
اختاپوس داللی سعی در 
تلخ کردن کام مردم دارد 

حقوق مدیران در پاکنا ثبت نشود، 
دستبرد به بیت المال است

صفحه )4(صفحه )4(

از  قدردانی  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
اقدام شجاعانه در جراحی اقتصادی در جهت قطع دست دالالن 
و رانتخواران از ارز 4۲۰۰ تومانی، گفت: اختاپوس داللی با گران 
تلخ  در  سعی  نجیب  مردم  بر  فشار  و  کاالها  سایر  قیمت  کردن 
کردن کام مردم دارد. روح اهلل متفکر آزاد در جلسه علنی صبح 

روز)سه شنبه، ۲4 خردادماه( مجلس شورای اسالمی ...

مدیران  حقوق  پرداخت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
و  غیرقانونی  نشود،  ثبت  پاکنا  در  اطالعات شان  که  دستگاه هایی 
دستبرد به بیت المال است. در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
ومحاسبات  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  گزارش  اسالمی،  شورای 
دستگاه ها  کارکنان  اطالعات  ثبت  وضعیت  آخرین  درمورد 

درسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا در دستور کار قرار ...
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نوشتن در مورد شهدا
گام برداشتن در مسیر آنهاست

تاثیر استرس
 در تسریع فرسودگی 

سیستم ایمنی بدن

از سوی متولیان بخش کشاورزی استان صورت گرفت : 

تعیین الگوی کشت 
در کهگیلویه و بویراحمد 

بخش  متولیان  سوی  از  کشت  الگوی  تعیین  با 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، امیدها برای علمی 
و اصولی شدن کشت و زرع در این دیار چهارفصل 
جهاد  سازمان  رئیس  است.  شده  دوچندان 
همین  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کشاورزی 
بدو شروع  در  که  موضوعی  اولین  می گوید:  زمینه 
یک  تدوین  و  تعیین  شدم  آن  پیگیر  مسئولیتم 
الگوی کشت متناسب با مناطق مختلف این استان 
باور  شاید  البته  افزود:  معتمدی پور  علی  بود. سید 
عمومی بر این است که تغییر الگوی کشت الزاما به 
معنای کاشت یک محصول به جای محصول دیگر 

است اما واقعیت این است که الگوی کشت ....

سخنگوی دولت گفت: دولت هیچ برنامه ای 
قیمت  افزایش  مورد  در  ابعادی  هیچ  در 
به  نیازی  پایان ۱4۰۱ هم  تا  ندارد.  بنزین 

این کار نیست.
 بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی 
شایعه  درباره  پرسشی  به  واکنش  در  خود 
گرانی بنزین تصریح کرد: تا اطالع ثانوی از 
زمینه هرگونه شایعه  در  تکذیبیه  من یک 

گرانی بنزین داشته باشید.
هیچ  در  برنامه ای  هیچ  دولت  افزود:  وی 
ابعادی در مورد افزایش قیمت بنزین ندارد. 
تا پایان ۱4۰۱ هم نیازی به این کار نیست. 
برخی  در  سوخت  کارت  حذف  مورد  در 
و  می شود  برخورد  موردی  هم  جایگاه ها 
چنانچه بحث قاچاق مطرح باشد با آن مورد 
برخورد می شود اما ممکن است آن کسانی 
که ذی نفع بوده اند در این زمینه خبرسازی 

کنند و از حذف کارت سوخت بگویند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره 
دولت  کرد:  اظهار  مالیات،  محاسبه  معیار 
برای محاسبه مالیات مکلف بوده بر اساس 
را  کارتخوان  دستگاه های  تراکنش  قانون 
بررسی  در  دولت  مبنای  دهد.  قرار  مدنظر 
مالیات  همکاری و همیاری با اصناف است. 
که  نفر  میلیون  یک  مثال حدود  عنوان  به 
مشمول مالیات بودند ۵۵۰ هزار نفر از این 

عزیزان از پرداخت مالیات معاف شدند.
جمهور  رئیس  اینکه  دوم  نکته  افزود:  وی 
مدار  بر  باید  کار   اساس  که  دارند  تاکید 

اعتماد با بازاریان و خوداظهاری آنها باشد.
به  پاسخ  در  همچنین  دولت  سخنگوی 
خروج  سانحه  علت  اعالم  درباره  سوالی 
قطار مشهد به یزد تأکید کرد: گزارش اولیه 
که  شده  منتشر  قطار  سانحه  درخصوص 
انسداد بیل مکانیکی و تخطی از سرعت دو 
عامل آن بودند. بهادری جهرمی در پاسخ به 
پرسشی درباره برنامه دولت برای جلوگیری 

از قطع برق در تابستان اظهار کرد: ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهیدان با خدا 
معامله کردند و کسانی که قلم به دست می گیرند و 
برای شهدا و دفاع مقدس می نویسند در مسیر شهدا 
گام برداشته اند. »سید علی احمدزاده« روز سه شنبه 
در آیین رونمایی ۶ عنوان کتاب تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس با تجلیل از عملکرد اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد در ثبت 
باید  کار  این  افزود:  مقدس،  دفاع  خاطرات  ضبط  و 
کار  زمینه  این  در  چقدر  هر  و  باشد  داشته  استمرار 
انجام دهیم، کم است. وی تاکید کرد تالش می کنیم 

وضعیت اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران این...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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 از سوی مدیر کل آموزش و پرورش 
کهگیلویه و بویراحمد؛

زمان آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان در استان

 اعالم شد 

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه وبویراحمد :

بیماری تب کریمه کنگو 
در کهگیلویه و بویراحمد 

 مشاهده نشده است

هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین نداریم 
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در کهگیلویه و بویراحمد؛

ضعف نظارت 
علت گرانی میوه

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
نمایندگان  این که  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
امروز  گفت:  نکرده اند،  خالی  را  دولت  پشت 
امید مردم به دولت آقای رئیسی است و نباید 

بگذاریم این امید به ناامیدی تبدیل شوند.
 محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد، مانه و 
روز  علنی  جلسه  در  جرگالن  و  راز  سملقان، 
صنعت،  وزیر  از  سوال  در  مجلس  )سه شنبه( 
عملکرد  ضعف  خصوص  در  تجارت  و  معدن 
در  توانایی  عدم  و  کاالها  قیمت  کنترل  در 
بهره برداران  و  صنایع  صاحبان  از  پشتیبانی 
معدن اظهار کرد: همه صاحبنظران برای حل 
تا  آمده اند  عملیات  به صحنه  کشور  مشکالت 

مشکالت اصلی برطرف شود.
وی با بیان این که کمک به آقای رئیسی حتما 
در  شکی  هیچ  و  است  کشور  آینده  به  کمک 
این موضوع وجود ندارد، اظهار کرد: نظارت بر 
عملکرد دولت نیز اگر برای رفع ضعف در حوزه 
تایید است  باشد حتما مورد  عملکردی دولت 
به  و کمک  کردن ضعف ها  برطرف  ما  قصد  و 

ایجاد یک نظام شایستگی است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
این که امروز امید مردم به دولت آقای رئیسی 
نباید بگذاریم این امید در این دوران  است و 
خاطرنشان  شود،  تبدیل  ناامیدی  به  حساس 
کرد: برای آنکه نگذاریم امید مردم به ناامیدی 
و  انجام دهیم  اساسی  کاری  باید  تبدیل شود 

مجلس شورای اسالمی نقش نظارتی دارد.
از  نفر   ۳۷ پرسش  به  اشاره  با  وحیدی 
وزیر  از  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده های 
سوال  کرد:  اظهار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
یک  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  از  امروز 
سوال چند بعدی است چرا که این وزارتخانه 
این  و در  بعدی است  وزارتخانه چند  نیز یک 
وزارتخانه با دستگاه مهمی مواجه هستیم که 
مدیریت حوزه های صنایع، معادن و بازرگانی را 

برعهده دارد.
افزایش قیمت ها  نماینده مردم بجنورد درباره 
معدن  صنعت،  وزیر  از  نمایندگان  مطالبه  و 
تغییر  ارز  نرخ  گفت:  زمینه  این  در  تجارت  و 
افزایش  در  روانی  اثری  نیز  حتما  و  می کند 
قیمت ها دارد اما موضوعات دیگری نیز در این 

افزایش قیمت دخیل هستند.
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 

وضعیت  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
صنعت خودرو ادامه داد: در حوزه خودروسازی 
هنوز  کرده ایم  ایجاد  رانتی  صنعت  یک  که 
کنیم؛  جلب  را  مردم  رضایت  که  نتوانسته ایم 
نکنیم  ایجاد  حوزه  این  در  رقابتی  فضای  اگر 

هنوز در نقطه نخست ایستاده ایم.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی در ادامه گفت: امروز بعد از ۵۰ 
در  هنوز  کشور  در  خودروسازی  آغاز  از  سال 
نقطه اول هستیم و از میزان باالی مرگ ومیر 
که  می کنیم  صحبت  جاده ها  در  تصادفات 
براساس آمار ارائه شده توسط نهادهای ذیربط 
این مرگ ومیرها به دلیل  از میزان  ۳۰ درصد 

کیفیت وسائل نقلیه بوده است.
حوزه  در  رویکرد  تغییر  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
دستگاه های  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ذیربط از جمله وزارت صمت، سازمان استاندارد 
و دستگاه محیط زیست وظیفه داشتند که ما 
را به جایی برسانند که امروز مشکالت محیط 
هم  و  باشد  کمتر  خودرو  حوزه  در  زیستی 
یابد  افزایش  حوزه  این  در  ما  استانداردهای 
که وقتی وسیله نقلیه نو به مردم تحویل داده 
می شود در جاده الستیک آن نترکد و یا این که 

ترمزش قفل نشود.
صنعت  توانمندی  عدم  از  انتقاد  با  وحیدی 
حداقل  گفت:  بازار  نیاز  تامین  برای  خودرو 
 ۱.۵ ساالنه  کشور  در  خودرو  بازار  تقاضای 
خودروسازی  صنعت  اما  است  خودرو  میلیون 
در  امروز  همچنین  ندارد.  را  آن  رفع  توانایی 
میان  چسبندگی  شاهد  خودرو  تولید  زنجیره 
دانش بنیان ها و این حوزه نیستیم و نتیجه این 
مهاجرت  و  خودرو  قیمت  افزایش  نیز  شرایط 
بسیاری از دانشمندان این صنعت به خارج از 

کشور شده است.
گفت:   اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
ایجاد  صرف  کشور  هزینه های  است  قرار  اگر 
بگوییم  باید  شود  تولید  حوزه  دقیق  کنترل 
لوازم خانگی  و  که در حوزه های خودروسازی 
آقای  از  من  خواهش  نیست.  اینگونه  شرایط 
وزیر این است که از گمرک بپرسند که ثبت 
کسانی  چه  قطعات  برخی  سفارش کنندگان 
سفارش ها  ثبت   این  از  بسیاری  هستند؟ 
مستقیما توسط واحدهای صنعتی که خودشان 

باید تولید کننده باشند انجام شده است.

به  اشاره  با  خود  اظهارات  ادامه  در  وحیدی   
مجلس  نمایندگان  به  صنعت  وزیر  پاسخ های 
شورای اسالمی گفت: هیچ کسی از تالشی که 
در حوزه صنعت، معدن و تجارت درحال انجام 
مطالبات  به  پاسخگویی  اما  ندارد  خبر  است، 
میدان و مردم مساله ی دیگری است. وقتی ما 
برای چهار قلم کاال قیمت جدید اعالم می کنیم 
اما بیش از ۷۰۰ قلم کاال افزایش تورم بسیار 
وزارتخانه ای  باید  اینجا  می کند،  پیدا  شدید 
گفت  نمی توان  و  باشد  پاسخگو  صمت  مانند 
که نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 

خصوص کمرنگ است.
دنبال حل مشکالت  به  ما  این که  بیان  با  وی 
آقای  کرد:  خاطرنشان  هستیم،  کشور  اساسی 
رای  جلسه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اما  کردند  مطرح  را  خود  اولویت های  اعتماد 
عمل  اولویت ها  همان  براساس  امروز  به  تا  آیا 

کرده اند؟
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
همراهی  این که  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
دولت به معنای مطرح نشدن موضوعات مهم 
داد:  ادامه  نیست،  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اتفاقا مجلس شورای اسالمی باید فرصت بدهد 
را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  و  بیایند  وزرا  تا 
بازنگری کنند و به سمت برطرف کردن نقاط 

ضعف خود بروند.
وی با اشاره به وضعیت کشور در حوزه معدن 
مواد  نوع   ۷۰ به  قریب  ما  کشور  کرد:  اظهار 
معدنی دارد و ۵۸ میلیارد تن ظرفیت ذخیره 
دارای  دنیا  در  معدنی  تنوع  در  و  دارد  قطعی 
استخراج  شرایط  این  در  آیا  است  دهم  رتبه 

و بهره برداری از معادن ما باید اینگونه باشد؟
وحیدی ادامه داد: در حوزه معادن ایجاد یک 
شغل موجب ایجاد ۱۷ شغل در زنجیره تولید 
می شود اما االن چنین اتفاقی نمی افتد؛ امروز 
به  شرایط  داریم  که  بسیاری  معادن  وجود  با 
معادن  از  یکی  مثال  است  دیگری  صورت 
استراتژیکی که پهنای آن در هفت استان ثبت 
شده است معدن بوکسیت است که این معدن 
ماده اولیه تولید آلومینا در کشور است. اما ما 
در حوزه حاکمیتی هنوز نتوانسته ایم مشکالت 

این معدن را رفع کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

نمایندگان پشت دولت را خالی نکرده اند
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای

 ارائه دهنده خدمات پشتیبانی 
شهرستان های بویراحمد و دنا  

به استناد تبصره 5 ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی ایران، 
مصوب هیات محترم وزیران 

مجمع عمومی عادی انجمن مذکور در
 صبح روز چهارشنبه مورخ  15/ 4/ 1401 ساعت 9 صبح 

در محل سالن اجتماعات
 به آدرس یاسوج - خیابان ارتش اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد  
تشکیل می گردد. بنابراین از کلیه اعضای واجد شرایط در صنف مزبور دعوت می شود

 با در دست داشتن کارت ملی، مهر شرکت، آگهی تاسیس و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
 در جلسه مذکور شرکت  و نسبت به انتخاب کاندیدای مورد نظر اقدام نمایید.

دستور کار جلسه: 

الف- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن مذکور

ب- گزارش بیالن مالی

ضمنا اسامی کاندیداها به شرح ذیل می باشد.
1- احمد رضا انصاریان

2- حمد اهلل برازش
3- علیرضا جهانیانی

4- مذکور سادات فرجی
5- هجیر شفیعی

6- ابراهیم صداقتمند
7- زینب ظفری

8- بهرام عبدالهی مطلق
9- محسن قوامی
10- علی کریمی 

 هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی

 شهرستان های بویراحمد و دنا 
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زمان آزمون ورودی مدارس استعدادهای 
درخشان در استان اعالم شد 

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان روزهای ۲۶ و 

۲۷ خردادماه امسال در این استان برگزار می  شود. 
دانش  ویژه  آزمون  این  داشت:  اظهار  عزتخواه  حسنعلی 
نهم  متوسطه دوم  و  پایه های ششم  آموزان پسر و دختر 

کهگیلویه و بویراحمد است. 
وی افزود: محل برگزاری این آزمون شامل ۳۱ حوزه امتحانی 
بویراحمد  و  آموزشی کهگیلویه  و منطقه  در ۱۳ شهرستان 

خواهد بود.  
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
بیش از پنج هزار دانش آموز پایه های ششم و نهم متوسطه 
اول استان در این آزمون شرکت کرده و در پنج شهر یاسوج، 
سی سخت، گچساران، دهدشت و بهمئی با یکدیگر رقابت 

می کنند. 
عزتخواه عنوان کرد: پس از برگزاری این آزمون ۲۰۶ دانش 
هفتم  پایه  در   تحصیل  برای  بویراحمد  و  کهگیلویه  آموز 
دهم  پایه  در  تحصیل  برای  نیز  نفر   ۲۷۰ و  اول  متوسطه 
استان در سه  استعدادهای درخشان  متوسطه دوم مدارس 
پذیرفته  انسانی  علوم  و  تجربی  علوم  فیزیک،  ریاضی  رشته 
می  شوند.  وی ابراز داشت: آن عده از دانش  آموزان پایه های 
ششم و نهم متوسطه اول کهگیلویه و بویراحمد که متقاضی 
وارد کردن کد  با  توانند  آزمون هستند می   این  شرکت در 
اینترنتی  نشانی  به  ملی  رمز همگام خود در سامانه  و  ملی 
Azmoon.medu.ir تا پایان ۲۵ خردادماه امسال کارت 
اینک  را دریافت کنند.  عزتخواه گفت: هم  به جلسه  ورود 
هزار و ۱۹۲ دانش آموز در ۱۰ مدرسه استعدادهای درخشان 
مقاطع متوسطه اول و دوم کهگیلویه و بویراحمد در سه شهر 

یاسوج، گچساران و دهدشت مشغول به تحصیل هستند. 
وی اظهار داشت: پس از افتتاح ۲ مدرسه جدید استعدادهای 
درخشان پسرانه و دخترانه مقطع متوسطه اول در گچساران 
تعداد این مدارس در کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 

آینده به ۱۲ مورد افزایش می یابد.

