
استانداران بر قیمت گذاری خدمات 
و کاالهای استانی نظارت کنند

برای حل مشکالت تالش کنید
درجا زدن در دولت معنا ندارد
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از اصالح  بازار را پس   وزیر کشور، کنترل قیمت ها و تنظیم 
بر  خواست  استانداران  از  و  دانست  جدی  امری  یارانه ها 
استانی  کاالهای  و  خدمات  عادالنه  و  صحیح  قیمت گذاری 
نظارت کنند. »احمد وحیدی« روز شنبه در نشست مشترک 
و  استانی  ملی،  بازار  تنظیم  مشترک  اقدام  کمیته  اعضای 

شهرستانی، مسایل اقتصادی را اولویت جدی کشور ....

تمام  با  مردمی  دولت  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
این  در  و  می کند  تالش  مردم  مشکالت  رفع  مسیر  در  توان 
را  انقالبی  و  جهادی  روحیه  موظفند،  مسئوالن  همه  راستا 
معاون  حسینی  محمد  سید  دهند.  تسری  زیرمجموعه ها  به 
و  آوری  سازمان جمع  در  شنبه  روز  رئیس جمهور  پارلمانی 

فروش اموال تملیکی استان تهران، اقدامات انجام شده...

سال شانزدهم * شماره 3121 * 4 صفحه *1000 تومانیکشنبه 12  تیر 1401 * 3  جوالی 2022 * 3  ذی الحجه 1443

تا پایان سال هیچ روستایی 
بدون آب و برق نداریم

خطر شیوع وبا جدی است
 میکروبی که فقط انسان 

را گرفتار می کند

 چهره زشت 
چاله چوله ها بر تن آسفالت 

خیابان های دهدشت 
دهدشت  شهر  خیابان های  سطح  چاله چوله های 
کهنه  کهگیلویه همچون زخمی  مرکز شهرستان 
را  آنان  بر دل شهروندان سنگینی می کند و داد 
درآورده و به قول معروف جان و مالشان را یکجا 
به خطر انداخته است. خرابی خیابان های دهدشت 
و آسفالت معابر شهری یکی از مهمترین مطالبه 
شهروندان در سال های گذشته تا به امروز بوده اما 
تاکنون بصورت جدی به این مطالبه پاسخی داده 
نشد. خرابی خیابان های شهر به خصوص اختالف 
سطح ها، چاله ها و نیز برجستگی ها کامأل مشخص 

است و این خرابی ها در بیشتر موارد سبب...

و  مدافع  قویا  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
تصریح  هستم،  چابک  دولت  نظریه  موافق 
در  را  خود  تصدی گری های  باید  دولت  کرد: 
اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت 

و نظارت قرار گیرد
شنبه  روز  صبح  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل 
در مراسم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی 
و معدن کشور  فعاالن عرصه صنعت  از همه 
انقالب  گفت:  ۱۲ سال است که رهبر معظم 
اقتصاد را محور نامگذاری سال ها قرار داده اند 
و در ۶ سال اخیر بر توجه به تولید تاکید ویژه 

داشته اند.
از  یکی  تولید  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
کشور  برای  قدرت  خلق  اصلی  محورهای 
از  تبعیت  به  مردمی  دولت  افزود:  است، 
ضرورت های  و  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تالش 
بر  تاکید  و  تولید  پیش روی  موانع  رفع  برای 

توسعه صادرات را وظیفه خود می داند.
را  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  رئیسی 
ملی«  قدرت  خلق  و  تولید  میدان  »افسران 
عقب  برای  دشمن  داشت:  اظهار  و  دانست 
 نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه های 
خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاست، 
تالش می کند روند تولید را مختل و ضعیف 
کند. وظیفه ما در برابر این تالش ها حمایت 
از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به عنوان 

افسران این میدان است.
هر  در  فعالیت  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
میدانی به طور طبیعی مشکالت و سختی هایی 
دارد و فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان باید 
عزم  به  تولید  مسیر  در  موفقیت  که  بدانند 
تالش  و  دقیق  برنامه ریزی  پوالدین،  اراده  و 

مستمر نیاز دارد.
به  بیشتر  توجه  ضرورت  بر  تاکید  با  رئیسی 
هدف  با  دانش بنیان  فعالیت های  گسترش 
پایه  دانش      محصوالت  و  مشاغل  ایجاد 
توانایی  خاطرنشان کرد: تولیدات دانش بنیان 
بازارهای  در  باالتری  رقابت پذیری  ظرفیت  و 

جهانی و داخلی دارند....

با وجود شرایط  وبویراحمد گفت:  استاندار کهگیلویه 
آبی،  تنش  و  روستاها  پراکندگی  بودن،  گذر  سخت 
و جاده  بدون آب  تالش می شود که هیچ روستایی 
باشد.   نداشته  وجود  استان  این  در  امسال  پایان  تا 
فرمانداران  روز شنبه در همایش  احمدزاده  سیدعلی 
استان در یاسوج، اظهار داشت: برنامه ریزی الزم در 
خصوص تامین اعتبار از محل های مختلف مورد توجه 
بوده و این هدف که روستای بدون جاده و آب نداشته 
برای  نگرانی  هیچ  افزود:  وی  است.  شدنی  باشیم، 
تحقق قول هایی که در حوزه های مختلف به مردم 

داده ایم و در اعتبارات سفر رئیس جمهور....

استاندار وعده داد؛
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
عنوان کرد:

کرونا 
روی شهرستان چرام را زرد کرد

فرمانده انتظامی گچساران گفت: 

پنج تن کود شیمیایی قاچاق 
در گچساران کشف شد

دولت تصدی گری خود
 در اقتصاد را رها کند
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مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

قطع برق 32 اداره 
دولتی در استان
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طرح  اجرای  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اصالحات  از  حلقه  اولین  ترجیحی  ارز  حذف 
اقتصادی کشور بود و  البته دولت در صدد است 
مشکالت  زایی  اشتغال  و  ثروت  خلق  ایجاد  با 
اسرع  در  را  جامعه  پذیر  آسیب  طبقات  زندگی 

وقت حل کند.
هفته  با  همزمان  روز)شنبه(  صبح  مخبر  محمد 
ازدواج و در مراسم اهدای بیست و یک هزارمین 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  جهیزیه  سری 
برگزار  با عنوان پویش ملی احسانه  امام)ره( که 
با اشاره به امکانات و ثروت طبیعی فراوان  شد، 
سراغ  دنیا  در  کشوری  کمتر  کرد:  تاکید  کشور 
داریم که با سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در 
ظرف ۶ ماه نه تنها بازگشت سرمایه داشته باشد 
در  مزیت ها  این  و  برسد  نیز  سودآوری  به  بلکه 
بخش های مختلف مثل نفت، معدن و دریا وجود 
اتخاذ  و  مناسب  برنامه ریزی  با  که می توان  دارد 
اقدامات الزم مشکالت کشور در این حوزه حل 
اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون  شود.   
یکی از وظایف و تالش های مهم نهادهای عمومی 
و غیرانقالبی باید بازگرداندن دارایی های غیرمولد 
گفت:  باشد،  مردم  و  اقتصاد  چرخه  به  کشور 
پر  نقش  غیردولتی  و  عمومی  نهادهای  تاکنون 
رنگی در اشتغالزایی خرد و خانگی داشته اند اما 
باید یک گام فراتر رفته و مشارکت دادن و سهیم 
صنایع  و  دستی  پایین  صنایع  در  مردم  شدن 
به  اشاره  با  کنند. مخبر  تسهیل  را  بزرگ کشور 
اینکه نقدینگی مردم باید به سمت سرمایه گذاری 
و  هدایت  کشور  اقتصادی  کالن  های  طرح  در 
مردم  نقدینگی  کرد:  خاطرنشان  شود،  مدیریت 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  برای  فرصتی  به  باید 
کشور تبدیل و همچنین زمینه های یک سرمایه 
گذاری مطمئن برای مردم از طرف دولت فراهم 
شود.   معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: 
تضمین سرمایه گذاری از طرف دولت برای مردم 
و بخش خصوصی باید به گونه ای باشد که اگر در 
میانه راه سرمایه خود را طلب کنند، دولت این 
مبالغ را در کمترین زمان و حتی با اصل سود به 

آنان بازگرداند.
برای  بستری  باید  کرد:  تصریح  مخبر 
سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود که به سرعت 
اقتصادی  با مشکالت  که  مشکالت خانواده هایی 

برنامه  دولت  البته  که  شود  حل  هستند  مواجه 
در  فقر  مشکل  حل  برای  سریع  و  جدی  هایی 

کشور دارد.  
ارز  حذف  طرح  اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ترجیحی از اهداف اصلی دولت برای حذف فقر 
در کشور است، گفت: در سال گذشته ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه در کشور اختصاص داده شد 
اما این توزیع یارانه به گونه ای بود که طبق آمار 
۲۰ میلیون نفر در کشور از این یارانه  دولت در 

سال گذشته کمترین استفاده را بردند.
الزامات  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
قانونی اجرای حذف ارز ترجیحی ادامه داد: عالوه 
بر این موضوع، شرایط جهانی به گونه ای بود که 
اساسی  کاالهای  به  مردم جهان  نیاز  درصد   ۳۰
کاهش  آنها  تولید  درصد   ۱۸ و  یافته  افزایش 
کشورهای  تا  شد  باعث  امر  همین  و  بود  یافته 
درصد   ۳۰ تا  را  خود  ذخایر  اقتصادی  بزرگ 
دیگر  سوی  از  افزود:  مخبر  دهند.    افزایش 
یارانه اختصاصی  از  از کشورهای همسایه  برخی 
اساسی  کاالهای  به  اسالمی  جمهوری  دولت 
و سیل صادرات  بردند  می  را  استفاده  بیشترین 
و  دولت  هزینه  با  که  اساسی  کاالهای  قاچاق  و 
شده  تولید  اساسی  کاالهای  برای  ایران  مردم 
مخبر  بود.    شده  روانه  همسایه  کشورهای  به 
خاطرنشان کرد: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی 
و   بود  کشور  اقتصادی  اصالحات  از  حلقه  اولین 
ثروت  خلق  ایجاد  با  است  صدد  در  دولت  البته 
آسیب  طبقات  زندگی  مشکالت  زایی  اشتغال  و 
در  اسرع وقت حل کند. وی  در  را  پذیر جامعه 
بخش دیگری از سخنان خود با تبریک آغاز ماه 
ذالحجه و همچنین ازدواج با برکت حضرت امیر 
المومنین)ع( و حضرت فاطمه)س( گفت: مقاطع 
تواند  این دو عزیز می  و زندگی  ازدواج  مختلف 
مقاطع  همه  برای  راهنما  یک  و  بزرگ  درس 
ها  انسان  گرفتاری  و  مشکالت  حل  و  زندگی 
باشد.   معاون اول رییس جمهور تاکید کرد باید 
نسخه ای عملیاتی از زندگی ائمه به ویژه حضرت 
از  برای گره گشایی  علی)ع( و فاطمه زهرا)س( 

زندگی مردم تهیه شود.  
مخبر همچنین به چگونگی ازدواج و تهیه لوازم 
کرد:  تاکید  و  اشاره  آنان  مشترک  زندگی  آغاز 
انجام مسئولیت اجتماعی نقطه برجسته زندگی 

