
در  کارخانه  این  اظهار کرد:  بویراحمد  و  استاندار کهگیلویه 
حال حاضر ۱۸۶ نفر اشتغالزایی پایدار در منطقه ایجاد کرده 
ترابری  مجتمع  ایجاد  و   ۲ شماره  کارخانه  اندازی  راه  با  و 

سنگین این تعداد اشتغال قطعا چند برابر می شود.

دستگیری سارقان کابل برق با ۲1 فقره 
سرقت در یاسوج

نفر   ۳ دستگیری  از  بویراحمد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سارق کابل های برق با اعتراف به ۲۱ فقره سرقت در این 

شهرستان خبر داد.
خبر  این  جزئیات  بیان  در  بازیان”  کرم  “علی  سرهنگ 
اظهارکرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح 
شهرستان بویراحمد، موضوع با هماهنگی مرجع قضائی در 

دستور کار ماموران کالنتری ۱۲ این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات پلیسی گسترده و 
با تالش شبانه روزی و ۳ نفر سارق را شناسایی و دستگیری 

کردند.
به ۲۱  اولیه  های  بازجویی  در  متهمان  کرد:  تصریح  بازیان 
فقره سرقت کابل های برق در حوزه استحفاظی شهرستان 

بویراحمد اعتراف کردند.
کرد:  بیان  پایان  در  بویراحمد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مرجع قانونی معرفی  و روانه زندان شدند.

مدیرعامل آب منطقه ای :

یک هزار و 1۷۹ چاه غیرمجاز
 در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
از سال ۱۳۸4 تاکنون یک هزار و ۱۷۹ حلقه چاه غیرمجاز 
استان شناسایی  تخلیه ۶۵ میلیون متر مکعب در  با حجم 

شده است.
آرش مصلح اظهار داشت: در این مدت  4۸۶ حلقه چاه غیر 
مجاز در کهگیلویه و بویراحمد پر و مسلوب المنفعه شده که 

۷۲ مورد آن مربوط به سال ۱4۰۰ است.
وی عنوان کرد: پلمب چاه های آب غیرمجاز با هدف کاهش 

افت سفره های زیرزمینی انجام می شود.
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  غیرمجاز  چاه   ۱۷۹ و  هزار  یک 

شناسایی شد
بویراحمد  و  کهگیلویه  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
برای  استان  در  مجاز  های  چاه  کل  تعداد  کرد:  تصریح 
و کشاورزی ۲هزار  آشامیدنی،صنعت  مصارف شامل  تمامی 
و۸۲۷حلقه  است. وی ادامه داد: دشت باشت، امامزاده جعفر، 
از جمله دشت  یاسوج  و  لیشتر، کالچو، دهدشت، دشتروم 

های مهم کهگیلویه و بویراحمد هستند.
مجاز  های  چاه  از  اضافه  برداشت  میزان  کرد:  تاکید  مصلح 
شده  برآورد  مکعب  متر  هزار   ۹۸۰ گذشته  سال  در  استان 

است.
استان  سطح  در  کشاورزی  حوزه  برداران  بهره  همه  از  وی 
تعامل  و  مناسب  کشت  الگوی  رعایت  بر  عالوه  تا  خواست 
و  رویه  بی  برداشت  هرگونه  از  ای،  منطقه  آب  شرکت  با 

غیرمجاز، بویژه از منابع زیرزمینی خودداری کنند.
و  مساحت  درصد  یک  بودن  دارا  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
برخورداری  علت  به  ایران  غربی  جنوب  در  کشور  جمعیت 
روان  از  درصد   ۱۰ از  بیش  مساعد  هوایی  و  آب  شرایط  از 
آب های کشور معادل ۱۰ میلیارد متر مکعب آب را به خود 

اختصاص داده است.

مدیرکل شرکت غله استان خبر داد

خرید تضمینی 1۹ هزار تن گندم
 در کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  مدیرکل 
 ۲۰ از  استان  در  گندم  تضمینی  خرید  گفت:  بویراحمد  و 
اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون حدود ۱۹ هزار 

تن گندم خریداری شده است.
تضمینی  خرید  اینکه  بیان  با   ، کیش”  صداقت  “ابوالحسن 
گندم از کشاورزان در استان از ۲۰ اردیبهشت ماه شروع شده 
و تاکنون ۱۹ هزار تن گندم خریداری شده، افزود: این میزان 

در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ هزار و ۳۰۰ تن بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان خرید گندم مربوط به 
اظهار کرد:  بوده،  با ۶ هزار و ۵۳۰ تن  شهرستان گچساران 
بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان امسال برآورد 
می شود میزان خرید گندم در استان به حدود ۳۷ هزار تن 

برسد. 
و  استان کهگیلویه  بازرگانی  غله و خدمات  مدیرکل شرکت 
استان  در  گندم  خرید  مرکز   ۹ اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد 
در  گندم  خرید  کرد:  عنوان  است،  شده  گرفته  نظر  در 
شهرستان های گرمسیری استان تا تیرماه و در شهرستان های 

سردسیری تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
آمادگی  از  از زحمات کشاورزان  صداقت کیش ضمن تشکر 
برای خرید کیلو به کیلو محصوالت کشاورزان خبر داد و بیان 
کرد: تاکنون قریب به ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از پول 
کشاورزان  مطالبات  واریز  پیگیر  و  شده  پرداخت  کشاورزان 

هستیم تا ان شاءاهلل بزودی واریز شوند.

تا کنون؛

یک هزار و 131 نفر قربانی کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد

آخرین  تشریح   با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
از  گفت:  بویراحمد   و  کهگیلویه  استان  در  کرونا  وضعیت 
کهگیلویه  استان  در  نفر  تاکنون ۱۱۳۱  کرونا  شیوع  ابتدای 
و بویراحمد به علت ابتال به این بیماری ویروسی جان خود 

را از دست دادند.
محمد غالم نژاد گفت: اظهارکرد: ۱4 روز اخیر فوت ناشی از 
نداشته ایم، همچنین  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  کرونا 

تاکنون ۹۶ هزار نفر بیمار کرونایی بهبود یافته اند.
کرد:  خاطرنشان  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
درصد کشندگی کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد ۹ دهم 
درصد بود، در حالی که این میزان در کشور یک و ۹ دهم 

درصد بوده است.
استان  در  واکسیناسیون  وضعیت  درخصوص  نژاد  غالم 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۹۱ درصد مردم این استان 
نوبت اول، ۸۳ درصد نوبت دوم و 4۰ درصد نوبت سوم واکسن 

کرونا را تزریق کرده اند.
وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ۶۵4 هزار نفر از 
مردم استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه سرپایی به مراکز 

درمانی دولتی استان داشته اند.
از زمان  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد: 
مبتالی  نفر  هزار   ۱۲۳ تاکنون  ویروسی  بیماری  این  شیوع 
کرونایی در استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است.

استان  کرونایی  بندی  رنگ  آخرین  خصوص  در  نژاد  غالم 
اکنون شهرستان های  بیان کرد: هم  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مابقی  و  کرونایی  آبی  وضعیت  در  گچساران  و  کهگیلویه 
چرام،  بهمئی،  لنده،  دنا،  بویراحمد،  استان)  های  شهرستان 

باشت و مارگون( در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

مدیران گچساران برای جذب 
اعتبارات عمرانی تالش بیشتری کنند

فرماندار گچساران با اشاره به نزدیک بودن پایان سال مالی در 
پایان تیر ماه گفت: مدیران دستگاه های اجرایی برای جذب 
اعتبارات طرح های عمرانی سال مالی جاری تالش بیشتری 

داشته باشند.
روان بخش دیهیم خوب در نشست بررسی طرح های عمرانی 
میلیارد   ۱۸۵ جاری  مالی  سال  که  داشت:  اظهار  گچساران 
تومان اعتبار از محل بودجه های مالی مختلف برای تکمیل 

طرح های عمرانی این شهرستان پیش بینی شده بود.
اعتبارات  از  ۸۵درصد  کرد:  بیان  مبلغ  به  اشاره  بدون  وی 
منابع  اعتبارات  از  درصد  نفت،۳۰  بودجه  درصد  استانی،۳۰ 
مالیات و ۲۵درصد از بودجه پیش بینی شده از محل توازن 

گچساران در سال مالی جاری اختصاص یافت.
در حوزه  عمرانی  کرد: ۳۰۰ طرح  تاکید  فرماندار گچساران 
های  زیرساخت  و  فرهنگی  ورزش،  آب،  کشاورزی،  های 

بهداشتی در این شهرستان در حال اجراست.
دیهیم خوب عنوان کرد: تکمیل این طرح ها نقش مهمی در 
افزایش رفاه عمومی و ارتقای بهره وری بهتر از ظرفیت های 

این شهرستان دارد.
تنها  امسال  گفت:  نشست  این  در  نیز  دوگنبدان  شهردار  
۲4درصد از اعتبارات پیش بینی شده برای  توسعه زیرساخت 

های رفاهی در این شهر اختصاص یافته است.
و  میلیارد   ۲۷ جاری  مالی  سال  در  افزود:  قشقایی  رضا 
شهری  های  زیرساخت  توسعه  برای  تومان  میلیون   ۳۰۰
دوگنبدان پیش بینی شده بود که ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
برای  اعتبار  این میزان  بیان کرد:  تومان آن جذب شد. وی 
محله  های  سبز،پارک  فضای  مانند  هایی  زیرساخت  توسعه 
سالمت،آسفالت  بهداشتی،جاده  های  سرویس  ای،نمازخانه، 
اینکه  بیان  با  قشقایی  است.  شده  هزینه  گذاری  جدول  و 
اساسی  نیازهای  از  دوگنبدان  شهر  های  ورودی  ساماندهی 
این شهر است و برخی طرح ها نیز بر زمین مانده از مسووالن 
خواست تا در کمیته برنامه ریزی امسال نسبت به پیش بینی 

اعتبارات بیشتری برای شهرداری دوگنبدان اقدام شود.
در  نیز  گچساران  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  اداره  رییس 
این نشست از اجرای ۵۰ هزار متر مکعب آسفالت در مناطق 
روستایی این شهرستان خبر داد. راغ پور تاکید کرد: آسفالت 
۷۰ هزار متر مکعب از معابر روستایی گچساران نیز در دستور 
کار است. وی مجموع اعتبارات توسعه روستایی گچساران در 
سال مالی جاری را ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برآورد 
اعتبار  این  از  تومان  و 4۰۰میلیون  میلیارد  افزود:۱۰  و  کرد 

اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان دنا گفت: منطقه جالله 
این شهرستان فاقد هرگونه امکانات است.

استاندار  بازدید  در  زاده  درخشان  کورش 
نماینده  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از  مارگون  و  دنا  بویراحمد،  شهرستانهای 
منطقه جالله از توابع شهرستان دنا افزود: 
منطقه جالله دارای پنج پاره ده با جمعیت 
۲۵۰ تا ۳۰۰ خانوار است که در گذشته 
بدلیل  اما  داشته  هزار خانوار  بر یک  بالغ 
شهرستانهای  و  استانها  به  امکانات  نبود 

همجوار مهاجرت کردند.
هرگونه  فاقد  منطقه  این  اظهارکرد:  وی 
آنها  مشکل  مهمترین  که  است  امکانات 
در  و  است  مناسب  ارتباطی  جاده  نبود 
بارش  های  بارش  علت  به  زمستان  فصل 
باران و برف به مدت ۶ماه جاده ارتباطی و 

مسدود می شود.
فرماندار شهرستان دنا با بیان اینکه منطقه 
جالله فاقد اینترنت و ارتباط تلفنی است، 
خاطرنشان کرد: این منطقه پوشش شبکه 
های تلویزیونی را ندارد که به همین دلیل 

مردم به استفاده از ماهواره روی آوردند.
منطقه  این  کرد:  تصریح  زاده  درخشان 
دارد  مشکالتی  نیز  بهداشت  خصوص  در 
باردار  مادران  انتقال  برای  اینکه  از جمله 
مشکل  با  درمانی  مراکز  آرین  نزدیک  به 
جدی مواجه هستند؛ انتظار می رود در این 

زمینه ای چاره اندیشی شود.
وی با اشاره به مشکل آب شرب به منطقه 
منطقه  این  آب  شبکه  داد:  ادامه  جالله 
قدیمی و فرسوده است که در این زمینه 

نیز باید اقداماتی الزم انجام شود.
فرماندار شهرستان دنا با اشاره به مشکالت 
ناشی از اعداد سد خرسان ۳ در باالدست 
در  محمودی  سادات  و  جالله  منطقه 
 ۳ خرسان  سد  کرد:  تاکید  شهرستان 
احداث  است  قرار  و  شده  کارگاه  تجهیز 
شود اما نه هیچ گونه بهره وری برای مردم 
این منطقه و استان کهگیلویه و بویراحمد 
ندارد بلکه مشکالتی را برای مردم منطقه 

ایجاد کرده است.
منطقه  مردم  کرد:  عنوان  زاده  درخشان 
مواجه  نیز  کشاورزی  مشکالت  با  جالله 
رودخانه  عبور  به  توجه  با  که  هستند 
منطقه  کشاورزی  اراضی  کنار  از  خرسان 
از  نکردن  استفاده  بر  و  منطقه  مردم 
داریم  انتظار  خدادادی  نعمت  و  آب  این 
این  مردم  تا  شود  اندیشیده  تدابیری 
برای  رودخانه  آب  از  بتوانند  منطقه 

کشاورزی خود استفاده کنند.
از  مشکل  یک  سالی  اگر  داد:  ادامه  وی 
هم  شد  می  و  جالله  منطقه  مشکالت 

اکنون منطقه هیچ مشکلی نداشت.
برای  کرد:  بیان  دنا  شهرستان  فرماندار 

منطقه  روستاهای  از  برخی  مردم  عبور 
جالله قرار است یک پل بر روی رودخانه 
خرسان احداث و ساخته شود که نیاز به 

تسریع در ساخت این پروژه است.