بیماری تب کریمه کنگو 
در استان مشاهده نشده است

تاکنون  گفت:  وبویراحمد  کهگیلویه  دامپزشکی  مدیرکل 
مشاهده  استان  در  کنگو  کریمه  تب  بیماری  از  موردی 
نشده اما رعایت نکات بهداشتی در مصرف گوشت در جهت 

پیشگیری از بیماری بسیار الزامی است.
سید مختار رجائی فر افزود: بیماری تب کریمه کنگو از جمله 
بیماری هایی است که همزمان با آغاز فصل گرما نمود پیدا 

می کند.
وی افزود: تاکنون موردی از این بیماری دراین استان دیده 
نشده است اما رعایت نکات بهداشتی در مصرف گوشت در 

جهت پیشگیری از بیماری بسیار الزامی است.
  CCHF  رجائی فر بیان کرد: بیماری تب کریمه کنگو یا
به  بیماری ویروسی تب دار حاد است که بوسیله کنه  یک 

انسان منتقل می شود.
داشت:  ابراز  بویراحمد  و  قانونی کهگیلویه  پزشکی  مدیرکل 
این بیماری بجز تب مختصر و گذرا  معموال هیچ عالیمی 

در دامها ندارد.
بدن  های  بافت  و  خون  در  بیماری  ویروس  داد:  ادامه  وی 
کارهایی  انجام  مواقع  این  در  دارد که   مبتال وجود  حیوان 
تماس  و  آلوده  دام های  کشتار  پشم چینی،  شاخ بری،  چون 
افراد با خون و سایر بافت های آلوده دامها ممکن است سبب 

انتقال بیماری شود.
ابتدای سال تا کنون بیش از ۲۳۰ هزار  از  وی اضافه کرد: 
هزار   4۵ به  قریب  همچنین  و  سنگین  و  سبک  دام  راس 
مترمربع از اماکن دامی بر علیه بیماری های انگلی و انگل 

های خارجی دام بصورت کاماًل رایگان سمپاشی شده اند.
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: یکی 
بیماری عالوه  این  انتقال  از  از بهترین روش های جلوگیری 
بر رعایت بهداشت فردی ، نگهداری الشه دام پس از کشتار 
حداقل بمدت ۲4 ساعت در دمای صفر تا 4 درجه سانتیگراد 

است.
کشتارگاه  از  خارج  و  مجاز  غیر  کشتار  کرد:  تاکید  وی  
از  یکی  آن  گوشت  فروش  و  ایمنی  پوشش  رعایت  بدون 
نقاط حساس و خطرناک در انتقال بیماری است که در این 
رابطه تاکید می گردد همشهریان عزیز تنها از مراکز مجاز و 
بهداشتی نسبت به خرید گوشت مورد نیاز خود که به تایید 

ادارات دامپزشکی رسیده است اقدام کنند.
از مردم  بویراحمد   و  استان کهگیلویه  مدیرکل دامپزشکی 
در  بهداشتی  تخلف  هرگونه  مشاهده  در صورت  تا  خواست 
فرآورده های خام دامی نظیر مرغ، گوشت قرمز، ماهی و تخم 
مرغ، مراتب را با نزدیکترین شبکه دامپزشکی استان در میان 
گذاشته یا از طریق شماره تلفن های ۱۵۱۲ در سراسر استان 
موارد تخلف را به اطالع بازرسان دامپزشکی استان برسانند. 
بیماری تب کریمه کنگو)CCHF(، اولین بار در سال ۱۳۷۸ 
از  به طور رسمی و قطعی در کشور تایید و شناسایی شد. 
جمله روش های انتقال ویروس CCHF را می توان به گزش 
خون  و  ترشحات  با  انسان  تماس  آلوده،  کنه  توسط  انسان 
کریمه  تب  به  مبتال  بیمار  با  فردی  تماس  و  آلوده  حیوان 

کنگو برشمرد.

11 میلیارد تومان برای آسفالت راه های 
روستایی کهگیلویه هزینه شد

بنیاد  همکاری  با  جاری  سال  در  گفت:  کهگیلویه  فرماندار   
مسکن و بخشداری ها ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت 

راه های روستایی این شهرستان هزینه شده است.
اجرای طرح  قالب  در  داشت:  اظهار  عبدالعزیز موسوی  سید 
کهگیلویه  روستایی  های  راه  از  مترمربع  هزار  آسفالت ۱۸۰ 

بهسازی و آسفالت شد.
وی اعتبار مصوب زیرسازی و آسفالت راه روستایی شهرستان 
را ۲ میلیارد تومان دانست و بیان کرد: با تخصیص کامل این 
شهرستان  روستاهای  در  آسفالت  توسعه  روند  اعتبار  میزان 

شتاب بیشتری خواهد گرفت.
با جمعیتی  نیز 4۶ روستا  اظهار کرد: سال گذشته  موسوی 
آسفالت  و  زیرسازی  نعمت  از  و ۲۵۰ خانوار  بر ۲ هزار  بالغ 

مناسب بهره مند شدند.
مختلف  طرح های  اجرای  روستاییان،  معکوس  مهاجرت  وی 
خطرات  و  تلفات  کاهش  عشایری،  و  روستایی  مناطق  در 
و  و حمل  آمد  و  رفت  هزینه های  در  جاده ای، صرفه جویی 
نقل روستائیان را از دیگر مزایای اجرای طرح نهضت آسفالت 

اعالم کرد.
موسوی شاخص آسفالت راه های روستایی در شهرستان را 

بیش از 4۵ درصد اعالم کرد.

زیباسازی رواق های 
حرم بی بی حکیمه )س( آغاز شد

رییس اداره اوقاف و امور خیریه استان گچساران گفت:عملیات 
اجرایی زیباسازی رواق های حرم حضرت بی بی حکیمه )س( 
در این شهرستان به متراژ یکهزار و ۲۰۰ متر مربع آغاز شد.

با ۸۰۰ میلیون ریال  ابراهیم قاسمی اظهار داشت:این طرح 
اعتبار از محل اعتبارات دولتی و درآمدهای صندوق حرم بی 

بی حکیمه )س( اجرا می شود.
مهمترین  )س(  حکیمه  بی  بی  حرم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قطب گردشگری  مذهبی در استان  کهگیلویه و بویراحمد 
این  زیباسازی  نقش مهمی در  این طرح  اجرای  تاکید کرد: 

بقعه متبرکه دارد.
قاسمی با یادآوری اینکه احداث زائر سرا  و آشپزخانه عمومی 
امام  بالفصل  دختر  )س(  حکیمه  بی  بی  حضرت  حرم  در 
موسی کاظم )ع( از مهمترین نیازهای این بقعه متبرکه است 
عنوان کرد: تامین اعتبار این طرح ها از محل بودجه دولتی و 

مشارکت های مردمی ضروری است.
وی با اشاره به اینکه زمین مورد نیاز این طرح ها تامین شده  
تاکید کرد: از خیران نیک اندیش انتظار می رود برای احداث 

این زیرساخت های مهم پیش قدم شوند.

2 میلیارد تومان به ورزشگاه قلعه 
رییسی کهگیلویه اختصاص یافت

 بخشدار چاروسا با اشاره به اینکه ورزشگاه قلعه رییسی در 
ردیف پروژه های ملی قرار گرفته است گفت: ۲ میلیارد تومان 
از این محل برای تسریع در روند اجرایی ورزشگاه تخصیص 

داده شد.
شرمت اهلل داربام اظهارداشت: زیرسازی این طرح اجرا  و با 

تامین این میزان اعتبار به مرحله اجرا می رسد.
وی بیان کرد: بر اساس تعهدات ورزش و جوانان طی یک ماه 

آینده کار کاشت چمن آن آغاز می شود.
داربام تصریح کرد: نبود ورزشگاه در شهر قلعه رئیسی سبب 
دیگر  به  فوتبال  مسابقات  انجام  برای  شهر  این  جوانان  شد 
مناطق و شهرهای استان سفر کنند که این موضوع مشکالتی 

را برای آنها نیز به وجود می آورد.
وی افزود: با اجرایی شدن این طرح سرانه فضای ورزشی شهر 

قلعه رییسی مرکز بخش چاروسا افزایش خواهد یافت.
فوتبال  لیگ  در  طیبی  اتحاد  قدرتمند  تیم  حضور  داربام 
استانی را نشان از شور و استقبال جوانان این بخش به ورزش 
ذکر کرد و گفت: با تکمیل این طرح زمینه توسعه ورزش در 

این بخش فراهم خواهد شد.
حدود ۱۸ سال از آغاز عملیات اجرایی  ورزشگاه شهر قلعه 
رییسی، مرکز بخش بیش از ۲۰ هزار نفری چاروسا از توابع 

شهرستان کهگیلویه می گذرد.

۸2۳میلیارد ریال تسهیالت به صندوق 
کارآفرینی استان اختصاص یافت

بویراحمد  و  کهگیلویه  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
این   ۱۸ تبصره  بانکی  تسهیالت  ریال  گفت:۸۲۳میلیارد 
به متقاضیان  به زودی  و  یافته  اختصاص  استان  صندوق در 
کرد:۲۷۱پرونده  تاکید  پور  حاجی  کاظم  شود.  می  پرداخت 
کارآفرینی  صندوق  از   ۱۸ تبصره  تسهیالت  متقاضیان  برای 
امید کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شده و متقاضیان پس از 
انجام مراحل قانونی تسهیالت درخواستی را دریافت می کنند. 
وی بیان کرد: تاکنون ۱۵۷میلیارد ریال تسهیالت تبصره ۱۸ 
این صندوق در قالب ۷۹پرونده در استان پرداخت شده است. 
عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  امید  کارآفرینی  مدیر صندوق 
کرد: براساس ارزیابی که چند روز پیش انجام شده صندوق 
های  استان  میان  در  یازدهم  رتبه  استان  امید  کارآفرینی 

سراسر کشور را کسب کرده است.
باید  بانکی  تسهیالت  این  متقاضیان  کرد:  تاکید  پور  حاجی 
براساس تفاهم نامه ای که با ۶ دستگاه اجرایی متولی منعقد 
شده از دستگاه های اجرایی متولی شناسایی و پس از تصویب 

در کمیته اشتغال به صندوق کارآفرینی امید معرفی شوند.
وی با اشاره به اینکه تا پایان تیر ماه برای پرداخت تسهیالت 
بند الف تبصره ۱۸ زمان باقی مانده است ابرازامیدواری کرد: 
تا پایان زمان مشخص شده همه یکهزار و ۲۵۰ میلیارد ریال 
تسهیالت پیش بینی شده در استان از محل این تسهیالت 
و  کهگیلویه  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر  شود.  جذب 
بویراحمد گفت: این صندوق سال ۱4۰۰ یکهزار و ۸۰۰فقره 
به  بانکی  تسهیالت  ریال   میلیارد   ۸۳۰ مبلغ  به  تسهیالت 
متقاضیان در این استان پرداخت کرده است. حاجی پور اظهار 
داشت: تسهیالت اشتغال صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه 
گردشگری،  دستی،  صنایع  های   بخش  در  بویراحمد  و 

کشاورزی و خدمات پرداخت شده است.

اغلب  گریزی  قانون  و  نبودن  پاسخگو 
صاحبان مغازه های میوه و تره بار در شهر 
یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 
موجب شده که شاهد ناهمگونی قیمت ها 
به  نسبت  ای  فله  و  فزاینده  رشد  با  توام 

دیگر مراکز استانهای همجوار باشیم .
 اگر در شهر یاسوج مرکز استان قدم بزنی 
در همان دقایق اولیه متوجه خواهی شد 
که تعداد مغازه های میوه فروشی نسبت 
ولی  است   زیاد  بسیار  شهر  جمعیت  به 
این به معنای رقابت سالم در عرضه میوه 
دست   به  رسیدن  و  مناسب  قیمت  با 

شهروندان و مصرف کنندگان نیست .
در  بار  تره  و  میوه  بازار  شرایط  بازتاب 
که  استانی  های  رسانه  در  اخیر  روزهای 
استان کهگیلویه و بویراحمد را نسبت به 
دیگر استان ها در صدر شهرهای گران در 
بخش بازار میوه قرار داده بود متولیان امور 
بازار را بر آن داشت تا با یک تیم رسانه ای 
بازدیدی از برخی از میوه فروشی های این 

شهر را داشته باشند.
رسانه  از  تیم  یک  حضور  با  که  نظارتی 
مدیرکل  همراهی  و  استان  کار  پای  های 
این سازمان و  بازرسان  و  استان  تعزیزات 

سازمان جهاد کشاورزی شکل گرفت.
در  ها  برچسپ  مشاهده  اولیه  نگاه  در 
 ۱۳۰ گیالس  از  ها  فروشی  میوه  برخی 
هزار تومانی، زردآلو ۸۰ هزار تومانی، موز 
هزار   ۲۰ زمینی  سیب  تومانی،  هزار   4۵
تومانی و قیمت های نجومی دیگر حکایت 

داشت.

حرف دل مردم 
یک شهروند که در حال خرید میوه بود به 
خبرنگاران گفت : باید مغازه های زیادی 
را بگردد تا میوه مورد نظرش را با قیمت 
کاش  ای  که  کرد  آرزو  و  بخرد  مناسب 
روزی فرا رسد که قیمت ها در همه مغازه 

ها یکسان و یا حداقل نزدیک بهم باشد. 
این فرد ادامه داد: در محله ای که زندگی 
می کنم بین هر کیلو میوه بیش ۲۰ تا ۵۰ 
نقاط  دیگر  با  قیمت  اختالف  تومان  هزار 

شهر دارد.
کارگر روزمزدی که در حال تماشای میوه 
کفاف  درآمدم  گفت:  بود  رنگارنگ  های 
خانواده ام را نمی دهد مجبور شدم میوه 
ام حذف کنم  برنامه غذایی خانواده  از  را 
مردمی   ( دولت  جدید  طرح  با  امیدوارم 
نیز  اقتصادی  وضعیت  ها(  یارانه  سازی 

بهتر شود. 

ضعف نظارت بر بازار 
در  یاسوج  شهر  از  متفاوت  نقطه  چندین 
جریان این بازدید برای نظارت  و بررسی 
خبرنگاران  توسط  میوه  قیمت  میدانی 
در  که  مهمی  نکته  و  بود  شده  انتخاب 
بود  مشهود  شده  یاد  های  بازدید  تمامی 
نظارت  ضعف  شهروندان  که  بود  این 
بازار کهگیلویه  در  التهاب  را سبب  جدی 

و بویراحمد عنوان می کردند.
آنان عنوان کردند که در سایه این ضعف 
نظارتی روزانه موجب قیمت هر کیلو میوه 
اختالف  دیگر  مغازه  یک  تا  مغازه  یک  از 
زیادی دارد و بسیاری از میوه فروشی ها 
برچسب قیمت برای میوه نصب نکرده اند 
قیمت  به  قانونی  بی  این  امن  سایه  در  و 
های دلخواه می فروشند و سود به جیب 

می زنند.
شهروندان تاکید دارند که استان کهگیلویه 
کننده  تولید  عنوان  به  خود  بویراحمد  و 
شود  می  محسوب  باغی  محصوالت  انواع 
اما هم اینک بازار میوه آن از دیگر استان 
ها تامین می شود و واسطه و دالالن آنقدر 
قیمت ها را دستکاری می کنند که تا به 
مقصد برسد معلوم است که هرکس برای 
خود نرخی تعیین می کند بنابراین در این 

حال برای تعادل قیمت بازار میوه نظارت 
قانونی از هر چیزی مهم تر است.

 یک کارشناس اقتصادی در شهر یاسوج 
نظارت  نبود  بر  این شهر عالوه  در  گفت: 
ها،  بازدید  در  کاری  موازی  و  کافی  های 
 ۱۰۰ ها  مغازه  اجاره  باالی  های  قیمت 
درصد بر روند گرانی میوه تاثیر گذار بوده 

است.
دیگر  یکی  داشت:  ابراز  حسینی  محمد 
نرخ  استان  این  در  میوه  گرانی  عوامل  از 
گذاری اشتباه است که صورت می گیرد. 

بازار نیمه جان میدان میوه و تره بار
میدان میوه و تره بار تازه راه اندازی شده 
یاسوج میدانی که به دالیل مختلف آنگونه 
های  فروشی  میوه  نظر  نتوانسته  باید  که 
استان را جلب کند و لذا مغازه داران اقدام 
به خرید میوه از استان های همجوار می 
کنند و این رویه موجب شده تا میدان یک 

قدم تا زمین گیر شدن فاصله دارد.
این  چنانچه  که  باورند  براین  ها  برخی  و 
در  میوه  قیمت  شد  می  حمایت  میدان 
استان واقعی و ارزان تر به مردم ارائه می 

شد.
 یکی از مغازه داران می گوید که تمامی 
میوه های مغازه خود را از شیراز تهیه می 
تمام   استان   مرکز  میوه  میدان  زیرا  کند 
عرضه  در  تنوع  از  و  ندارد  را  میوه  اقالم 

میوه خبری نیست .
با  را  میوه  اینکه  تر  مهم  داد:  ادامه  وی 
قیمت بسیار کم تر از میدان میوه یاسوج 

در شیراز تهیه می کنم.