این دو بزرگوار است که از همان آغاز زندگی و 
باید  که  داد  نشان  را  خود  مستمندان  به  کمک 
به  تاسی  با  نیز  غیردولتی  و  انقالبی  نهادهای 
زندگی آنان راهنمایی های الزم را برای کمک به 

مردم فراهم کنند.  
فرمان  اجرایی  از تالش های ستاد  وی همچنین 
راستای  در  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  و 
مناطق  در  جوان  زوج های  برای  جهیزیه  تامین 
ملی  سامانه  از  و  قدردانی  کشور  برخوردار  کم 
و  کرد  رونمایی  احسانه  سامانه  و  ایران  جهیزیه 
خدمت  روند  جریان  در  مسئوالن  توضیحات  با 
ویژه  به  جوان  های  زوج  به  سامانه  این  رسانی 
وام  نام  ثبت  فرایند  و  پذیر جامعه  آسیب  اقشار 

جهیزیه کاالی ایرانی قرار گرفت.  
نمادین  صورت  به  مخبر  مراسم  این  ادامه  در 
سری  هزارمین  یک  و  بیست  تحویل  رسید 
جهیزیه به زوج های جوان و خانواده های مناطق 

کم برخوردار را امضا کرد.  
در این مراسم معاون اول رییس جمهور در ارتباط 
کشور  های  استان  از  یکی  با  کنفرانس  ویدئو 
ملی  پویش  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی 
احسانه دریافت و تاکید کرد: امیدواریم به نقطه 
برای  کشور  در  جوانی  زوج  هیچ  که  برسیم  ای 
تهیه لوازم ازدواج و جهیزیه دچار مشکل نباشد. 
الزم به ذکر است در پویش ملی احسانه، ۲۰۰۰ 
جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار 
و همچنین  ۲۰۰۰ جهیزیه به مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( که به همت بنیاد احسان 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( انجام شده 

است، با حضور مخبر اهدا شد.  
در این مراسم که رئیس کمیته امداد امام خمینی 
نیز حضور داشت، عسگری معاون اجتماعی و امور 
استان های  ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با اشاره 
به اینکه ۲۰۰۰ جهیزیه در سال جاری در استان 
از  تا قبل  های سراسر کشور به صورت متمرکز 
ایام محرم و صفر توزیع می شود گفت: با تالش 
های ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و با اهدای این  
۲۰۰۰ جهیزیه از محل ستاد به کمیته امداد تا 
در  جوان  های  زوج  به  جهیزیه  هزار   ۲۱ کنون 
عین حال  در  و  اهدا شده  برخوردار  کم  مناطق 
 ۱۵ بنیاد  در  جوان  های  زوج  فرزندآوری  برای 

خرداد برنامه ریزی های الزم انجام شده است.

اساسی  قانون  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
در  تا  دارد  وجود  آمادگی  این  گفت:  مجلس، 
اساسی  قانون  نود  اصل  کمیسیون  نشست 
دادستان  حضور  با  آتی  روزهای  طی  مجلس 
زمین خواری ها  در خصوص  دماوند  شهرستان 
و شهرک سازی های غیرقانونی تصمیم گیری و 

اقدام شود.
علی خضریان در تشریح نظارت میدانی خود 
به همراه سیداحمد رسولی نژاد نماینده دماوند 
شهرستان  دادگستری  اداره  از  فیروزکوه  و 
میدانی  نظارت  این  جریان  در  گفت:  دماوند، 
و  دادگستری  رئیس  با  گفت وگو  ضمن 
در  را  نشستی  دماوند  شهرستان  دادستان 
خصوص مسائل و مشکالت مربوط به دستگاه 
قضائی که مجلس در زمینه تقنینی می تواند 

به رفع آنها کمک کند برگزار  کردیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 

و پردیس در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
مراجعین  و  کارکنان  با  دیدار  در  اینکه  بر 
تبریک  ضمن  دماوند  شهرستان  دادگستری 
پیرامون مسائل و مشکالت  هفته قوه قضائیه 
این بخش گفت وگو داشتیم، عنوان کرد: مقرر 
شد در مجلس مواردی از جمله ارتقاء سالمت 

نظام اداری و مقابله با فساد پیگیری شود.
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
با  بود  معتقد  دماوند  شهرستان  دادستان 
توجه به اینکه بازه زمانی اجرایی قانون ارتقاء 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد به پایان 
اصالح  و  تمدید  باید  قانون  این  است  رسیده 

شود.
وی با بیان اینکه در خصوص مسائل معیشتی 
مطرح شده  مسائلی  نیز  قضائیه  قوه  کارکنان 
این موارد در مجمع نمایندگان  که مقرر شد 
دادگستری  و  دستگاه قضائی  از  تهران  استان 

این  تصریح کرد:  پیگیری شود،  تهران  استان 
آمادگی وجود دارد تا در بحث نظام هماهنگ 
زمینه  در  شده  مطرح  موارد  دولت  کارکنان 
معیشت کارمندان قوه قضائیه نیز مورد توجه 

قرار بگیرد.
خضریان با اشاره به اینکه در خصوص برخی از 
شهرک سازی های غیرقانونی و زمین خواری که 
برای ساکنین بومی ایجاد مزاحمت و حواشی 
کرده است نیز در این نظارت میدانی مباحثی 
تا  دارد  وجود  آمادگی  این  افزود:  شد،  مطرح 
قانون اساسی  در نشست کمیسیون اصل نود 
دادستان  حضور  با  آتی  روزهای  طی  مجلس 
زمین خواری ها  در خصوص  دماوند  شهرستان 
و شهرک سازی های غیرقانونی تصمیم گیری و 

اقدام شود.

مجدد  بازنشر  به  واکنش  در  نصیری  سردار 
مطرح  سال   ۳ از  پس  که  بازداشتش  شایعه 
پی  های  شکست  دلیل  به  را  ،آن  است  شده 
در پی دشمنان از سپاه دانست و گفت: سرباز 
والیت و پاسدار انقالب اسالمی هستم و خدا را 
شاکرم که حیات من در دفاع مقدس و سنگر 
پاسداری از نظام و انقالب در سپاه رقم خورده 

است.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز ؛روزنامه 
مدعی  اخیر  روزهای  در  تایمز  نیویورک 
با  همکاری  اتهام  به  نصیری  سردار  بازداشت 
سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی )موساد( 
شد که این خبر مورد توجه رسانه های معاند 

نیز قرار گرفت.
طرح این ادعا در واقع بازنشر شایعه ای است 
تودیع  مراسم  از  پس  و   ۱۳۹۸ سال  در  که 
سپاه  حفاظت  فرماندهی  از  نصیری  سردار 
فارسی زبان  انقالب  ضد  رسانه های  توسط 

مطرح شده بود و در همان مقطع نیز توسط 
سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه تکذیب و 
تاکتیکی نخ نما شده که معموال پس از تغییر و 
تحوالت سپاه توسط دشمنان مطرح می شود، 
پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار  بود.  شده  عنوان 
علی نصیری نیز که در همان مقطع طرح این 
شایعات را به دلیل نقش خود در حوزه های 

بازنشر  به  واکنش  ؛در  بود  دانسته  حفاظتی 
از  پس  که  شایعه  این  حرفه ای  غیر  و  مجدد 
تغییرات جدید سپاه و پس از ۳ سال مجددا 
مطرح شده است ،آن را به دلیل شکست های 
از سپاه  و صهیونیسم  نظام سلطه  پی  در  پی 
مقدس  نظام  مهم  ارکان  از  یکی  عنوان  به 
اینگونه  گفت:  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
اقدامات توسط دشمنان زخم خورده از انقالب 
و  به سپاه  ناامید کردن مردم نسبت  با هدف 
مرهم  نیز  و  مردمی  نهاد  این  موثر  اقدامات 
گذاشتن بر شکست هایشان صورت می پذیرد.

با تاکید بر اینکه سرباز والیت  سردار نصیری 
و پاسدار انقالب اسالمی  هستم گفت: خداوند 
متعال را شاکرم که حیات من در دفاع مقدس 
و سنگر پاسداری از نظام و انقالب اسالمی در 
امیدوارم  و  است  خورده  رقم  پاسداران  سپاه 
عاقبت بخیری و شهادت در این لباس مقدس 

برایم حاصل شود.

اجرای طرح حذف ارز ترجیحی
 نخستین حلقه از اصالحات اقتصادی کشور بود

 کمیسیون اصل نود با زمین خواری و 
شهرک سازی های غیرقانونی برخورد می کند

واکنش سردار نصیری به بازنشر یک شایعه
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کرونا روی شهرستان چرام را زرد کرد
بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  سامانه  آماری  نقشه  براساس 
هم اکنون هشت شهرستان استان کهگیلویه و بویراحمد در 
وضعیت آبی و یک شهرستان آن ) چرام( در وضعیت زرد 

کرونایی قرار دارند.
این  در  شنبه  روز  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
نارنجی  و  قرمز  وضعیت  در  شهرستانی  هیچ  گفت:  رابطه 

کرونایی در استان وجود ندارد.
محمد غالم نژاد ابراز داشت: براساس اطالعات به دست آمده 
ومطابق نقشه ی آماری سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت 
یک  و  آبی  وضعیت  در  استان  شهرستان  اکنون هشت  هم 

شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
وی ادامه داد: شهرستان چرام در وضعیت زرد کرونایی قرار 

گرفته است.
لیست شهرستان های آبی به ترتیب باشت، بویراحمد، دنا، 

بهمئی، کهگیلویه، گچساران، لنده و مارگون هستند.

بازاریان متخلف کهگیلویه و بویراحمد
 بیش از ۷۸ میلیارد ریال جریمه شدند

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد 
تاکنون  امسال  استان  این  ۷۸۳خلف  و  یکهزار  تشکیل  از 

۷۸میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال جریمه شده اند.
فقره   ۶ و  هزار   ۲ امسال  داشت:  اظهار  فرد  باقری  اهلل  روح 
تخلف بازاریان استان از سوی بازرسان شناسایی شد و مدت 
و  کهگیلویه  اصناف  تخلف   ۸۶۷ نیز  گذشته  سال  مشابه 

بویراحمد شناسایی شده بود.
وی تاکید کرد:از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲ هزار و ۶۵۷ 
صنفی  تخلفات  شناسایی  برای  استان  اصناف  از  بازرسی 
بازاریان انجام شده و در مدت مشابه پارسال ۲۹ هزار و ۹۹۶ 

بازرسی از بازار استان انجام گرفته بود.
کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت  و  نظارت  بازرسی،  معاون 
سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد یادآور 
پزشکی،  علوم  همکاری  با  مشترک  گشت  امسال۷۳4  شد: 
تعزیرات حکومتی،صنعت معدن تجارت، فرمانداری ها، دفتر 
اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و سایر متولیان در 
پارسال  مشابه  مدت  که  حالی  در  است  شده  انجام  استان 
۳۸۵ گشت مشترک برای نظارت بر بازار صورت گرفته بود.

بازرس   ۳۰ و  ویژه  بازرس   4۰ داشت:  اظهار  فرد  باقری 
افتخاری کار رصد بازارهای کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده 
دارند. وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ هزار واحد صنفی در 
استان فعالیت می کند، تاکید کرد: نظارت بر این تعداد واحد 
صنفی با همت مضاعف و تالش مستمر این بازرسان امکان 

پذیر شده است.