نبود جاده ارتباطی، جان مادران و 
نوزادان منطقه “جالله “ را تهدید 

می کند
بویراحمد  شهرستان های  مردم  نماینده 
اسالمی  در مجلس شورای  مارگون  و  دنا 
نیز گفت: نبود جاده ارتباطی جان مادران 
و نوزادان منطقه جالله را تهدید می کند 
مادران  فوت  به  منجر  مساله  این  بعضاً  و 

باردار می شود.
مهدی روشنفکر افزود: جاده مواصالتی و 
دسترسی منطقه جالله و آب شرب منطقه 

در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.
وی اظهارکرد: به علت نبود جاده ارتباطی 
جان مادران و نوزادان آنها تهدید می شود 
مادران  فوت  به  منجر  مساله  این  بعضاً  و 

باردار می شود.
بویراحمد  شهرستان های  مردم  نماینده 
اسالمی  در مجلس شورای  مارگون  و  دنا 
اساسی  نیازهای  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
پوشش  و  اینترنت  تلفنی  ارتباطات  مردم 
مردم  متاسفانه  که  است  تلویزیونی 
پوشش  عدم  بعلت  محروم  منطقه  این 

تلویزیونی به ناچار از ماهواره استفاده می 
کنند که این مسأله می تواند آسیب هایی 

را در پی داشته باشد.
افتتاح جاده دسترسی 

منطقه “جالله “ شهرستان دنا
 تا اوایل سال آینده

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این 
جاده  آینده  سال  اوایل  تا  گفت:  بازدید 
دنا  شهرستان  جالله  منطقه  دسترسی 

افتتاح می شود.
این  مردم  افزود:  احمدزاده  علی  سید 
به  ارتباطی  راه  جاده  در خصوص  منطقه 
خصوص در فصل زمستان با سختی های 
برای  الزم  اعتبار  هستند  مواجه  زیادی 
آسفالت، اصالح و بازسازی جاده اختصاص 

داده می شود.
مردم  دسترسی  جاده  اظهارکرد:  وی 
منطقه جالله چند ماه از سال قطع است 
که تالش داریم تا اوایل سال آینده جاده 
افتتاح  منطقه  این  مردم  نیاز  مورد  پل  و 
در  همچنین  برسد.  برداری  بهره  به  و 
برنامه داریم که با تالش رهداران و تدابیر 
اندیشیده شده در فصل سرما و بارش های 
امسال نگذاریم راه منطقه جالله به علت 

بارش باران و برف مسدود شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
کمبود آب برای عشایر و دام آنها در سطح 
سیار  تانکر   ۱۵ کرد:  خاطرنشان  استان 
نظر  در  عشایر  و  آبرسانی  برای  آبرسانی 
گرفته شده است که امیدواریم این مشکل 

کمتر شود.
احمد زاده با بیان اینکه ۲۰ میلیارد تومان 
جهت  استان  سیمای  و  صدا  به  اعتبار 
استان اختصاص داده شده  پوشش کامل 
آینده  روز  چند  طی  کرد:  تاکید  است، 
پوشش شبکه تلویزیونی در منطقه جالله 
رفع می شود و تا یک ماه آینده نیز آنتن 
دهی موبایل و اینترنت این منطقه برقرار 

می شود.
وی ادامه داد: گازرسانی به منطقه جالله 
کامل می شود و مردم منطقه از نعمت گاز 
در  مسئله  این  و  شد  خواهند  برخوردار 

دستور کار مسئوالن استان قرار دارد.
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار   
از  ناشی  شده  ایجاد  مشکالت  خصوص 
آن در منطقه سادات محمودی و جاللی 
و  کهگیلویه  استان  در  دنا  شهرستان 
ساخت  برای  اینکه  کرد:  اظهار  بویراحمد 
چه  استان  مردم  برای   ”۳ “خرسان  سد 
به  و  احصا  آورد؛  می  وجود  به  مشکالتی 

وزارت نیرو ارسال شود.

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هم  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
صنعتی  واحدهای  درصد   ۵۰ اکنون 
فعال  غیر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
الزم  تدابیر  اندیشیدن  با  باید  که  هستند 
ایجاد  اقتصادی،  رشد  جهت  واحدها  این 
فعال  صادرات  و  تولید  افزایش  اشتغال، 

شوند.
نشست  دومین  در  نسب”  شهابی  “علی 
رشد  افزود:  استان  برنامه ریزی  شورای 
استان  برای  درصدی   ۹.۰۷ اقتصادی 
 ۱4۰۱ سال  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
منابعی  و  الزامات  که  شده  پیش بینی 
و  است  شده  پیش بینی  خصوص  این  در 
باید  دستگاه ها  و  مدیران  همه  ان شاءاهلل 
کار  پای  مهم  مسئله  این  تحقق  برای 

بیایند.
وی اظهارکرد: در سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری 
استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰.۹ درصد 
بوده که در سال ۱4۰۰ این میزان به ۹.۱ 
روزی  امیدواریم  و  است  رسیده  درصد 

برسد که در استان بیکار نداشته باشیم.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
ضریب  است  قرار   ۱4۰۱ سال  طی  کرد: 
جینی استان کهگیلویه و بویراحمد حدود 
درصد   ۳۵ صورت  به  است  درصد   4۰

برسد.
ناخالص  تولید  کرد:  تصریح  نسب  شهابی 
کهگیلویه  استان  پی(  دی  جی  داخلی) 

نیم  نفت  کردن  لحاظ  بدون  بویراحمد  و 
درصد و با در نظر گرفتن نفت یک و نیم 

درصد است.
ضعف  استان  این  در  داد:  ادامه  وی 

توزیع  و  داریم  ارتباطی  زیرساخت های 
به طوری که  دارد  وجود  جمعیت  متوازن 
شهر یاسوج مرکز استان از مهاجرپذیرترین 
دیگر  نقاط  برخی  اما  است  کشور  شهر 

استان مهاجر فرست هستند.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بویراحمد عنوان کرد:  و  استان کهگیلویه 
باال  استان  این  دیگر  مشکالت  از  یکی 
که  بانکی  منابع  به  نسبت  مصارف  بودن 

باید منابع بانکی استان تقویت شود.
 ۵۰ اکنون  هم  کرد:  تاکید  نسب  شهابی 
درصد واحدهای صنعتی استان کهگیلویه 
با  باید  که  فعال هستند  غیر  بویراحمد  و 
واحدها جهت  این  تدابیر الزم  اندیشیدن 
افزایش  اشتغال،  ایجاد  اقتصادی،  رشد 

تولید و صادرات فعال شوند.
در  گچ  معدن  بزرگترین  کرد:  بیان  وی 
دارد  وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 

اما متاسفانه کارخانه گچ نداریم.
سازمان  رئیس  پور،  معتمدی  علی  سید 
و  کهگیلویه  استان  کشاورزی  جهاد 
کل  گفت  نشست  این  در  نیز  بویراحمد 
استان  در  پرداخت شده  بانکی  تسهیالت 
کهگیلویه و بویراحمد برابر جمعیت استان 
است در حالیکه بیکاری و افراد جویای کار 

در حد سالهای قبل وجود دارد.
به  تولید  هنوز  وجود  این  با  افزود:  وی 
اندازه نیاز مردم استان نشده است و این 

تولیدات منجر به صادراتی نشده اند.
۱۵.۲هکتار  اظهارکرد:  پور  معتمدی 
سطح  در  تزئینی  گل  و  رز  گل  گلخانه 
دارد  وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 

که قابلیت صادرات دارند.

در شهرستان دنا در کهگیلویه و بویراحمد؛

منطقه جالله فاقد هر نوع امکانات 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

50 درصد واحدهای صنعتی
 کهگیلویه و بویراحمد غیرفعال هستند

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
و  فراهم شدن شرایط جوجه ریزی  از  بویراحمد 

تولید پرورش دهندگان مرغ گوشتی خبر داد.
سید علی معتمدی پور در جمع خبرنگاران بسته 
تشریح  را  گوشتی  مرغ  تولیدکنندگان  مشوقی 
کرد و اظهار داشت: تولیدکنندگان مرغ گوشتی 
هیچ نگرانی بابت تولیدات خود نداشته باشند و 
مطمئن باشند که همه مازاد تولید آن ها از سوی 
شرکت پشتیبانی امور دام خریداری خواهد شد 
تا به عنوان یک ذخیره استراتژیک هر وقت نیاز 

باشد به بازار تزریق شود تا مصرف کنندگان نیز 
نگران کمبود گوشت مرغ نباشند.

در  مرغداران  با  قرارداد  عقد  از  همچنین  وی 
قراردادی  خرید  عنوان  به  پرورش  دوره  پایان 
خبر داد و افزود: با این دو بسته تشویقی هیچ 
محصوالت  بازاریابی  نگران  نباید  تولیدکننده ای 

خود باشند.
تسهیالت  همچنین  افزود:  معتمدی پور 
مرغداران  همه  برای  نهاده  خرید  ارزان قیمت 
پیش بینی شده و بانک کشاورزی پای کار است و 
حتی در روزهای تعطیل نیز آماده ارائه خدمات 

به تولیدکنندگان است.
و  کهگیلویه  غذایی  امنیت  قرارگاه  فرمانده 
جهاد  برای  تولید  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
بر  است، گفت: عالوه  اصل مهم  کشاورزی یک 

آنکه نهاده مورد نیاز مرغداران تا ۲۱ اردیبهشت 
نهاده ها  این  شده،  تامین  قبل  قیمت  همان  با 
بدون محدودیت و با ارز نیمایی به روز در سامانه 
نگرانی  هیچ  جای  و  می شود  بارگزاری  بازارگاه 
تولیدکنندگان  کنار  در  وجود  همه  با  و  نیست 

خواهیم بود.
بیش  بخواهد  که  مرغداری  هر  داد:  ادامه  وی 
از ظرفیت اسمی خود، جوجه ریزی کند، مجوز 
الزم صادر می شود و همکاران من در دامپزشکی 

نیز در این زمینه همکاری خواهند کرد.
و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
قراردادی  بر خرید  عالوه  کرد:  اضافه  بویراحمد 
محصول نهایی مرغداران، شرایط خرید نهاده به 
بازارگاه  سامانه  در  نیز  ماهه   ۲ مدت دار  صورت 
برای  محدودیتی  و  نگرانی  هیچ  تا  شده  فراهم 

جوجه ریزی تولیدکنندگان مرغ گوشتی نباشد.
با  تا  خواست  مرغداران  همه  از  معتمدی پور 
و  هماهنگ  غذایی  امنیت  کالن  سیاست های 
به رسالت  عوامل  کنار دیگر  و در  باشند  همراه 
خطیر خود در حوزه تولید به خوبی عمل کنند.

مانع  رفع  برای  استاندار  با  رایزنی خود  از  وی   
برای  تولیدکنندگان  معوقه  و  برگشتی  چک 
دریافت تسهیالت کم بهره خبر داد و یادآور شد: 
از همه بخشداران، دهیاران، ائمه جمعه، بسیج، 
صمت، تعزیرات و همه همکاران خانواده بزرگ 
جهاد کشاورزی انتظار می رود، در تامین امنیت 
تولیدکنندگان  پای کار و در کنار  غذایی مردم 

باشند.

 مشکل جوجه ریزی
 در کهگیلویه و بویراحمد 

برطرف شد



w w w . o m i d k b . i r3100 سه شنبه  10  خرداد 1401  29   شوال 1443  سال شانزدهم  شماره
عه

جام

متولد فروردین :
 در حال حاضر شما از زندگی خود راضی هستید، ولی هنوز آمادگی 
از  برخی  شما  است  ممکن  حتی  ندارید.  را  چیزی  هر  با  رویارویی 
برنامه های شخصی مهمتان را برای اینکه زمان خالی بیشتری داشته 

باشید به تعویق بیندازید. 
متولد اردیبهشت :

 باوجود اینکه شما در مورد مسائل عشقی همیشه اهل عمل بوده اید، 
ولی اکنون دوست دارید کمی در محیط های هیجان انگیز قرار بگیرید. 
خوشبختانه ذهن شما بیشتر تجربی عمل کرده است و شما همیشه 

از سیر و سفر کردن در سرزمین رویاها لذت برده اید.
متولد خرداد : 

امروز شما نمی توانید به حرفهای منطقی گوش بدهید و حتی اگر 
های  گزینه  شما  کرد.  نخواهید  را  کار  این  هم  باز  احتماالً  بتوانید، 
بسیار ساده ای برای انتخاب کردن دارید؛ یا به تفریح و شادی کردن 
مشغول شوید و یا سخت کار کنید تا در روزهای دیگر بتوانید تفریح 

کنید. 
متولد تیر : 

در حالیکه بهرام در نشانه شما قرار می گیرد و به شما گرما می بخشد، 
تا چندین هفته بعد به شما انرژی می دهد، شما باید خودتان را برای 
تغییرات بزرگی که در زندگی تان اتفاق افتاده است آماده کنید. اما 
توصیه نمی شود که به خاطر این انرژی های تازه یافت شده خودتان 

را خسته کنید. 
متولد مرداد :

 ممکن است که شما در طول روز بدون دلیل خاصی احساس اضطراب 
و نگرانی داشته باشید. مطمئن باشید که احساسات خود را با منطق و 
برهان تفسیر کرده اید، اما پیدا کردن دلیل منفی بافی خود اهمیت 
بیشتری دارد. درست عمل کردن از شاد بودن مهم تر است، اما قدرت 
و توانایی ای که باعث می شود روزتان تبدیل به روزی پر از انرژی 

های مثبت بشود به واسطه خود شما حاصل می شود.
متولد شهریور : 

اینگونه به نظر می رسد که شما با رفتاری حرفه ای در حال پرداختن 
به مسائل هستید، اما روش ارتباط برقرار کردن شما روشی توأم با 
تظاهر است. مادامی که دیگران فکر کنند شما خیلی گرفتار هستید، 
ترجیح می دهند شما را تنها بگذارند. اما آنقدر هم که به نظر می رسد 
درگیر نیستید و شما بیشتر می خواهید خودتان را از حوادثی که در 

اجتماع، محل کار یا مدرسه می افتد دور نگه دارید.
متولد مهر : 

فکر کردن به اینکه می توانید قدرت کنترل خود را از دست بدهید 
شما را ناراحت می کند، اما شما به حد کافی صبور هستید. نگرانی 
شما عالمت خطری برایتان است، زیرا حتی اگر فکر کنید که همه 
را  زندگی تان  ناخواسته  می توانید  داده اید،  انجام  درست  را  کارها 
پیچیده کنید. به یاد داشته باشید مسأله اصلی برای شما نوع کاری 
که انجام می دهید نیست، بلکه بیشتر مربوط به شور و هیجانی است 

که در حین انجام این کار دارید. 
متولد آبان :

 امروز ممکن است شما از فردی که نظر شما را به خود جلب کرده و 
واقعاً برای مدتی توجه شما را معطوف به خود کرده، الهام بگیرید. این 
کار بسیار مؤثر است برای اینکه اکنون که ماه به نشانه شما بازگشته 
است شما نسبت به همیشه سر حال تر هستید. اما اخیراً توانایی شما 

برای تشخیص دادن کیفیت هرچیزی قوی شده است. 
متولد آذر :

شما  می شود  باعث  حالیکه  در  شما  حقیقت گویی  خصلت  امروز   
چیزهایی  به  را  شما  باشید،  داشته  خود  به  نسبت  خوبی  احساس 
که می خواهید می رساند. حتی اگر شما بین دو تفکر مختلف تردید 
داشته باشید، هر یک از آنها قدرتی جادویی در خود نهفته دارند. به 
جای اینکه درگیر احساسات شوید، توانایی هایتان را باالتر ببرید و به 

جهان اطرافتان عشق بورزید.
متولد دی : 

در روابط خانوادگی خود تا حدودی دچار مشکل شده اید به همین 
ادامه  قدرت  و  توان  دیگر  و  شده اید  غمگین  و  ناراحت  بسیار  دلیل 
کارهای اجتماعی تان را ندارید. شما به خانواده تان بیش از حد اهمیت 
می دهید تا حدی که تمام منافع، هیجانات، خوشبختی های خود را 
به خاطر آنها به هدر داده اید و خود را از تمام آنها محروم کرده اید. 