راه فرار قانونی گرانفروشان میوه 
در یاسوج  

تیم  که  بود  موضوعی  فاکتور  ندان  ارایه 
بازرسی تعزیزات استان در بازدید اخیر از 
گرانفروشان  قانونی  فرار  راه  عنوان  به  آن 

یاد کردند.
عدم  جریمه  دانند  می  که  گرانفروشانی 
بسیار  گرانفروشی  به  نسبت  فاکتور  ارایه 
نتیجه  در  است  تر  راحت  و  تر  سبک 
با پرداخت یک جریمه  ترجیح می دهند 
که  سمتی  هر  به  را   میوه  بازار  کوچک 

دوست دارند بکشند.
هم اینک عدم ارایه فاکتور خرید همواره 
بوده  استان  میوه  بازار  مشکالت  از  یکی 
تمایل  فروشان  میوه  از  بسیاری  که  است 

دارند از ارائه آن به بازرسان امتناع کنند.
در این بازدید ها برخی میوه فروشان بهانه 
های عجیب و غریبی برای نداشتن فاکتور 
داشتند که خرید میوه به طور مستقیم از 

باغداران استان یکی از آن ها بود.
برای  فروشی  میوه  های  مغازه  پلمب 
کاالهای بی فاکتور نسخه ای درمانگر 
و  کهگیلویه  تعزیزات  سازمان  مدیرکل 
که  صنف هایی  از  یکی  گفت:  بویراحمد 
بازرسان  حضور  با  میدانی  بررسی  مورد 
که  بود  فروشی ها  میوه  شد  خبرنگاران  و 

مشکل بزرگ آنها عدم ارائه فاکتور است.
که  زمانی  تا  افزود:  صالحی  براتعلی 
ارائه  فاکتور  ارایه  به  موظف  مغازه داران 
تواند  نمی  هم  ها  بازرسی  این   ، نشوند 

وضعیت را بهبود ببخشد.
بازرسی  زمان  در  بازرس  داد:  ادامه  وی 
کاری از دستش برنمی آید به این معنا که 
نمی  تواند بررسی کند که در فروش این 
کاالها در حق مردم اجحاف می شود یا نه.

صنفی  واحدهای  کرد:  تاکید  صالحی 
ملکف هستند فاکتور را در زمان بازرسی 

ارائه دهند.
در  قیمت  نکردن  درج  داشت:  ابراز  وی 
شایع  تخلف  استان  های  فروشی  میوه 
اخیر  بازدید  به وفور در  دیگری است که 

مشاهده شد.
از شاخص هایی  صالحی عنوان کرد: یکی 
و  میوه  دارد،  نقش  استان  تورم  در  که 
این  در  میوه  قیمت  و  است  سبزیجات 
بیشتر  ها  استان  سایر  به  نسبت  استان 
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  است. 
این  کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تخلف  االن  بود  خواهد  دار  ادامه  بازدید 
عدم ارائه فاکتور نوشتیم که قطعاً جریمه 
به  ان  تکرار  و  دارد  دنبال  به  سنگینی 
پلمب مغازه های میوه فروشی و در نهایت 

لغو پروانه کسب ختم خواهد شد.
شرایطی  چنین  در  است  مسلم  که  آنچه 
بازار  یابد،  افزایش  باید  ها  بازرسی  تعداد 
با دقت بیشتری رصد شود و با متخلفین 

برخورد قاطعی صورت گیرد. 
فروشان  کم  و  گرانفروشان  تخلف  مردم 
و  دهند  گزارش  مربوطه  مسئوالن  به  را 
دیگر  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
بازار  بر  بیشتری  کنترل  مرتبط  ادارات 
متخلفان  با  برخورد  در  باشند،  داشته 

جدیت بیشتری به خرج دهند.

متولیان  سوی  از  کشت  الگوی  تعیین  با 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  کشاورزی  بخش 
امیدها برای علمی و اصولی شدن کشت و 
زرع در این دیار چهارفصل دوچندان شده 

است.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
زمینه  همین  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
می گوید: اولین موضوعی که در بدو شروع 
مسئولیتم پیگیر آن شدم تعیین و تدوین 
مناطق  با  متناسب  کشت  الگوی  یک 

مختلف این استان بود.
شاید  البته  افزود:  معتمدی پور  علی  سید 
باور عمومی بر این است که تغییر الگوی 
کشت الزاما به معنای کاشت یک محصول 
واقعیت  اما  است  دیگر  محصول  جای  به 
این است که الگوی کشت یعنی یک نظام 
هدفمند کشاورزی که در آن همه جوانب 
کالن  سیاست های  بومی،  دانش  علمی، 
و  اقتصادی  پایدار  و  نسبی  مزیت  نظام، 

مسائل محیط زیستی دیده و رعایت شود.
و  کهگیلویه  کشاورزی  ارشد  متولی 
من  همکاران  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
و  داشتند  زمینه  این  در  جامعی  مطالعه 
بنای ما این است که کشاورزی حفاظتی و 
قراردادی را مبتنی بر یک الگوی علمی در 
این استان شروع کنیم، ادامه داد: در حال 
همه  که  است  این  ما  جهت گیری  حاضر 
به سیستم های  کشت های جالیزی مجهز 
آبیاری نواری شوند و تا حد زیادی این کار 

انجام شده است.
معتمدی پور افزود: عالوه بر بحث مصرف 
جهت گیری های  از  دیگر  یکی  آب  بهینه 
افزایش تولید گندم،  الگوی کشت،  ما در 
دانه های روغنی، علوفه جات و شکر است.

بیان  با  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
و  شکر  و  قند  روغن،  نان،  و  آرد  اینکه 
مروم  اساسی  کاالهای  جمله  از  گوشت 
تولید  به  الگوی کشت  در  گفت:  هستند، 

مناسب گندم، تامین علوفه از جمله ذرت 
شیر،  و  گوشت  تولید  برای  سورگوم  و 
دانه های روغنی کاملینا و کلزا برای تولید 
روعن و کشت چغندرقند برای تولید قند 

و شگر توجه ویژه داریم.
و  الگو  هر  که  معتقدم  کرد:  تصریح  وی 
نقشه راهی که ما برای تولید تعیین کنیم 
کشاورز  استقبال  و  پذیرش  با  باید  حتما 
مواجه شود و سود و درآمد آن لحاظ شود 
یا  سد  زیر  که  استان  از  مناطقی  در  لذا 
کنار رودخانه ها هستند به سمت استفاده 
از آبیاری های تحت فشار و نوین رفتیم، در 
برخی مناطق به طور کلی نوع محصول را 
و  است  کشاورز  نفع  به  که  کردیم  عوض 
و  زودرس  ارقام  کشت  مناطق  برخی  در 
در برخی مناطق نیز کشت های پاییزه را 
الگوی کشت گنجاندیم که عمده آب  در 
سبز  آب  همان  یا  بازان  آب  آنها  مصرفی 
کهگیلویه  کشاورزی  ارشد  متولی  باشد. 
کشت  الگوی  برخی ها  افزود:  بویراحمد  و 
می دانند  برنج  کاشت  ممنوعیت  فقط  را 
ما  و  دارد  عمیقی  معانی  الگو  این  اما 
این  را در کشاورزی  می خواهیم نگرش ها 

کاهش مصرف  با هدف  و  علمی تر  استان 
آب و افزایش تولید تغییر دهیم.

وی گفت: در برخی مناطق الگوی کشت 
همانند  کارهایی  و  دارد  وجود  مناسبی 
به  پایه  کودهای  گیاه،  مناسب  تغذیه 
منظور مقاومت گیاه به خشکی، نگه داری 
بقایای گیاهی و مبارزه مناسب با علف هرز 
در  زراعی،  تناوب  رعایت  و  بیماری  و 
در  گفت:  معتمدی پور  هستند.  ما  برنامه 
ارقام  نیز  مناطق  برخی  در  کشت  الگوی 
آب  مصرف  با  ارقام  جایگزین  کم آب بر 
باال می شوند و در همه این برنامه سود و 
زیان کشاورز لحاظ شده است. وی توسعه 
کشت علوفه های کم اب بر همانند سورگوم 
تامین  به منطور  را  علوفه ای در دیم زارها 
و  گوشتی  گاوداری های  نیاز  مورد  علوفه 
شیری از دیگر برنامه های خود برای تولید 

گوشت و شیر در این استان برشمرد.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در بخش 
کشاورزی  صحبت هایش  از  دیگری 
این  کالن  سیاست های  از  را  قراردادی 
حوزه خواند و گفت همه جهت گیری ما به 

سمت کشاورزی قراردادی است.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

ضعف نظارت علت گرانی میوه

 تعیین الگوی کشت بخش کشاورزی
 کهگیلویه و بویراحمد تعیین شد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهیدان با خدا 
معامله کردند و کسانی که قلم به دست می گیرند و 
برای شهدا و دفاع مقدس می نویسند در مسیر شهدا 

گام برداشته اند.
آیین  در  شنبه  سه  روز  احمدزاده«  علی  »سید 
رونمایی ۶ عنوان کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس با 
تجلیل از عملکرد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد در ثبت و ضبط 
استمرار  باید  کار  این  افزود:  مقدس،  دفاع  خاطرات 
داشته باشد و هر چقدر در این زمینه کار انجام دهیم، 

کم است.
اشتغال  وضعیت  کنیم  می  تالش  کرد  تاکید  وی 

با همکاری  را  این استان  ایثارگران  فرزندان شهدا و 
بنیاد شهید ساماندهی کنیم .

شهدای  فرزندان  از  بسیاری  داد:  ادامه  احمدزاده 
استان شاغل نیستند در حالی که تقریبا ۸۰ درصد 
پذیرش های سهمیه رزمندگان در استان از ایثارگران 
دارای سهمیه پنج درصد بوده و از سهمیه ۲۵ درصد، 
تنها ۱۵ درصد پذیرش شده است دلیل آن هم این 
بوده که می خواستند افراد خاصی را استخدام کنند.

وی در خصوص مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 
نیز گفت: این پروژه باالی ۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد که اعتبارات استانی جوابگو نیست و در سفر 
دو  از  یکی  استان،  به  بنیاد مستضعفان  رئیس  اخیر 
مطالبه مهم ما  در حوزه ایثار و شهادت، از وی بود که 
با نظر مثبت برخورد کردند و امیدواریم کمک کنند 

و این پروژه را به نتیجه برسانیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برطرف 

بستری  محل  سلمان،  بیمارستان  مشکالت  کردن 
ما  دیگر مطالبات  از  استان  روان  و  اعصاب  جانبازان 
خاطرنشان  بود،  مستضعفان  بنیاد  رئیس  سفر  در 
کرد: خدمت به خانواده های شهدا و ایثارگران افتخار 
بزرگی است و از برگزاری نشست با پیشکسوتان دفاع 

مقدس و بررسی مشکالت آنها استقبال می کنیم.
مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
 ۶ از  رونمایی  آیین  در  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
عنوان کتاب دفاع مقدس اظهار داشت: تاریخ شفاهی 
کهن ترین شیوه تاریخ نگاری است و برای اینکه بتوان 
رخداد عظیمی همچون دفاع مقدس را که در تاریخ 
اتفاق افتاده است به نسل های آینده انتقال داد باید 

سراغ تاریخ شفاهی را گرفت.
مقدس  دفاع  افزود:  آسمند«  »امیرعباس  سرهنگ 
نقطه عطفی در طول تاریخ ماست و برای اینکه بتوان 
این رخداد عظیم را به صورت جزئی و با تمام زوایای 

باید به سراغ ثبت و ضبط  پنهان به نگارش درآورد 
تاریخ شفاهی آن رفت .

مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
دوران  در  رزمندگان  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آتش  زیر  و  در سنگرها  مقابل دشمن  دفاع مقدس، 
از  تازه ای  سبک  و  کنند  مقاومت  توانستند  سنگین 

ایثار را به دنیا نشان دهند.
می تواند  شفاهی  تاریخ  کرد:  خاطرنشان  آسمند 
را  ابعاد  همه  در  مقدس  دفاع  دوران  متعدد  زوایای 
در اختیار پژوهشگران و آنهایی که جنگ را ندیده اند 
و آگاهی کمتری نسبت این دوران دارند، قرار دهد 
تا بدانند که نیاکان آنها چگونه از کشور دفاع کردند.

اعزام  با  بویراحمد  بیان کرد: استان کهگیلویه و  وی 
بیش از 4۱ هزار رزمنده به جبهه های نبرد و تقدیم 
بیش از یک هزار و ۸۸۰ شهید نقش مهمی در دوران 

دفاع مقدس داشت که قابل دفاع است.

 نوشتن پیرامون شهدا گام 
برداشتن در مسیر آنان است



w w w . o m i d k b . i r3109 چهار شنبه  25  خرداد 1401  15   ذی القعده 1443  سال شانزدهم  شماره
عه

جام

متولد فروردین : 
شما از مسیری که انتظار داشتید طی شود کمی فاصله گرفتید و دور 
شده اید، اما به زودی زنگ خطری برای شما به صدا در خواهد آمد 
و شما متوجه خواهید شد اگر هوشیار باشید و صدای زنگ را بشنوید 

به مسیر درست و صحیح باز خواهید گشت. 
متولد اردیبهشت : 

شما نقشه های بیش از حد بزرگی را در سر می پروردانید البته داشتن 
رویاهای بزرگ خوب است اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود 
نه این که تنها انها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای 
که  این  نه  ببخشید  ارتقا  پله  به  پله  را  تان  زندگی  باید  ابتدا  بزرگ 
کنید.شما  اخری صعود  پله های  به  بخواهید  پله  از یک  باره  به یک 
است کمی بر سرعت  بهتر  نیز کند عمل می کنید  فعالیت هایتان  در 

فعالیت ها و کارهای زندگی تان بیافزاید.
متولد خرداد : 

شما از درون دارای افکار مثبتی هستید اما در ظاهر خود را با افکار 
منفی نشان می دهید، بهتر است درون و بیرون خود را به یک شکل 
نشان دهید نه این که درون و بیرون وجودیتان حرف های متفاوتی 
شخصیت  دو  دارای  صورت  این  در  زیرا  باشند  داشته  گفتن  برای 
مختلف می شوید، افراد دیگر به خاطر این صفت از شما دوری خواهند 
گزید. بهتر است واقعیت را قبول کنید شما فردی مهربان و دارای 

افکار مثبت هستید.
متولد تیر :

 امروز امکان دارد یک دوست صمیمی و یا یکی از اعضای خانواده تان 
در کارتان دخالت کند! در این صورت کنار آمدن با احساساتتان کار 
کسل کننده ای خواهد بود. یک نفس عمیق بکشید و بعد فکر کنید 
ببینید که به این فرد چه می خواهید بگویید، به خاطر اینکه ممکن 

است حرف اضافی یا نادرستی از دهانتان بیرون بیاید! 
متولد مرداد :

بیشتری دارید، چراکه  یا در خانه دقت  امروز شما در محل کار و   
کمتر دور و بر جزئیات می چرخید. در مورد روش تعادل برقرار کردن 
بین کار و تفریح به حس ششم خودتان اطمینان کنید. این سخن 
به معنای تنبل شدن نیست؛ بلکه به معنای این است که از روزتان 
کار  تا عصر هم  البته شاید مجبور شوید  و  ببرید  را  استفاده  نهایت 

کنید.
متولد شهریور : سعی کنید به کارهایی که می توانید انجام دهید 
فکر کنید نه کارهایی که نمی توانید. می توانید از کارهای خالق و 
هم چنین رابطه ها بهره مند شوید. بودن با افرادی که در گذشته با 
آن ها معاشرت داشته اید خاطرات زیادی را زنده می کند. اگر می 
خواهید مهمانی بگیرید یا دوستی را به صرف غذا دعوت کنید اکنون 

بهترین زمان است.
متولد مهر : امروز شما مجبور هستید که کارهایتان را تمام کنید و 
واقعٌا از ته قلب نمی خواهید که این کار را بکنید و به خاطر همین 
کیفیت کار شما پایین آمده است. حتی اگر زمانی که تصمیم به انجام 
دادن کاری می گیرید قصد و نیتتان خوب باشد، اگر متوجه بشوید 
مطمئناً  کنید  کار  فقط  تفریح  برای  ساعتی  داشتن  بدون  باید  که 

خسته خواهید شد. 
متولد آبان : شما دوست ندارید در یک جنگ مغلوبه پیکار کنید اما 
ممکن است قادر نباشید که خود را از این موقعیت عقب بکشید حتی 
انرژی  امروز سیاره شما مریخ  را بکنید.  این کار  باید  بدانید که  اگر 
باالیی را از پلوتون دریافت می کند و همه نیروهای دنیا نیز نمی توانند 
شما را از رسیدن به اهداف تان بازدارند. خوشبختانه شما می توانید از 

این شدت انرژی به نفع خود استفاده کنید. 
متولد آذر : امروز به نظر می رسد کمی آشفته هستید و نمی توانید 
از اعمال تان ، نتیجه مشخصی انتظار داشته باشید. به همین خاطر 
سخت است که ذهن تان سر و سامان دهید. اگر فکر می کنید که 
تان مانع کارهای شماست،  یا همکاران  نزدیکترین دوستان  از  یکی 
سعی کنید به جای اینکه عصبی شوید و مثل آسیاب بادی دور خود 

بچرخید علت را در رفتارها واکنش های خود جستجو کنید.  
بر  جایتان  از  سریع  شکستی  هر  از  بعد  معموال  شما   : دی  متولد 
می خیزید، و االن حتی انقدر احساس خوبی پیدا کرده اید که گویی 
همه چیز روبراه است! عجیب اینکه به خاطر وجود ماه در نشانه شما 
تحریک می شوید که سفره دل خود را باز کنید و دیگران نیز به جای 
اینکه مثبت اندیشی رو به رشد شما را متوجه بشوند، بیشتر حس و 

حال شما را می شناسند. 
متولد بهمن : 

شما در این روزها دارای توانایی و قدرت درونی بسیاری هستید، این 
تا اعتماد به نفس شما پیش از پیش تقویت  امر موجب شده است 
به شما تغییر کند، هم چنین  افکار و نظرات دیگران راجع  تا  شود 
سمت و سوی جدیدی را به خود بگیرد. این مطلب که شما خود را 
باالترین نقطه  باور دارید مانند یک سکو عمل می کند و شما را به 

پرتاب خواهد کرد.
متولد اسفند : 

اینکه  برای  باشید!!  کلفت  پوست  کرگدن  مثل  باید  شما  امروز 
دوستانتان بیخودی و بدون هیچ دلیل واضحی حسابی بهتان سخت 
واقع  موثر  اینجا  شما  جادویی  اسلحه  خوشبختانه  می کنند.  گیری 
خواهد شد و آنهم توانایی شما در استفاده بهینه از انرژی تان است و 
این شما را از اعتراض هایی که در نهایت اصال هم هیچ کاری از پیش 

نمی برند مصون خواهد ساخت.