2۰ میلیارد ریال به ساخت مجموعه فرهنگی 
ویژه زائران استان اختصاص یافت 

 ۲۰ گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
یک  ساخت  به  استانی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد 
مجموعه فرهنگی ویژه زائران عتبات عالیات این استان در 

مرز شلمچه اختصاص داده شد. 
اربعین  ستاد  نشست  در  شنبه  روز  زاده  حاجی  کیامرث 
حسینی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: این 
مجموعه فرهنگی شامل تعدادی سرویس بهداشتی، حمام، 
آشپزخانه و نمازخانه است و عملیات اجرایی آن نیز به زودی 

آغاز می شود. 
وی افزود: باید سعی شود که ساخت این مجموعه فرهنگی 

تا ۲۰ مردادماه ۱4۰۱ پایان یافته و به بهره برداری برسد. 
کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
راهپیمایی اربعین حسینی حرکت معنوی مسلمانان جهان و 
ایران برای ترویج روزافزون شعائر دینی بوده و فرصتی ارزنده 
به منظور معرفی هر چه بیشتر فرهنگ، تاریخ، آداب، رسوم، 
جاذبه های گردشگری و ایثارگری های مثال زدنی مردم این 

استان در دوران هشت سال دفاع مقدس است. 
یک  مهم  امر  این  تحقق  بمنظور  کرد:  عنوان  زاده  حاجی 
بسته فرهنگی از سوی کمیته فرهنگی ستاد اربعین حسینی 
کهگیلویه و بویراحمد و با همکاری نهادهای فرهنگی استان 

تهیه و تدوین شود. 
وی ابراز داشت: ستاد اربعین حسینی کهگیلویه و بویراحمد 
دارای ۱۵ کمیته زیرمجموعه است که شرح وظایف هر کدام 
از آنها به طور دقیق مشخص شده و باید تا هفته آینده فعال 

و نشست های خود را به طور مستمر برگزار کنند. 
به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
از ۲  اربعین حسینی امسال پس  برگزاری آیین پیاده روی 
از  زائرانی  اعزام  و  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  وقفه  سال 
استان به کشور عراق، گفت: زیرساخت های الزم برای حضور 

هر چه بهتر مردم استان در این آیین فراهم شود. 
حاجی زاده اظهار داشت: الزم است که تمامی دستگاه های 
اعتبارات،  بویراحمد وارد عرصه شده و  اجرایی کهگیلویه و 
امکانات و ظرفیت های خود را در این زمینه به کار گیرند و 

هیچ بهانه ای نیز برای کم کاری پذیرفتنی نیست. 
وی افزود: نام نویسی برای شرکت در آیین پیاده روی اربعین 
روز گذشته  از  از طریق سامانه ملی سماح  امسال  حسینی 
مردم  از  نفر  نیز ۵۸۱  تاکنون  و  آغاز شد  در سراسر کشور 

کهگیلویه و بویراحمد نام نویسی کرده اند. 

22۰ میلیارد تومان برای اصالح شبکه 
توزیع آب یاسوج اختصاص یافت

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه وبویراحمد گفت: 
۲۲۰میلیارد تومان برای اصالح شبکه توزیع آب یاسوج مرکز 

این استان اختصاص یافت.
اسفندیار برخه اظهارداشت:این اعتبار در سفر هیات دولت و 
رییس جمهور به استان برای اصالح شبکه فرسوده آب مرکز 

استان اختصاص داده شد.
وی بیان کرد: این میزان اعتبار برای اصالح ۱۶۰ کیلومتر از 

شبکه توزیع شهر یاسوج هزینه خواهد شد.
پیمانکار در مرکز  از سوی ۱۲  این طرح  برخه تصریح کرد: 

استان در حال اجرا است.
وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان فصل تابستان حدود 

۳۰ کیلومتر از شبکه های آب مرکز استان اصالح شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
بیش از ۳۰ درصد شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج فرسوده 
و نیازمند مرمت بوده و فرسودگی شبکه و خطوط انتقال از 

چالش های اصلی پیش روی آبفا است.
در  آب  باالی  روی  هدر  آب،  توزیع  شبکه  ساله   ۳۰ قدمت 
شبکه توزیع  و وجود انشعابات غیرمجاز سبب ایجاد مشکالت 
و  یاسوج  مناطق مختلف شهر  در   آبرسانی  روند  در  متعدد 

روستاهای اطراف آن شده است.

پنج تن کود شیمیایی قاچاق 
در گچساران کشف شد

این  انتظامی  ماموران  گفت:  گچساران  انتظامی  فرمانده 
شهرستان پنج تن کود شیمیایی قاچاق از سودجویان کشف 

کردند. 
پاسگاه  مأموران  داشت:  اظهار  خادمیان  ارسالن  سرهنگ 
انتظامی امامزاده جعفر)ع( این فرماندهی در راستای اجرای 
با هماهنگی مرجع قضایی  ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  طرح 
بازرسی دایر کردند و  در محور گچساران به شیراز ایست و 
مأموران حین انجام ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون 

ایسوزو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
کود  تن  پنج  آن  از  بازرسی  در  مأموران  کرد:  تصریح  وی 

شیمیایی قاچاق کشف و ضبط کردند.
متخلف  راننده  کرد:  عنوان  گچساران  انتظامی  فرمانده 
کاالهای قاچاق دستگیر و به مرجع قضایی تحویل و خودرو 

نیز به پارکینگ منتقل شد.
 وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه افزون 
بر ۸۰ میلیارد و ۱4۰ میلیون و ۸۱۱ هزار ریال کاالی قاچاق 

در گچساران کشف شد.
حامل  خودروی  دستگاه   ۵۶ امسال  کرد:  عنوان  خادمیان 

کاالی قاچاق در گچساران توقیف شده است.
میزان  بیشترین  داشت:  ابراز  گچساران  انتظامی  فرمانده 
لوازم خانگی  شامل  امسال  شده  کشف  قاچاق   کاالهای 

بهداشتی، خوراکی و آرایشی بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان گچساران همچنین از دستگیری 
۲ نفر سارق ساختمان های نیمه کاره با اعتراف به ۱۸ فقره 

سرقت در این شهرستان خبر داد. 
خادمیان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت ساختمان 
های نیمه کاره در گچساران، موضوع بصورت ویژه در دستور 

کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی و با انجام 
نیمه  های  ساختمان  سارق  نفر  هدفمند،۲  های  زنی  گشت 

کاره را حین سرقت شناسایی و دستگیر کردند.
خادمیان تصریح کرد: متهمان در بازجویی های اولیه به ۱۸ 
شهرستان  در سطح  کاره  نیمه  های  ساختمان  سرقت  فقره 

گچساران اعتراف کردند.
دستگاه  یک  اینکه  به  اشاره  با  گچساران  انتظامی   فرمانده 
خودروی تیبا متعلق به سارقان توقیف شد، بیان کرد: متهمان 
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز 

به پارکینگ منتقل شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان هشدار داد

ممنوعیت شنا در رودخانه ها و تأسیسات 
آبی کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد، 
کانال های  گفت: شنا کردن در رودخانه ها، مخازن سدها، 
آبی، آب بندها و دیگر تأسیسات آبی این استان ممنوع است.

آرش مصلح روز شنبه ۱۱ تیرماه ۱4۰۱ در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه متاسفانه همه ساله شاهد شنیدن خبرهای ناگوار 
غرق شدن هموطنان و هم استانی های عزیزمان در رودخانه 
ها و تاسیسات آبی به دلیل بی توجهی به هشدارها و تابلوهای 
شنا ممنوع و نادیده گرفتن خطرات شنا در این مناطق، بوده 
ایم، افزود: الزم است تا همه این موضوع را جدی گرفته و از 

شنا در این گونه مناطق، بطور جدی خودداری کنند. 
قاسم  شاه  و  گچساران  کوثر  سد  دو  وجود  به  اشاره  با  وی 
یاسوج در سطح استان تصریح کرد: در سطح استان  ۱4۰۰ 
کیلومتر رودخانه های اصلی و همچنین کانال های آبیاری و 
بودن  گردشگرپذیر  طرفی  از  و  موجود  آبی  تاسیسات  دیگر 
کهگیلویه و بویراحمد، بروز خطر غرق شدگی را باال می برد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشان کرد: می طلبد تا نسبت به این موضوع، حساسیت 
بیشتری به خرج دهیم که البته شرکت آب منطقه ای بنا بر 
شنا  ممنوعیت  اطالع رسانی  جمله  از  اقداماتی  خود،  وظیفه 
در دریاچه سدها، رودخانه ها و کانال های آبیاری و زهکشی، 
شناسایی نقاط حادثه خیز و نصب عالئم هشدار دهنده، تهیه و 
پخش کلیپ ها و تیزرهای مرتبط با خطرات شنا در تاسیسات 
آبی، مصاحبه با رسانه ها از جمله صدا و سیما و خبرگزاری ها 
و همچنین درج آگهی ممنوعیت شنا در روزنامه های محلی 
را انجام می دهد. مصلح تصریح کرد: ضروری است که همگان 
کمک کنند تا نگاه عمومی به این موضوع، بیشتر و اثرگذارتر 
در  شدگی  غرق  تلخ  حوادث  شاهد  دیگر  و  شود  قبل  از 
تاسیسات و منابع آبی استان کهگیلویه و بویراحمد نباشیم. 

وی ادامه داد: به دلیل شرایط و وضعیت فنی تاسیسات آبی 
و همچنین وجود رسوبات در برخی منابع آبی و عالوه بر آن، 
و  ناگهانی دبی آب  تغییرات  آبی،  دما در الیه های  اختالف 
بطور کلی، وجود خطرات نادیده ای که حتی برای شناگران 

ماهر نیز، حادثه آفرین خواهد بود.

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
استان کهگیلویه و بویراحمد از قطع برق 
۳۲ دستگاه دولتی ، شرکت خدمات رسان 
و بانک ها در هفت شهرستان این استان 

خبرداد.
جمال معتمدی زاده در حاشیه بازدید از 
از  برخی  در  برق  مصرف  مدیریت  نحوه 
ادارات دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد 
درخواست  وجود  با  متاسفانه  کرد:  اظهار 
مبنی  گسترده  های  رسانی  اطالع  و  ها 
های  شرکت  دولتی،  ادارات  همراهی  بر 
راستای  در  ها  بانک  و  رسان  خدمات 
مصرف  کاهش  و  مصرف  الگوی  رعایت 
نکردن  رعایت  شاهد  همچنان  انرژی، 
در  برق  مصرف  افزایش  و  مصرف  الگوی 

این نهادها هستیم.
افزایش  آمارهای  برخی  به  اشاره  با  وی 

گذشته،  هفته  در  ادارات  مصرف 
شهرستان  در  اداره   ۹ برق  اظهارداشت: 
شهرستان  در  اداره  هفت  بویراحمد، 
شهرستان  در  اداره  هفت  کهگیلویه، 
دنا،  شهرستان  در  اداره  سه  گچساران، 
اداره در  اداره در شهرستان چرام، ۲  سه 
شهرستان باشت و یک اداره در شهرستان 
بهمئی بدلیل رعایت نکردن الگوی مصرف 

اکنون قطع شده اند.
صنعت  بخشی  انسجام  شورای  رئیس 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  برق  و  آب 
از فرمانداران شهرستان ها مصرانه  گفت: 
خود  زیرمجموعه  ادارات  به  خواهیم  می 
بطور ویژه دستور دهند تا مدیران ادارات 
دولتی در رعایت الگوی مصرف برق نهایت 
وزارت  مجموعه  با  را  الزم  های  همکاری 

نیرو در استان داشته باشند.