متولد بهمن : 
شاید االن به دنبال این هستید که تعادل خوبی بین کمیت و کیفیت 
پیدا کنید. ستاره بخت شما تمایل شما را برای این کار زیاد می کند 
و شما تشخیص می دهید که رضایت بیشتر الزاماً آن را بهتر نمی کند. 
این شانسی است که در خانه شما را زده تا از قدرت تشخیص خود 
استفاده کنید و به جای نه گفتن به تفریح به دلیل اینکه االن کار 

دارید، از زندگی، بیشترلذت ببرید.
متولد اسفند :

دنیا  یک  به  را  جزئی  ایده  هر  اما  بکنید  کمکی  توانید  نمی  امروز   
احتمال تبدیل می کنید. شما توانایی خارق العاده ای برای دیدن کل 
گیتی در هر قطعه از خاک آن دارید . با اینکه بیشتر از قبل دارید به 
آن می رسید اما هنوز به هدف خود دست پیدا نکرده اید . اما نگران 
نباشید ، تالش زیاد می تواند فرصتهایی را برای شما بوجود بیاورد و 

منجر به تحقق هدفتان بشود.

3
فال روز 

رئیس انجمن ویروس شناسی ایران آخرین وضعیت 
نباید  گفت:  و  کرد  تشریح  را  کرونا  ویروس  شیوع 

فریب سکوت ویروس کرونا را بخوریم.
شیوع  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  تبرائی  علیجان 
کرونا حساس  به  نسبت  باید  همچنان  گفت:  کرونا 
باشیم، ویروس کرونا همیشه با تغییر همراه است و 

نباید فریب ساکت شدن آن را بخوریم.
وی افزود: بیماری کووید۱۹ در کشورمان به شدت 
گزارشات  اما  شده  پایدار  شرایط  و  یافته  کاهش 
است  آن  از  حاکی  مختلف  کشورهای  از  رسیده 

از کشورها  برخی  در  میر  و  مرگ  و  ابتال  موارد  که 
آمریکا  های  ایالت  برخی  در  و  است  باال  همچنان 
موارد ابتال و آلودگی به این ویروس به بیش از ۶۰  

درصد رسیده است.
کرد:  اضافه  ایران  شناسی  ویروس  انجمن  رئیس 
برخی  که  است  گونه ای  به  شرایط  حاضر  حال  در 
از کشورهایی که در ابتدای شیوع ویروس منحوس 
کردند  عمل  موفق  بیماری  این  کنترل  در  کرونا 
همچنان با موارد ابتال و مرگ و میر ناشی از ویروس 

مواجه هستند.
این  کرونا  ویروس  گردش  اینکه  بیان  با  تبرائی 
نگرانی را ایجاد می کند که این ویروس منحوس به 
طور دائم در حال تغییر باشد، تصریح کرد: حداقل 
باید یک الی دو ماه صبر کنیم تا مشخص شود که 
اندمیک  حالت  به  جامعه  در  کووید۱۹  بیماری  آیا 
درآمده است یا خیر. وی با تاکید بر اینکه همچنان 
باید رعایت مراقبت های بهداشتی به ویژه استفاده از 

ماسک را در دستور کار خود قرار دهیم، متذکر شد: 
باید انتقال احتمالی ویروس را کمتر کنیم تا یک الی 
و  باشیم  داشته  بهتری  خیلی  شرایط  آینده  ماه  دو 
بتوانیم با خیال راحت اعالم کنیم که شرایط شیوع 
کرونا به سمت عادی سازی تغییر کرده است. رئیس 
انجمن ویروس شناسی ایران با بیان اینکه در حال 
حاضر پس از امیکرون سویه جدیدی مشاهده نشد، 
موارد  که  دارد  زیرواریانت هایی  امیکرون  کرد:  بیان 
مختلف از آن معرفی شده اما به دلیل شدت کمتر 
و مرگ و بیمار پایین تر بیماری، محدود مانده است 
ردیف  لحاظ  از  نیز  واریانت  این  در خصوص  گرچه 
حال  در  های جدیدی  بحث  ویروس شناسی  و  ژنی 
کجا  به  که  ماند  منتظر  باید  که  است  گیری  شکل 

ختم می شود.
»بومی«  حالت  بیماری  که  است  مرحله ای  اندمی   
قابل  اما  دارد  وجود  بیماری  یعنی  می کند؛  پیدا 

کنترل است.

جدول

گفتوگو
گفتوگوي»جوان«باهمسرشهيدمحمدابوترابي

ازشهدايجبههمقاومتاسالمي
همسرمپيشبينيکردهبوددرافغانستانشهيدميشود

صغريخيلفرهنگ
شهيدمحمدابوترابيازآندسترزمندههايبدونمرزيبودكهسالهاخارجازكشورمان
مجاهدتكردودرنهايتمزدجهادخودراتيرماه1365گرفتودركشورافغانستانبه
شهادترسيد.زهرهابوترابيهمسرش�هيدمحمدابوترابي،خوداززنانمقاومنسلاول
بعدازانقالباستكهدرتماماينس�الهاياروياورهمسرشهيدشبودوبهنوبهخودش
مجاهدتميكرد.برايآشناييباسيرهومنشش�هيدمحمدابوترابيپايصحبتهاي
همسرشنشستيمتامروريبرزندگيجهادگونهايندوزوجرزمندهوانقالبيداشتهباشيم.

چط�ورش�دك�ه
ازس�نوس�ال
ك�مواردگ�روه
دستمالس�رخها
اص�اًل ش�ديد؟
آش�ناييتانب�ا
اصغ�روصال�ياز

كجاشكلگرفت؟
ما همس��ايه اصغ��ر وصالي بودي��م. در محله 
دوالب، خيابان كرمان، خيابان گلس��تان و. . 
. فقط چند خانه با منزل پدري شهيد وصالي 
فاصله داشتيم. بنابراين از وقتي كه خودم را 
ش��ناختم، اصغر وصالي را هم مي ش��ناختم. 
البته ايشان 15- 14 سالي از من بزرگ تر بود و 
به اصطالح هم دوره هم نبوديم. اما به هرحال 
بچه يك مح��ل بودي��م و خانواده هايمان به 
خوبي همديگر را مي شناختند. بعد از پيروزي 
انقالب و تشكيل س��پاه، خودم در خانه اصغر 
آقا رفتم و از او خواستم من را همراه خودش 
به كردستان ببرد. ايشان هم گفت برو از حاج 
قنبر و فاطمه خانم رضايتنامه بياور. منظورش 
پدر و مادرم بودند. من هم رضايتنامه گرفتم 
و رفتيم پادگان عش��رت آباد. اصغر وصالي و 
گروهش كه به كردس��تان رفتن��د، من هم با 

آنها راهي شدم. 
فعاليتهايانقالبيهمداشتيد؟

استاد و مريد من حاج حسين پارسائيان، برادر 
شهيدم بود. حسين از آن انقالبي هاي سفت و 
سخت بود و از طريق حاج داوود رحماني كه به 
داوود آهنگر شهرت داشت، جذب فعاليت هاي 
انقالبي شده بود. من اعالميه هاي حضرت امام 
را از برادرم مي گرفتم و داخ��ل جورابم قايم 
مي كردم. بعد به همراه بچه محل ها مي برديم و 
پخش مي كرديم. يكبار وقتي مأمورها ريختند 
دستگيرمان كنند، همگي فرار كرديم و داخل 
يك مغازه ماس��ت بندي قايم شديم. مأمورها 
متوجه شدند و همانجا گيرمان انداختند. پسر 
ماس��ت بندي جوان بود و فكر كردند او هم با 
ماست و بنده خدا را گرفتند. هرچه گفتيم با ما 
نيست، قبول نكردند و گفتند فضولي موقوف! 
بد با چك و لگد در يك صف رديفمان كردند 
و بردند كالنتري شاهين پشت خيابان عارف. 
من 14 سال داشتم و به خاطر سن و سال كمم 
از صف بيرونم كشيدند و در گوشه اي ايستادم. 
يك مأموري هم من را شناخت و مي گفت اين 
بچه سنش به فعاليت ضد رژيم قد نمي دهد. اما 
وقتي تفتيشمان كردند، از جورابم اعالميه ها 
را پيدا كردند. يكي از مأمورها برگشت گفت: 
اتفاقاً بايد همين بچه را نگه داريم و باقي را ول 

كنيم بروند. اصل كاري همين است!
ش�هيدوصال�يه�مدرجري�ان

فعاليتهايانقالبيبود؟
ايش��ان كه چند س��الي مي ش��د در كميته 
مش��ترك زنداني بود. اول جرمش اعدام بود 
كه به حبس ابد تبديل شد و بعد هم حبسش 
تقليل يافت و عاقبت در گي��ر و دار مبارزات 

انقالبي آزاد شد. به س��رعت هم وارد جريان 
انقالب ش��د و كالنتري ميدان ژاله )شهدا( را 

خود اصغر آقا خلع سالح كرد. 
ش�ماوقتيبهگروهدستمالسرخها

پيوستيدسپاهيبوديد؟
نه من به عنوان نيروي داوطل��ب رفته بودم.  
سال 60 سپاهي شدم. يك جورهايي آويزان 
اصغر آقا شديم تا قبول كرد ما را هم با خودش 
به كردس��تان ببرد. خب س��ن و سال كمي 
هم داشتم و ش��هيد وصالي ناچار بود فقط با 
رضايتنامه خانواده من را در گروهش بپذيرد. 
ما كه به كردستان رفتيم، اولين محك جدي 
را در قضي��ه پ��اوه خورديم كه م��ن هم جزو 

مدافعين اين شهر بودم. 
ورودب�هبحثپ�اوهكميگس�ترده
ميش�ود،اماچطورش�دكهازگروه
دستمالس�رخهاخواس�تندبهآنجا

اعزامشوند؟
پاوه ي��ك موقعيت اس��تراتژيك داش��ت كه 
دروازه ورود به كردس��تان محسوب مي شد. 
ضدانقالب ها سعي داشتند آنجا را در اختيار 
بگيرند. وقتي كه اوضاع شهر به هم ريخت، از ما 
خواستند به پاوه برويم. گروهك ها سعي شان 
اين بود كه مردم را از پاس��دارها بترس��انند. 
خرمن كشاورزها را آتش مي زدند و گردن ما 
مي انداختند. اوايل آنجا درگيري نبود، اما بعد 
درگيري ها شروع شد و هر چه پيش مي رفت 
كار به وخام��ت گراييد تا اينكه ش��هر كاًل به 
محاصره افتاد و ماجراي فرمان امام و آزادي 

شهر پيش آمد. 
درفيل�م»چ«ي�كبخش�ينش�ان
ميدهدك�هش�هيدفالح�يازنوع
مهم�اتارس�اليتوس�طبالگردها

عصبانيشد،ماجراچهبود؟
در پاوه س��الح غالب بچه ها ژ 3 بود. اما وقتي 
درخواس��ت مهمات كرديم، به ج��اي گلوله 
ژ3 برايمان فش��نگ  ام يك و برنو  آوردند. يك 
دس��ت هايي در كار بود تا پاوه از دست برود. 
ولي به لطف خدا و ايس��تادگي شهدايي مثل 
اصغر وصالي و دكتر چمران، پاوه تا لحظه آخر 

مقاومت كرد. 
ش�ماتاچهمقطعيباشهيدوصاليو

دستمالسرخهابوديد؟
من از كردس��تان تا زمان ش��هادت اصغر آقا 
كنارش بودم. بعد از پاوه به تهران برگشتيم و 
بعد در اعزام مجدد به مهاباد رفتيم. اقامتمان 
در اين ش��هر تا حدي طوالني ش��د. تقريباً تا 
زمستان آنجا بوديم و فرصتي شد تا بچه هاي 
گروه دستمال سرخ را بهتر بشناسم. شهيدان 
رضا مرادي، عباس مقدم، مجيد جهانبين و.. 
همگي از بچه هاي باصف��اي اين گروه بودند. 
بعد از مهاباد هم كه خيلي طول نكشيد جنگ 
ش��روع ش��د. از آنجايي كه گروه ما بيشتر در 
كردستانات جنگيده بود، تصميم گرفتيم براي 
مقابله با بعثي ها به جبهه غرب برويم كه بيشتر 
با محيطش آشنايي داشتيم. در گيالنغرب هم 

كه اصغر آقا به شهادت رسيد. 
شمايكآشناييهمباشهيدابراهيم
هاديداشتيد.سيرهومراماينشهيد
چطوربود؟گوياازآنبچههايلوطيو

بامرامبودهاست؟
ش��هيد هادي بچه محل ما بود. البته من او را 
نمي شناختم و از طريق شهيد وصالي با ايشان 
آش��نا ش��دم. كالم آقا ابراهي��م لحن خاصي 
داشت. مثل داش مشتي ها حرف مي زد. يادم 
اس��ت اولين بار كه من را ديد پرس��يد »بچه 
كجايي« طوري هم اين جمل��ه را ادا كرد كه 
فهميدم با يك��ي از آن بچه هاي لوطي منش 
جنوب شهري طرف هس��تم. خودم را معرفي 
كردم و شهيد وصالي هم از راه رسيد و گفت: 
»آقا مرتضي از بچه محل هاي خودمان است.« 
از همانجا آش��نايي ام با ابراهيم هادي شروع 
ش��د. يادم اس��ت يكبار در گيالنغرب داخل 
س��اختماني مس��تقر بوديم. غ��ذا عدس پلو 
آوردند. در همي��ن حين گلول��ه خمپاره اي 
كنارمان اصابت كرد و شيشه پنجره خرد شد و 
ريخت روي غذا. داش ابراهيم با دستش خرده 
شيش��ه ها را كنار مي زد و مي گف��ت: »بخور 

موري )مرتضي( حيفه.« 
قرارگرفتندون�امبزرگدركنارهم
جالبتوجهاست،يكيشهيدهاديو
ديگريشهيدوصالي،ابراهيمهادي

ازشهيدوصاليتبعيتداشت؟
بله، ايشان جزو گروه شهيد وصالي بود. البته 
داش ابراهيم يك اخالقي داشت كه نه جايي 
بند مي شد و نه اينكه مسئوليت قبول مي كرد. 