۳
فال روز 

روند  استرس  که  دهد  می  نشان  تازه  مطالعات 
فرسوده شدن سیستم ایمنی را تسریع می کند.

به  استرس  داشتند:  اظهار  آمریکایی  متخصصان 
و  تبعیض  شغلی،  فشار  زا،  آسیب  حوادث  شکل 
شدن  فرسوده  روند  روزانه،  زای  استرس  عوامل 
در معرض  را  فرد  و  داده  را سرعت  ایمنی  سیستم 
از  عفونتهایی  و  قلبی-عروقی  سرطان،  بیماریهای 

قبیل کووید۱۹- قرار می دهد.

در  ها  نابرابری  توضیح  به  تواند  می  مطالعه  این 
عوارض  جمله  از  سن  با  مرتبط  سالمت  وضعیت 
برای  احتمالی  نقاط  شناسایی  و  گیری  همه  نابرابر 
افراد مسن  افزایش جمعیت  با  کند.  مداخله کمک 

سالمت  وضعیت  در  ها  نابرابری  درک  جهان،  در 
مرتبط با سن ضروری است. تغییرات مرتبط با سن 
در سیستم ایمنی، نقش مهمی در به تحلیل رفتن 
وضعیت سالمت دارد. به گفته متخصصان آمریکایی 
در  موثر  های  مکانیزم  روشن شدن  به  مطالعه  این 

تسریع فرسودگی سیستم ایمنی کمک می کند.
با باال رفتن سن، سیستم ایمنی بدن به طور طبیعی 
تحلیل می رود و مشخصه های سیستم ایمنی فرد 
های  تفاوت  باعث  عاملی  چه  اما  شود.  می  ضعیف 
شدید در وضعیت سالمت در بزرگساالنی می شود 
که در یک رده سنی قرار دارند؟ متخصصان به این 
موضوع پرداختند تا متوجه شوند آیا می توان ارتباط 
بین قرار گرفتن در معرض استرس در طول زندگی 
را که یکی از عوامل شناخته شده در ضعف سالمت 

است با کاهش توان سیستم ایمنی کشف کرد.
قرار  میزان  محاسبه  برای  آمریکایی  متخصصان 
استرس  مختلف  شکلهای  معرض  در  گرفتن 

شامل  که  ملی  بررسی  یک  پاسخ  های  اجتماعی، 
و  تجزیه  را  بود  سال   ۵۰ باالی  بزرگسال   ۵۷44
به  افراد  این  خون  نمونه  همچنین  کردند.  تحلیل 
منظور شمارش و طبقه بندی گلبولهای خون مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
انتظار  که  همانطور  اکسپرس،  مدیکال  گزارش  به 
می رفت، افرادی که میزان استرس باالتری داشتند، 
پروفایل های ایمنی فرسوده تری داشتند، همچنین 
درصد سلولهای ایمنی برای مقابله با بیماری در آنان 
کمتر بوده و در خون آنها درصد باالتری از گلبول 
ارتباط  همچنین  شد.  مشاهده  فرسوده  سفید  های 
با   T سلول های  و  زندگی  استرس زای  اتفاقات  بین 
میزان آمادگی پایین برای مقابله حتی پس از کنترل 
سیگار،  استعمال  تحصیالت،  همچون  فاکتورهایی 
قومیت  یا  نژاد  و  بدنی  توده  شاخص  الکل،  مصرف 

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

جدول کلمات متقاطع

دريچه

بهار شهادت خزان ندارد
  عليرضا محمدي

بعد از اتمام جنگ تحميل��ي تا مدت ها تصور 
مي شد بهار ش��هادت به پايان رس��يده و بايد 
فرهنگ متص��ادر از جبهه ها )ايث��ار، جهاد، 
مقاوم��ت، حق طلبي، ش��هادت طلبي و...( را 
در كتاب ها جست وجو كرد. همان ايام اتمام 
جنگ، انتش��ار وصيت نامه يكي از رزمندگان 
كه بعد از قطعنامه به ش��هادت رسيد خيلي 
س��ر و صدا كرد: »هم اكنون كه اين قلم سياه 
را به دس��ت گرفت��ه و بر روي برگه س��فيد و 
بي آب و رنگ مي نويس��م ش��ب چهارشنبه 
67/4/27 مي باشد. عددهاي نگاشته شده در 
تاريخ گوياي شرايط سخت اين برهه براي هر 

خواننده اين نوشتار مي باشد. غم و اندوه هجر 
ياران، مظلوميت حزب اهلل و امام، سقوط افكار 
چندين و چند ساله بچه بسيجي هاي نشسته بر 
بال مالئک، آن عارفان الهي و سالكان طريقت و 
عشق همه و همه دردهاي بي درمان ساعت ها 
و لحظه هاي روزهاي تلخ ترك جبهه است كه 
در واقع بايد گفت روزهاي سخت بدرود گفتن 

ارزش هاي نهفته در جبهه و جنگ...«
در واقع درد دل هاي شهيد مرتضي خانجاني 
فرمانده گردان كميل بغض فروخورده بسياري 
از همرزمان��ش بود. همان ها كه همنش��يني 
چندين و چند ساله شان با خاك هاي جبهه، 
روح ملكوتي شان را تا عرش اعال باال برده بود و 
حاال نمي خواستند ابرهاي ترديد و دنياطلبي، 
بين آنها و خورش��يد حقيقت طلب��ي فاصله 
بيندازد.  بعدها تجربه نشان داد قضاوت شرايط 
پيش آمده چندان ه��م دور از واقعيت نبوده 
اس��ت. بالفاصله بعد از اتمام دف��اع مقدس، 
جامعه اي كه از سختي هاي جنگي هشت ساله 
رهايي يافته بود، نشانه هاي تغييرات عمده را 
در خود بروز داد. حاكميت دوران س��ازندگي 
و سپس اصالحات، واكنشي خاص به چنين 
تغييرطلبي بود. دولت هاي��ي كه يكي پس از 
ديگري سر كار آمدند و دوران استيالي شان 
16 سال تمام به طول انجاميد. در واقع به ازاي 
هر يک س��ال از جنگ، جامعه ايران دو سال 

از دوران دفاع مقدس و ش��ايد آرمان هاي آن 
فاصله گرفت. 

در چنين حال و هوايي حتي خوشبين ترين 
يادگاران جنگ نيز تصور بازگش��ت به دوران 
باشكوه دفاع مقدس را دور از ذهن مي دانستند. 
البته منظور از بازگشت، جنگ طلبي نيست، 
بازگش��ت به احواالت��ي كه معن��ي »كل يوم 
عاشورا« را متبادر مي كرد. اگر يادمان باشد در 
دهه 70 حاج  صادق آهنگران سرودي را سرداد 
كه تا مدت ها ورد زبان بسياري از دوستداران 
فرهنگ ايثار و ش��هادت بود: »در باغ شهادت 
را نبنديد به ما بيچارگان زآن س��و نخنديد«؛ 
سرودي كه بوي »بازماندگي« و از آن مهم تر 

»واماندگي« مي داد. 
به هرحال چنين وضعيتي حداقل تا  25 سال 
بعد از اتمام جنگ حاكم بود و چشم مادي نگر 
ما با كورسوي اميدي در آسمان شهادت سوسو 
مي زد كه دست ها از آن كوتاه و خرما بر نخيل 
بود. براي درك عوالم آن روزها تنها بايد به قبل 

از دهه 90 يعني به پنج سال پيش برگرديم. 
اما در همين زمان، اتفاقاتي فراتر از مرزها رخ 
داد كه مردان عمل بهتر از هر كس ديگر معني 
آن را درك كردند. باز موسم شهادت طلبي و 
اين بار تحت عنوان »دف��اع از حرم« و حضور 
در »جبهه مقاومت اسالمي« شنيده مي شد. 
جبهه اي با صدها شهيد و جانباز باز شده بود كه 
همه معادالت را برهم زد. جبهه اي ملموس كه 
نه تنها شهادت را نزديک كرد، بلكه به خوبي 
نشان داد كه اگر بحث ايستادگي بر سر عهد 

و پيمان و آرمان هاي اسالم ناب محمدي در 
ميان باشد، ميدان رزم و شهادت طلبي هرگز 
پاياني نخواهد داش��ت. در واقع جبهه دفاع از 
حريم اهل بيت، مقدمه اي بر مس��يري است 
كه جز اتصال به قي��ام منجي، فرجام ديگري 
در پيش ندارد.  اكنون به خوبي نمايان ش��ده 
است كه شهادت را نه تنها در كتاب ها كه بايد 
در ميدان عمل جس��ت. معلوم شده كه بهار 
شهادت هرگز به خزان بدل نگشته بود كه حاال 
دوباره بهارش از راه رسيده باشد. اين در تصور 
من و تو بود كه فكر مي كرديم فصل شهادت با 

خاتمه جنگ تحميلي بسته شده است. 
اما در آس��تانه به��ار طبيع��ت و در حالي كه 
شهداي مدافع حرم با نثار جان شان به خوبي 
س��رود ماندگاري بهار ش��هادت را سردادند 
چه خوب اس��ت يادي كنيم از خانواده هايي 
كه اكنون جاي حضور فيزيكي عزيزش��ان به 
تصوير و يادي از آنها در كنار سفره هفت سين 
بسنده مي كنند. همانند مهندس شهيد علي 
يزداني كه س��وم فروردين 1394 به شهادت 
رسيد و چند روز ديگر دومين سالگرد شهادت 
او برگزار مي ش��ود. علي با ش��هادتش عيدي 
ماندگاري نه تنها به خانواده اش كه به همه ما 
داد. حركت او و ساير شهداي جبهه مقاومت 
اسالمي ثابت كرد كه بهار شهادت هرگز خزاني 

نخواهد داشت. 

 صغري خيل فرهنگ 
اکبر س�هرابي 13س�ال بيش�تر نداشت که 
راهي ميدان نبرد ش�د. او بعد از هشت سال 
حضور و همرزمي با برادران شهيدش، امروز 
راوي روزهاي حماس�ه و جهاد ش�ده تا آن 
طور که خ�ودش مي گويد همچن�ان رخت 
خادمي ش�هدا را برت�ن داش�ته و از حال و 
هواي جبهه ها دور نماند. حاج اکبر سهرابي 
که خ�ود از جانبازان دفاع مقدس به ش�مار 
مي رود، در گف�ت و گو ب�ا م�ا از روايتگري 
کاروان هاي راهيان نور و همچنين خاطرات 
جبه�ه و ب�رادران ش�هيدش مي گوي�د. 

گويا ش�ما در س�ن کم به جبهه رفته 
بوديد؟

شروع جنگ تحميلي من تنها 13 سال داشتم 
كه راهي ميدان نبرد شدم. در سال هاي حضورم 
در يگان هاي رزم لشكر امام حسين)ع(، لشكر 8 
نجف اشرف، قرارگاه 25 كربال، لشكر 27 محمد 
رس��ول اهلل و قرارگاه خاتم االنبي��ا و يگان هاي 
مرزي سپاه آبادان و س��پاه خرمشهر و... بودم. 
بعد از 8 سال حضور مستمر در جنگ از ناحيه 
چشم و ريه شيميايي  و جانباز شدم. همچنين 
با اصابت تركش خمپاره 120 به دست راست و 
بازوي دست چپ مجروحيت يافتم. در مقطعي 
ديگر هم تركش ت��وپ دورب��رد عراقي و موج 
انفجار بمب هاي خوشه اي هواپيماهاي عراقي 

باعث جانبازي ام شد. 
با وجود 13 سال سن چطور توانستيد 

به جبهه برويد؟ 
جنگ كه آغاز شد ما در آبادان زندگي مي كرديم 
و من به عنوان نيروي بومي در جنگ ش��ركت 
ك��ردم. آن اوايل در اس��كله 8 آبادان مس��تقر 
بوديم. ابتدا با دو برادر بزرگ تر از خودم همرزم 
و همكار بودم. من هر كاري از دستم بر مي آمد 
انجام مي دادم. گوني هاي خاكي سنگر را مهيا 
مي كردم و براي س��نگربندي از آن اس��تفاده 

مي كردم. رزمندگان مجروح را به بيمارستان 
آبادان و خرمش��هر مي رس��اندم. ت��ا اينكه به 
عمليات حصر آبادان رسيديم. بعد از ثامن االئمه 
بنده در عمليات هاي الي بيت المقدس،   خيبر، 
بدر، كربالي 4 و 5 و والفج��ر 8 و منطقه غرب 
كردستان و ديوان دره و مريوان و سليمانيه عراق 

و... شركت داشتم. 
دو برادرت�ان که همرزم ه�م بوديد به 

شهادت رسيدند؟
بله، برادرم جانباز ش��هيد منوچهر سهرابي آن 
زمان 17 س��ال داش��ت و برادر ديگرم جانباز 

شهيد مسعود سهرابي 19 ساله بود. 
چه مدت در جبهه حضور داشتيد!

كل حضور من درجبهه 85 ماه بود. 

ش�ما از راوي هاي راهيان نور هستيد، 
حاال که در آس�تانه فصل بهار و پيک 
کاري اين اردوها قرار داريم، بفرماييد 
که به نظر ش�ما حضور ي�ک جوان در 
مناط�ق عمليات�ي دفاع مق�دس چه 

برکاتي دارد؟
نسل جوان امروز آگاه و هوش��يار هستند و به 
خوبي مي دانند نوجوانان آن زمان چون شهيد 
12 ساله خرمش��هري بهنام محمدي و شهيد 
13 ساله حسين فهميده چه حماسه ها آفريدند 
تا اين پرچم نظ��ام جمهوري اس��المي ايران 
هميشه پا برجا باشد و انشاءاهلل به دست همين 
جوانان امروز محكم و پايدار مي ماند. بازديد از 
منطقه جنگي جنوب و غرب اين را براي نسل 

جوان امروز ما و نسل هاي بعد انشاءاهلل به عينه 
ثابت مي كند كه اين دالورمردان ايران اسالمي 
هميشه ياد و خاطرش��ان زنده است و راهشان 

ادامه خواهد داشت. 
نسل جوان ما پدرها و مادر هاي آينده هستند و 
با ديدن اين صحنه ها و شنيدن خاطرات جنگ 
انشاءهلل آينده روش��ني را براي كشورمان رقم 
مي زنند. در واقع امروز و مس��يري كه شهداي 
مدافع حرم آن را انتخاب كرده اند تداوم همان 
صراط منيري اس��ت كه پيش از اين ش��هدا و 

رزمندگان دفاع مقدس در پيش گرفتند. 
اگ�ر مي ش�ود از خاطرات س�ال هاي 
حضورت�ان در کاروان هاي راهيان نور 

بگوييد. 