معتمدی زاده از قطع برق فرمانداری های 
رعایت  بدلیل  بهمئی  و  دنا  کهگیلویه، 
جاری  روز  در  برق  مصرف  الگوی  نشدن 
متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر 
ها  فرمانداری  از  بعد  احوال  ثبت  ادارات 
و  کهگیلویه  بویراحمد،  در سه شهرستان 
گچساران هم در رعایت الگوی مصرف از 
این  برق  اند که  داده  نشان  خود کوتاهی 

ادارات امروز قطع شده است.
در  نیز  فاضالب  و  آب  ادارات  گفت:  وی 
امروز  چرام  و  بویراحمد  های  شهرستان 
یازدهم تیرماه افزایش مصرف برق داشته 
اند که برق شان قطع شده و البته ادارات 
کمیته امداد هم در شهرستان های چرام، 
افزایش  همین  بدلیل  کهگیلویه  و  باشت 

مصرف قطع شد.

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه 
های  شهرستان  در  صادرات  بانک  برق 
کهگیلویه و گچساران هم در همین راستا 
قطع شده است، یادآورشد: برق شهرداری 
شهرهای دهدشت ، چرام و دوگنبدان نیز 
قطع  الگوی مصرف  نکردن  رعایت  بدلیل 

شد.
صنفی  اموِر  برِق  افزود:  زاده  معتمدی 
شهرستان های بویراحمد و گچساران هم 
بازرگانی  ادارات  برق  البته  و  قطع  اکنون 
در شهرستان های بویراحمد و کهگیلویه 
هم نیز امروز به دلیل افزایش مصرف برق 

قطع شده است.
فرهنگی،  میراث  ادارات  برق  قطع  از  وی 
محیط زیست، صمت، حمل و نقل و جهاد 
کشاورزی در شهرستان بویراحمد در روز 
جاری خبرداد و اظهار داشت: برق ادارات 
بنیاد شهید در شهرستان کهگیلویه، بانک 
در  هم  سالمت  بیمه  و  آب  امور  مسکن، 
رعایت  بدلیل  امروز  شهرستان گچساران، 

نکردن الگوی مصرف قطع شده اند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
ادارات  برق  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تامین  و  باشت  در شهرستان  گاز  شرکت 
این  در  هم  دنا  شهرستان  در  اجتماعی 
از  زاده  معتمدی  اند.  شده  قطع  ارتباط 
صدور اخطار به ۳4 دستگاه دولتی دیگر 
در استان کهگیلویه و بویراحمد که الگوی 
مصرف برق را رعایت نکرده اند خبرداد و 
مصرف  الگوی  که  اداراتی  برق  یادآورشد: 
را رعایت نکنند بطور حتم قطع می شود.

ساعات  در  برق  مصرف  میزان  افزود:  وی 
مگاوات گذشته  مرز 44۶  از  استان  پیک 
َحتم  بطور  برق  نیروی  توزیع  شرکت  و 
برق مشترکین پُرمصرف را قطع تا شاهد 
ُمشترکین  برای  برق  قطعی  و  خاموشی 

خانگی نباشیم.

شهر  خیابان های  سطح  چاله چوله های 
کهگیلویه  شهرستان  مرکز  دهدشت 
شهروندان  دل  بر  کهنه  زخمی  همچون 
سنگینی می کند و داد آنان را درآورده و 
به قول معروف جان و مالشان را یکجا به 

خطر انداخته است.
آسفالت  و  دهدشت  خیابان های  خرابی 
مطالبه  مهمترین  از  یکی  شهری  معابر 
به  تا  گذشته  سال های  در  شهروندان 
به  بصورت جدی  تاکنون  اما  بوده  امروز 

این مطالبه پاسخی داده نشد.
به خصوص  شهر  خیابان های  خرابی 
نیز  و  چاله ها  سطح ها،  اختالف 
این  برجستگی ها کامأل مشخص است و 
ایراد  سبب  موارد  بیشتر  در  خرابی ها 
شهروندان  به  جانی  و  مالی  خسارات 
شهر  شأن  در  اصأل  این  که  می شود 

تاریخی دهدشت نیست.
براساس علم برنامه ریزی شهری، آسفالت 
و  امکانات  نخستین  از  شهری  معابر 
متأسفانه  اما  است  شهروندان  نیازهای 
به  نسبت  دهدشت  شهر  خیابان های 

مناسبی  وضعیت  استان  شهرهای  دیگر 
ندارد و عالوه بر ایجاد خسارت های مالی 
به خودروها و وسایل نقلیه احتمال بروز 
حادثه را هم افزایش می دهد که تهدید 

مستقیم جان مردم است.
در  دهدشت  شهروندان  مطالبات  سقف 
حد یک آسفالت خوب و معابر استاندارد 
کاهش یافته است و در چنین شرایطی 
از  حداقلی  مطالبه  این  به  بی توجهی 

سوی مسئوالن پذیرفتنی نیست.
نامناسب  وضعیت  ایجاد  دلیل  مهمترین 
برای آسفالت معابر شهر دهدشت، عدم 
هماهنگی بین دستگاه های خدمات رسان 
نیز بی کیفیتی آسفالت است. استفاده  و 
ضرورت  یک  آسفالت  ترمیم  فناوری  از 
قرارداد  عقد  هنگام  شهرداری  و  است 
انجام  ُحسن  ضمانت  باید  پیمانکار  با 
تا حقوق  بگیرد  را  کار در طوالنی مدت 

شهروندان ضایع نشود.
شهر  یک  دهدشت  اینکه  به  باتوجه 
و  است  توریستی  و  فرهنگی  تاریخی، 
سال  ایام  بیشتر  در  زیادی  گردشگران 

دیدن  شهر  این  تفریحی  جاذبه های  از 
نامناسب  آسفالت  معضل  پس  می کنند 
معابر آن باید رفع شود و مسئله کمبود 
بودجه جهت ارائه خدمات به شهروندان 

آن اصأل پذیرفتنی نیست.
عملیات  به  اشاره  با  دهدشت  شهردار 
خیابان های  آسفالت  و  زیرسازی 
دهدشت، اظهار کرد: در راستای ارتقای 
آسفالت  عملیات  شهری  معابر  کیفیت 
با  شهر  سطح  خیابان های  زیرسازی  و 

جدیت در حال انجام است.
علیرضا نیکویی زاده، افزود: ساماندهی و 
معابر  خیابان ها،  آسفالت  کیفیت  ارتقای 
معیارهای  از  یکی  شهری  کوچه های  و 
شهروندان  زندگی  کیفیت  بر  اثرگذار 
شهرداری ها  عملکرد  رضایتمندی  و 

محسوب می شود.
بهسازی  راستای  در  کرد:  تصریح  وی 
شهروندان  آسایش  تأمین  جهت  معابر 
بهبود  نیز  و  آمد  و  رفت  در  تسهیل  و 
سیمای شهری تاکنون ۲۵ هزار مترمربع 
دهدشت  شهر  خاکی  معابر  سطح  از 

زیرسازی و آسفالت شد.
این طرح  اینکه در  بیان  با  زاده  نیکویی 
از  که  دارد  وجود  خیابان هایی  و  کوچه 
عملیات  هیچگونه  تاکنون  انقالب  اوایل 
صورت  آنها  در  آسفالت  و  زیرسازی 

نگرفته است، گفت: در اجرای این طرح 
بالغ بر ۸۰ هزار متر مربع از معابر خاکی 

شهر دهدشت آسفالت می شود.
وی اضافه کرد: تاکنون خیابان های ۱۸۰ 
دستگاه،   ۶۰ کارکنان،  کوی  دستگاه، 
انجام  گلزار  و  پرورش  و  آموزش  رواق، 
اسفالت  زودی  به  نیز  دیگر  معابر  و  شد 

و بهسازی می شوند.
عملیات  از  بازدید  در  دهدشت  شهردار 
زیرسازی و آسفالت معابر شهری، عنوان 
از  دارند  حق  شهروندان  تمامی  کرد: 
بهره مند شوند  با کیفیت شهری  مزایای 
توسعه  اصول  مبنای  بر  به همین خاطر 
آسفالت  و  متوازن شهری، مناسب سازی 
در  را  سازی  مسطح  نیازمند  کوچه های 

دستور کار قرار دادیم.
خدمات رسانی  راستای  در  نیکویی زاده 
مطلوب تر به شهروندان، خاطرنشان کرد: 
آسفالت  مشکالت  می توانند  شهروندان 
معابر و لکه گیری خیابان های محل خود 
رسیدگی  تا  داده  اطالع  شهرداری  به  را 
به درخواست شهروندان بر اساس اولویت 
شهرداری  جاری  برنامه های  فهرست  در 
فراهم  با  بتوانیم  نیز  ما  و  گیرد  قرار 
کردن شرایط الزم شاهد ارتقای کیفیت 

آسفالت معابر شهر دهدشت باشیم.

معاون قوه قضائیه :
۱3۱ میلیون هکتار از اراضی ملی 

صاحب اسناد حدنگاری شدند
معاون قوه قضائیه و رییس ثبت اسناد و 
امالک کشور گفت: در حوزه منابع طبیعی 
حدود ۱۳۱ میلیون هکتار از ۱۳۷ میلیون 
هکتار عرصه های ملی صاحب اسناد حد 
نگاری شده اند که معادل ۹۶ درصد است.

نشست  در  شنبه  عصر   بابایی  حسن 
در  داشت:  اظهار  استان  قضایی  شورای 
اقدامات  تمامی  برای  ملی،  اراضی  بحث 

مستندسازی ها انجام شده است.
وی افزود: 4 درصد از اراضی منابع ملی که 
باقی مانده مربوط به کمیسیون های رفع 
تداخل و یا مربوط به پرونده هایی بوده که 

در کمیسیون قضایی مطرح است.

معاون قوه قضائیه و رییس ثبت اسناد و 
امالک کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی 
است،  محاکم  در  که  اراضی  این  درباره 
پیشقدم شده و آمادگی دارد تا در اسرع 
وقت رسیدگی و اراضی را تعیین تکلیف و 
نسبت به صدور هرچه سریعتر سند اقدام 

کند.
اراضی  اسناد  صدور  داشت:  ابراز  بابایی 
کار  دستور  در  امسال  از  نیز  کشاورزی 
از  قبل  تا  قرار گرفت که تالش می شود 
اراضی  از  توجهی  قابل  سطح  سال  پایان 

کشاورزی صاحب اسناد حدنگاری شوند.
زمینه  در  خوبی  اتفاقات  داد:  ادامه  وی 
در  کشاورزی  اراضی  سندهای  صدور 
استان ها در حال انجام بوده و امید است 
دعاوی  کاهش  بر  عالوه  اسناد  صدور  با 

باشیم  کیفری  دعاوی  شاهد  حقوقی 
دعاوی که به طور مستقیم و غیرمستقیم 

با صدور اسناد کاهش پیدا خواهند کرد.
معاون قوه قضائیه و رییس ثبت اسناد و 
امالک کشور عنوان کرد: با توجه به تاکید 
با مسئوالن  انقالب در دیدار  رهبر معظم 
دار  هویت  موضوع  و  امسال  در  قضایی 
شدن اراضی به ویژه اراضی کشاورزی امید 
است تمامی مسئوالن استانی جهادی وار 
اقدام کنند و در اسرع تمام اراضی همیت 

دار شوند .
توسعه  و  اسناد  صدور  کرد:  تاکید  بابایی 
آن ها نقش مهمی در پیشگیری از جرائم 
به  ورودی  کاهش  و  دعاوی  کنترل  و 

دادگستری ها خواهد داشت.
وی افزود: اراضی بی هویت و بدون سند 

مثل شخصی است که هویت و شناسنامه 
ندارد و هر دفعه یک نفر ادعای مالکیت آن 
خواری  کوه  ها،  خواری  جنگل  دارد  و  را 

و زمین خواری ها به همین دلیل است.
معاون قوه قضائیه و رییس ثبت اسناد و 
رهبری  معظم  مقام  گفت:  کشور  امالک 
دار  هویت  اراضی  که  اند  داشته  تاکید 
و  شود  اجرا  رهبری  دستور  باید  و  شوند 
عزم ما برای صدور سند اراضی کشاورزی 
را  رهبری  دستور  که  و کسی  است  جزم 

اجرا نکند باید مواخذه شود.
بابایی عنوان کرد: زمینه فساد باید برچیده 
شود، چنانچه سند صادر شود دیگر کسی 

نمی تواند کالهبرداری کند.

مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

قطع برق 32 اداره دولتی در استان

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: با وجود شرایط 
آبی،  تنش  و  روستاها  پراکندگی  بودن،  گذر  سخت 
تالش می شود که هیچ روستایی بدون آب و جاده تا 

پایان امسال در این استان وجود نداشته باشد.
 سیدعلی احمدزاده روز شنبه در همایش فرمانداران 
استان در یاسوج، اظهار داشت: برنامه ریزی الزم در 
مورد  مختلف  های  محل  از  اعتبار  تامین  خصوص 
توجه بوده و این هدف که روستای بدون جاده و آب 

نداشته باشیم، شدنی است.
وی افزود: هیچ نگرانی برای تحقق قول هایی که در 
حوزه های مختلف به مردم داده ایم و در اعتبارات 

سفر رئیس جمهور دیده شده است نداریم.
کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
کار  پای  جهادی  روحیه  با  و  خوبی  به  فرمانداران  
هستند و در حوزه کاریشان موفق هستند. احمدزاده 
تاکید کرد: در مراجعات و ارائه خدمات به مردم بدون 
نگاه سیاسی، سلیقه ای، جناحی، قومی و قبیله ای 
به مسائل همه مردم توجه کنید. وی بر توجه جدی 
به وظایف و تکلیف قانونی در امور مردم  تاکید کرد 
و  ها   ارزش  پایه  بر  اما  نگاه سیاسی  بدون  و گفت: 
با رفتار نیکو، اسالمی و صفات و اخالق شایسته به 

خواسته های مردم توجه شود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد به رعایت مصادیق حق 
الناس تاکید کرد و ادامه داد: تحت هیچ شرایطی حق 
بحث  گفت:  احمدزاده  نشود.  پایمال  مردم  حقوق  و 
بخشداران مورد تاکید است و چنانچه فرمانداران الزم 
می دانند که بخشداری ابقا شود اعالم کنند و چنانچه 

نظر به تغییر دارید تا پایان این ماه تکلیف مشخص و 
اقدام شود. وی ابراز داشت: چنانچه ضرورت دارد که 
مسئولین ادارات شهرستانی نیز تغییر کنند و یا در 
سمت خود ابقا شوند این مساله مورد توجه قرار گیرد.  
احمدزاده تاکید کرد: مدیران استانی که به شهرستان 
ها  سفر کاری دارند حتما باید با فرمانداران هماهنگ 
شوند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان ما 
باید تالش  اما  استان های کشور است  ترین  امن  از 
شود تا ضریب امنیت در استان افزایش یابد. وی ابراز 
فرمانداری ها  تامین تجهزات و خودرو  برای  داشت: 
مورد  کارکنان هم  رفاه  و مسئله  ایم  اعتبار گذاشته 
با  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار  بود.  خواهد  توجه 
اشاره به رعایت قانون ایثارگران، بیان کرد: در جذب 
های  خانواده  سهمیه  و  شود  رعایت  قانون  نیروها 
معظم ایثارگران و رزمندگان مورد توجه جدی باشد.

و مشکالت حوزه  مسائل  فرمانداران  نشست  این  در 
کاری خود را مطرح کردند که از سوی استاندار برای 

رفع آنها تدابیر و دستورات الزم ارائه شد.

تا پایان امسال؛

تالش می کنیم هیچ روستایی 
بدون آب و جاده نداشته باشیم

 چهره زشت چاله چوله ها 
بر تن آسفالت خیابان های دهدشت
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متولد فروردین :
 امروز به شما پیشنهاد می شود که آنچه را احساس می کنید دقیقاً 
شرح دهید، برای اینکه هرچقدر که شما انسان خاص تری می شوید، 
سخنان شما نیات اصلی شما را تحریف و پیچیده می کنند. اما وقتی 
که شما زیاد تالش می کنید و در مورد ایده های بزرگ و مفاهیم 
روان  شعر  یک  مثل  چیز  همه  سپس  می کنید،  صحبت  گسترده 

می شود.
متولد اردیبهشت : 

شما در خانواده تان و در زندگی شخصی تان دچار مشکالت عدیده ای 
هستید اما با صبر و حوصله می توانید بر تمام این مشکالت فائق 
بیایید. بر مشکالت خود مشکل تازه ای نیفزایید، منظور از مشکل 
تازه ناامیدی است که ممکن است در طول مسیر بر شما غلبه کند.

متولد خرداد : 
در  پذیر  مسئولیت  و  کار  محافظه  فردی  به  شدن  تبدیل  امروز 
گروهی که عضو آن هستید برایتان کار آسانی است. شما اخیراً می 
خواسته اید که خصوصیات جدید خودتان را کشف کنید، اما اکنون 
شروع  بشوید.  نائل  بزرگ  پیشرفتی  به  که  اید  شده  ترغیب  شما 
کنید افکارتان را با دیگران در میان بگذارید، اگر فکر می کنید که 
هرچقدر بیشتر این کار را انجام دهید از هدفهایتان دور می شوید، 

پس برنامه هایتان را به مسیری مستقیم هدایت کنید.
اگر  است  همیشه  از  تر  کمی راحت  برایتان  امروز   : تیر  متولد 
می توانید  شما  اما  دهید  تفسیر  و  توضیح  دیگران  برای  بخواهید 
با دیگران صحبت کنید که کامال حل  هنوز هم درباره اختالفاتی 
نشده است. اکنون روابط شما با دیگران در موقعیت خوب و واضحی 
قرار دارد با این حال هنوز سخت است که بدون مقدمه به موضوع 

اصلی بپردازید. 
متولد مرداد : 

بسیار خوب است که شما ذهنی بی طرفانه دارید و این وقتی بدرد 
شما می خورد که از شما درخواست می شود تا در یک درگیری 
خانوادگی میانجیگری کنید. در این قبیل دعوا و درگیری ها مهم 
نیست که حق با چه کسی است و یا چه کسی درست می گوید. به 
هر کسی که می توانید کمک کنید تا به حالت عادی خودبازگردد. 

حتی اگر درگیری ها درمورد اصول اساسی زندگی آنها باشد.
متولد شهریور :

 وقتی که ونوس زیبا وارد سومین خانه پرمشغله شما که مربوط 
حال  در  نیز  شما  عشقی  زندگی  می شود،  می باشد،  روابطتان  به 
پیشرفت کردن و بهتر شدن است. امروز برای شما راحت تر است 
به  مورد عالقه ای که  در  مورد عالقه تان  فرد  با  اینکه  به جای  که 
دارید.  ثابت کنید که دوستش  رفتارتان  با  دارید صحبت کنید  او 
ولی نباید از صحبت کردن در مورد عشقی که دارید هراس داشته 

باشید؛ فقط هر احساسی که دارید به زبان بیاورید.
متولد مهر : 

بهتر  سالمتی ات  خاطر  به  هستی،  خواسته هایت  نگران  اگر  حتی 
پیش خودت حفظشان کنی.  اینکه  تا  بیان کنی  را  آنها  که  است 
باش؛  مواظب  کن.  امتحان  یکبار  است،  میلت  برخالف  اگر  حتی 
موقعی که شروع می کنی دیگران را در احساسهایت شریک کنی، 
قطع کردن این روند ممکن است سخت باشد. هرچیزی که به نظر 

می رسد بیشتر اوقات تثبیت شده است را تشویق کن.
متولد آبان : 

چراکه  کنید،  حس  را  تان  نشانه  به  ماه  بازگشت  می توانید  شما 
قبل  به  نسبت  تان  رفتاری  نوسان های  و  شدیدتر  احساسات تان 
بیشتر شده است. اما وقتی که پلوتو در سومین خانه تان یعنی خانه 
ارتباطات با خورشید تعامل برقرار می کند، قدرت و توانایی هایتان 
نیز بیشتر می شود. پس شانس خود را امتحان کرده و قبل از اینکه 
فرصت هایتان را از دست بدهید، افکار و ایده های خود را ابراز کنید.

متولد آذر : 
درگیری و ستیز سختی که قبال برای تان بوجود آمده بود اکنون 
که  کنید  احساس  است  ممکن  داد.  خواهد  نشان  را  خود  عواقب 
شخصی درست در مقابل شما کارهای مخفیانه ای انجام می دهد با 
این حال هیچ کس متوجه آن نمی شود و آشکارا چیزی نمی گوید. 

متولد دی : 
اگرچه شما واقعا نمی خواهید امروز وقت و انرژی خود را برای دفاع 
از عقاید و باورهای خود هدر دهید اما می خواهید دیگران بسرعت 
دیدگاه شما را درک کرده و آنها را قبول کنند. اما این کار آسان 
نیست به خاطر اینکه ممکن است یک مین زیر سطح زمین پنهان 

شده باشد. 
متولد بهمن : 

واقع  اما  باشید،  آلیست  ایده  خیلی  که  می کنید  امروز سعی  شما 
بین بودن برای شما کار سختی است. ارتباط برقرار کردن نیز کمی 
خودتان  برای  هنوز  افکارتان  که  چرا  است،  شده  سخت  برایتان 
تعریف نشده است. اگرچه این مانع رویاپردازی شما نمی شود، اما 

باعث می شود نتوانید دیگران را در افکارتان سهیم کنید. 
متولد اسفند :

 امروز در حالیکه ذهن تان تمرکز خود را از دست می دهد و هر 
لحظه افکارتان تغییر می کند برای تان سخت است که بخواهید 
روی کاری مسلط شوید . با وجوداینکه تمام اطالعات مورد نیازی 
که برای انجام دادن آن الزم است را در اختیار دارید ممکن است به 

تصمیمی که االن می گیرید اعتماد نداشته باشید .