مثاًل ش��هيد وصالي مي گف��ت: داش ابراهيم 
فالن گروه را بردار برو فالن مأموريت را انجام 
بده. ايش��ان مي گف��ت: »ببين م��ن نوكرتم! 
اما من مس��ئوليت قبول نمي كنم. فالني رو 
بذار فرمانده گروه، من هم كنارش هس��تم.« 
انصافاً هم كنار فرمانده گروه مي ماند و كاماًل 
در خدمت اهداف مأموريت عمل مي كرد، اما 

مسئوليت مستقيم قبول نمي كرد. 
ش�مامدتزياديش�هيدوصاليرا
ميش�ناختيد،خصل�تفرماندهي

ايشانچطوربود؟
شهيد وصالي هر چند يك فرمانده مقتدر بود، 
اما در تصميم گيري ه��اي مهم به رأي گيري 
اعتقاد داشت. مثاًل در موقع اعزام به جبهه هاي 
غرب يا ساير موارد نظرات بچه ها را مي پرسيد و 
بهترين تصميم را اتخاذ مي كرد. همچنين يك 
رزمنده چريكي فوق العاده بود و در نبردهاي 
چريكي با مهارت بس��يار باالي��ي وارد عمل 
مي ش��د و گروه را فرماندهي مي كرد. شهيد 
وصالي تنها از نظر رزمي الگوي ما نبود، بلكه به 
لحاظ اعتقادي هم يك نماد و الگوي تمام عيار 
به ش��مار مي رفت. در شرايط سخت جبهه ها 
حواس��ش به حرام و ح��الل و حتي صحت و 
سالمت لقمه هايي كه مي خورديم بود. در واقع 
او حق الناس را زير آتش گلوله هاي دش��من 

حفظ مي كرد
م�وردمصداقيازرفتارهايحس�نه

شهيدداريد؟
يكبار در سرپل ذهاب داخل يك گاراژ متروكه 
س��ه قطعه مرغ پيدا كردم و چ��ون صاحبي 

نداشتند سرشان را برديم. البته تصورم اين بود 
كه اين زبان بسته ها اگر از گرسنگي نميرند، 
خوراك سگ هاي ولگرد مي شوند. به هرحال 
آوردمشان پيش ساير بچه ها و داشتيم پرشان 
را مي كنيدم ك��ه همين حي��ن گفتند اصغر 
وصالي آمد. س��ريع همه بچه ها جيم شدند. 
من ماندم و اين سه تا مرغ سربريده. اصغر آقا 
تا من را در آن هيبت ديد، گفت: مرتضي اينها 
چيه؟ گفتم: بي صاحب مونده بودن سرشون 
رو بريدم. يك نگاهي به من انداخت كه يعني 
از تو انتظار نداشتم. بعد برگشت گفت: يعني 
هرچي گير آوردي بايد سرش رو ببري؟ داشتم 
از خجالت آب مي شدم كه شهيد وصالي ادامه 
داد: برو پي��ش خواهر مريم )همسرش��هيد 
وصالي مريم كاظم زاده( بگو از پول خودم به 
قدر ارزش اين مرغ ها بدهد، بريز به حس��اب 
100 امام. شهيد وصالي همچين آدمي بود. 
نمي گفت شرايط جنگي است و ما هم داريم 
براي اين مملكت مي جنگيم و اين مرغ هاي 
بي صاحب را بخوريم. حساب ذره ذره را داشت 

تا حقي از كسي ضايع نشود. 
ازلحظاتشهادتاصغروصاليخبر

داريد؟
من خودم موقع حادثه آنجا نبودم، ولي از آقاي 
شاهمرادي از رزمنده هاي بومي گيالنغرب و 
مرحوم علي آزاد كه لحظه ش��هادت وصالي 
كنارش بودن��د جوياي احوال آن روز ش��دم. 
ش��اهمرادي مي گفت در تنگه حاجيان زياد 
جلو رفتم. آنجا دش��من ما را دي��د. درگيري 
پيش آمد و يك مقدار تيراندازي شد. همين 
اثنا يك گلول��ه خورد به عل��ي قرباني كه قل 
خورد و تا ته دره رفت. كم��ي بعد ديدم يك 
صدايي آمد و رفتم جلو دي��دم اصغر وصالي 
هم تير خورده است. باقي ماجرا را از مرحوم 
علي آزاد شنيدم. از ايشان هم پرسيدم كه آن 
روز چه شد. پاسخ داد: وقتي گلوله به سر اصغر 
وصالي خورد، هنوز به هوش بود. به من گفت: 
آزاد پاي من را بگير از اين منطقه ببر بيرون. 
بعد رفته رفته به كما رفت. ش��هيد وصالي را 
كه به بيمارس��تان اسالم آباد رس��اندند، من 
هم كنار ش��هيد رضا مرادي و شهيد ابراهيم 
هادي و شهيد مجيد جهانبين و همسر شهيد 
وصالي به آنجا رفتيم. بعد از شهادتش ما زودتر 
به تهران برگشتيم تا خودمان را براي مراسم 

فرمانده آماده كنيم. 

گفتوگوي»جوان«بامرتضيپارسائيانجوانترينعضوگروهدستمالسرخها

اصغروصاليحقالناسرازيرآتشگلولههايدشمنهمرعايتميكرد
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باشهيدمحمدابوترابينسبتفاميلي
داشتيد؟آخرنامفاميليهردونفرتان

يكياست.
بله، من و محمد با هم نسبت فاميلي داشتيم. 
ايشان پسرعمه من بودند. هر دو اهل روستاي 
كمچاه بيرجند هس��تيم. با توجه به ش��رايط 
خانواده و شناختي كه نس��بت به هم داشتيم 
در نيمه دوم مهر ماه س��ال 1362با هم ازدواج 
كرديم. محمد پاسدار بود و بيشترين زمانش را 
در خطوط مقدم جبهه به مجاهدت مي گذراند. 
شمادرش�رايطيباهمسرتانهمراه
شديدكهكشوردرجنگبود.شرطي
برايهمراه�يبايكرزمن�دهايكه
ه�رآنام�كانش�هادتميرف�ت،

نداشتيد؟
محمد رك و راس��ت به من گفت كه پاس��دار 
هستم و پاس��دارها از 18 ماه تا دو سال بيشتر 
عمر ندارند. شما حاضريد با من همراه شويد؟ 
من هم قبول ك��ردم. محمد همه ش��رايط و 
ضوابط زندگي با يك نظامي را برايم شرح داد. 
از نبودن هايش گفت، از مأموريت ها و خالصه 
همه چي. اينكه مرد خانه نيس��ت، مرد جهاد 
و جبهه اس��ت. دو ماه بع��د از ازدواجمان هم 
كوله اش را برداش��ت و رفت. محمد مي گفت 
دوست دارم زود ازدواج كنم كه يك يادگاري از 
من بماند. من دو سال با ايشان زندگي كردم و 
تنها يادگار شهيد ياسر سال 1364به دنيا آمد. 
ياسر هشت ماه داشت كه پدرش در سال 1365 
شهيد شد. محمد اصاًل اهل اين دنيا نبود. هيچ 

تعلق خاطر و وابستگي اي  به دنيا نداشت. 
نبودنهايشانبيتابتاننميكرد؟

همسرم هميشه به من مي گفت شما خيالتان 
راحت م��ن در جبهه هاي ايران به ش��هادت 
نمي رس��م. جنازه من را از افغانستان برايتان 
مي آورن��د. محمد زي��اد براي م��ن از كارها و 
مس��ئوليت هايش صحبت نمي كرد. مي گفت 
شماها نمي دانيد من كجاها مي روم. مي گفت 
حضور امروز ما در افغانس��تان بس��يار الزم و 
ضروري است. در اين دو سال زندگي مشترك، 
محمد بيش��تر اوقات در جبهه ه��اي داخل و 
بيرون از مرزها بود. وقتي از ايشان مي پرسيدم 
شما چه مسئولتي در جبهه و بيرون از مرزها 
داريد، مي گفت من يك بسيجي ساده هستم. 
شهادتهمسنگرزندگيتانچطور

رقمخورد؟
قبل از اينكه بخواهيم به اين سؤال شما پاسخ 
بدهم بايد به ارتباط بسيار صميمي همسرم با 
شهيد محمد محمودي اشاره كنم. اين دو با هم 
رفيق و دوست و همراه بودند. هرگز از هم جدا 
نمي ش��دند. در همه مأموريت ها با هم بودند، 
جز آخرين مأموريت. شهيد محمد محمودي 
قبل از اعزامش به جبهه وصيتنامه اي در سپاه 
نوشته بود با اين محتوا كه من را در كنار محمد 
ابوترابي دفن كنيد. دوستانش تعجب كرده و 
گفته بودند اين چه وصيتنامه اي است، ابوترابي 
كه در كنار شما ايستاده و شهيد نشده است. 
اما ش��هيد محمد محمودي حرفي نمي زند و 
راهي انجام مأموريتش در جبهه هاي جنوب 
مي شود و همس��رم راهي افغانستان. چندي 
بعد محمد محمودي در حاج عمران شهيد و 

مفقوداالثر مي شود. محمدم مي گفت دوستم 
)محمودي( شهيد شده و من ديگر تاب ماندن 
ندارم. هنوز پيكر محم��د محمودي تفحص 
نشده و مفقوداالثر بود كه همسرم 45روز بعد 
از ش��هادت رفيقش يعني در تاريخ 16تيرماه 
سال 1365در افغانستان به شهادت مي رسد. 
پيكر همس��رم خيلي زود به كشور بازگشت 
و در گلزار ش��هداي بيرجند به خاك سپرده 
شد. 9 ماه بعد پيكر ش��هيدمحمد محمودي 
تفحص ش��د و به آغوش خانواده بازگش��ت و 
طبق وصيتنامه كنار شهيد ابوترابي دفن شد. 
ابتدا خبر مجروحيت و بعد هم خبر شهادتش 
را متوجه شديم. وقتي از سفر مشهد بازگشتم و 
حجله هايي را كه در كنار خانه به عكس شهيد 
مزين ش��ده بودند، ديدم متوجه ش��هادتش 
ش��دم. من باور نمي كرم كه اين اتفاق افتاده 
است. خيلي س��خت اس��ت هنوز هم كه ياد 
آن روزها مي افتم برايم باور كردني نيس��ت. 
نبودن هايش در اين 30 س��ال با هيچ چيزي 

جبران نشده و نخواهد ش��د. محمد هميشه 
از پدر و مادرش مي خواس��ت ت��ا از او راضي 
باشند و براي ش��هادتش كه آرزوي قلبي اش 

بود، دعا كنند. 
بهنظرشمااگرشهيدمحمدابوترابي
امروزبود،مدافع�انحرمراهمراهي

ميكرد؟
بله، قطع به يقين محم��د اين كار را با جديت 
و همت باال انجام مي داد و ام��روز نامش را در 
ميان رزمندگان مدافع حرم به ثبت مي رساند. 
در زمان جنگ آرام و قرار نداش��ت. فعاليت ها 
و مجاهدت هاي برون مرزي ايش��ان بس��يار 
قابل توجه بود. ايشان در جنگ هم به صدور 
انقالب و اس��الم فكر مي كرد. مي گفت: وقتي  
جبهه  مي روم انگار به خدا نزديك تر مي شوم 
و با بچه هاي جبهه حال و هواي بهتري دارم. 
محمدم معتقد بود كه اين جنگ مقدمه آزادي 
كربالست و مي گفت راه قدس از كربال مي گذرد 
در هر عملياتي اين جمله را زمزمه مي كرد. او 
پيرو واليت فقيه ب��ود و ارادت قلبي به واليت 
داشت. مي گفت ما مي رويم تا ان شاءاهلل يك 
روز قدس را آزاد كنيم. ايشان عالقه زيادي به 
امام خميني )ره ( داشت و هميشه از رزمنده ها 
مي خواست كه براي سالمتي امام دعا كنند. 
مي گفت خ��دا آن روز را نياورد كه ما باش��يم 
و امام نباش��د. در دستنوش��ته هايش همواره 
اين دعا نوشته ش��ده بود كه خدا امام را براي 

ما نگه دارد. 

پاسخجدولشماره5045
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سردار رحیمی خبرداد:
دستگیری ۲پزشک متخلف در فضای مجازی 

/ توقیف چهار کامیون داروی غیرمجاز
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۱۲۵ نفر از افرادی 
که اقدام به فعالیت مجرمانه و اوباشگری در فضای مجازی کرده 

بودند، خبر داد.
سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح اقتدار که پیش از 
ظهر امروز در مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، 
پلیس  ازاولویت های  یکی  اقتدار  از طرح  مرحله  این  در  گفت:  
توجه به فضای مجازی و فعالیت های مجرمانه اراذل و اوباش و 
مخالن نظم و امنیت عمومی در این فضا بود.   در همین راستا 
پلیس  و  فتا  پلیس  همراهی  و  قضایی  مقام  هماهنگی  با  نیز 
امنیت ۱۲۵ نفر از افرادی که در فضای مجازی اقدام به ترویج 
فرهنگ اوباشگری، قدرت نمایی، فروش مدرک تحصیلی، دارو و 

... کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.  
وی با اشاره به همزمانی ایام کنکور و امتحانات دانش آموزان 
و کنکور  امتحانات  ایام  روزها  این  در  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
است پلیس قاطعانه با افرادی که بخواهند در این حوزه اقدامات 

غیرقانونی انجام دهند برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: همچنین با کالهبردارانی 
که از طریق خودپردازها اقدام به برداشت از حساب شهروندان 
کرده بودند، برخورد شد. برخورد با افرادی که در زمینه فروش 
غیرقانونی ارز دیجیتال فعال بودند و مجرمان حوزه فیشینگ 
نیز در دستورکار قرار داشت که در حوزه فیشینگ، قمار و شرط 

بندی دو باند منهدم و ۲۱ نفر دستگیر شدند.
رحیمی با تاکید بر عدم خرید دارو از فضای مجازی گفت: در 
این مرحله از طرح با فروشندگان اقالم سالمت محور در فضای 
مجازی نیز برخورد شد. هیچگونه اقالم سالمت محور نباید از 
فضای مجازی تهیه شود. در این مرحله باندی که داروهای غیر 
مجاز، تقلبی و حتی لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز را در 
از  فضای مجاز به فروش رسانده بود، شناسایی و منهدم شد. 
باند مقادیر قابل توجهی دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی  این 
کشف شد. رییس پلیس تهران بزرگ ادامه داد:  همچنین چهار 
و  کشف  پلیس  سوی  از  نیز  غیرمجاز  داروی  حامل  کامیون 
اقالم سالمت  با فروش  رابطه  و دو پزشک هم در  توقیف شد 
محور دستگیر و روانه زندان شدند. وی ادامه داد: در این مرحله 
فضای  در  محور  سالمت  اقالم  فروش  به  اقدام  که  متهم   ۱۸
مجازی کرده  بودند، دستگیر شدند. همچنین پنج متهم که در 
خصوص هک شبکه های اجتماعی فعال بودند نیز شناسایی و 

بازداشت شدند. این افراد ۷۰ شاکی داشتند.
کشف بیش از 1000 تن کاالی اساسی 

احتکار شده در کشور طی شبانه روز گذشته
کشور  کل  انتظامی  فرماندهی  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
محور  معیشت  و  اساسی  کاالهای  تن  هزار  از  بیش  کشف  از 
سردار  خبرداد.   کشور  در  گذشته  ساعت   ۲4 طی  احتکاری 
غالمرضا رضاییان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای 
اجرای طرح تشدید برخورد با جرایم اقتصادی با اولویت مقابله 
با قاچاق، احتکار و اخالل در تولید و توزیع کاالهای اساسی و 
معیشت محور، بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی و انبارهای 
کاالهای اساسی به صورت روزانه در دستورکار ماموران پلیس 