در يك��ي از كاروان ه��ا يک نوجوان 12 س��اله 
از اس��تان اصفهان همراه ب��ا مادربزرگش كه 
روي ويلچر هم نشسته بود به منطقه »هشت 
شهيد گمنام ش��لمچه« آمده بود. اين نوجوان 
در گوشه اي براي خودش نشسته و به صورت 
سجده افتاده و دعا مي كرد. خيلي برايم جالب 
بود كه اين نوجوان 12 ساله با خداي خودش 
و ش��هدا چگونه راز و نياز مي كرد. من آرام آرام 
سمت ايش��ان رفتم و با دو، س��ه مرتبه تكرار 
سالم، ايش��ان متوجه حضور من ش��د و سر از 
سجده برداش��ت. من پيش��اني او را بوسيدم و 
با خواهش خواس��تم انگيزه هاي حضورش در 
شلمچه را بگويد. با اصرار من لب از راز كرباليي 
شدنش برداش��ت و گفت: من نوه دختري يک 
شهيد جاويد االثر هس��تم و از خاطرات مادرم 
و مادربزرگم بسيار ش��نيده ام كه پدر بزرگم در 
همين منطقه مفقود االثر ش��ده است. دومين 
بارم اس��ت كه به اين منطقه مي آيم. مقداري 
از خاك مقدس همين منطقه را به ش��هرمان 
برده ام و ه��رگاه كه دلم براي ش��هداي جنگ 
تحميلي و ش��هداي مدافع ح��رم و 72 تن از 
ش��هداي كربال در ايام مح��رم و اربعين تنگ 
مي شود به آن خاك متبرك رجوع مي كنم. من 
اگر هم نذري داشته باشم با توسل به شهدا آن 

مشكالتم مرتفع مي شود.
يک بار ديگر هم يک پ��الك در خاكريزه هاي 
شلمچه پيدا كردم. آن پالك قديمي متعلق به 
اوايل سال 1360 بود كه هيچ شماره يا كدي در 
آن ثبت نشده بود. من آن را به عنوان يادگاري 
به يكي از زائ��ران دادم. اين اق��دام من خيلي 
مؤثر ب��ود. آن زائر به همراه همش��هريان خود 
هرساله ايام نوروز به اين منطقه رجوع مي كند 
و مي گويد »اين پالك را من به عنوان يادگاري 
هميشه همراه دارم. من گذشته خوبي نداشتم 
و اكنون راهم را انشاءهلل با نيت شهداي گمنام 
عوض كرده ام و تا پايان عمرم مي خواهم همين 

راه را ادامه بدهم.« 

  احمد محمدتبريزي
بعضي لحظات در دف�اع مقدس حال و هواي 
خاصي به جبهه ها مي بخش�يد. فرارسيدن 
مناس�بت هاي ملي و مذهبي، ب�ا خود رنگ 
و بوي ديگري م�ي آورد و فض�ا را دلپذيرتر 
از هميش�ه مي ک�رد. آمدن به�ار و برگزاري 
مراس�م نوروز يكي از همين مناس�بت هاي 
خاصي بود که در دوران دفاع مقدس تازگي 
و س�رزندگي را براي رزمندگان ب�ه ارمغان 
م�ي آورد. پيون�د حال�ت معن�وي نيروها با 
س�رزندگي و ش�ادابي بهار و ن�وروز يكي از 
لحظات ماندگار را در مناط�ق عملياتي رقم 
م�ي زد و تجرب�ه اي ن�اب را پديد م�ي آورد. 
به گزارش »جوان« جبهه ه��ا اجتماع كوچكي 
بودند كه زندگي يكس��ره در آن جريان داشت. 
رزمندگان ب��ا رفتن به جبهه، ارتباط ش��ان را با 
دنياي بيرون قطع نمي كردند و كنار هم جامعه اي 
كوچک دوست داشتني مي ساختند. اين اجتماع 
كوچک با امكانات ك��م، پر از صف��ا، مهرباني و 
از خودگذش��تگي بود ب��ه گونه اي ك��ه الگوي 
شهرهاي بزرگ از سبک و منش رزمندگان در 
جبهه ها گرفته مي شد و آنها تأثيرگذارترين افراد 
جامعه بودند. رزمن��دگان در ميان توپ و آتش 
و گلوله تلطيف كننده دنيايي خشن بودند و در 

دِل خرابي ها زيباترين تصاوير را مي س��اختند.  
سنگرتكاني يكي از مراسم جالب در جبهه پيش 
از آمدن نوروز بود. نيروها به مناسبت عوض شدن 
سال، س��نگرها را آب و جارو مي كردند و گرد و 
غبار كهنگي را از ديوارهايش مي تكاندند. حميد 
داوودآبادي از رزمندگان دفاع مقدس خانه تكاني 
سنگر را اينگونه توصيف مي كند: »اگر جا داشت، 
كف سنگر را بيشتر گود مي كرديم؛ تا كمرمان 
از خميده رفتن، درد نگيرد. در ديواره س��نگي 
هم جايي به عنوان طاقچ��ه مي كنديم و مهرها 
و جانمازها و قرآن ها را آن جا مي گذاشتيم. اين 
طوري ديگر مجبور نبوديم موقع خوابيدن، مثل 
ماهي كنسرو، به همديگر بچسبيم. پتوها را از كف 
نم گرفته سنگر بيرون مي برديم و در رودخانه آن 
سوي تپه مي شستيم. آب گرم رودخانه، تنمان 
را هم صفا مي داد. از صبح تا غروب، كسي داخل 
سنگر نمي شد؛ فقط يک نفر آن را جارو مي كرد 
و منتظر مي مانديم تا نم آن خشک شود.« تهيه 
شيريني، كمپوت و ميوه از شهر و آوردن آن به 
خط اول و خواندن شعر و شوخي كردن با يكديگر 
در آخرين روزهاي سال به سنت ثابتي در ميان 

بچه ها تبديل شده بود. 
سفره هفت سين را هر چيزي كه با »سين« شروع 
مي شد، پر مي كرد. در جبهه از »سير« و »سركه« 

و »سمنو« خبري نبود، سكه هاي رسيده از شهر 
در كنار »سيم چين«، »سيم خاردار« و »سرنيزه« 
قرار مي گرفت تا با تركيب شان ساده ترين سفره 
هفت سين چيده شود. لحظه آغاز سال نو، نفراتي 
كه در خط بودند با ش��ليک گلوله اي به سمت 
دشمن ابراز احساسات مي كردند. ناهار روز عيد 
هم بچه ها با چلوكباب و نوشابه پذيرايي مي شدند. 
سكه هايي كه به دس��ت امام متبرك شده بود و 
معموالً حاجي بخشي آنها را توزيع مي كرد هم 

جاي خود را داشت.  خواندن نامه هاي رسيده از 
پشت جبهه يا نوشتن نامه توسط رزمندگان براي 
هم سنت زيباي ديگري در جبهه هنگام تحويل 
سال بود. نامه  بچه هاي  كوچک  كه  از كيلومترها 
آن  طرف تر از جبهه ، از ش��هرهاي  مختلف  آمده  
بود هيجان خاص خودش را داشت. كودكان  و 
نوجوانان  خوش سليقه ، كارت هاي تبريک  نقاشي  
شده ، مقداري  ش��كالت  و آجيل ، يک  خودكار، 
يک  دفترچه  سفيد و نامه اي را در پاكت  گذاشته 

 و فرستاده  بودند. يكي از آن نامه هاي خاطره انگيز 
مربوط به يک دختر نوجوان مسيحي بود كه به 
مناس��بت عيد نوروز كارت پستالي مي فرستاد 
كه حضرت مس��يح را بر صليب نشان مي داد و 
در پشت آن، نامه اي به اين مضمون نوشته بود: 
»من به عنوان يک هموطن مسيحي، فرارسيدن 
سال نو را به تمام شما رزمندگان كه در جبهه ها از 
ميهن ما دفاع مي كنيد، تبريک عرض مي كنم«.

عيدي دادن ها هم شيوه منحصر به فردي داشت. 
برخي عبارت »كتب عليكم القتال« را در پاكتي 
مي نوشتند و به همرزماني كه آرزوي شهادت در 
سر داش��تند، تقديم مي كردند تا آنها بهترين و 
متفاوت ترين عيدي شان را بگيرند. ديد و بازديد 
از گردان هاي همجوار و رفتن سراغ فرماندهان و 
روبوسي با آنها هم از جمله سنت هاي حسنه اي 
بود كه در روزهاي سال نو به ندرت ترك مي شد. 
بچه هايي بودند كه چهار، پنج سال سابقه حضور 
در منطقه داشتند و همين امر ايجاب مي كرد كه 
مثل خانه خود، نسبت به آغاز بهار و جشن نوروز 
بي توجه نباش��ند. بعد از تحويل سال بچه هاي 
ديگر به منظور ديد و بازديد عيد به سنگر همديگر 
مي رفتند و حتي عيدي هم مي دادند؛ عيدي ها 
معموالً اسكناس 100 ريالي بود كه بعضاً روي آن 

جمالتي هم نوشته شده بود.

گفت وگوي »جوان« با جانباز حاج اکبر سهرابي راوي مناطق عملياتي دفاع مقدس و برادر 2 شهيد 

پالكي كه يک  جوان  را مشتري دائمي راهيان نور كرد
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88498481ارتباط با ما

 نگاه

سنگر تكاني و سنت هاي نوروزي در جبهه ها

در آستانه بهار طبيعت و در حالي که 
شهداي مدافع حرم با نثار جان شان 
ب�ه خوب�ي س�رود مان�دگاري بهار 
شهادت را سردادند چه خوب است 
يادي کنيم از خانواده هايي که اکنون 
جاي حضور فيزيكي عزيزش�ان به 
تصوير و يادي از آنها در کنار سفره 
هفت سين بسنده مي کنند. همانند 
مهن�دس ش�هيد عل�ي يزداني که 
س�وم فروردين 1394 به ش�هادت 
رس�يد و چن�د روز ديگ�ر دومي�ن 
سالگرد ش�هادت او برگزار مي شود
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حل جدول 3108

انسداد پنج هزار حساب بانکی و دستگیری 
50 نفر در زمینه معامالت طال و ارز

به  رسیدگی  ویژه  تخصصی  مجتمع  دادسرای  سرپرست 
جرایم اقتصادی از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی 
و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معامالت 
فردایی طال و ارز خبر داد. رضا نجفی سرپرست دادسرای 
در  اقتصادی  به جرایم  ویژه رسیدگی  مجتمع تخصصی 
با  تهران  استان  دادگستری  رئیس کل  نشست مشترک 
فرایند  در  اطاله  بروز  تشریح علل  با  این مجتمع  قضات 
گفت:  مطروحه  پرونده های  در  و  قضایی  رسیدگی های 
زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع می شود در 
قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی است که این 
امر، بسیار زمان بر خواهد بود. سرپرست دادسرای مجتمع 
خاطرنشان  اقتصادی  جرایم  به  رسیدگی  ویژه  تخصصی 
کرد: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است 
و همین امر سبب می شود که مستندسازی پرونده ها به 
سختی صورت گیرد. وی در ادامه از انسداد بیش از پنج 
هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معامالت فردایی 
اخیر  روز  چند  در  قضایی  دستگاه  ورود  با  و  طال  و  ارز 
خبر داد و گفت: همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح 
شده اند.  دستگیر  و طال  ارز  فردایی  معامالت  با  برخورد 
نجفی با اشاره به اقدامات دادستانی در جهت برخورد با 
کانال ها و سامانه هایی که در حوزه معامالت فردایی ارز و 
طال فعالیت می کنند، گفت: برخی از لیدرها و ادمین های 
این کانال ها که اقدام به قیمت سازی می کنند، شناسایی 

و اقدامات الزم در حال انجام می باشد.

 کالهبرداری در پوشش فروش صندلی 
دانشگاه های دولتی

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
از بازداشت دو کالهبردار که از طریق فروش صندلی های 
مردم  از  ریال  میلیارد   ۷۰ دولتی  دانشگاهای  از  یکی 
کالهبرداری کرده بودند، خبرداد. سرهنگ سعید راستی 
به  شهروندان  از  تعدادی  قبل  مدتی  گفت:  این باره  در 
مورد  نفر  دو  از سوی  که  اعالم کردند  و  مراجعه  پلیس 
کالهبرداری قرار گرفته و پس از آنکه مبالغ هنگفتی را 
برای ثبت نام و خرید صندلی در دانشگاه های دولتی به 
آنان پرداخت کرده اند، دیگر نتوانسته اند آنها را پیدا کنند.

رسیدگی  گزارش  این  اعالم  پی  در  اینکه  بیان  با  وی 
پلیس  ماموران  ویژه در دستورکار  به صورت  به موضوع 
امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت، گفت: ماموران با 
انجام تحقیقات اولیه و بررسی های پلیسی متوجه شدند 
که متهمان پرونده با ادعای اینکه در دستگاه های اجرایی 
 ۷۰۰ از  بیش  هستند  خاص  ارتباطات  و  نفوذ  دارای 
میلیون ریال از دانشجویان دریافت کرده و به آنان وعده 
داده بودند که صندلی رشته مورد عالقه شان در دانشگاه 
مرکز  رئیس  کرد.  خواهند  خریداری  برایشان  را  دولتی 
عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: در ادامه 
تحقیقات، ماموران مخفیگاه متهمان در در میدان الغدیر 
یافت آباد و شهر طالقان از توابع استان تهران  را مورد 
با مقام قضایی  شناسایی قرار داده  و پس از هماهنگی 
عملیات خود برای دستگیری این افراد را آغاز کردند که 
در نهایت هر دو متهم در دو عملیات جداگانه و همزمان 
به  متهم  دو  انتقال  به  اشاره  با  راستی  شدند.  دستگیر 
مقر انتظامی گفت:  این افراد تحت بازجویی قرار گرفته 
و گرچه سعی داشتند در ابتدا خود را بی اطالع از جرم 
نشان دهنده اما با مشاهده ادله موجود به جرم خود اقرار 
فقره   ۱۰۰ حدود  به  تاکنون  که  شدند  معترف  و  کرده 

کالهبرداری با این شیوه اعتراف کرده اند.

خبر
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انسان و حیوان  بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: تا 
کنون در کشور هیچ مورد قطعی و محتمل از ابتال به آبله 

میمونی را شناسایی نکرده ایم.
و  میمونی  آبله  شیوع  احتمال  مورد  در  امیری،  بهزاد   
شده،  ایجاد  جامعه  در  خصوص  این  در  که  نگرانی هایی 
اظهار داشت: بیماری آبله میمونی یا بیماری مانکی پاکس 
)monkeypox( یک بیماری ویروسی از خانواده آبله و 

هم خانواده ویروس آبله، واکسینیا و آبله گاوی است.
آبله  ویروس  شده  شناخته  مورد  اولین  داد:  ادامه  وی 
برای  که  میمون هایی  بین  در   ۱۹۵۸ سال  در  میمونی 
ولی  شد.  مشاهده  شدند،  نگهداری  پژوهش  و  تحقیقات 
اولین مورد انسانی این بیماری در سال ۱۹۷۰ در آفریقا 
در  میمونی  آبله  زادگاه  شد.  شناسایی  کودک  یک  در  و 
پوشیده  مناطقی  در  و  آفریقا  غرب  و  مرکزی  کشورهای 
مخزن  که  چرا  است  استوایی  بارانی  جنگل های  از  شده 
نیز  جوندگان  از  برخی  میمون ها  بر  عالوه  ویروس  این 
هستند که البته هنوز به صورت دقیق و کامل مخزن این 
ویروس شناسایی نشده است. اما به علت تماس بین انسان 
سرایت  انسان  به  بیماری  این  مناطق  این  در  حیوانات  و 

کرده است.

دوره کمون ویروس آبله میمونی 5 تا 21 روز است
امیری با بیان اینکه عالئم ویروس آبله میمونی به دو صورت 
خواهد بود، گفت: آبله میمونی عالئم فاز اولیه و ثانویه دارد. 
وقتی این ویروس وارد بدن می شود ممکن است بین یک 
تا دو هفته هیچ عالمتی نداشته باشد، بعضاً گفته می شود 
و  وقتی دوره کمون  اما  ندارد.  روز عالمتی  تا ۲۱  بین ۵ 
پنهان آن خاتمه پیدا می کند، با عالئم عمومی نظیر تب، 
سردرد شدید، درد عضالنی، کاهش انرژی بدن، کمر درد و 

تورم غدد لنفاوی شروع می شود.

عالئم اولیه بیماری آبله میمونی
انسان و حیوان  بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر ادامه داد: ابتالء به ویروس 
آبله میمونی ابتدا با عالئم عمومی نظیر تب، سردرد شدید، 
غدد  تورم  و  درد  کمر  بدن،  انرژی  کاهش  عضالنی،  درد 

لنفاوی شروع می شود.
کمون  دوره  در  میمونی  آبله  بیماری  اینکه  بیان  با  وی 
قابلیت انتقال به فرد دیگر ندارد، اظهار کرد: انتقال ویروس 
آبله میمونی از زمان شیوع عالئم آغاز می شود و بعد از آن 
اثرات پوستی همچون تاول های پوستی ایجاد شده که ابتدا 
مسطح اما آرام آرام برجسته و آب دار می شوند و در درون 
آن تغییر رنگ ایجاد کرده و سپس پوسته ریزی می کنند و 

سپس محو می شوند.
از زمانی که عالئم بالینی آبله  دکتر امیری گفت: معموالً 
میمون در فرد ایجاد شده تا زمانی که تاول ها کاماًل برطرف 
شده و بهبود می یابد، فرد می تواند ناقل بیماری باشد و اگر 
در تماس نزدیک با یک فرد سالم قرار بگیرد می تواند این 

بیماری را انتقال دهد.

بیشترین علت ابتالء به ویروس آبله میمونی
انسان و حیوان  بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رئیس 
انتقال  راه های  درباره  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز 
میمون  آبله  اینکه  بر  مبنی  برخی شایعات  و  میمون  آبله 
از طریق هوا نیز انتقال می یابد، گفت: بیشترین راه انتقال 
بیماری آبله میمونی، تماس نزدیک از جمله تماس پوست 
به پوست است. اما انتقال قطره ای از طریق تنفس، تماس 

انسان با حیوانات آلوده و خوردن گوشت آلوده نیز از دیگر 
راه های ابتالء به آبله میمون است.