3
فال روز 

تاکید  با  کرونا  اپیدمیولوژی  کشوری  کمیته  رئیس 
به  ابتال  موارد  روند  واکسن گفت:  یادآور  دز  تزریق 
تست های مثبت کرونا در کشور رو به افزایش است 
همه گیری  جدید  خیزش  با  دوباره  است  ممکن  و 
و  گفت  در  شنبه  روز  سوری  حمید  شویم.  مواجه 
گو با خبرنگار حوزه سالمت افزود: با توجه به روند 
افزایشی موارد ابتال به کرونا الزم است دستورالعمل 
رعایت  ماسک،  از  استفاده  جمله  از  بهداشتی  های 
بطور  تجمعات  از  دوری  اجتماعی،  گذاری  فاصله 

کامل توسط مردم مورد توجه قرار گیرد و نباید افراد 
تغییر نگرش دهند که کرونا دیگر تمام شده است. 
وی توصیه کرد: افرادی که ۶ ماه از زمان آخرین دز 
مراکز  به  مراجعه  با  حتما  گذرد،  می  شان  واکسن 
واکسیناسیون، دز یادآور خود را تزریق کنند، از دو 
- سه هفته گذشته همه گیری کرونا در غرب آسیا 
جابجایی  حجم  اینکه  دلیل  به  و  کرده  پیدا  شیوع 
مسافران خارجی نیز زیاد است و ما نظام بیماریابی 
در  بیماری  این  دوباره  نداریم، خیزش  را  مرزها  در 

کشورمان وجود دارد.

زائران حج و عتبات 
ممکن است عامل بیماری زا کرونا باشند

رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: زائرانی که از 
نیز ممکن  آیند  حج و عتبات عالیات به کشور می 

است عامل بیماری زای کرونا باشند و عالیم و نشانه 
ممکن  حتی  و  باشند  داشته  آنفلوآنزا  شبیه  هایی 
است این بیماری در آنها بدون عالیم و خفیف باشد 
و موجب بیماری در افراد دیگر بشوند، ضرورت است 
بطور کامل  آنها  توسط  بهداشتی  دستورالعمل های 

رعایت شود و از روبوسی خودداری کنند.
به گفته سوری، باید مدریت بیماریابی و انجام تست 
از  پرواز  چند  تاکنون  یابد،  افزایش  مرزها  در  کرونا 
موارد  درصد   4۰ تا   ۳۰ که  داشتیم  عالیات  عتبات 
را  کرونا  افزایشی  روند  کشورها  همه  و  بوده  مثبت 
دارند و مدیریت برای طغیان این بیماری مهم است.
استفاده از ماسک در فضای بسته ضروریست

وی تاکید کرد: استفاده از ماسک در اماکنی مانند 
ورزشگاهها، کنسرت و فضاهای بسته ضروری است 
و در فضای باز خطر کمتری از لحاظ انتقال بیماری 
کرونا وجود دارد و زدن ماسک برای عموم در این 

زمینه  بیماریهای  دارای  افراد  اما  بوده،  بالمانع  فضا 
در  بدن،  فیزیولوژی  شرایط  به   توجه  با  سالمند  و 
فضای باز هم ماسک بزنند. این متخصص بیماریهای 
عفونی خاطرنشان کرد: انجام تست های کرونا برای 
می  انجام  بیماری  گیری  همه  مدیریت  و  کنترل 
شود و افرادی که با عالیم سرماخوردگی به پزشک 
برای  را  قرنطینگی  مراحل  باید  کنند  می  مراجعه 
عدم انتقال کرونا به سایر اعضای خانواده و دیگران 

طی کنند.
رنگبندی  نقشه  در  تغییرات  آخرین  براساس 
شهرستان های کشور که از ۱۰ تیر اعمال می شود؛ 
شهرهای  از  یک  هیچ  گذشته،  هفته های  همانند 
تعداد  نیستند،  نارنجی  و  قرمز  وضعیت  در  کشور 
شهرهای با وضعیت زرد از ۹۱ به ۱۰۵ شهر افزایش 
به ۳4۳   ۳۵۷ از  آبی  وضعیت  با  شهرهای  تعداد  و 

شهر کاهش یافت.
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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

وادي کتاب

معرفي کتاب شكوه اخالص
حالمان با حال امام گره خورد

  غالمحسين بهبودي
سپهبد شهيد صياد ش��يرازي 21 فروردين 
سال 78 توسط گروهک منافقين ترور شد 
و به شهادت رس��يد. از اين شهيد بزرگوار تا 
كنون كتاب هاي متعددي به انتشار رسيده 
كه هر كدام ب��ه وجوهي از ش��خصيت اين 
فرمانده دفاع مقدس مي پ��ردازد. اخيراً نيز 
بنياد حف��ظ آثار و نش��ر ارزش ه��اي دفاع 
مقدس به قلم دكت��ر ابوالقاس��م كيا اقدام 
به انتش��ار كتابچه اي تحت عنوان »شكوه 
اخالص« كرده اس��ت كه در ح��ال و هواي 
سالروز شهادت سپهبد علي صيادشيرازي 
نگاهي گذرا به داشته هاي اين كتاب خواهيم 

انداخت. 
شكوه اخالص در واقع يک كتابچه كوچک 
65 صفحه اي است كه يكي از نقاط قوتش را 
بايد نويسنده آن به ش��مار آوريم »سرتيپ 
دوم بازنشسته دكتر ابوالقاسم كيا« كه خود 
از همرزمان شهيد صياد شيرازي محسوب 
مي ش��ود و اقدام به گردآوري داش��ته هاي 
»شكوه اخالص« كرده كه در نوع خود جالب 

توجه است. 
در فصول ابتدايي كتاب، شهيد صياد شيرازي 
را از منظر همرزمانش به نظاره مي نشينيم. 
امير سيدحسام هاشمي، امير غضنفر آذرفر، 
امير رنجبر نيكدل، سرلشكر غالمعلي رشيد، 
امير ناصر آراس��ته و خود نويس��نده كتاب 
امير ابوالقاسم كيا، هشت نفري هستند كه 

خاطراتي را از ش��هيد صياد ش��يرازي بيان 
مي دارند. در اين بخش از كتاب به نقل از امير 

ناصر آراسته مي خوانيم: 
»كنارش نشسته بودم. يک كتاب انگليسي 
دس��تش بود. قرآن ب��ود و مي خوان��د. اول 
عربي اش را مي خواند و بع��د ترجمه اش را. 
پرس��يدم: جناب س��روان ترجمه انگليسي 
مي خوانيد؟ گفت بله. شايد يک روزي الزم 
شد. گفتم براي چي؟ گفت: شايد يک روزي 
با چه��ار نفر خارجي حرف بزن��م و بخواهم 
قرآن را به آنها معرفي كنم. دلم نمي خواهد 
آن روز حسرت بخورم كه  اي كاش قرآن را به 

انگليسي ترجمه مي كردم.«
»صياد تدبير و مديريت« بخش ديگر كتاب 
ش��كوه اخالص اس��ت كه در آن ب��ه وجوه 
فرماندهي اين ش��هيد گرانق��در پرداخته 
مي شود. جالب است كه شهيد صياد شيرازي 
وظايف ده گانه فرمانده ي��ا مدير را از كتاب 
فرمانده��ي و مديري��ت در اس��الم آيت اهلل 
مكارم ش��يرازي فراگرفته و س��عي مي كرد 
در عم��ل آن را پي��اده كند. اي��ن 10 مورد 
عبارت بودند از: تصميم گيري، برنامه ريزي، 
س��ازماندهي، هماهنگي و كنت��رل، ايجاد 
انگي��زه و ابتكار، چاره جويي و پيش��گيري، 
بررس��ي و ارزيابي عوامل پيروزي و ناكامي، 

جمع آوري اطالع��ات و آم��ار الزم، جذب 
نيروهاي صالح، تشويق و توبيخ. 

پس از آوردن 10 وظاي��ف فرمانده يا مدير، 
نويس��نده كت��اب اش��اره اي مفصل ت��ر به 
ديدگاه ش��هيد صيادش��يرازي به هر كدام 
از اين م��وارد مي كند. به عن��وان نمونه در 
تعريف س��ازماندهي مي آيد: »شهيد صياد 
شيرازي معتقد بود كه در سازماندهي بايد 
براي لياقت ها، استعدادها، تخصص ها و تقوا 
اهميت فوق العاده قائل شد و از تمام عناصر 
شايسته نه تنها استفاده كرده، بلكه بايد آنها 

را به معناي واقعي كلمه صيد نمود.«
»صياد ش��يرازي از نگاه همسر و فرزندان« 
بخش ديگري از كتاب پيش روست كه در آن 
خاطراتي از خانواده شهيد آورده مي شود. در 
اين بخش به نقل از عفت شجاع همسر شهيد 
مي خوانيم: شهيد صياد ش��يرازي روز عيد 
غدير خم به خدمت فرمانده كل قوا شرفياب 
شده بود و من ش��ب قبل از آن خواب ديدم 
رهبر انقالب با ناراحتي به من نگاه مي كنند. 
به ايش��ان عرض كردم از دست من ناراحت 
هس��تيد كه معظم له در جواب گفتند: امام 
زمان )عج( هم از دست ش��ما راضي است. 
من خوشحال شدم و تقاضاي كارت مالقات 
كردم كه رهبر انقالب هم قبول كردند و يک 
كارت به من دادند. روز بعد فهميدم كه تعبير 

خواب آن شب، شهادت همسرم بود.«
اما شايد يكي از جذاب ترين بخش هاي اين 

كتاب، بيان خاطراتي از زبان خود ش��هيد 
صيادش��يرازي اس��ت كه وي را در محضر 
حضرت امام خميني)ره( نش��ان مي دهد. 
در پاي��ان معرفي كتاب »ش��كوه اخالص« 
س��طوري از اين بخ��ش كت��اب را تقديم 
حضورتان مي كنيم: »من تازه فرمانده نيروي 
زميني ارتش شده بودم. قرارگاه هايمان پر از 
صميميت و معنويت ب��ود... يكبار به ديدار 

حضرت امام رفتيم. صحبت از جنگ بود. 
يكي از افراد حاضر داشت گزارش مي داد كه 
حضرت امام بلند شدند و رفتند به طرفي از 
اتاق. آن شخصي كه داشت گزارش مي داد، 
همين طور مانده بود و نمي دانست چه كند. 
اولين كسي كه لب به س��خن گشود آقاي 
هاشمي بود. عرض كردند آقا كسالتي شد؟

 امام فرمودند: »خير. وقت نماز است«... امام 
به سمت سجده رفتند و ش��روع كردند به 
انجام مقدمات نماز. يكي از جمع ما گفت: 
آقا اجازه مي دهيد ما هم در محضر شما نماز 
بخوانيم. امام فرمودند: »مخالفتي نيست.«  
جايتان خالي، آنهايي كه وضو داشتند صف 
را تشكيل دادند و آنهايي كه نياز به تجديد 
وضو داش��تند، چنين كردن��د و يک نماز با 
حالتي گره خورده به حال ام��ام)ره( اقامه 

كرديم.«

ش�روع فعاليت ه�اي انقالب�ي پ�در و 
عموهاي شما از چه زماني بود؟

حاج  طاه��ر در ارديبهش��ت ماه س��ال 1319 
شمسي متولد شد. ايش��ان فرزند آخر خانواده 
بود و پنج برادر و يک خواهر داشتند و پدرشان 
از معتمدين و ريش سفيدان منطقه و كدخداي 
وقت شهر و امين مش��ورت اهالي منطقه بود. 
خانواده ما از همان زمان شروع جريانات انقالب 
كه در شهرس��تان پاوه پيش آم��د، مبارزاتش 
را ش��روع كرد. در اواي��ل انق��الب و در جريان 
پاكسازي شهر پاوه، ش��هيد هدايت اسالمي نيا 
يكي از پسرعموهايم به شهادت مي رسد و ايشان 
اولين ش��هيد خانواده لقب مي گيرند. ش��هيد 
عبداهلل زاده در دوران جواني مستقل و به شغل 
خريد و فروش اجناس محصوالت باغي در بازار  
و شهر پاوه مش��غول بود و گاهي به روستاهاي 
اطراف ش��هر پاوه مي رفتند. در سال 1344 با 
توهين يكي از مأم��وران ژاندارمري و برخورد 
فيزيكي با شهروند پاوه اي شهيد عبداهلل زاده با 
مأمور درگير مي شوند، بعد از دستگيري در محل 
ژاندارمري شهر پاوه با بستن دست و پاي ايشان، 
 الوار بزرگي روي سينه ايشان گذاشته مي شود 
و شكنجه مي ش��وند كه با مداخله و پا درمياني 
بزرگان شهر و شيخ نصرالدين خالصي، رئيس 
طريقه دراويش خالص��ي در منطقه و مداخله 