امنیت اقتصادی در سراسر کشور قرار گرفته است.
گذشته  ساعت   ۲4 طی  و  راستا  همین  در  کرد:  اضافه  وی 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی با تشکیل ۶۹۸ گروه مشترک 
توزیع  و  نگهداری  مرکز   ۱۷4 و  هزار  از  بازدید  در  بازرسی، 
احتکار  متخلف  مرکز   ۱4 محور  معیشت  و  اساسی  کاالهای 
پلیس  رییس  قراردادند.  شناسایی  مورد  را  اساسی  کاالهای 
از  بازرسی  در  کارآگاهان  کرد:  تصریح  فراجا  اقتصادی  امنیت 
انبارهای مذکور بیش از هزار تن کاالی اساسی و معیشت محور 
شکر،  و  قند  ماکارونی،  آرد،  و  گندم  برنج،  قبیل  از  احتکاری 
روغن خوراکی، خرما و خشکبار، مرغ و گوشت، انواع رب گوجه، 
روغن  خودرو،  یدکی  لوازم  خانگی،  لوازم  همراه  به  دارو  انواع 
انبارهای  و  را کشف   ... و  انواع شوینده  موتور و ضدیخ، کاغذ، 
مذکور را پلمب کردند. بر اساس اعالم سایت پلیس، رضاییان 
گفت: در برآوردهای اولیه از سوی کارشناسان ارزش کاالهای 

کشف شده ۶۳۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

خبر

جدول 3100

وزارت  دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  دبیرخانه  مسوول 
نوجوانان  و  جوانان  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
مهمترین هدف اقتصادی صنایع دخانی هستند و بیش از هفت 
هزار ماده شیمیایی در اثر استفاده از سیگار در محیط منتشر 

می شود که ۷۰ نوع آنها سرطان زا است.
بر اساس اعالم جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، مصرف سیگار 
از سال ۹۵ تا ۱4۰۰ در بین  گروه سنی )باالی ۱۸ سال( در 
زنان ۱۷.۲ درصد و در مردان ۰.۵4 درصد کاهش داشته و بطور 
کلی ۷.44 درصد کاهش داشته اما مصرف قلیان از سال ۹۰ تا 
۱4۰۰ در افراد باالی ۱۸ سال، در زنان ۵۷.۶ درصد و مردان 
۱۷.۸درصد افزایش داشته و حدود ۲۸ درصد افزایش در گروه 

سنی باالی ۱۸ سال گزارش شده است.
سالیانه بیش از ۶۰ هزار نفر در ایران، بر اثر مصرف دخانیات 
افزایش مصرف  روند  اگر  از دست می دهند که  را  جان خود 
سیگار کنترل نشود، میزان مرگ و میر در ایران در ۱۰ سال 

آینده به ۲۰۰ هزار نفر در سال خواهد رسید.
همچنین مصرف دخانیات، سالیانه موجب مرگ بیش از هشت 
میلیون نفر در جهان می شود، هفت میلیون نفر به علت مصرف 
مستقیم و ۱.۲ میلیون نفر به خاطر مواجهه با دود دست دوم 
به ۱۰ میلیون مرگ  آمار  این  تا سال ۲۰۳۰  فوت می  کنند. 
خواهد رسید که هفت میلیون این مرگ ها در کشورهای در 

حال توسعه رخ می دهد.
 دود ناشی از مصرف دخانیات ساالنه باعث بیش از ۱.۲ میلیون 
مرگ زودرس می شود که از این تعداد ۶۵ هزار کودک در سال 
جان  دخانیات،  غیرمستقیم  دود  از  ناشی  بیماری های  اثر  بر 
تولید ساالنه ۸4  با  از دست می دهند. صنایع دخانی  را  خود 
مگاتن گاز گلخانه ای، باعث بر هم زدن تعادل آب و هوا در کره 
زمین می شوند و عالوه بر هدر دادن منابع محیط زیست به 

اکوسیستم آسیب می رسانند.
بهزاد ولی زاده   افزود: قلیان نیز باعث پیری زودرس و کاهش 
را  نارس  نوزاد  تولد  باروری زنان و مردان می شود و  شانس 

بیشتر می کند.   
وی اظهار داشت: مواد سمی موجود در دود قلیان، با آب تصفیه 
نمی شود و  دریچه ورود به مواد مخدر است. این ماده دخانی 
وسیله تفریحی نیست بلکه  دعوت به مرگ دسته جمعی است، 
از حق خود دفاع کنید، هوای بدون دود قلیان، حق شماست و  
با کشیدن قلیان، سیستم ایمنی بدن خودمان را ضعیف نکنیم 
زیرا  استفاده مشترک از قلیان، باعث انتقال بیماری می شود.   
جدید  محصوالت  معرفی  دخانی  صنایع  ترفندهای  از  یکی 
بخار )ویپ(  ایجاد  الکترونیک، سیستم های  مانند سیگارهای 
و سیستم های گرم کننده تنباکو به عنوان اقالم بی خطر است

ولی زاده ادامه داد: فاصله گذاری اجتماعی نمی تواند مشکل 
انتقال سموم منتشره از دود قلیان را کم کند، یکی از ترفند 
مانند  جدید  دخانی  محصوالت  معرفی  دخانی،  صنایع  های 
و  )ویپ(  بخار  ایجاد  های  سیستم  الکترونیک،  سیگارهای 
سیستم های گرم کننده تنباکو به عنوان محصوالت بی خطر 

است.
این مقام مسوول در وزارت بهداشت تصریح کرد: دود قلیان به 
زا و مضر  اندازه دود سیگار حاوی مواد سمی، سرطان  همان 
است، در اماکن عمومی و فضاهای سر بسته که مواد دخانی از 
جمله قلیان مصرف می شود، ویروس های بیماری زا از جمله 

کرونا ویروس به راحتی منتقل می شود.
بیش از ۸۰ درصد دود غیر مستقیم از مصرف دخانیات بی بو  
و غیر قابل مشاهده است و باز کردن درها و پنجره های خانه و 

خودرو باعث از میان رفتن تاثیر مخرب آن نمی شود
ولی زاده خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد دود غیر مستقیم 
دخانیات، بی بو و غیر قابل مشاهده است و باز کردن درها و 
تاثیر مخرب  از میان رفتن  پنجره های خانه و خودرو، سبب 

این دود نمی شود.
به گفته وی، بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل 
و مبارزه ملی با دخانیات استعمال دخانیات در اماکن عمومی 
و وسایط نقلیه عمومی ممنوع است. جوانانی که با گمراهی و 
ترفندهای صنایع دخانی برای اولین بار مواد دخانی را تجربه 

می کنند، به راحتی در آنها وابستگی به نیکوتین ایجاد شده 
و به یک مصرف کننده دائمی مواد دخانی تبدیل می شوند.

ولی زاده، افزود:  صنایع دخانی از طرق مختلف از جمله تولید 
تبلیغات  و  متنوع  و  متفاوت  های  طعم  با  جدید  محصوالت 
گسترده در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی باعث فریب جوانان 
و نوجوانان می شوند. بازارهای فروش محصوالت دخانی، آنها 
را به دام انداخته و نیمی از مصرف کنندگان این محصوالت در 

نهایت به کام مرگ می روند.
ادامه داد:  استفاده از طعم دهنده های جذاب و اسانس  وی 
محصوالت  و  تنباکو  در  جوانان  استفاده  برای  که  های خاص 
نیکوتین به کار می رود، مانند طعم گیالس و غیره عاملی برای 

ترغیب جوانان به شروع مصرف این محصوالت است.  
مسوول دبیرخانه کنترل دخانیات وزارت بهداشت تاکید کرد: 
تبلیغ محصوالت جایگزین به عنوان “کم خطر و کم آسیب” یا 
“تمیزتر” به جای سیگارهای معمولی، ترفندی دیگر از صنایع 
دخانی است و  وجود گلیسیرین در محلول سیگار الکترونیکی 
با آسیب به کیسه های هوایی ریه، خطر ابتال به کرونا ویروس 

را افزایش می دهد.
ولی زاده اظهار داشت: استفاده از سیگارهای الکترونیکی، خطر 
ابتال به بیماری های قلبی و ریوی را افزایش می دهد و  مصرف 
تنباکوهای بدون دود با افزایش تولید بزاق و دفع آن در محیط 

های عمومی، موجب تشدید انتقال کرونا ویروس می شود.
صنایع دخانی از طرق مختلف از جمله تولید محصوالت جدید، 
فریب  باعث  فیلم ها  تبلیغات گسترده در  و  و متنوع  متفاوت 
این  از مصرف کنندگان  نیمی  نوجوانان می شوند در حالیکه 

محصوالت به کام مرگ می روند
وی اظهار داشت: استفاده از محصوالت دخانی نوپدید موجب 
دندان می شود.  و ریزش  دندان  پوسیدگی  لثه،  بیماری های 
محصوالت دخانی نوپدید در دوران بارداری، خطر زایمان زود 

رس و تولد نوزاد مرده را افزایش می دهد.
ولی زاده، افزایش بیماری های قلبی و سکته مغزی در اثر مصرف  
محصوالت  گفت:  و  شد  یادآور  را  نوپدید  دخانی  محصوالت 
آور  اعتیاد  بسیار  که  هستند  نیکوتین  حاوی  نوپدید،  دخانی 
است. صنایع دخانی در تالش برای تضعیف ممنوعیت تبلیغات 

و ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی هستند.
محمد رضا مسجدی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
کنندگان  مصرف  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  زمینه  این  در  نیز 
دخانیات نسبت به دیگر افراد جامعه ایمنی پایین تر داشته و 
در مقابل هرگونه عفونت ازجمله این ویروس بیشتر تحت تاثیر 
قرار می گیرند. پاسخ ایمنی ضعیف ناشی از اعتیاد به نیکوتین، 
به افزایش بیماری ها و اختالالت جدی از جمله بیماری قلبی 

منجر می شود.
کننده  مصرف  افراد  توانایی  عدم  دیگر  سوی  از  افزود:   وی 

از  ویروس،  با  تماس  از  جلوگیری  و  مدیریت  در  دخانیات 
قبیل تماس دستی و دهانی سبب می شود تا پروسه استعمال 
یا  فندک  از  استفاده  پاکت،  کردن  باز  تا  خرید  از  دخانیات  
کبریت آلوده، تماس دست و فیلتر آلوده با مخاط دهان و غیره  
خطر انتقال ویروس را  بیشتر از دیگر افراد جامعه تشدید کند.

مصرف کنندگان مواد دخانی ایمنی پاییین تر نسبت به سایر 
افراد جامعه دارند و در مقابل هر گونه عفونت از جمله ویروس 
بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند و ابتال به بیماریها را در آنها 

افزایش می یابد
این فوق تخصص بیماریهای ریوی تصریح کرد: دخانیات یا هر 
ماده ای که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن، گیاه 
توتون یا تنباکو یا مشتقات آن باشد مصرف آن، می تواند باعث 

ایجاد وابستگی شود.

دخانیات سکته قلبی و مغزی را
 چهار برابر افزایش می دهد

مسجدی تصریح کرد: مصرف دخانیات باعث آسیب به راه های 
تنفسی و کیسه های هوایی در ریه می شود، بیماری های ریوی 
بیماری  شامل  تنباکو  محصوالت  کشیدنی  مصرف  از  ناشی 
انسدادی مزمن ریوی مانند آمفیزم و برونشیت مزمن است و  
افراد سیگاری حدود ۱۲ برابر بیش از افراد غیرسیگاری ممکن 

است در اثر بیماری انسدادی مزمن ریه فوت کنند.
انواع سرطان ها  به  ابتال  پزشک، دخانیات خطر  این  به گفته   
شامل سرطان ریه، برونش حنجره، گلو، زبان، لوزه ها، کام نرم، 
حالب،  و  کلیه  کبد،  مقعد،  و  بزرگ  روده  معده،  مری،  خون، 
مثانه، پوست و لوزالمعده را افزایش می دهد و در زنان مصرف 
صورت  به  را  پستان  و  رحم  گردن  سرطان  خطر  دخانیات 
زایمان  خطر  افزایش  با  بارداری  در  می برد.   باال  قابل توجهی 
زودرس، تولد نوزاد مرده، وزن کم تولد و بارداری نابجا و تولد 
و لب همراه  ریوی و شکاف کام  به فشار خون  مبتال  نوزادان 

است.
 مسجدی اظهار داشت: خطر ابتال به آب مروارید، دیابت نوع۲، 
ناتوانی جنسی  بیماری های مخاط دهان،  پوسیدگی دندان ها، 
در مردان، ضایعات شنوایی، ریزش مو، چین و چروک پوست، 

پوکی استخوان، زخم معده را افزایش می دهد.
جهانی  بهداشت  سازمان  اعالم  اساس  بر  است  مسلم  آنچه 
راحت ترین و سودمندترین راه کنترل دخانیات، اجرای قانون 
جامع کنترل دخانیات است که این قانون در سال ۸۵ در ایران 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده اما به طور واقعی و 
دستگاههای  یاری  طلبه  نیازمند  و  نشده  اجرایی  هنوز  کامل 

مختلف با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

مصرف قلیان ، دعوت به مرگ جمعی 

روند کاهشی کرونا؛ 
پایان پاندمی

 یا آرامش قبل طوفان؟



علت وقوع حادثه متروپل 
به یک شخص معطوف نمی شود

دستگاهها به وظایف خود در  
ایمن سازی ساختمان ها عمل کنند

صفحه )4(صفحه )4(

کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
علت وقوع حادثه متروپل تنها به یک شخص و شرکت خصوصی 
معطوف نمی شود چراکه تمام فرآیندهای ساخت و ساز و عمرانی 
شاکری  اقبال  است.   مشخص  دستورالعمل  و  چهارچوب  دارای 
پستی  انتشار  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 

در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، نوشت: »روز پنجشنبه...

نظارت  لزوم  بر  جمهوری  رییس  دستور  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
موثرتر بر ایمن سازی ساختمان ها گفت: الزم است همه دستگاه ها 
با عمل دقیق به وظیفه خود در ایمن سازی سازه ها، کمک کنند 
تا دیگر شاهد تکرار حوادثی تلخ در کشور نباشیم.  احمد وحیدی 
عصر دوشنبه در کارگروه ایمن سازی ساختمان های پرخطر که با 

حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت....
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50 درصد واحد های صنعتی 
استان غیر فعال است 

مصرف قلیان ، 
دعوت به مرگ جمعی 

تا کنون؛

یک هزار و 131 نفر قربانی 
کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

تشریح   با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
و  کهگیلویه  استان  در  کرونا  وضعیت  آخرین 
تاکنون  کرونا  شیوع  ابتدای  از  گفت:  بویراحمد  
۱۱۳۱ نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد به علت 
ابتال به این بیماری ویروسی جان خود را از دست 
روز   ۱4 اظهارکرد:  گفت:  نژاد  غالم  محمد  دادند. 
و  کهگیلویه  استان  در  کرونا  از  ناشی  فوت  اخیر 
بویراحمد نداشته ایم، همچنین تاکنون ۹۶ هزار نفر 
دانشگاه  سرپرست  اند.  یافته  بهبود  کرونایی  بیمار 
درصد  کرد:  خاطرنشان  یاسوج  پزشکی  علوم 
کشندگی کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد ۹ 

دهم درصد بود، در حالی که این میزان در...