وی تاکید کرد: گاهی اوقات در صورت تماس فرد سالم با 
لباس، روتختی و ظروف آلوده به ویروس آبله میمونی، فرد 
به این ویروس مبتال می شود. یکی دیگر از اشکال انتقال، 
انتقال بیماری از طریق مادر به جنین است به گونه ای که 
این بیماری در عین زایمان به دلیل تماس پوستی سبب 

انتقال از مادر به جنین می شود.
اخیراً  اروپایی  کشورهای  از  برخی  در  داد:  ادامه  امیری 
همجنس  روابط  طریق  از  میمون  آبله  انتقال  از  مواردی 
گرایان مرد هم مشاهده شده اما در عین حال این ویروس، 
از طریق آمیزش جنسی منتقل شود  ویروسی نیست که 
چرا که در منی و واژن، شناسایی نشده و بیشتر از طریق 

رابطه و برخورد پوستی منتقل می شود.
آبله  به  ابتالء  اثر  بر  میر  و  مرگ  درصد  به  اشاره  با  وی 
میمونی، گفت: درصد مرگ و میر بسیار کم و بین ۳ تا ۶ 
درصد و آن هم در بیمارانی مشاهده شده که یا کودک و 
یا دارای نقص سیستم ایمنی بودند و بیماری های زمینه ای 

داشتند.
امیری در پاسخ به این پرسش که آبله میمون چگونه از 
که  پیدا می کند، گفت: هنگامی  انسان سرایت  به  حیوان 
این  می کند  برقرار  آلوده  حیوان  با  فیزیکی  تماس  انسان 
ویروس  این  جانوری  میزبان  و  می شود  منتقل  بیماری 
شامل جوندگان مثل موش های صحرایی و نخستی سانان 

یعنی میمون ها )پرایمت ها( است.
رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بیان انسان و حیوان 
دور  گذشته  در  که  افرادی  کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت 
واکسن آبله را تزریق کرده اند تا حدود نسبتاً قابل توجهی 
که  علت  این  به  دارند،  مصونیت  بیماری  این  به  نسبت 
افرادی که  و  مانده  باقی  ایمنی آن همچنان در بدن شان 
بیماری  این  به  نسبت  اند،  نکرده  دریافت  را  واکسن  این 

حساس تر هستند.

به  ابتالء  برابر  در  ایمنی  باعث  مرغان  آبله  به  ابتالء 
آبله میمونی نمی شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که در گذشته به 
آبله مرغان مبتال شده اند در مواجه با آبله میمونی دارای 
ایمنی و پیشگیری هستند یا خیر، اظهار کرد: اصاًل هیچ 
نوع واکنش متقاطعی بین آبله مرغان و آبله میمونی وجود 
از دو خانواده کاماًل مجزا هستند.  ندارد چون دو ویروس 
از  ایمنی  هیچگونه  گذشته  در  مرغان  آبله  به  ابتالء  پس 

ابتالء به آبله میمونی ایجاد نخواهد کرد.

عالئم بالینی آبله میمونی شبیه آبله مرغان است
مورد  در  ما  افتراقی  مهم ترین تشخیص  داد:  ادامه  امیری 
آبله  بالینی  آبله مرغان است چرا که عالئم  آبله میمونی، 
تاکنون  منظور  به همین  است  مرغان  آبله  میمونی شبیه 
در  بودند،  میمونی  آبله  به  مشکوک  که  مواردی  همه 

حقیقت مبتال به آبله مرغان شده بودند.
انسان و حیوان  بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر در مورد علت حساسیت 
سال  از  میمونی  آبله  گفت:  میمونی،  آبله  به  جامعه  زیاد 
۱۹۷۰ وجود داشته است اما علت حساسیت آن به دلیل 
است.  اروپایی  از کشورهای  برخی  در  آن  مجدد  مشاهده 
قباًل هر بیماری که شناسایی می شد رابطه اپیدمیولوژیک 
آفریقا  در کشورهای  آن  و خاستگاه  بیمار جدید  آن  بین 
کشورهای  به  یا  جدید  بیمار  آن  یعنی  داشت.  وجود 
کشورهای  از  مسافر  یک  یا  و  بود  کرده  سفر  آفریقایی 

آفریقایی با فرد اروپایی در تماس بود و یا یک حیوانی که 
مبتال به این بیماری بوده از آفریقا وارد اروپا شده بود و با 

انسان تماس یافته بود.
در  که  اخیری  طغیان  مورد  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشورهای اروپایی و آمریکایی مشاهده شد این نوع ارتباط 
نشده  شناسایی  هم،  داشته  وجود  اگر  و  نداشته  وجود 
یافته است.  تفاوت  انتقال  الگوی  به نظر می رسد  بنابراین 
بیشتر توسط مراکزی که  این موضوع  زمانی که  خصوصاً 
می  ارائه  بهداشتی  و  درمانی  خدمات  همجنس گرایان  به 
کرده، شناسایی شده و بعد متوجه شدند در یک جمعیت 
شناسایی  بیماری  این  همجنس گرا  افراد  از  توجهی  قابل 

شده است.

اگر مشکوک به آبله میمونی شدیم چکار کنیم
امیری با طرح این پرسش که اگر مشکوک به ابتالء آبله 
میمونی شویم باید چه اقدامی صورت دهیم؟ تصریح کرد: 
اولین مسئله ای که باید مد نظر داشته باشیم این است که 
هیچ جای نگرانی و اضطرابی وجود ندارد. فرد دارای عالئم 
باید به یک مرکز بهداشتی، درمانی مراجعه کند. همکاران 
ما در این درمانگاه های دولتی آموزش دیده اند که چگونه از 

این افراد نمونه گیری کرده و به کجا ارسال کنند.
انسان و حیوان  بین  انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رئیس 
کرد:  امیدواری  ابراز  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز 
خوشبختانه با هماهنگی که بین آزمایشگاه انستیتو پاستور 
و قطب های دانشگاهی در سراسر کشور انجام شده، امکان 
انجام تست آزمایشگاهی این بیماری در کشور میسر است.

روش های تست آبله میمونی
چند  به  کشور  در  میمونی  آبله  تست  اینکه  بیان  با  وی 
هنوز  آنان  در  که  افرادی  از  گفت:  می شود،  انجام  روش 
اثرات پوستی مشاهده نشده مثل مبتالیان ویروس کرونا، 
تست حلق و بینی گرفته می شود. اما در بیمارانی که اثرات 
پوستی ایجاد شده از روی مایع درون تورم های ایجاد شده 
و  شده  نمونه گیری  آن  شده  خشک  پوسته های  حتی  و 

آزمایشات الزم صورت می گیرد.
آبله  برای  واکسنی  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  امیری 
برخی  شد:  یادآور  خیر،  یا  است  شده  ساخته  میمونی 
تا  که  شده  تهیه  میمونی  آبله  با  مقابله  برای  واکسن ها 
به  ضرورتی  اما  کند.  پیشگیری  می تواند  زیادی  حدود 
جهانی  سازمان  توصیه  طبق  چون  نیست  واکسن  تزریق 
بهداشت الگوی انتقالی آن با کرونا متفاوت بوده و نیازی به 

واکسیناسیون عمومی نیست.

واکسیناسیون عمومی آبله میمونی ضرورت ندارد
رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بیان انسان و حیوان 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر تاکید کرد: در حال حاضر 
که هنوز موردی از آبله میمونی در کشور شناسایی نشده، 
اگر  اما  ندارد  وجود  عمومی  واکسیناسیون  برای  ضرورتی 
ابتالء مشاهده شد و تعداد آن افزایش یافت، بهتر است که 
برنامه ریزی  محدود  و جمعیت های  گروه های خاص  برای 

واکسیناسیون انجام شود.
برای مبتالیان  آیا درمانی  این سوال که  به  پاسخ  وی در 
به ویروس آبله میمونی وجود دارد، ضمن تاکید بر اینکه 
اذعان  ندارد،  وجود  ویروس  این  برای  اختصاصی  درمان 
مجامع  تأیید  مورد  ویروسی  ضد  درمان های  داشت: 
بین المللی وجود دارد که در صورت همه گیر شدن ویروس 

آبله میمونی از آن استفاده خواهد شد.

عالیم اولیه ابتال و روش های تست آبله میمونی

تاثیر استرس در تسریع فرسودگی 
سیستم ایمنی بدن



اخاپوس داللی سعی در تلخ 
کردن کام مردم دارد 

حقوق مدیران در پاکنا ثبت نشود، 
دستبرد به بیت المال است

صفحه )4(صفحه )4(

از  قدردانی  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
اقدام شجاعانه در جراحی اقتصادی در جهت قطع دست دالالن 
و رانتخواران از ارز 4۲۰۰ تومانی، گفت: اختاپوس داللی با گران 
تلخ  در  سعی  نجیب  مردم  بر  فشار  و  کاالها  سایر  قیمت  کردن 
کردن کام مردم دارد. روح اهلل متفکر آزاد در جلسه علنی صبح 

روز)سه شنبه، ۲4 خردادماه( مجلس شورای اسالمی ...

مدیران  حقوق  پرداخت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
و  غیرقانونی  نشود،  ثبت  پاکنا  در  اطالعات شان  که  دستگاه هایی 
دستبرد به بیت المال است. در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
ومحاسبات  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  گزارش  اسالمی،  شورای 
دستگاه ها  کارکنان  اطالعات  ثبت  وضعیت  آخرین  درمورد 

درسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا در دستور کار قرار ...

سال شانزدهم * شماره 3109 * 4 صفحه *1000 تومانچهار شنبه 25  خرداد 1401 * 15  ژوئن 2022 * 15  ذی القعده 1443

نوشتن در مورد شهدا
گام برداشتن در مسیر آنهاست

تاثیر استرس
 در تسریع فرسودگی 

سیستم ایمنی بدن

از سوی متولیان بخش کشاورزی استان صورت گرفت : 

تعیین الگوی کشت 
در کهگیلویه و بویراحمد 

بخش  متولیان  سوی  از  کشت  الگوی  تعیین  با 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، امیدها برای علمی 
و اصولی شدن کشت و زرع در این دیار چهارفصل 
جهاد  سازمان  رئیس  است.  شده  دوچندان 
همین  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کشاورزی 
بدو شروع  در  که  موضوعی  اولین  می گوید:  زمینه 
یک  تدوین  و  تعیین  شدم  آن  پیگیر  مسئولیتم 
الگوی کشت متناسب با مناطق مختلف این استان 
باور  شاید  البته  افزود:  معتمدی پور  علی  بود. سید 
عمومی بر این است که تغییر الگوی کشت الزاما به 
معنای کاشت یک محصول به جای محصول دیگر 

است اما واقعیت این است که الگوی کشت ....

سخنگوی دولت گفت: دولت هیچ برنامه ای 
قیمت  افزایش  مورد  در  ابعادی  هیچ  در 
به  نیازی  پایان ۱4۰۱ هم  تا  ندارد.  بنزین 

این کار نیست.
 بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی 
شایعه  درباره  پرسشی  به  واکنش  در  خود 
گرانی بنزین تصریح کرد: تا اطالع ثانوی از 
زمینه هرگونه شایعه  در  تکذیبیه  من یک 

گرانی بنزین داشته باشید.
هیچ  در  برنامه ای  هیچ  دولت  افزود:  وی 
ابعادی در مورد افزایش قیمت بنزین ندارد. 
تا پایان ۱4۰۱ هم نیازی به این کار نیست. 
برخی  در  سوخت  کارت  حذف  مورد  در 
و  می شود  برخورد  موردی  هم  جایگاه ها 
چنانچه بحث قاچاق مطرح باشد با آن مورد 
برخورد می شود اما ممکن است آن کسانی 
که ذی نفع بوده اند در این زمینه خبرسازی 

کنند و از حذف کارت سوخت بگویند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره 
دولت  کرد:  اظهار  مالیات،  محاسبه  معیار 
برای محاسبه مالیات مکلف بوده بر اساس 
را  کارتخوان  دستگاه های  تراکنش  قانون 
بررسی  در  دولت  مبنای  دهد.  قرار  مدنظر 
مالیات  همکاری و همیاری با اصناف است. 
که  نفر  میلیون  یک  مثال حدود  عنوان  به 
مشمول مالیات بودند ۵۵۰ هزار نفر از این 

عزیزان از پرداخت مالیات معاف شدند.
جمهور  رئیس  اینکه  دوم  نکته  افزود:  وی 
مدار  بر  باید  کار   اساس  که  دارند  تاکید 

اعتماد با بازاریان و خوداظهاری آنها باشد.
به  پاسخ  در  همچنین  دولت  سخنگوی 
خروج  سانحه  علت  اعالم  درباره  سوالی 
قطار مشهد به یزد تأکید کرد: گزارش اولیه 
که  شده  منتشر  قطار  سانحه  درخصوص 
انسداد بیل مکانیکی و تخطی از سرعت دو 
عامل آن بودند. بهادری جهرمی در پاسخ به 
پرسشی درباره برنامه دولت برای جلوگیری 

از قطع برق در تابستان اظهار کرد: ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهیدان با خدا 
معامله کردند و کسانی که قلم به دست می گیرند و 
برای شهدا و دفاع مقدس می نویسند در مسیر شهدا 
گام برداشته اند. »سید علی احمدزاده« روز سه شنبه 
در آیین رونمایی ۶ عنوان کتاب تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس با تجلیل از عملکرد اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد در ثبت 
باید  کار  این  افزود:  مقدس،  دفاع  خاطرات  ضبط  و 
کار  زمینه  این  در  چقدر  هر  و  باشد  داشته  استمرار 
انجام دهیم، کم است. وی تاکید کرد تالش می کنیم 

وضعیت اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران این...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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 از سوی مدیر کل آموزش و پرورش 
کهگیلویه و بویراحمد؛

زمان آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان در استان

 اعالم شد 

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه وبویراحمد :

بیماری تب کریمه کنگو 
در کهگیلویه و بویراحمد 

 مشاهده نشده است

هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین نداریم 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

ضعف نظارت 
علت گرانی میوه

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
نمایندگان  این که  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
امروز  گفت:  نکرده اند،  خالی  را  دولت  پشت 
امید مردم به دولت آقای رئیسی است و نباید 

بگذاریم این امید به ناامیدی تبدیل شوند.
 محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد، مانه و 
روز  علنی  جلسه  در  جرگالن  و  راز  سملقان، 
صنعت،  وزیر  از  سوال  در  مجلس  )سه شنبه( 
عملکرد  ضعف  خصوص  در  تجارت  و  معدن 
در  توانایی  عدم  و  کاالها  قیمت  کنترل  در 
بهره برداران  و  صنایع  صاحبان  از  پشتیبانی 
معدن اظهار کرد: همه صاحبنظران برای حل 
تا  آمده اند  عملیات  به صحنه  کشور  مشکالت 

مشکالت اصلی برطرف شود.
وی با بیان این که کمک به آقای رئیسی حتما 
در  شکی  هیچ  و  است  کشور  آینده  به  کمک 
این موضوع وجود ندارد، اظهار کرد: نظارت بر 
عملکرد دولت نیز اگر برای رفع ضعف در حوزه 
تایید است  باشد حتما مورد  عملکردی دولت 
به  و کمک  کردن ضعف ها  برطرف  ما  قصد  و 

ایجاد یک نظام شایستگی است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
این که امروز امید مردم به دولت آقای رئیسی 
نباید بگذاریم این امید در این دوران  است و 
خاطرنشان  شود،  تبدیل  ناامیدی  به  حساس 
کرد: برای آنکه نگذاریم امید مردم به ناامیدی 
و  انجام دهیم  اساسی  کاری  باید  تبدیل شود 

مجلس شورای اسالمی نقش نظارتی دارد.
از  نفر   ۳۷ پرسش  به  اشاره  با  وحیدی 
وزیر  از  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده های 
سوال  کرد:  اظهار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
یک  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  از  امروز 
سوال چند بعدی است چرا که این وزارتخانه 
این  و در  بعدی است  وزارتخانه چند  نیز یک 
وزارتخانه با دستگاه مهمی مواجه هستیم که 
مدیریت حوزه های صنایع، معادن و بازرگانی را 

برعهده دارد.
افزایش قیمت ها  نماینده مردم بجنورد درباره 
معدن  صنعت،  وزیر  از  نمایندگان  مطالبه  و 
تغییر  ارز  نرخ  گفت:  زمینه  این  در  تجارت  و 
افزایش  در  روانی  اثری  نیز  حتما  و  می کند 
قیمت ها دارد اما موضوعات دیگری نیز در این 

افزایش قیمت دخیل هستند.
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 

وضعیت  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
صنعت خودرو ادامه داد: در حوزه خودروسازی 
هنوز  کرده ایم  ایجاد  رانتی  صنعت  یک  که 
کنیم؛  جلب  را  مردم  رضایت  که  نتوانسته ایم 
نکنیم  ایجاد  حوزه  این  در  رقابتی  فضای  اگر 

هنوز در نقطه نخست ایستاده ایم.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی در ادامه گفت: امروز بعد از ۵۰ 
در  هنوز  کشور  در  خودروسازی  آغاز  از  سال 
نقطه اول هستیم و از میزان باالی مرگ ومیر 
که  می کنیم  صحبت  جاده ها  در  تصادفات 
براساس آمار ارائه شده توسط نهادهای ذیربط 
این مرگ ومیرها به دلیل  از میزان  ۳۰ درصد 

کیفیت وسائل نقلیه بوده است.
حوزه  در  رویکرد  تغییر  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
دستگاه های  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ذیربط از جمله وزارت صمت، سازمان استاندارد 
و دستگاه محیط زیست وظیفه داشتند که ما 
را به جایی برسانند که امروز مشکالت محیط 
هم  و  باشد  کمتر  خودرو  حوزه  در  زیستی 
یابد  افزایش  حوزه  این  در  ما  استانداردهای 
که وقتی وسیله نقلیه نو به مردم تحویل داده 
می شود در جاده الستیک آن نترکد و یا این که 

ترمزش قفل نشود.
صنعت  توانمندی  عدم  از  انتقاد  با  وحیدی 
حداقل  گفت:  بازار  نیاز  تامین  برای  خودرو 
 ۱.۵ ساالنه  کشور  در  خودرو  بازار  تقاضای 
خودروسازی  صنعت  اما  است  خودرو  میلیون 
در  امروز  همچنین  ندارد.  را  آن  رفع  توانایی 
میان  چسبندگی  شاهد  خودرو  تولید  زنجیره 
دانش بنیان ها و این حوزه نیستیم و نتیجه این 
مهاجرت  و  خودرو  قیمت  افزایش  نیز  شرایط 
بسیاری از دانشمندان این صنعت به خارج از 

کشور شده است.
گفت:   اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
ایجاد  صرف  کشور  هزینه های  است  قرار  اگر 
بگوییم  باید  شود  تولید  حوزه  دقیق  کنترل 
لوازم خانگی  و  که در حوزه های خودروسازی 
آقای  از  من  خواهش  نیست.  اینگونه  شرایط 
وزیر این است که از گمرک بپرسند که ثبت 
کسانی  چه  قطعات  برخی  سفارش کنندگان 
سفارش ها  ثبت   این  از  بسیاری  هستند؟ 
مستقیما توسط واحدهای صنعتی که خودشان 

باید تولید کننده باشند انجام شده است.