فرماندار وقت ايشان را آزاد مي كنند. 
بعد از انقالب فعاليت هاي خانواده شما 

به چه شكلي ادامه پيدا مي کند؟
 انقالب اس��المي كه به پيروزي رس��يد پدرم 
در ش��هر پاوه شغل قصابي داش��ت. وقتي پاوه 
توس��ط منافقين و ضدانقالب در محاصره قرار 
مي گيرد، پدرم اسلحه ش��خصي مي خرد و به 
دفاع از شهر مشغول مي شود. بقيه افراد خانواده 
مثل عموها و پس��رعموهايم با مشاهده پدرم 
اسلحه به دس��ت مي گيرند و در مدت كوتاهي 
كل طايفه مشغول دفاع از شهر مي شوند. پدرم 
با خريد اسلحه و با جوانان شهر پاوه به دفاع از 
شهر و مردم شهر پرداختند. با پيروزي انقالب 
و فعاليت گروهک هاي ضد انقالب در منطقه از 
جمله دموكرات، كومله و س��اير احزاب وابسته 
به اجانب و جبهه گيري در مقابل انقالب نوپاي 
ايران درگيري ها در شهرستان پاوه به اوج خود 
مي رس��د كه ش��هيد عبداهلل زاده در ارتفاعات 
روبه روي شهر پاوه از ناحيه بازوي راست زخمي 
مي شوند. در26مرداد 1358 مردم پاوه درسي 
فراموش نش��دني به احزاب دادند كه با فرمان 
تاريخي حضرت امام )ره( براي آزاد سازي پاوه 
نيز در تاريخ زرين انقالب ثبت شد. در عمليات 
آزادسازي پاوه و روستاي خانقاه برادرزاده ايشان 
هدايت اس��المي نيا شهيد ش��دند كه با ايجاد 
كميته هاي انقالب اسالمي و بعد از آن تشكيل 
سپاه پاسداران ايشان با توجه به وضعيت منطقه 
و تهدي��د ضدانقالب درس��طح منطقه رس��ماً 
وارد كميته و بعد از آن س��پاه مي شوند. شهيد 

عبداهلل زاده در تمام جنگ هاي پارتيزاني منطقه 
اورامانات و عمليات ها حضور فعاالنه داش��تند 
و هر جنگي كه ايش��ان و همرزمانشان حضور 
داشتند، بدون شک به پيروزي منجر مي گرديد. 
دشمن با تهديدات مختلف قصد داشت ايشان 
را از نظام و  انقالب مأيوس كن��د و چندين بار 
نامه هاي مختلف به ايشان نوشت و وعده هاي 
زيادي داد كه از نظام و انقالب دوري گزيند اما 
ايشان نپذيرفتند و هر بار با حضوري فعاالنه تر 
در عمليات هاي پاكس��ازي مناطق اورامانات، 
مش��ت محكمي بر دهان آنها مي زدند و ساير 
اعضاي خانواده نيز در ركاب ايش��ان اسلحه به 

دست بودند.
شهادت عمو و پسرعموهايتان در کجا 

و به چه صورتي اتفاق افتاد؟
 در همان اوايل انقالب پسرعمويم حاج توفيق 
فرمانده بس��يج بود ك��ه در س��ال 60 مجروح 
مي شود. عموي بزرگ ترم حاج عبدالمجيد در 
هليكوپتري كه در شير و خورشيد پاوه و هالل 
احمر آن زمان س��قوط كرد، مجروح مي شود و 
پسرعمويم شهيد نظيف غالبي به همراه تعدادي 

پرستار و رزمنده شهيد مي شود. 
در س��ال 61 و در منطق��ه عمليات��ي نوس��ود 
ضدانق��الب بيس��يمي را بمبگذاري  و س��عي 
مي كند با ايج��اد يک عمليات ص��وري، توجه 
پاس��داران را به خ��ود جلب كند. چن��د نفر از 
پاسداران دنبال نيروهاي ضد انقالب مي روند و 
اعضاي گروهک ها در منطقه سر و صداي زيادي 
به راه مي اندازند، به طوري كه انگار كسي زخمي 
يا كشته  شده اس��ت. آنجا يک بيسيم، گيوه و 
دستمال جا مي گذارند و مي روند. وقتي وسايل 
باقي مانده را مي آورن��د، پدرم همانجا مي گويد 
به اينها دس��ت نزنيد ممكن است بمب گذاري 
شده باشند و توصيه مي كند صبر كنند تا گروه 
تخريب بيايد و وسايل را بررسي كند. متأسفانه 
بيسيم چي گروه كه فرد جوان و كم تجربه اي بوده 
است، بيسيم را با خود به داخل سنگر مي برد و 
همانجا مش��غول براندازي بيسيم مي شود كه 
ناگهان بيسيم داخل س��نگر منفجر مي شود و 
عمو، دايي و پس��رعمويم آنجا شهيد مي شوند. 
در اين انفجار 13 نفر از همرزمان عمويم شهيد 
مي شوند و در كل پنج نفر از بستگانمان هم به 
شهادت مي رسند. اين اتفاق در تاريخ 61/8/15 
به وقوع مي پيون��دد و ش��هادت نيروها هم به 
گونه اي بود كه بدنش��ان تكه تكه شده بود. در 
همان حالتي كه مش��غول جمع آوري پيكرها 
بودند و جانبازها را مداوا مي كردند، ضدانقالب 
هجوم مي آورد تا نيروهاي پدرم را به ش��هادت 
برس��اند. پدرم آنجا به خوبي نيروها را مديريت 
مي كند و مي گويد چند نفر به مجروحان برسند 
و بقيه مشغول دفاع ش��وند تا نيروهاي كمكي 
برسند. اين افراد با اين شرايط مقابل ضدانقالب 

جنگيدند و از جانشان مايه گذاشتند. 
همچنين يك��ي از پس��رعموهايم ك��ه فرزند 

حاج عبدالواح��د ب��ود، در عمليات پاكس��ازي 
نوسود و چند ش��هر مهم ديگر شركت داشت 
و از نيروهاي اطالعات س��پاه بود ك��ه بعداً در 
اداره اطالع��ات برون م��رزي مش��غول به كار 
شد. اگر در ش��هر نوسود و روس��تاهاي اطراف 
نوس��ود ضدانقالب پايگاه داش��ت ايشان وارد 
خاک عراق مي ش��د و به جمع آوري اطالعات 
مي پرداخت. در اين حد توانايي بااليي داشت. 
ضد انقالب با گذاش��تن تله انفجاري در ش��هر 
نوسود به ظاهر قصد تسليم ش��دن داشت كه 
شهيد فيصل حس��ن زاده در ميدان مين شهيد 
مي شود. حماسه سازي ايشان و همرزمانشان در 
آزادسازي شهر نوسود از دست حزب بعث عراق 
و حزب دموكرات كه با اسلحه سبک و نارنجک 
به جنگ تانک ها مي رفتند، در ذهن تمام مردم 

منطقه نقش بسته است.
پدرتان در کدام حادث�ه و عمليات به 

شهادت مي رسد؟
پدرم يک بار در بحث پاكس��ازي پاوه در اوايل 
انقالب مج��روح مي ش��ود. 24 م��رداد دو روز 
قبل از سانحه بيمارستان پاوه چون راه زميني 
پاوه مس��دود بوده از طريق هليكوپتر ايش��ان 
را به كرمانش��اه اعزام مي كنند. پ��درم زياد در 
بيمارستان طاقت نمي آورد و به محض مداوا به 
پاوه برمي گردد. حاج عبدالواحد به عنوان بزرگ 
خاندان در داخل شهر و رابط بنياد و سپاه درون 

اتفاقات و جريانات بود. او در يكي از عمليات هايي 
كه مستقر بود، جانباز مي شود. يكي از برادران 
ايشان به نام حاج حبيب اهلل نيز در نزديكي پاوه 
و در جريان پاكس��ازي هش��ر جانباز مي شود. 
تعداد زيادي از بس��تگانمان در جريان جنگ و 
دفاع از كش��ور جانباز و شهيد  ش��ده اند. در28 
خرداد ماه س��ال 1365كه ضد انق��الب هر از 
چند گاهي عمليات خرابكارانه در سطح منطقه 
انجام مي دادند، بر اس��اس اطالعات واصله، در 
ارتفاعات پنج كيلومتري ش��هر پاوه به نام كوه 
هومان شناسايي شده و ايشان به عنوان فرمانده 
گروهان ضربت ب��ا نيروهاي خ��ود وارد عمل 
مي شوند كه با محاصره كامل منطقه ضد انقالب 
در كمين ق��رار مي گيرند و به ايش��ان التماس 
مي كنند اجازه بدهند كه بروند. ايشان تضمين 
مي دهد اگر تسليم شوند شفاعت آنها را همچون 
بس��ياري از كساني كه اغفال ش��ده بودند، نزد 
دولت و نظام بنمايند و به آغوش خانواده خود 
برگردند كه يكي از نيروهاي دموكرات ناگهان از 
پشت تخته سنگي به ايشان و بيسيم چي شان 
ش��ليک مي كنند و در نامردانه ترين حالت به 
شهادت مي رس��ند. همزمان با شهادت ايشان 
همرزمانش��ان عرص��ه را بر ض��د انقالب تنگ 
مي كنند و تع��دادي با مجروحي��ت، خود را به 
رودخانه س��يروان مي اندازند و فرار مي كنند و 
هفت نفر از ضد انقالب ها از جمله قاتل ايشان 

كشته مي شوند. 
در پاي�ان از نقش بزرگ منش�انه حاج 
عبدالواحد در شهر و ميان مردم منطقه 

بگوييد.
ايش��ان صاحب قدرت بودند، قدرتي كه عقل 
وراي آن بود. همين مس��اعي ايش��ان و س��اير 
نيروهاي مخلص و معتقد ب��ود كه هزينه هاي 
وارده به نظام را در اين خطه به حداقل ممكن 
رس��اند و در ادامه زمينه س��از امنيت پايدار در 

منطقه و كشور گرديد. 
يكي از دوستان تعريف مي كرد در اوايل انقالب 
و در يكي از روزهاي سرد سال، كمبود سوخت 
در پاوه كاماًل مش��هود بود. اما ازدحام جمعيت 
به نحوي بود كه بس��يار پايين تر از تكيه شيخ 

نصرالدين در صف قرار گرفتيم، طنابي را آورده 
بودند و از دس��ته دبه ها عبور مي دادند تا نوبت 
به تمام وكم��ال مراعات گردد ك��ه در همين 
حين درگي��ري صورت مي گي��رد و ازدحام به 

وجود مي آيد. 
گويا يكي از پاسبانان كشيک كه از قضا از بوميان 
منطقه ب��ود، با لگد دبه هاي روب��ه روي جايگاه 
را پرت مي كن��د و مي گويد تمام ش��د و برويد. 
همكالسي دوستم در مقام اعتراض برمي آيد كه 
با واكنش مأمور مواجه  و باعث مي شود شخص 
ناخودآگاه سيلي اي بر صورت مأمور بزند. اين 
حركت به يكباره با سوت و كف زدن هاي ممتد 
حاضرين همراه مي ش��ود و در زم��ان كوتاهي 
مأمور مورد نظر به كالنتري برمي گردد و با يک 
پيكان و چند نفر همراه به محل مي آيد و آن فرد 
را از صف بيرون مي كشد و به كالنتري مي برد. 