اسلحه  را  تحریم  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
تأکید  و  خواندند  کشورها  مقابل  قدرت ها 
کار  از  را  اسلحه  این  که  چیزی  آن  کردند: 
ظرفیت های  و  نیروها  به  توجه  می اندازد 

درونی است.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی عصر روز )دوشنبه( در دیدار امامعلی 
هیات  و  تاجیکستان  جمهور  رئیس  رحمان 
گسترش  ظرفیت های  کردند:  تأکید  همراه، 
همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف 
با  باید  و  است  کنونی  سطح  از  فراتر  بسیار 
توجه به سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت 
دچار  کشور  دو  روابط  همسایگان،  با  روابط 

تحول اساسی شود.
اشتراکات  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانِی ایران 
و تاجیکستان، دو کشور را همچون خویشاوند 

و برادر خواندند.
رئیس  اقدامات  از  اهلل خامنه ای  آیت  حضرت 
جمهور تاجیکستان در گسترش زبان فارسی 
خارجی  سفر  نخستین  به  اشاره  با  و  تقدیر 
کردند:  تأکید  تاجیکستان  به  رئیسی  آقای 
دولت  اهتمام  نشان دهنده  سفر  این  انجام 
برای گسترش روابط با تاجیکستان است و در 
یک سال گذشته نیز سطح روابط افزایش یافته 

است اما با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد.
ایشان ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی 
تاجیکستان  به  برای کمک  را  ایران  علمی  و 
بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند: 
گسترش  و  ظرفیت ها  این  از  استفاده  برای 
مشترک  کمیسیون  باید  همکاری ها  جدی 
امضاء شده  اسناد  برای همه  به صورت جدی 
مرحله  به  تا  کند  زمان بندی  و  برنامه ریزی 

عملیاتی برسند.
و  ایران  متنوع  اقلیم  اسالمی  انقالب  رهبر 
زمین ها و دشت های پهناور و پیشرفت های 
های  شرکت  و  صنعتی  و  فناوری  و  علمی 
دانش بنیان در ایران و همچنین آب فراوان و 
معادن گسترده در تاجیکستان را زمینه های 

ارتقاء همکاری های مشترک برشمردند...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه 
واحدهای  درصد   ۵۰ اکنون  هم  گفت:  بویراحمد  و 
صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد غیر فعال هستند 
جهت  واحدها  این  الزم  تدابیر  اندیشیدن  با  باید  که 
رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و صادرات 
نشست  دومین  در  نسب”  شهابی  “علی  شوند.  فعال 
شورای برنامه ریزی استان افزود: رشد اقتصادی ۹.۰۷ 
سال  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  برای  درصدی 
این  در  منابعی  و  الزامات  که  پیش بینی شده   ۱4۰۱
خصوص پیش بینی شده است و ان شاءاهلل همه مدیران 

و دستگاه ها باید برای تحقق این مسئله مهم ...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

2

2

2 4

مدیرکل شرکت غله استان خبر داد

خرید تضمینی
 ۱۹ هزار تن گندم

 در کهگیلویه و بویراحمد

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد
خبر داد:

دستگیری سارقان کابل برق
 با ۲1 فقره سرقت در یاسوج

توجه به ظرفیت های درونی 
اسلحه تحریم را از کار می اندازد

2

2

در شهرستان دنا در کهگیلویه و بویراحمد؛

منطقه جالله 
فاقد هر نوع امکانات 

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه 
باشد؛ یا اینکه برخالف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری 

با مأمورین خود می تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند.
طی  خرداد(   ۹ )دوشنبه  روز  اژه ای،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک والدت باسعادت 
فروریختن  غمبار  حادثه  به  دختر،  روز  و  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 
این  در  هم وطنان  از  تعدادی  جانباختن  و  کرد  اشاره  آبادان  در  ساختمان 
حادثه را به مردم خوزستان و بویژه مردم صبور آبادان و خانواده های معزا 
تسلیت گفت و اظهار کرد: امروز تنها خانواده های داغدار، عزادار نیستند بلکه 

همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هیئت اعزامی از طرف دادستانی کل 
کشور و همچنین هیئت اعزامی از جانب دولت و تکلیف کمیسیون عمران 
از  آبادان، بیان داشت: هیئت های اعزامی  ابعاد حادثه  مجلس برای بررسی 
سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی 
و تبادل اطالعات، حادثه آبادان را هر چه سریعتر بصورت همه جانبه، جامع 
، هماهنگ و آسیب شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش 

کامل و جامع ارائه شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد .
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح سه مرحله ای که در بررسی 
حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های اعزامی در 
همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در این قبیل ساختمان ها، 
بصورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می شود؛ 
باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این 
ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده 
بر اساس استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاه های مربوطه و افراد خاصی که 
در این قبیل مسائل باید تصمیم گیری و اظهارنظر می کردند، آیا کار خود را 
انجام داده اند؟ دستگاه هایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰،  درست 
دستگاه های  سایر  و  قضاییه  قوه  شهرسازی،  و  راه  وزارت  مهندسی،  نظام 

مسئول، آیا وظایف و مسئولیت های خود را به درستی انجام داده اند؟
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طی روزهای اخیر پاسخ بسیاری از سواالت 
باال و همچنین مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی 
دقیقتر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع 

شود. 
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظایف ومسئولیت هایی که شهرداری ها 
شروع  اگر  کرد:  تصریح  دارند،  مستحدثات  و  بناها  و  ساختمان ها  قبال  در 
مفاد  برخالف  اینکه  یا  باشد؛  پروانه  اخذ  بدون  ساختمانی،  ساز  و  ساخت 
با مأمورین خود می تواند  پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری 
ساختمانی  اگر  همچنین  کند.  جلوگیری  مزبور  ساختمان  احداث  از  رأساً 
بصورت خالف ساخته شده باشد، شهرداری می تواند موضوع را به کمیسیون 
ماده ۱۰۰ اعالم کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این 
رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می توانند 
صاحب ملک را ملزم به انجام اصالحات الزم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت 
استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می تواند برای تخریب، اقدام 

کند.
در  نظام مهندسی  به وظایف سازمان  اشاره  با  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
قبال ساخت ساختمان ها، اظهار داشت: فردی که می خواهد ساختمانی را 
بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک الزم را ارئه  دهد و 
نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می کند؛ 
مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ چنانچه 
مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که 

باید حسب  اوقات  نظام مهندسی اطالع دهد؛ گاهی  به سازمان  را  موضوع 
مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل 
قبال ساختمان  در  علی ایحال  گیرد؛  مقتضی صورت  برخوردهای  انتظامی، 

فروریخته آبادان نیز باید این مورد نیز با دقت بررسی شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی 
لحاظ  و  اجرا  به  موظف  سایر دستگاه ها  و  الزم االجراست، گفت: شهرداری 
مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند؛ لذا باید بررسی شود که در مورد 
ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همچنین 
دارد،  برعهده  سنگینی  مسئولیت های  مختلف  جهات  از  نیز  پروژه  مجری 
بنابراین باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا 

خیر؟
 ، برای ساختمان ها  کار  پایان  فلسفه صدور  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
تصریح کرد: پایان کار برای این مهم صادر می شود که لحاظ ضوابط و اصول 
امر در شرایطی است که  این  تایید شود؛  ایمنی در ساختمان  و  مهندسی 
برخی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهره برداری رسیده بودند و 
برخی دیگر از طبقات آن در حال ساخت بودند؛ بنابراین طبیعی است که 
ساختمان مزبور پایان کار نداشته است؛ آیا این ساختمان اِشکال و ایرادی 

داشته که پایان کار نداشته است؟ علی ایحال این مسائل و مشابهات آن باید 
اعزامی به دقت و بصورت آسیب شناسانه مورد بررسی  از سوی هیئت های 

قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود. 
وی ادامه داد: دو اصالحیه در مورد ساختمان فروریخته آبادان وجود داشته؛ 
بدین معنا که اول پروانه برای طبقات مشخص صادر شده و سپس دوبار، 
طبقاتی اضافه شده است؛ سؤال این است که آیا این طبقات اضافه شده با 
فونداسیون اصلی، سازه پیش بینی شده و نقشه ارائه شده به نظام مهندسی 
و شهرداری سازگار بوده است؟ آیا فونداسیون و زیرساخت ساختمان مزبور 
توان آن طبقات اضافی را داشته است؟ اینها مسائلی است که باید مورد توجه 

و بررسی قرار گیرد.  
از  بهره برداری  و  ساخت  از  پس  آیا  کرد:  اظهار  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
ساختمان، آثار و نشانه هایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است؟ دستگاه های 
مهندسی  نظام  سازمان  داده اند؟  انجام  اقداماتی  چه  راستا  این  در  مسئول 
می گوید در این خصوص نامه زده  است؛ آیا صرف نامه کافی بوده است؟ آیا 
این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است، تذکر داده؟ 
آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا خیر؟ اینها مسائل دیگری 

است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مرحله پساحادثه اشاره کرد و گفت: یکی از 
وظایف اولیه پس از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، تشکیل ستاد بحران در 
صورت لزوم به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است؛ همچنین عاجل ترین 
به  امکانات و تجهیزات جهت کمک  به کارگیری همه  این مرحله،  کار در 
کسانی است که زیر آوار مانده اند؛ ممکن است اقدامات جانبی دیگری نیز 

الزم باشد؛ اگر کسی در این قسمت ها کوتاهی کرد، چه باید کرد؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله اطالع رسانی صحیح در 
رابطه با حوادثی نظیر حادثه آبادان، اظهار داشت: اطالع رسانی حوادثی نظیر 
حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهاب آفرینی باشد؛ چرا 
که این التهاب آفرینی ها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیم گیران 
مشکل می کند و برای مردم و و خانواده های داغدار دردسر و گرفتاری ایجاد 

می کند.
محسنی اژه ای در ادامه با جمع بندی مراحلی که هیئت های اعزامی از قوای 
کنند، گفت:  لحاظ  باید  آبادان  به حادثه  و رسیدگی  بررسی  برای  مختلف 
آبادان)  و مجرمین حادثه  تعقیب متخلفین  برای  نه صرفاً  فوق الذکر  موارد 
که این مهم هم حتما باید با جدیت انجام شود(، بلکه برای آسیب شناسی 
جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه باید بصورت همه جانبه و دقیق لحاظ 
شود تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده گردد؛ هیئت اعزامی 
تکمیل هر  به  از دیگران  اطالعات  اخذ  با  نیز  لحاظ حقوقی  از  قضائیه  قوه 
چه سریعتر گزارش مبادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به 

فراخور موضوع صورت گیرد. 
و  دستگاه  هر  جرم  و  تخلف  چنانچه  اینکه  بر  تاکید  با  قضاییه  قوه  رئیس 
فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون 
مالحظه واغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت 
قائل شدن میان جرم و  تفکیک  از حیث  برای مردم  تبیین موضوع  مقوله 

تخلف اشاره کرد و گفت: باید درخصوص حوادثی نظیر حادثه آبادان، موضوع 
را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است، تبیین 
کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم 
شدن مردم است، مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت 

گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛
از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کامال متفاوت است.

قوانین  از  برخی  داده شد  تذکر  قبال هم  که  همانطور  متاسفانه  افزود:  وی 
درخصوص برخی از تخلفات در این حوزه، پاسخگوی مقتضیات و توقعات 
و  مقررات   ، قانون  اصالح  به  اقدام  که  شود  آسیب شناسی  باید  لذا  نیست 

روش ها شود.
اشاره  با  قضاییه  قوه  عالی  شورای  امروز  نشست  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک، توصیه هایی را درخصوص 
طبقه بندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی 
زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به 

رئیس سازمان زندان ها صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران نیز 
از زندانیانی که مدعی بالتکلیفی خود در  دستور داد که پرونده آن دسته 
ندامتگاه هستند را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه به حکم 
این خصوص صورت  در  نیز  را  نقص  گرفته شده، رسیدگی های الزم  آنها 

دهند.
رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر 
شده؛ توصیه دیگر رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئوالن امر، بویژه رئیس 
کل دادگستری استان تهران بود؛ رئیس قوه قضاییه در این خصوص تاکید 
کرد: تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پرونده های 
از  دسته  آن  تکلیف  تعیین  درخصوص  و  دهید  خرج  به  اهتمام  قصاص 
نه  و  می دهند  رضایت  نه  آنها،  پرونده  دم  اولیای  که  قصاص  به  محکومان 
اجرای حکم را تعقیب می کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده 4۲۹ 

و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید.
رئیس دستگاه قضا در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز شورای 
عالی قوه قضاییه با اشاره به حضورش در جمع نمازگراران شهرستان پیشوا 
و استماع دغدغه ها و مشکالت آنها، به رئیس کل دادگستری استان تهران 
دستور داد که نسبت به تجهیز و توازن بخشی به امکانات در دادگستری و 

دادستانی این شهرستان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
والمسلمین  حجت االسالم  قضائیه،  قوه  عالی  شورای  جلسه  دوم  بخش  در 
محسنی اژه ای با قدردانی از رئیس سازمان زندان ها به واسطه مطلوب بودن 
شرایط در زندان زنان قرچک از جمله شرایط فیزیکی و خدمات رسانی به 
مددجویان اظهار داشت: وضعیت عمومی زندان تقریبا مساعد بود و مشکالت 
زندانیان نیز به مسائل قضایی مرتبط بود از جمله اینکه باید مقدمات الزم 
جمله  از  شرایط  واجد  محکومان  قبال  در  الکترونیکی  پابند  تجویز  برای 
جسمانی  محدودیت های  دارای  یا  و  دارند  مالی  محکومیت  که  زندانیانی 

هستند، فراهم شود.
نیز  قضائیه  قوه  اختالف  حل  توسعه  مرکز  رئیس  صادقی  حجت االسالم 
والمسلمین  هفته گذشته حجت االسالم  به سخنان  اشاره  با  این جلسه  در 
شعب  ایجاد  برای  قضا  دستگاه  آمادگی  اعالم  با  رابطه  در  اژه ای  محسنی 
طی  گفت:  شهرداری ها،  امور  مخصوص  اختالف  حل  شوراهای  تخصصی 
اختالف مخصوص  تشکیل شوراهای حل  برای  تهران  به شهرداری  نامه ای 
بود،  امور شهرداری ها که حتما مفید و تسهیل کننده مسائل مردم خواهد 

اعالم آمادگی کردیم.