به  اشاره  با  خود  اظهارات  ادامه  در  وحیدی   
مجلس  نمایندگان  به  صنعت  وزیر  پاسخ های 
شورای اسالمی گفت: هیچ کسی از تالشی که 
در حوزه صنعت، معدن و تجارت درحال انجام 
مطالبات  به  پاسخگویی  اما  ندارد  خبر  است، 
میدان و مردم مساله ی دیگری است. وقتی ما 
برای چهار قلم کاال قیمت جدید اعالم می کنیم 
اما بیش از ۷۰۰ قلم کاال افزایش تورم بسیار 
وزارتخانه ای  باید  اینجا  می کند،  پیدا  شدید 
گفت  نمی توان  و  باشد  پاسخگو  صمت  مانند 
که نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 

خصوص کمرنگ است.
دنبال حل مشکالت  به  ما  این که  بیان  با  وی 
آقای  کرد:  خاطرنشان  هستیم،  کشور  اساسی 
رای  جلسه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اما  کردند  مطرح  را  خود  اولویت های  اعتماد 
عمل  اولویت ها  همان  براساس  امروز  به  تا  آیا 

کرده اند؟
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
همراهی  این که  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
دولت به معنای مطرح نشدن موضوعات مهم 
داد:  ادامه  نیست،  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اتفاقا مجلس شورای اسالمی باید فرصت بدهد 
را  خود  قوت  و  ضعف  نقاط  و  بیایند  وزرا  تا 
بازنگری کنند و به سمت برطرف کردن نقاط 

ضعف خود بروند.
وی با اشاره به وضعیت کشور در حوزه معدن 
مواد  نوع   ۷۰ به  قریب  ما  کشور  کرد:  اظهار 
معدنی دارد و ۵۸ میلیارد تن ظرفیت ذخیره 
دارای  دنیا  در  معدنی  تنوع  در  و  دارد  قطعی 
استخراج  شرایط  این  در  آیا  است  دهم  رتبه 

و بهره برداری از معادن ما باید اینگونه باشد؟
وحیدی ادامه داد: در حوزه معادن ایجاد یک 
شغل موجب ایجاد ۱۷ شغل در زنجیره تولید 
می شود اما االن چنین اتفاقی نمی افتد؛ امروز 
به  شرایط  داریم  که  بسیاری  معادن  وجود  با 
معادن  از  یکی  مثال  است  دیگری  صورت 
استراتژیکی که پهنای آن در هفت استان ثبت 
شده است معدن بوکسیت است که این معدن 
ماده اولیه تولید آلومینا در کشور است. اما ما 
در حوزه حاکمیتی هنوز نتوانسته ایم مشکالت 

این معدن را رفع کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

نمایندگان پشت دولت را خالی نکرده اند
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای 

ارائه دهنده خدمات پشتیبانی 

به استناد تبصره 5 ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی ایران، 
مصوب هیات محترم وزیران 

مجمع عمومی عادی انجمن مذکور در صبح روز چهارشنبه مورخ  15/ 4/ 1401 ساعت 9 صبح 

در محل سالن اجتماعات به آدرس یاسوج - خیابان ارتش اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه و 

بویراحمد  تشکیل می گردد.

بنابراین از کلیه اعضای واجد شرایط در صنف مزبور دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی، 

مهر شرکت، آگهی تاسیس و رعایت تمام پروتک های بهداشتی در جلسه مذکور شرکت نمایند

 و نسبت به انتخاب کاندیدای مورد نظر اقدام نمایید.

دستور کار جلسه: 

الف- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن مذکور

ب- گزارش بیالن مالی

ضمنا اسامی کاندیداها به شرح ذیل می باشد.
1- احمد رضا انصاریان

2- حمد اهلل برازش
3- علیرضا جهانیانی

4- مذکور سادات فرجی
5- هجیر شفیعی

6- ابراهیم صداقتمند
7- زینب ظفری

8- بهرام عبدالهی مطلق
9- محسن قوامی
10- علی کریمی 

 هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ارائه دهنده 

خدمات پشتیبانی شهرستان های بویراحمد و دنا 

امام باقر علیه السالم
ما ِمن َعبٍد یَبَخُل بنََفَقٍة ُینِفُقها فیما ُیرِضي اللَهّ

 إالّ ابتُلَِي بأن ُینِفَق أضعاَفها فیما أسَخَط اللَهّ .
هیچ بنده ای نیست که از خرج کردن چیزی در راهی خدا پسندانه بخل ورزد،

 مگر اینكه به خرج کردن دو چنداِن آن در راهی خدا ناپسند گرفتار شود.

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

مطالعات نشان می دهد؛
بهترین زمان ورزش برای مردان و زنان 

متفاوت است
که  کردند  بررسی  محققان  کوچک  مطالعه  یک  در 
چگونه بدن زنان و مردان به ورزش در ساعات مختلف 

روز واکنش نشان دادند.
ایالتی  دانشگاه  و  آریزونا  ایالتی  دانشگاه  محققان   
کالیفرنیا بیش از ۱۲ هفته، اثرات یک برنامه آموزشی 
و  مقاومتی،  کششی،  تمارین  از  متشکل  متنوع 
استقامتی را با همان حجم آموزش نسبی مورد تجزیه 

و تحلیل قرار دادند.
این مطالعه شامل ۳۰ زن و ۲۶ مرد در رده سنی ۲۵ تا 
۵۵ سال بود که سابقه مستقر در ورزش منظم داشتند.

چربی  ساعات صبحگاهی  در  زنان  می گویند  محققان 
بیشتری می سوزانند، در حالی که مردان در شب چربی 

سوزی بیشتری دارند.
این مطالعه می گوید زنان با هدف بهبود فشار خون نیز 

با ورزش در صبح نتایج بهتری می گیرند.
یک گروه به مدت یک ساعت بین ساعت ۶:۳۰ و ۸:۳۰ 
صبح ورزش کردند، در حالی که گروه دیگر همان روال 

تمرین را بین ساعت ۶ تا ۸ عصر انجام دادند.
صبحگاهی  ورزش  زنان،  بین  در  دریافتند،  محققان 
حالی  در  می شود،  خون  فشار  و  چربی  کاهش  باعث 
عضالنی  عملکرد  افزایش  باعث  عصرگاهی  ورزش  که 

می شود.
اکسایش  افزایش  باعث  عصر  ورزش  مردان،  گروه  در 
خستگی  و  سیستولیک  خون  فشار  کاهش  و  چربی 

می شود.
در  صبحگاهی  »ورزش  است:  آمده  مطالعه  این  در 
می شود،  شکم  و  کل  چربی  رفتن  بین  از  باعث  زنان 
فشار خون را کاهش می دهد و قدرت عضالت تحتانی 
شدت  به  عصرگاهی  ورزش  می دهد.  افزایش  را  بدن 
را  بدن  باالی  عضالت  استقامت  و  مقاومت  قدرت، 
افزایش می دهد و باعث افزایش روحیه کلی در مردان 

می شود.«
برای آقایان، قدرت بعد از ورزش صبح و عصر افزایش 
خون  فشار  کاهش  با  عصرگاهی  ورزش  اما  می یابد، 
باعث  و  داشت  همراه  به  بیشتری  فواید  خستگی،  و 
تحریک اکسایش چربی در مقایسه با ورزش اول صبح 

می شود.

محققان بریتانیایی می گویند؛
انزوای اجتماعی احتمال زوال عقل را 

افزایش می دهد
با  ارتباط  حفظ  که  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
دیگران ممکن است به محافظت از مغز در برابر افزایش 

سن کمک کند.
 این مطالعه نشان داد که انزوای اجتماعی، نه تنهایی، 
مغزی  برخی ساختارهای  در  تغییراتی  باعث  می تواند 

شود و خطر ابتالء به زوال عقل را افزایش دهد.
به گفته محققان بریتانیایی، یافته ها نشان می دهد که 
انزوای اجتماعی می تواند به عنوان پیش بینی کننده 

خطر زوال عقل استفاده شود.
دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  رولز«،  »ادموند 
اجتماعی،  انزوای  »بین  می گوید:  بریتانیا،  وارویک 
است،  پایین  اجتماعی  ارتباطات  از  عینی  حالتی  که 
تفاوت  است،  ذهنی  اجتماعی  انزوای  که  تنهایی،  و 
وجود دارد. هر دو خطراتی برای سالمتی دارند، اما ما 
نشان دادیم که این انزوای اجتماعی است، نه احساس 
عقل  زوال  برای  مستقل  عامل خطر  یک  که  تنهایی، 
محققان  مطالعه،  این  برای  است.«  باالتر  سنین  در 
داده های تصویربرداری از مغز بیش از ۳۰ هزار نفر در 
بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند افرادی که 
از ماده  از نظر اجتماعی منزوی بودند، حجم کمتری 
خاکستری در مناطق مغز مرتبط با حافظه و یادگیری 
نظر  از  منزوی  افراد  مطالعه،  این  اساس  بر  داشتند. 
زوال  به  ابتالء  احتمال  با  بیشتر  درصد   ۲۶ اجتماعی 
عقل روبرو هستند. ارتباط بین انزوای اجتماعی و زوال 

عقل در افراد باالی ۶۰ سال قوی ترین بود.

محققان بریتانیایی می گویند؛
مکمل های تستوسترون باعث مشکل قلبی 

نمی شوند
سال  یک  رسد  نمی  نظر  به  محققان،  گفته  به 
تستوسترون درمانی برای مردانی که میزان پایینی از 
این هورمون را دارند، خطر ابتال به مشکالت قلبی را 
این  سرپرست  جایاسنا«،  »چانا  دکتر  دهد.   افزایش 
نتوانستیم  »ما  گفت:  لندن،  امپریال  کالج  از  مطالعه 
شواهدی پیدا کنیم که نشان دهد تستوسترون خطر 
مرگ و میر یا حوادث قلبی عروقی و یا مغزی را در 
کوتاه مدت تا میان مدت در مردان مبتال به تستوسترون 
پایین افزایش می دهد.« همانطور که محققان توضیح 
می دهد؛  افزایش  را  هماتوکریت  تستوسترون  دادند 
خون  شدن  لخته  خطر  می تواند  هماتوکریت 
)ترومبوآمبولی وریدی( را افزایش دهد که می تواند به 
با  درمان  بالقوه  قلبی  خطرات  اما  برسد.  مغز  یا  قلب 
بالینی  نامشخص بوده است و آزمایشات  تستوسترون 
قبلی شواهد کافی در مورد اینکه آیا تستوسترون باعث 
ایجاد مشکالت قلبی در طول سال اول درمان مردان 
می شود ارائه نکرده است. برای یافتن پاسخ، محققان 
را تجزیه و تحلیل کردند  ۳۵ کارآزمایی کنترل شده 
که شامل بیش از ۳4۰۰ مرد با میزان تستوسترون کم 
بود. این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که چه مصرف 
با  تستوسترون و چه دارونما، در هر دو حالت مردان 
خطر کلی از وقایع قلبی یا مغزی عروقی مانند سکته 
دریافت  تستوسترون  که  مردانی  بودند.  مواجه  مغزی 
می کنند نسبت به کسانی که دارونما می گیرند، مرگ 
آماری  نظر  از  تفاوت  این  اما  داشتند،  کمتری  میر  و 

معنی دار نبود.
کلسترول  توجهی  قابل  طور  به  درمانی  تستوسترون 
کل، کلسترول خوب )HDL( و تری گلیسیریدها را 
در مقایسه با دارونما کاهش می دهد. اما تفاوت معنی 
داری بین گروه های تستوسترون و دارونما در کسترول 
و  دیابت  میزان  خون،  قند  خون،  فشار   ،)LDL( بد 

مشکالت پروستات وجود نداشت.

حقوق مدیران در پاکنا ثبت نشود، 
دستبرد به بیت المال است

مدیران  پرداخت حقوق  گفت:  اسالمی  مجلس شورای  رییس 
دستگاه هایی که اطالعات شان در پاکنا ثبت نشود، غیرقانونی و 

دستبرد به بیت المال است.
در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی، گزارش 
کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد آخرین وضعیت 
ثبت  و  پاکنا  درسامانه های  دستگاه ها  کارکنان  اطالعات  ثبت 

حقوق و مزایا در دستور کار قرار گرفت.
مجلس،  نمایندگان  از  برخی  سخنان  و  گزارش  ارائه  از  پس 
محمدباقر قالیباف که ریاست صحن را بر عهده داشت در جمع 
بندی این موضوع گفت: ابتدا از سازمان امور استخدامی و دیوان 
محاسبات می خواهم به این موضوع دقت کنند که بیش از ۳۰ 
اقدام  سامانه ها  در  داده ها  ثبت  برای  هنوز  سازمان ها  درصد 
نکردند. از طرفی قانون مشخص کرده است که با متخلفان این 
موضوع باید برخورد شود. رییس مجلس شورای اسالمی افزود: 
سازمان امور استخدامی در تبصره ۲۰ بودجه سال ۱4۰۱ بند 
الف هم ابالغ کرده است که حقوق مدیرانی که در سامانه ثبت 
الزم را انجام ندادند نباید پرداخت شود و  ضمانت اجرایی این 
جامعه  و  حسابرسی  سازمان  حتما  و  شود  قطعی  باید  قانون 

حسابداران و ذی حساب ها باید این موضوع را کنترل کنند.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس این موضوع پیگیری خواهد شد 
و طبق قانون، حقوق این مدیران پرداخت نمی شود، گفت: اگر 
حقوق مدیرانی که در سامانه ثبت الزم را انجام نداند پرداخت 
شود، خالف قانون محسوب شده و برداشت غیرقانونی از اموال 
بیت المال محسوب است و پیگیری قانونی و برخورد در این 
باره انجام می شود. قالیباف با تاکیدبر اینکه سامانه ها یکپارچه 
شده و امکان پردازش و تجزیه و تحلیل فراهم شود، عنوان کرد: 
امیدوارم با تالش کافی در سازمان امور استخدامی این موضوع 
انجام شود. در نهایت هم مسئولیت این موضوع به عهده دیوان 
باید تا سه ماه  محاسبات و کمیسیون برنامه بودجه است که 
دیگر آخرین گزارش را در این باره ارائه دهند. وی یادآور شد: 
اگر چنانچه دستگاهی به اجرای قانون عمل نکرده بود، حتما 
گزارش آن به صحن مجلس آمده تا به قوه قضاییه ارجاع شود.

حل شدن مسئله برجام، مشکل پول های 
بلوکه شده ایران در کره را نیز حل می کند

وزیر امور خارجه کره جنوبی در اظهاراتی مطرح کرد که حل 
شدن مسئله توافق هسته ای می تواند موانع روابط ایران-کره را 

از جمله مسئله پول های بلوکه شده حل کند.
آمریکا،  خارجه  امور  وزارت  وبگاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
کنفرانس  یک  در  جنوبی  کره  خارجه  امور  وزیر  جین،  پارک 
خود  آمریکایی  همتای  بلینکن،  آنتونی  با  مشترک  خبری 
رابطه  می خواهیم  ما  گفت:  ایران  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
موانعی  اگرچع  باشیم،  داشته  ایران[  دوجانبه ای]با  سودمند 
این  در  کره  دارد.  وجود  ایران  بلوکه شده  پول های  زمینه  در 
احیای  درباره  او  کرد.  خواهد  صحبت  آمریکا  و  ایران  با  باره 
اسرع  این موضوع در  امیدواریم  توافق هسته ای)برجام( گفت: 
وقت حل شود و اگر این اتفاق بیفند، فکر می کنم این موانع 
بیشتری  گفتمان  و  دیپلماسی  به  بنابراین  شوند.  برطرف  هم 
پیرامون  مذاکرات  در  مثبتی  نتیجه  به  تا  داریم  نیاز  ایران  با 
مسئله هسته ای برسیم. به گزارش ایسنا، کره جنوبی تا کنون 
تحریم های آمریکا را مانعی برای آزادسازی پول های ایران در 

بانک های کره دانسته است.
از مذاکره و دیپلماسی فرار نمی کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما از مذاکره و دیپلماسی 
وزیر خارجه کشورمان  امیرعبداللهیان  نمی کنیم. حسین  فرار 
عصر روز سه شنبه در نشست مشترک با همتای پاکستانی خود 
که برای سفری دو روزه و دیدار با مقامات کشورمان راهی ایران 
شده اظهار کرد: روابط دو کشور بزرگ ایران و پاکستان عمیق و 
ریشه دار است. وی با بیان اینکه امروز در جریان رایزنی هایی که 
صورت گرفت در خصوص ابعاد همکاری های دوجانبه دو کشور 
بازارچه های  مرزی،  حوزه های  جمله  از  مختلف  حوزه های  در 
دوکشور  بین  همکاری ها  گسترش  تجارت،  توسعه  و  مرزی 
مشترک  مواضع  و  رویکرد  اتخاذ  بین الملل،  عرصه های  در 
شد،  گفت وگو  مختلف  حوزه های  در  اسالم آباد  و  تهران  بین 
گفت: همچنین در این دیدار در ارتباط با توسعه همکاری های 
فرهنگی، گسترش گردشگری، افزایش همکاری های دو کشور 
در سازمان های منطقه ای و بین المللی در حوزه های اقتصادی، 
تجاری و سیاسی گفت وگو و رایزنی کردیم. وی با بیان اینکه 
موضوعی که از دیرباز مورد توجه دو کشور بوده و اسناد اولیه 
مرتبط با آن امضا شده و اقدامات عملی بر روی زمین در ارتباط 
با آن تا حدودی انجام شده است بحث صادرات گاز از ایران به 
پاکستان و همچنین افزایش میزان صادرات برق و سوآپ برق 
از ایران به پاکستان است، امروز گفت وگو کردیم، تصریح کرد: 
علیرغم تحریم های یک جانبه آمریکا مکانیزم هایی وجود دارد 
پیش  به  مناسب  و  عملیاتی  صورت  به  را  همکاری ها  این  که 
نشست همچنین  این  در  امیرعبداللهیان  دهیم.  ارتقا  و  ببریم 
منطق  از  پایدار  و  توافق خوب  به  رسیدن  برای  ایران   : گفت 

دیپلماسی و مذاکراتی فاصله نمی گیرد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ آژانس انرژی اتمی اسیر صهیونیست هاست! 

سخنگوی دولت تاکید کرد:

هیچ برنامه ای برای گرانی بنزین نداریم

سخنگوی دولت گفت: دولت هیچ برنامه ای 
قیمت  افزایش  مورد  در  ابعادی  هیچ  در 
به  نیازی  پایان ۱4۰۱ هم  تا  ندارد.  بنزین 

این کار نیست.
 بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی 
شایعه  درباره  پرسشی  به  واکنش  در  خود 
گرانی بنزین تصریح کرد: تا اطالع ثانوی از 
من یک تکذیبیه در زمینه هرگونه شایعه 

گرانی بنزین داشته باشید.

افزایش نیافتن قیمت بنزین تا 1401
هیچ  در  برنامه ای  هیچ  دولت  افزود:  وی 
ابعادی در مورد افزایش قیمت بنزین ندارد. 
تا پایان ۱4۰۱ هم نیازی به این کار نیست. 
برخی  در  سوخت  کارت  حذف  مورد  در 
و  می شود  برخورد  موردی  هم  جایگاه ها 
چنانچه بحث قاچاق مطرح باشد با آن مورد 
برخورد می شود اما ممکن است آن کسانی 
که ذی نفع بوده اند در این زمینه خبرسازی 

کنند و از حذف کارت سوخت بگویند.

تاکید رئیس جمهور بر
 اعتماد به بازاریان

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره 
دولت  کرد:  اظهار  مالیات،  محاسبه  معیار 
برای محاسبه مالیات مکلف بوده بر اساس 
را  کارتخوان  دستگاه های  تراکنش  قانون 
بررسی  در  دولت  مبنای  دهد.  قرار  مدنظر 
مالیات  همکاری و همیاری با اصناف است. 
نفر که  میلیون  به عنوان مثال حدود یک 
مشمول مالیات بودند ۵۵۰ هزار نفر از این 

عزیزان از پرداخت مالیات معاف شدند.
جمهور  رئیس  اینکه  دوم  نکته  افزود:  وی 
مدار  بر  باید  کار   اساس  که  دارند  تاکید 
اعتماد با بازاریان و خوداظهاری آنها باشد.

به  پاسخ  در  همچنین  دولت  سخنگوی 
خروج  سانحه  علت  اعالم  درباره  سوالی 
قطار مشهد به یزد تأکید کرد: گزارش اولیه 
که  شده  منتشر  قطار  سانحه  درخصوص 
انسداد بیل مکانیکی و تخطی از سرعت دو 

عامل آن بودند.
دولت سعی کرد مدیریت مصرف برق 

از ادارات شروع شود
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره 
برنامه دولت برای جلوگیری از قطع برق در 
زیاد،  با سرعت  دولت  کرد:  اظهار  تابستان 
کار  دستور  در  را  نیروگاه  ظرفیت  توسعه 
شاهد  باید  صورت  این  غیر  در  و  داد  قرار 
توان  توسعه  کنار  در  بودیم.  ها  خاموشی 
مدیرت  برای  برنامه ای  دولت  برق،  تولید 

مصرف برق قرار داد.
برای مدیریت  افزود: دولت سعی کرد  وی 
تا  کند  شروع  ادارات  از  برق  مصرف 
نباشیم.  مردم  خانه  چراغ  خاموشی  شاهد 
امیدواریم همکاری از سوی مردم نیز تداوم 

یابد.

دولت مکلف به حذف یارانه دهک 
های باال  است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
برای اصالح  چگونگی محاسبه دهک  دهم 
روند یارانه ها، گفت: مطابق تکلیف قانونی، 
دولت مکلف است که یارانه دهک های باال 
را حذف کند. ضعف در شفافیت اقتصادی 
قبیل  این  از  مشکالتی  و  خانوارها  برخی 
بندی  دهک  در  اشتباهاتی  است  ممکن 
اعتراض  امکان  به همین دلیل  ایجاد کند. 

ایجاد شد.
بهادری جهرمی یادآور شد: بیش از 4 و نیم 
میلیون نفر اعتراض کردند. از طرفی دیگر 

برایشان  نام  ثبت  امکان  که  بودند  افرادی 
فراهم نبود و امکان آن اخیرا فراهم شد.

 وی افزود: کسانی که اعتراضاتشان پذیرفته 
هدفمندی  سازمان  به  اطالعاتشان  شود 

اعالم و نتایج به زودی اعالم می شود.

رییسی نامه ای از سوی بایدن دریافت 
نکرده است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
رییس جمهوری  از  نامه ای  ارسال  شایعه 
تصریح  ایران،  جمهوری  رییس  به  آمریکا 
کرد: نامه ای از سوی رئیس جمهور آمریکا 
دریافت نشده است. البته پیغام هایی برای 
ایران می فرستند اما مهمتر از ارسال پیغام، 
اقدام عملی برای بازگشت به تعهدات و رفع 
ایران  ملت  علیه  غیرقانونی  های  تحریم 

است.
به  اعالم کرد که  ابتدا  از  افزود: دولت  وی 
در  و  است  تحریم ها  سازی  خنثی  دنبال 
عین اینکه دولت میز مذاکره را برهم نزده 
سفر  از  پس  آژانس  قطعنامه  صدور  است. 
مدیرکل آژانس به رژیم صهیونیستی نشان 
بودن  دستوری  و  آژانس  استقالل  عدم  از 

قطعنامه اخیر دارد.
نهادهای  اینکه  بیان  با  جهرمی  بهادری 
بین المللی باید مستقل عمل کنند و طبق 
مقررات بین المللی اقدام نمایند، اظهار کرد: 
را  فعالیت های هسته ای  ایران شفاف ترین 
دارد. ایران میز مذاکره را ترک نکرده، ولی 
دارد شنیده  انتظار  که  دارد  سخنان حقی 
شود و سیاست فشار حداکثری تاثیری در 

مذاکرات نخواهد داشت.

ایران از هر ابزاری برای موفقیت در 
جنگ اقتصادی استفاده می کند

به  پاسخ  در  همچنین  دولت  سخنگوی 
پرسشی درباره چگونگی فروش نفت، اظهار 
ایران  نفت،  فروش  بحث  درخصوص  کرد: 
سیاستش بازاریابی فعال بوده است. هم در 
حال فروش نفت بوده ایم که ارز آن نیز باز 
می گردد. عرضه ارز همیشه بیش از تقاضا 
بوده است. وی ادامه داد: جمهوری اسالمی 
در جنگ  موفقیت  منظور  به  ابزاری  هر  از 
موفقیت های  می کند.  استفاده  اقتصادی 
با  توافق  است.  بوده  مسیر  این  در  خوبی 

ونزوئال نوآوری در فروش نفت بود.

برنامه دولت برای مدیریت مصرف آب
به  پاسخ  در  همچنین  جهرمی  بهادری 
برای  نیرو  وزارت  برنامه  درباره  پرسشی 
مدیریت مصرف آب اظهار کرد: وزارت نیرو 
مدیرت مصرف  برای  متعددی  های  برنامه 
داشته  آب  رفت  هدر  از  جلوگیری  و  آب 
مناطق  در  کشت  الگوی  تغییر  با  است. 
مختلفی  خطوط  دولت  ابتدای  از  بحرانی 
آب  کم  مناطق  به  دریا  آب  انتقال  برای 

صورت گرفته است.
کنتورهای  از  استفاده  کرد:  تاکید  وی 
محصوالت  کشت  ممنوعیت  و  هوشمند 
اقدامات  از نمونه های  کشاورزی پرمصرف 
آب  مصرف  مدیریت  زمینه  در  شده  انجام 

است.

دولت سیزدهم 
درباره الیحه قانون استفاده از سالح 

اظهار نظری نداشته است
نظر  زمینه  در  همچنین  جهرمی  بهادری 
استفاده  قانون  تغییر  الیحه  درباره  دولت 
از سالح که در دولت قبل تحویل مجلس 
اعالم  طبق  و  بود  شده  اسالمی  شورای 
برخی رسانه ها در این الیحه جدید استفاده 
از سالح برای همه ماموران مسلح در موارد 
ضروری مجاز شمرده می شود، اظهار کرد: 
اعالم کردند  این زمینه  آنچه رسانه ها در 
الیحه  متن  در  دانم  می  که  جایی  تا 
در صالحیت  موضوع  این  و  نداشته  وجود 
در  هم  دولت  است.  مجلس  نمایندگان 
نداشته  نظری  اظهار  الیحه  این  خصوص 
است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
کرد:  اظهار  الکترونیکی،  کاالبرگ  درباره 
قابلیت  همان  دارای  الکترونیکی  کاالبرگ 
همزمان  است.  عابربانک  در  افزاری  نرم 
زیرساخت فنی و فیزیکی در مراکز فروش 
در  کشور  های  استان  از  نیمی  دارد.  نیاز 
آن  زیرساخت های  استقرار  نان  خصوص 
اجرا شده است. وی افزود: ضمن آنکه هیچ 
افزایش قیمتی در کار نیست. در خصوص 
کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت می کردند 
نیز زیرساخت ها برای کاالبرگ الکترونیکی 
در دستور کار است. دهک دهم هم از یارانه 
آنها  یارانه  و  کنند  می  استفاده  دارو  و  نان 

حذف نمی شود.

شورای  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
در  شجاعانه  اقدام  از  قدردانی  با  اسالمی 
دست  قطع  جهت  در  اقتصادی  جراحی 
تومانی،   4۲۰۰ ارز  از  رانتخواران  و  دالالن 
گفت: اختاپوس داللی با گران کردن قیمت 
سایر کاالها و فشار بر مردم نجیب سعی در 

تلخ کردن کام مردم دارد.
صبح  علنی  جلسه  در  آزاد  متفکر  روح اهلل 
روز)سه شنبه، ۲4 خردادماه( مجلس شورای 
اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی در دو 
انجام وظایف خود  سال گذشته در راستای 
مبنی بر بررسی اولویت دار مسائل با همت 

شما نمایندگان محترم توانست مصوبات مهم 
راستای  در  که  باشد  داشته  گشایی  گره  و 
مبنی  رهبری  معظم  مقام  توصیه  به  عمل 
برای  انجام شده  کارهای  تبیین  بر ضرورت 
آنها فهرست  از  برخی  به  ایران  ملت شریف 

وار اشاره می کنم.
ادامه  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده 
ساخت  قانون  دو  با  مسکن  زمینه  در  داد: 
بر  مالیات  و  مسکونی  واحد  چهارمیلیون 
با  کشاورزی  زمینه  در  خالی،  های  خانه 
خرید  ساماندهی  جمله  من  مهمی  قوانین 
زمینه  در  کشاورزی،  محصوالت  تضمینی 

تولید  جهش  قانون  با  بنیان  دانش  اقتصاد 
دانش بنیان، در زمینه کسب و کار با قانون 
در  کار،  و  کسب  مجوزهای  صدور  تسهیل 
زمینه جمعیت و خانواده با قانون خانواده و 
جوانی جمعیت، در زمینه سیاست خارجی با 
قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران، در زمینه وظایف 
با قانون شفافیت و در زمینه دولت  مجلس 
الکترونیک با قانون یکپارچه سازی داده ها و 
اطالعات ملی، در زمینه آموزش و پرورش با 
رتبه بندی معلمان و غیره سعی کرده است 
با  امیدوارم  بنماید.  را  الزم  شناسی  اولویت 
اتمام طرح بانکداری اسالمی بتوانیم دغدغه 
زمینه  در  را  کارشناسان  و  مردم  همه  های 

مصائب بانکی کاهش دهیم.
متفکر آزاد در  درباره مسائل کشور، اقدامات 
ایثارگر درمان  اساسی دولت محترم و کادر 
در زمینه به صفر رساندن میزان روزانه مرگ 
نفره   ۷۰۰ میر  و  مرگ  گفت:  کرونا  میر  و 
و  واکسیناسیون  با  کرونا  پاندمی  از  ناشی 
قابل  اقدام  درمانی،  بهداشتی  های  مراقبت 
دیپلماسی  سازی  فعال  جهت  در  تقدیر 
همسایگان،  با  ارتباط  در  ویژه  به  اقتصادی 
اقدام شجاعانه در جراحی اقتصادی در جهت 
قطع دست دالالن و رانتخواران از ارز 4۲۰۰ 
و  صحیح  مسیر  در  آن  قراردادن  و  تومانی 

عادالنه که جای تشکر دارد؛  لیکن اختاپوس 
و  کاالها  سایر  قیمت  کردن  گران  با  داللی 
فشار بر مردم نجیب سعی در تلخ کردن کام 
عاجل  و  سریع  تدبیر  لزوم  لذا  دارد.  مردم 
دولت محترم را در مقابله با این ترفند تاکید 
می کنم. وی در ادامه تاکید کرد: به استحضار 
می رساند که دولت محترم اقدام به جراحی 
اقتصادی نموده است. همه ما می دانیم که 
به  نیاز  کشور  دار  ریشه  اقتصادی  مشکالت 
در  و  دارد  منطقی  و  دقیق  گذاری  سیاست 
به سمت  هدایت  در  دولت  اقدام  راستا  این 
و شجاعت اش  تقدیر  قابل  مربوطه  جراحی 
ارزشمند است؛ لیکن در این راستا نقد الزم 
به مسیر مربوطه عدم استفاده از روش غیر 
نقدی در حمایت بود که می توانست بخشی 
از آثار تورم انتظاری را مهار نماید لیکن االن 
مردم با یک بار تورمی مواجه هستند، تحمل 
دشوار  مردم  برای  ها  گرانی  از  سطح  این 
است، که لزوم تدبیر به موقع دولت در زمینه 

نظارت و سیاستگزاری صحیح را می طلبد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
از  کرد:  تصریح  ادامه  در  اسالمی  شورای 
دولت محترم می خواهم از طریق بازگشت 
به الگوی حمایت غیرنقدی تمام همت خود 
را برای ایجاد آرامش در اذهان مردم شریف 
ایران به وجود بیاورد تا در سایه این آرامش 
را  اقتصادی  اساسی  اقدامات  انجام  فرصت 
بیابد. طبعا در این راستا حمایت های مربوط 
واقعی  و  عادالنه  و  عزیز  بازنشستگان  به 
می  دولت  کارکنان  های  دریافتی  نمودن 

تواند موثر باشد.

جراحی اقتصادی، اقدامی شجاعانه بود؛

 اختاپوس داللی سعی در تلخ کردن کام مردم دارد