رئیس قوه قضاییه:

شهرداری می تواند 
رأسًا از ساخت و ساز بدون پروانه جلوگیری کند
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محققان چینی می گویند؛
خوردن تخم مرغ 

موجب تقویت سالمت قلب می شود
محققان نشان داده اند که چگونه مصرف متعادل تخم 
مرغ می تواند میزان متابولیت های سالم برای قلب را 

در خون افزایش دهد.
یافته ها نشان می دهد که خوردن یک عدد تخم مرغ در 
روز ممکن است به کاهش خطر ابتالء به بیماری های 

قلبی عروقی کمک کند.
اما  است،  غذایی  کلسترول  از  غنی  منبع  مرغ  تخم 
شواهد  است.  هم  ضروری  مغذی  مواد  انواع  حاوی 
برای  مرغ  تخم  مصرف  آیا  اینکه  مورد  در  متناقضی 

سالمت قلب مفید است یا مضر، وجود دارد.
نیم  تقریباً  شامل   ۲۰۱۸ سال  در  مطالعه  یک  نتایج 
میلیون بزرگسال در چین، نشان داد افرادی که روزانه 
روز(  در  تخم مرغ  یک  )حدود  می خورند  مرغ  تخم 
نسبت به افرادی که کمتر تخم مرغ می خورند، به طور 
بیماری  به  ابتالء  خطر  معرض  در  کمتر  قابل توجهی 

قلبی و سکته هستند.
کار  این  محققان  رابطه،  این  بهتر  درک  برای  اکنون، 
یک مطالعه انجام داده اند که چگونه مصرف تخم مرغ 
تأثیر  خون  در  عروق  و  قلب  سالمت  نشانگرهای  بر 

می گذارد.
پکن  دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  پان«،  »النگ 
متابولیسم  نقش  به  کمی  »مطالعات  می گوید:  چین، 
و  مرغ  تخم  مصرف  بین  ارتباط  در  پالسما  کلسترول 
خطر بیماری های قلبی عروقی پرداخته اند، بنابراین ما 

می خواستیم به رفع این شکاف کمک کنیم.«
تجزیه و تحلیل آنها نشان داد افرادی که مقدار متوسط 
تخم مرغ می خوردند دارای سطوح باالتر پروتئینی به 
بودند که یک  در خون خود   A۱ آپولیپوپروتئین نام 
واحد سازنده از کلسترول خوب HDL است. این افراد 
خون  در  بزرگ تری   HDL مولکول های  خصوص  به 
رگ های  از  کلسترول  پاکسازی  به  که  داشتند  خود 
که  انسدادهایی  از  نتیجه  در  و  می کند  کمک  خونی 
می تواند منجر به حمالت قلبی و سکته شود، محافظت 

می نماید.
کردند  شناسایی  را  متابولیت   ۱4 همچنین  محققان 
دریافتند  آنها  هستند.  مرتبط  قلبی  بیماری  با  که 
می خوردند،  کمتری  تخم مرغ  که  شرکت کنندگانی 
در مقایسه با افرادی که تخم مرغ می خوردند، سطوح 
از  باالتری  و سطوح  مفید  متابولیت های  از  پایین تری 

متابولیت های مضر در خونشان داشتند.
به گفته محققان، مطالعات بیشتری برای تأیید نقش 
علّی متابولیت های لیپید در ارتباط بین مصرف تخم 
مورد  عروقی  قلبی  بیماری های  به  ابتالء  و خطر  مرغ 

نیاز است.
محققان می گویند؛

دیابت نوع۲ 
روند پیری مغز را تسریع می کند

یک مطالعه جدید نشان می دهد که پیری طبیعی 
در  پیشرونده   ۲ نوع  دیابت  به  مبتال  افراد  در  مغز 
مقایسه با افراد بدون این بیماری تقریبا ۲۶ درصد 

سریع تر است.
در  آنچه  و  مغز  معمولی  پیری  بین  رابطه  محققان 
و  کرده  ارزیابی  را  می شود  مشاهده   ۲ نوع  دیابت 
الگوی تخریب  از  نوع ۲  مشاهده کردند که دیابت 
آن  روند  اما  می کند،  پیروی  پیری  مشابه  عصبی 

سریع تر است.
یکی از پیامدهای مهم این یافته این است که حتی 
کننده  منعکس  است  ممکن  مغز  معمولی  پیری 
تغییرات در تنظیم گلوکز مغز توسط انسولین باشد.

که  زمانی  تا  که  می دهد  نشان  همچنین  نتایج 
شود،  داده  تشخیص  رسمی  طور  به   ۲ نوع  دیابت 
ممکن است آسیب ساختاری قابل توجهی به مغز 
وارد شود. بنابراین، راه های حساس برای تشخیص 

تغییرات مرتبط با دیابت در مغز ضروری است.
دیابت  که  دارد  وجود  قوی  شواهد  حاضر  حال  در 
بین  تمایز  است.  مرتبط  شناختی  زوال  با   ۲ نوع 
میانسالی شروع می شود  مغز که در  پیری طبیعی 
یا تسریع آن می تواند  از دیابت  و پیری مغز ناشی 

دشوار باشد.
دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  آنتال«،  »بوتوند 
»ارزیابی های  می گوید:  نیویورک،  بروک  استونی 
بالینی معمول برای تشخیص دیابت معموالً بر روی 
بدنی  توده  درصد  و  انسولین  سطح  خون،  گلوکز 
متمرکز است. با این حال، اثرات عصبی دیابت نوع 
معیارهای  با  اینکه  از  قبل  سال ها  است  ممکن   ۲
دهند،  نشان  را  خود  شوند،  شناسایی  استاندارد 
آزمایش های  با   ۲ نوع  دیابت  که  زمانی  تا  بنابراین 
ممکن  بیماران  می شود،  داده  تشخیص  مرسوم 
است قباًل دچار آسیب غیرقابل برگشت مغزی شده 

باشند.«
تجزیه و تحلیل محققان نشان داد که پیری و دیابت 
نوع ۲ هر دو باعث تغییرات در عملکردهای اجرایی 
مانند حافظه کاری، یادگیری و تفکر انعطاف پذیر و 
تغییر در سرعت پردازش مغز می شوند. با این حال، 
بیشتری  دیابت، ۱۳.۱درصد کاهش  به  مبتال  افراد 
سن  به  مربوط  اثرات  از  فراتر  اجرایی  عملکرد  در 
افراد  با  داشتند، و سرعت پردازش آنها در مقایسه 
همسن بدون دیابت، ۶.۷درصد بیشتر کاهش یافت.

بین  را  مغز  فعالیت  و  ساختار  همچنین  تیم  این 
از  استفاده  با  دیابت  بدون  و  دیابت  به  مبتال  افراد 
اسکن MRI مقایسه کرد. آنها متوجه کاهش ماده 
این حال،  با  افزایش سن شدند.  با  مغز  خاکستری 
در افراد مبتال به دیابت، کاهش شدیدتری در ماده 
سن  به  مربوط  معمول  اثرات  از  فراتر  خاکستری 
وجود داشت که کاهش ۶.۲ درصدی بیشتر در ماده 

خاکستری بود.
مورد  در  تحقیق  به  نیاز  بر  مطالعه  این  نتایج 
نشانگرهای زیستی مبتنی بر مغز برای دیابت نوع۲ 
و شیوه های درمانی که به طور خاص اثرات عصبی 

شناختی آن را هدف قرار می دهند، تاکید دارد.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد
علت وقوع حادثه متروپل به یک شخص 

معطوف نمی شود
تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
به یک شخص و شرکت  تنها  کرد: علت وقوع حادثه متروپل 
خصوصی معطوف نمی شود چراکه تمام فرآیندهای ساخت و 

ساز و عمرانی دارای چهارچوب و دستورالعمل مشخص است.
 اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، نوشت:

»روز پنجشنبه ۵ خرداد ماه به همراه اعضای کمیسیون عمران 
مجلس برای پیگیری و بررسی وضعیت فاجعه متروپل به آبادان 
رفتیم. وضعیت دردناکی بر مردم و شهر مستولی شده؛ دوباره 
آن صحنه های تلخ پالسکو جلوی چشمانم بود. حجم خسارت 
بسیار باال است و مردم عزیز آبادان در کنار مسئولین امر، شانه 
به شانه و با تمام توان به انجام کمک جهت سهولت عملیات 
وزیر  محوریت  با  اجرایی  تیم  انصافا  مشغولند.  نجات  و  امداد 
کشور، مدیریت خوبی را شکل داده و عملیات الزم در حال اجرا 
با  نجات  و  امداد  تیم های  برخالف شایعات موجود همه  بود. 
باالترین حد توان و تجهیزات خود مشغول انجام وظیفه بودند.

نکته ای که باید به آن توجه ویژه ای شود، علت وقوع حادثه 
است که این تخلف بزرگ و آشکار که موجب وقوع این مصیب 
شخص  یک  به  تنها  شده؛  عزیزانمان  دادن  دست  از  و  غم  و 
فرآیندهای  تمام  زیرا  شود.  نمی  معطوف  شرکت خصوصی  و 
دستورالعمل  و  چهارچوب  دارای  عمرانی  و  ساز  و  ساخت 
اتمام فرآیند ساخت،  تا  پروانه  از لحظه صدور  مشخص است. 
مهندسی  های  دستورالعمل  این  و  قوانین  مطابق  بایست  می 

عمل شود و مطابق نظامات سازمان نظام مهندسی پیش رود.
بر این اساس اگر در هرکدام از این بخش ها، تخلفی صورت 
بگیرد، کامال قابل شناسایی و پیگیری است. در موضوعاتی که 
را تهدید می کند، جای هیچ  سالمتی و جان مردم عزیزمان 
این  پیگیر  جد  به  بود.  نخواهد  پوشی  و چشم  مسامحه  گونه 
حادثه  این  پیگیری  روند  از  را  خود  گزارش  و  هستم  موضوع 
گزارش  در  گیرد  صورت  باید  که  ای  پیشگیرانه  اقدامات  و 

کمیسیون عمران در صحن مجلس ارائه می دهیم.«

توصیه های رهبر انقالب به نمایندگان 
فصل الخطاب است

بیانات مقام معظم  نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: 
رهبری در دیدار اخیر نمایندگان با ایشان باید به عنوان منشور 
رضایی  ابراهیم  باشد.  نمایندگان  روی  پیش  الخطاب  فصل  و 
نقاط  از  یکی  داشت:  اظهار  یازدهم،  مجلس  عملکرد  درباره 
قوت مجلس یازدهم، فعالیت مستمر نمایندگان و پرکاری آنان 
است. وی بیان کرد: برای مثال، در ایام بررسی الیحه بودجه 
سالیانه کشور شاهد بودیم که مجلس شورای اسالمی به صورت 
سه شیفت و تا دیروقت بودجه کشور را مورد بحث و بررسی 
مجلس،  صحن  در  نمایندگان  بودن  فعال  بر  عالوه  داد.  قرار 
کمیسیون ها و کمیته های تخصصی مجلس هم بسیار پرکار و 
امنیت ملی و سیاست خارجی  فعال هستند. عضو کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی در 
زمینه قانون گذاری در دو سال گذشته بسیار خوب عمل کرده 
است و مصوبات مهمی در حوزه های مختلف به تصویب رسانده 
است  توانسته  یازدهم  اینکه مجلس  به  اشاره  با  رضایی  است. 
قوانین بسیار خوبی را به تصویب برساند که عمدتاً این قوانین 
در قالب طرح بوده است، گفت: برای مثال، مجلس قانون اقدام 
را  ایران  از حقوق ملت  لغو تحریم ها و صیانت  برای  راهبردی 
به تصویب رساند، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، 
طرح جهش تولید دانش بنیان، طرح جهش تولید مسکن، طرح 
خالی،  خانه های  بر  مالیات  طرح  کشور،  غذایی  امنیت  تأمین 
طرح شفافیت قوای سه گانه و طرح جوانی جمعیت و حمایت از 
خانواده جزو قوانین مهمی است که در این مجلس به تصویب 
رسیده است. وی ادامه داد: قوانین مذکور از جمله قوانین بسیار 
حوزه های  در  مجلس  است.  یازدهم  مجلس  ماندگار  و  خوب 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قوانین بسیار خوبی را 
به تصویب رسانده است و این مصوبات جزو کارهای ارزشمند 
و ماندگار این مجلس است. نماینده مردم دشتستان در مجلس 
شورای اسالمی متذکر شد: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 
اخیر نمایندگان با ایشان باید به عنوان منشور و فصل الخطاب 
پیش روی نمایندگان باشد و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
باید توصیه های مقام معظم رهبری را در عمل هم محقق کنند. 
وی با بیان اینکه جنبه نظارتی مجلس شورای اسالمی باید در 
دو سال باقیمانده تقویت شود، اظهار داشت: مجلس در این دو 
سال در حوزه نظارتی می توانست بهتر عمل کند. مجلس در 
ابزارهای  باید  ندارد و مجلس حتماً  باالیی  نمره  نظارت  حوزه 
نظارتی خود را تقویت کند. رضایی تصریح کرد: مجلس قوانین 
این  باید  و  است  رسانده  تصویب  به  را  مهمی  و  خوب  بسیار 
شود  اجرا  دقیق  صورت  به  تا  کند  دنبال  و  پیگیری  را  موارد 
مثال،  برای  کند.  دقیق  نظارت  باید  قوانین  این  اجرای  بر  و 
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به صورت حداقلی 
در شرایط فعلی اجرا می شود و مجلس باید نظارت کند تا این 
قانون مهم و جامع، به صورت کامل، درست و دقیق در همه 

نقاط کشور اجرا شود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ فرق می کند چه کسی رئیس باشد! 

رهبر معظم انقالب:

توجه به ظرفیت های درونی اسلحه تحریم را از کار می اندازد

اسلحه  را  تحریم  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
تأکید  و  خواندند  کشورها  مقابل  قدرت ها 
کار  از  را  اسلحه  این  که  چیزی  آن  کردند: 
ظرفیت های  و  نیروها  به  توجه  می اندازد 

درونی است.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی عصر روز )دوشنبه( در دیدار امامعلی 
هیات  و  تاجیکستان  جمهور  رئیس  رحمان 
گسترش  ظرفیت های  کردند:  تأکید  همراه، 
همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف 
با  باید  و  است  کنونی  سطح  از  فراتر  بسیار 
توجه به سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت 
دچار  کشور  دو  روابط  همسایگان،  با  روابط 

تحول اساسی شود.
اشتراکات  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانِی ایران 
و تاجیکستان، دو کشور را همچون خویشاوند 

و برادر خواندند.
اقدامات رئیس  از  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
جمهور تاجیکستان در گسترش زبان فارسی 
خارجی  سفر  نخستین  به  اشاره  با  و  تقدیر 
کردند:  تأکید  تاجیکستان  به  رئیسی  آقای 
دولت  اهتمام  نشان دهنده  سفر  این  انجام 
و  است  تاجیکستان  با  روابط  گسترش  برای 
در یک سال گذشته نیز سطح روابط افزایش 
فاصله  بسیار  نقطه مطلوب  با  اما  است  یافته 

دارد.
ایشان ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی 
تاجیکستان  به  برای کمک  را  ایران  علمی  و 
بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند: 
گسترش  و  ظرفیت ها  این  از  استفاده  برای 
مشترک  کمیسیون  باید  همکاری ها  جدی 
امضاء شده  برای همه اسناد  به صورت جدی 
مرحله  به  تا  کند  زمان بندی  و  برنامه ریزی 

عملیاتی برسند.
ایران  متنوع  اقلیم  اسالمی  انقالب  رهبر 
پیشرفت  و  پهناور  دشت های  و  زمین ها  و 
شرکت  و  صنعتی  و  فناوری  و  علمی  های 
آب  همچنین  و  ایران  در  بنیان  دانش  های 
را  تاجیکستان  در  گسترده  معادن  و  فراوان 
مشترک  همکاری های  ارتقاء  زمینه های 
وجود  با  کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند 
پیشرفت  ایران  اسالمی  جمهوری  تحریم ها 
های خوبی در زمینه های مختلف داشته است 
و اگر تحریم ها نبود، این پیشرفت ها به دست 
نمی آمد زیرا تحریم ها باعث شد تا به نیرو و 

ظرفیت های داخلی خود اتکا کنیم.
اسلحه  را  تحریم  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
قدرت ها در مقابل کشورها خواندند و تأکید 
کار  از  را  اسلحه  این  که  چیزی  آن  کردند: 
ظرفیت های  و  نیروها  به  توجه  می اندازد، 

درونی است.
عرصه های  از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
و  ایران  میان  هم فکری  و  همکاری 
تاجیکستان، مسائل منطقه و به ویژه وضعیت 
و  ایران  نگرانی های  گفتند:  است،  افغانستان 
است  مشترک  افغانستان  درباره  تاجیکستان 
تروریسم و رشد  از گسترش  و هر دو کشور 
نگران  کشور  این  در  تکفیری  های  گروه 
اکنون  که  آقایانی  که  معتقدیم  ما  و  هستند 
در افغانستان برسر کار هستند باید بتوانند با 
از همه گروه ها  یک حکومت جامع و فراگیر 

استفاده کنند.
به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  اخیر  سفر 
کارخانه  افتتاح  و  تاجیکستان  به  کشورمان 
تولید پهپاد، اینگونه همکاری ها را بسیار مهم 
ارزیابی و خاطرنشان کردند: پهپاد امروز عامل 

مهمی در امنیت کشورها است.
حضور  نیز  جمهور  رئیس  که  دیدار  این  در 
خرسندی  ابراز  با  رحمان  امامعلی  داشت، 
رهبر  با  دیدار  و  تهران  در  حضور  از  فراوان 
با  خود  وگوهای  گفت  به  اسالمی  انقالب 
گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  جمهور  رئیس 
از  مختلف  زمینه های  در  خوبی  مذاکرات 
صنعتی  و  اقتصادی  و  تجاری  روابط  جمله 
انجام شد و با توجه به اسناد امضاء شده امید 
است با هدایت های جنابعالی، روابط دو کشور 

بیش از پیش گسترش یابد.
وی نگرانی های امنیتی بویژه درباره افغانستان 
و گسترش تروریسم را از موضوعات مهم میان 
دو کشور برشمرد و افزود: ما خواستار صلح و 
قومیت ها،  با حضور همه  و حکومتی  آرامش 
افزایش  با  امیدواریم  و  افغانستان هستیم  در 
تاجیکستان،  و  ایران  امنیتی  همکاری های 

بتوان بر نگرانی ها غلبه کرد.

اصالح  لزوم  محاسبات  دیوان  کل  رئیس 
ضروری  از  یکی  را  ریزی  بودجه  ساختار 
یکی  گفت:  و  دانست  کشور  نیازهای  ترین 
انقالب،  فرزانه  رهبر  انتظارات  مهمترین  از 
اصالح اساسی ساختار بودجه است که یکی 
از اصلی ترین محورهای اصالح بودجه، بودجه 

ریزی عملیاتی است.
اداری  و  مالی  معاونین  مجمع  نخستین 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به ریاست 

مهرداد بذرپاش برگزار شد.
 ۶۰ از  بیش  حضور  با  که  نشست  این  در 
و  وزارتخانه ها  اداری  و  مالی  معاونین  از  نفر 
کل  رئیس  شد،  برگزار  اجرایی  دستگاه های 
دادن  دست  از  تسلیت  با  محاسبات  دیوان 
ساختمان  حادثه  در  هموطنان  از  جمعی 
چنین  برپایی  ُحسن  گفت:  آبادان  متروپل 
مجامع مشورتی آن است که افزون بر آشنایی 
و تعامل بیش از پیش دستگاه های اجرایی با 
وظایف ذاتی نهادهای نظارتی همچون دیوان 
محاسبات، شاهد تحقق سیاست پیشگیری از 

بروز تخلفات نیز خواهیم بود.
مهرداد بذرپاش، دیوان محاسبات را یاری گر 
اجرایی  صحنه  در  ها  دستگاه  حال  کمک  و 

دانست و خاطر نشان نمود: معاونین مالی و 
اداری را می توان اصلی ترین بخش ستادی 
مسلم  و  کرد  قلمداد  دولتی  دستگاه  هر  در 
است که اگر »ستاد« هر ارگان، نتواند وظایف 
خود را به درستی انجام دهد، بخش »صف« 
قبولی  قابل  عملکرد  از  اولی  طریق  به  نیز 
برخوردار نخواهد بود؛ لذا عملکرد کم خطا و 
بدون انحراف از قوانین در دستگاه های متبوع، 
نسبت مستقیمی با وظایف شما معاونان دارد.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از احکام بودجه 
در دستگاه ها با فقدان عملکرد مواجه است 
و این نشان از عدم پایبندی به اجرای قانون 
دارد. البته با توجه به عزم جدی رئیس دولت 
محترم، امید آن می رود که به زودی شاهد 
پیاده سازی هرچه کم خطاتر بودجه سنواتی 

باشیم.
از  گرفتن  فاصله  افزود:  بذرپاش  مهرداد 
نمودن  برخط  و  نظارت  سنتی  های  روش 
های  کارویژه  مهمترین  از  یکی  سازوکارها، 
امر،  این  تحقق  که  است  محاسبات  دیوان 
نه تنها سرعت رسیدگی ها را به میزان قابل 
تعارضات  بلکه  داد  خواهد  افزایش  توجهی 
احتمالی میان دستگاه های نظارتی با ارگان 

های دولتی را به حداقلی ترین حالت ممکن 
می رساند.

اصالح  لزوم  محاسبات  دیوان  کل  رئیس 
ساختار بودجه ریزی را یکی از ضروری ترین 
یکی  نمود:  تصریح  و  دانست  کشور  نیازهای 
انقالب،  فرزانه  رهبر  انتظارات  مهمترین  از 
اصالح اساسی ساختار بودجه است که یکی 
از اصلی ترین محورهای اصالح بودجه، بودجه 
ریزی عملیاتی است که متاسفانه بیش از ۲ 

دهه مغفول مانده است.
روند  شدن  ُکند  از  انتقاد  با  بذرپاش  مهرداد 
اعظمی  بخش  گفت:  دولت،  سازی  کوچک 
و  حقوق  خرج  صرفاً  ها  دستگاه  بودجه  از 
دستمزد کارکنان می شود که این خود نشان 
از فربه شدن بیش از پیش دولت ها دارد و 
منابع کشور، توانایی تداوم حرکت در این دور 

تسلسل را نخواهد داشت.
انتها  در  کشور  محاسبات  دیوان  کل  رئیس 
اظهار داشت: اگرچه هیچ فرد منصفی، ُمنکر 
اما  نیست  کشور  در  منابع  های  محدودیت 
برنامه ریزی  با  توان  ناگفته پیداست که می 
قوی تر و تمهیدات بهتر، کشور را بسیار ارزان 

تر از وضع کنونی اداره نمود.
در بخشی از این نشست، علی کامیار دادستان 
داشت:  اظهار  نیز  کشور  محاسبات  دیوان 
شعارهای  ترین  اصلی  از  یکی  خوشبختانه 
است  فسادستیزی  موضوع  سیزدهم،  دولت 
که این خود موجبات هم افزایی هرچه بیشتر 
نظارتی  نهادهای  با  اجرایی  های  دستگاه 
فراهم  را  کشور  محاسبات  دیوان  همچون 

خواهد آورد.
اشاره  با  ادامه  در  محاسبات  دیوان  دادستان 
در  داخلی  های  کنترل  تقویت  ضرورت  به 
دستگاه های دولتی، خاطر نشان کرد: تنظیم 
قراردادها، پیمان ها، مزایده ها و مناقصات در 
دستگاه ها، باید با حساسیت بیشتری دنبال 
شوند و کارکنان نیز باید در برابر درخواست 
باالدستی خود  غیرقانونی مدیران  بعضاً  های 

مقاومت کنند تا بعدها دچار معضل نگردند.
و  اجرایی  امور  معاون  ای  زهره  محمدعلی 
درباره  نیز  دیوان محاسبات کشور  پشتیبانی 
نفس برپایی مجمع مشورتی معاونین اداری و 
مالی دستگاه ها گفت: هدف کلی از برگزاری 
ارتقای  بهبود سالمت،  به  این مجمع، کمک 
های  سازمان  در  مالی  انضباط  و  شفافیت 
دولتی است که این مهم تنها با همفکری و 
همکاری شما معاونین گرانقدر میسر خواهد 

شد.
دبیر مجمع معاونین مالی و اداری کشور در 
خاتمه اظهار داشت: اقدامات مجمع در قالب 
»مدیریت  مالی«،  »مدیریت  کارگروه  چهار 
رویکرد  با  مقررات  »بررسی  انسانی«،  منابع 
حمایت از تولید« و »بررسی فراوانی تخلفات 
و راهکارهای پیشگیرانه« پیگیری خواهد شد.

و  مالی  معاونین  از  تعدادی  نشست،  این  در 
به  اجرایی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  اداری 
پایان  در  و  پرداختند  خود  دیدگاه های  بیان 
موضوعات  پیگیر  کارگروه هایی،  شد  مقرر 

مطرح شده در این جلسه بشوند.

رییس  دستور  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
ایمن  بر  موثرتر  نظارت  لزوم  بر  جمهوری 
همه  است  الزم  گفت:  ساختمان ها  سازی 
در  خود  وظیفه  به  دقیق  عمل  با  دستگاه ها 
دیگر  تا  کنند  کمک  سازه ها،  سازی  ایمن 
نباشیم.   کشور  در  تلخ  حوادثی  تکرار  شاهد 
کارگروه  در  دوشنبه  عصر  وحیدی  احمد 
با  که  پرخطر  ساختمان های  سازی  ایمن 
حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت 
تلخ  حادثه  از  پس  افزود:  شد،  برگزار  کشور 
ریاست  آبادان،  در  متروپل  ساختمان  ریزش 
نظارت  بر  دولت  هیات  جلسه  در  جمهوری 
ابالغیه ای  و  کرد  تاکید  عمرانی  بر طرح های 
استانداران  به  کشور  وزارت  سوی  از  هم 
بر  فعال  میدانی  نظارت  برای  کشور  سراسر 
وی  شد.   صادر  ساختمانی  بزرگ  طرح های 
استانداران  ابالغیه،  این  براساس  داد:  ادامه 
مامور رسیدگی به امر خطیر نظارت بر ایمنی 
ساختمان ها در کشور هستند و باید با رصد 
و  غیرمجاز  وساز  ساخت  گونه  هر  با  دقیق، 
قانونی  برخورد  استاندارد،  اصول  از  خارج 
الزم را داشته باشند. وزیر کشور با بیان اینکه 
حادثه متروپل نشان داد که باید کار نظارت 
از همان مرحله اولیه طراحی و انتخاب مکان، 
داشت:  اظهار  شود،  دنبال  جدی  صورت  به 
داشتن پروانه فعالیت و مهم تر از همه پایان 

کار ساختمان شرط اساسی در بهره برداری 
طی  بدون  سازه ای  و  بنا  هیچ  نباید  و  است 

فرایند قانونی به مرحله بهره برداری برسد.
وحیدی در این خصوص از استانداران سراسر 
کشور خواست، در صورت تشخیص مغایرت با 
فرایندهای قانونی از سوی مجریان ساختمان، 
به  رای  جای  به  و  کرده  ورود  سریعا  باید 
جریمه به مرحله رای به تخریب با هماهنگی 

مراجع ذی صالح اقدام کنند.
کالن  در  پرخطر  ساختمان های  شناسایی 
شهرهای کشور از دیگر محورهای مورد اشاره 
وزیر کشور در نشست امروز بود که گفت: در 
این زمینه می توانیم با طراحی سامانه از همه 
عرصه  فعاالن  و  مهندسان  از  اعم  ظرفیت ها 
ساختمان با گزارش رسمی نهادهای ذی ربط 
های  سازه  شناسایی  به  ساختمانی،  درحوزه 

پرخطر اقدام کنیم.
وحیدی در ادامه با استماع گزارش نمایندگان 
شده  ارائه  گزارش  براساس  گفت:  دستگاه ها 

کالن  در  طبقه   ۱۲ باالی  ساختمان   ۱4۸۵
شهر تهران وجود دارد که باید در گام نخست، 
ارزیابی از استحکام ساختمان و در گام بعدی 
و در صورت نیاز ایمن سازی و مقاوم سازی 
»حفظ  اینکه  بیان  با  وی  شود.  انجام  الزم 
جان مردم عزیز کشور وظیقه همه ما« است، 
افزود: باید با نظارت دقیق با متخلفان حوزه 
ساختمان سازی و طرح های بزرگ برخورد 
بررسی  با  وزیر کشور  به موقع صورت گیرد. 
بافت های  گفت:  فرسوده  بافت های  وضعیت 
فرسوده، محلی برای فرو ریزی و ریزش است 
بازآفرینی شهری  این خصوص شرکت  در  و 
در  خود  رسالت  به  همیشه  از  جدی تر  باید 
عمل  فرسوده  بافت های  احیای  و  نوسازی 
کند.  وحیدی با تاکید بر لزوم تدقیق وظایف 
سازی  ایمن  حوزه  در  دستگاه ها  ماموریت  و 
ساختمان ها تصریح کرد: دستگاه های مختلف 
بر  نظارت  با  استاندارد  ملی  سازمان  مثل 
مصالح ساختمانی، وزارت کار با نظارت دقیق 

بر ایمنی کارگران در ساختمان و مهم تر از 
همه سازمان نظام مهندسی بر ایمنی سازه ها، 
قانونی  وظایف  به  عمل  در  گذشته  از  بیش 
شان اهتمام داشته باشند. وی درباره موضوع 
دستگاه های  عمرانی  طرح های  بر  نظارت 
هم  این خصوص  در  کرد:  خطرنشان  دولتی 
باید استانداردهای الزم از جمله داشتن پایان 
به صورت  نشانی  آتش  ضوابط  رعایت  و  کار 
کشور  وزیر  گیرد.  قرار  توجه  مورد  تر  جدی 
به مساله ارزیابی ایمنی ساختمان ها هم توجه 
کرد و گفت: براساس نص صریح قانون، این 
مسکن  و  راه  تحقیقات  مرکز  برعهده  وظیفه 
وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و باید اهتمام 
الزم در این خصوص انجام شود. وی همچنین 
کالن  در  فرونشست ها  چالش  به  اشاره  با 
این خصوص  در  یادآور شد:  شهرهای کشور 
برداری،  نقشه  سازمان  چون  دستگاه هایی 
سازمان جغرافیایی و زمین شناسی مسئولیت 
دارند که الزم است با تکمیل و پایش دقیق 
مدیریت  برای  عملیاتی  های  اطالعات، طرح 
این مساله ارائه دهند. وحیدی مساله افزایش 
ایمنی سازه ها را موضوعی پایدار و راهبردی 
برای توسعه کشور دانست و تاکید کرد: همه 
دستگاه ها باید با عمل به وظیفه قانونی خود 
با  مستقیم  که  ساختمان ها  سازی  مقاوم  در 

جان مردم سر و کار دارد، عمل کنند.

 رئیس کل دیوان محاسبات:
اصالح ساختار بودجه ریزی از 

ضروری ترین نیازهای کشور است

وزیرکشور:
دستگاه ها به وظیفه قانونی خود 

در ایمن سازی ساختمان ها عمل کنند