مردم كه شاهد صحنه بودند شب هنگام نگران 
و معترض خدمت حاج��ي عبدالواحد مي روند 
و به تش��ريح ماوقع مي پردازن��د و چندين نفر 
نيز به گواه صح��ت ادعاي مطروح��ه را تأييد 
مي نمايند. مرحوم نيز در ادامه راهي بازداشتگاه 
مي ش��ود و مش��اهده مي كند در تاريكي شب، 
قصد انتقال نامبرده با چشم بند، پابند و دستبند 
به مقصد كرمانشاه را دارند. حاجي عبدالواحد 
نيز با احترام و جايگاهي كه داشت مانع از اين 
امر مي شود و صورتجلس��ه تنظيم شده را پاره 
مي كند و شب هنگام، فرد بازداشتي را تحويل 

خانواده اش مي دهد. 
هرچند حركت آن ش��خص نسنجيده بود ولي 
آن مأمور در گزارش خود اينگونه مرقوم كرده 
بود كه حزب توده همزمان با كنگاور قصد انفجار 
پمپ بنزين پاوه را داش��تند كه خوشبختانه با 
هوشياري مأموران اين توطئه نقش برآب شده 
و خاطي دستگير و همراهان با يک وسيله نقليه 

كه از قبل مهيا شده بود موفق به فرار شدند...!
اين حركت مي توانس��ت در آينده طايفه اي را 
برضديت ب��ا نظام تحريک كن��د، طايفه اي كه 
بعدها چندي��ن ش��هيد را در راه انقالب تقديم 
كرد و با درايت و بزرگ منشي حاج عبدالواحد 

ختم بخير شد. 

گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيد طاهر عبداهلل زاده  به مناسبت درگذشت عمويش عبدالواحد حسن زاده از رزمندگان شهير شهر پاوه

طايفه ما با اسلحه شخصي از انقالب دفاع کرد
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  احمد محمدتبريزي
حاج عبدالواحد حسن زاده پدر سردارشهيد فيصل حس�ن زاده و برادر سرداران شهيد طاهر 
و قاسم عبداهلل زاده در دوازدهم فروردين ماه امسال پس از تحمل يک دوره بيماري به ديدار 
حق شتافت. اين ضايعه س�نگين و ناگوار عالوه بر اينكه قلب مردم کردستان را به درد آورد، 
باعث اندوه مردم ديگر شهرها نيز ش�د. به دنبال درگذشت اين مجاهد خستگي ناپذير، پيام 
تسليت هايي از سوی مسئوالن محلي و استاني فرستاده شد و دکتر مصطفي رحماني فضلي، 
وزير کشور هم با سر زدن به خانه ش�هيد، با اقوام و خانواده حاج عبدالواحد حسن زاده ديدار 
کرد. در دفاع مقدس افراد زيادي از اين خانواده ش�هيد و جانباز مي ش�وند و هر کدام سهمي 
در دفاع از ش�هر پاوه در زمان انقالب و دفاع مقدس ايفا کرده اند. »ج�وان« در گفت وگويي با 
هوشيار عبداهلل زاده، فرزند سردار شهيد طاهر عبداهلل زاده و برادر زاده مرحوم حاج عبدالواحد 
حس�ن زاده به س�ابقه مبارزاتي و جهادي خان�واده اش مي پ�ردازد که در ادام�ه مي خوانيد. 
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حل جدول 3120

دستگیری اعضای باند افشای سواالت 
کنکور در آذربایجان غربی

از کشف  غربی  آذربایجان  دادگستری  رئیس کل 
دو  در  سراسری  آزمون  سواالت  افشای  باندهای 

حوزه قضایی این استان خبر داد.
باره  این  در  عتباتی  ناصر  ایسنا،  گزارش  به 
این  دادستان های  اعالم  حسب  اظهارکرد: 
اطالعات  اداره  از  واصله  گزارش  با  شهرستان ها 
افشای  و  تقلب  مجرمان  باندهای  وجود  بر  مبنی 
قضایی  حوزه  دو  در  سراسری  آزمون  سواالت 
استان، با دستور قضایی اقدامات شناسایی انجام و 
طی عملیات های جداگانه ای اعضای این باندها 

دستگیر شدند.
عتباتی افزود: این باندها به صورت سازمان یافته 
در راستای تقلب در کنکور سراسری سال ۱4۰۱، 
تجهیز  و  کنکور  داوطلبین  با  قرارداد  عقد  ضمن 
داوطلبان به تجهیزات فنی و استخدام افرادی به 
افراد  ورود  زمینه  بودند  کلیدزن، در صدد  عنوان 
فاقد صالحیت به دانشگاه های کشور را در رشته 
های پر طرفدار فراهم کنند که با این اقدام قضایی 

و اطالعاتی دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی بیان 
اتهامات  قبول  متهمان دستگیر شده ضمن  کرد: 
وارده مطالبی را در خصوص نحوه فعالیت شبکه 
و  رسیدگی  جهت  پرونده  و  کرده  ارائه  مجرمانه 
سایر  شناسایی  همچنین  و  تکمیلی  تحقیقات 
و  ارجاع  قضایی  مراجع  به  همدستان  و  عوامل 
معرفی  زندان  به  موقت  بازداشت  قرار  با  متهمان 

شدند.

دادستان تهران:

کیفرخواست “ابرکالهبردار رمزارز”
 تا پایان ماه صادر می شود

“ابرکالهبردار  پرونده  جزئیات  تهران  دادستان 
حوزه رمزارز” را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی 
کثیرالشاکی  ابرکالهبردار  پرونده  جزئیات  درباره 
حوزه رمزارز، بیان کرد: قبل از دستگیری متهم، 
که  بود  شده  تشکیل  وی  برای  قضایی  پرونده 

مربوط به شرکت آمیتیس است.
وی افزود: این پرونده درخصوص کالهبرداری ارزی 
کیفرخواست  و  دارد  شاکی  زیادی  تعداد  و  بوده 
بخشی از این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت، 

به دادگاه ارسال شده است.
دادستان تهران تصریح کرد: اخیرا ۵۰۰ نفر دیگر 
از شهروندان نیز در خصوص این پرونده شکایت 
کردند و متهم که یک خانم است توسط ماموران 
دستگیر  فراجا  و  تهران  دادستانی  ویژه  عملیات 

شد.
صالحی گفت: پس از بررسی های تکمیلی قضایی، 
این پرونده تا پایان ماه جاری با صدور قرارمجرمیت 

و کیفرخواست به دادگاه ارجاع خواهد شد.

خبر

جدول 3121

بیماری وبا همزمان با گرم شدن هوا شایع 
می شود و علت شیوع آن نیز، مصرف آب 

آلوده است که فرد را زمین گیر می کند.
شدت  نیز  تشنگی  هوا،  شدن  گرم تر  با 
شود،  باعث  موضوع  همین  شاید  و  می یابد 
که  بنوشیم  آب هایی  از  عطش،  رفع  برای 

بهداشتی بودن آنها برای ما محرز نیست.

وبا چیست
که  است  عفونی  واگیردار  بیماری  یک  وبا 
بیماری  این  می شود.  ایجاد  انسان  در  فقط 
شامل دو نوع کالسیک و التور است که التور 
قدرت همه گیری بیشتری دارد. در واقع وبا 
نوعی  توسط  است که  اسهالی  بیماری  یک 
باکتری به نام “ویبریوکلرا” ایجاد می شود و 
از طریق آب یا غذای آلوده منتقل می شود.

آب های  و  سطحی  آب های  میان  این  در 
عفونت  منابع  می توانند  عمق  کم  چاه های 
محیط های  در  می تواند  ویبریوکلرا  باشند. 

آبی برای سال ها زندگی کند.
فصل همه گیری وبا در ایران از اردیبهشت 
شروع و در تابستان به اوج خود می رسد و 
در فصل پاییز انتشار بیماری کاهش یافته و 

در آذر ماه به صفر می رسد.
وبا معموالً ۱۲ ساعت تا ۶ روز پس از مصرف 
مواد غذایی یا آب آلوده ایجاد می شود، در 
طول این مدت امکان انتقال بیماری به فرد 
دیگر وجود دارد و همین عامل می تواند به 
عنوان یک عامل خطر در شیوع بیماری وبا 

تلقی شود.
همچنین هر چیزی که آلوده به باکتری وبا 
کردن  شنا  مانند  است،  کننده  آلوده  باشد 
در آب آلوده یا شستن ظروف در آب آلوده، 
غذاهای دریایی خام، میوه و سبزیجاتی که 
به طور صحیح شسته نشده اند و یا غذاهایی 
که در خارج از یخچال نگهداری شده اند و 
است،  فاضالب  چاه  نزدیک  که  چاهی  آب 

می توانند وبا را منتقل کنند.
غذاهای  که  است  اینجا  اهمیت  حائز  نکته 
ویبریوکلرا  رشد  مانع  لیمو  آب  یا  ترش 
اسید  آنتی  که  بیمارانی  پس  می شوند، 
مصرف می کنند به این بیماری حساس ترند 

زیرا اسید معده آنها کاهش پیدا می کند.
محمدرضا سربازی مدیر گروه پیشگیری و 
مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، با اشاره به اینکه هر ساله با 

میکروب  رشد  برای  شرایط  هوا  گرم شدن 
در محیط و بیمار شدن افراد فراهم می شود، 
انسان  در  فقط  وبا،  عامل  میکروب  گفت: 
مصرف  طریق  از  و  می کند  ایجاد  بیماری 
انسان  مدفوع  به  آلوده  غذایی  مواد  و  آب 
آلوده سرایت می کند. در مواردی نیز انتقال 
بیماری از انسان به انسان نیز ممکن است 

صورت گیرد.

مهم ترین راه های دور ماندن از وبا
صحیح  نحوی  و  فردی  بهداشت  رعایت 
قبل  و  مزاج  اجابت  از  بعد  شستن دست ها 
از صرف غذا، مهم ترین اصل در پیشگیری 

از ابتالء به وبا است.
به  منزل  بیرون  در  غذایی  مواد  مصرف  از 
خودداری  گرد  دوره  فروشندگان  خصوص 

کنید.
آب  از  ظروف  شستن  و  آب  نوشیدن  برای 

سالم استفاده کنید.
احتمال  که  نکنید  شنا  رودخانه هایی  در 

آلودگی آنها وجود دارد.
از شنا در محل هایی که تجمع آب های راکد 
آلودگی  منشأ  زیرا  کنید،  خودداری  است 

هستند.
انگل  را  آنها  سبزی  و  میوه  مصرف  از  قبل 

زدایی و ضد عفونی کنید.
در صورت دسترسی نداشتن به آب سالم و 
تصفیه نشده حتماً آن را به مدت ۱۰ دقیقه 

بجوشانید.

کدام استان ها درگیر وبا شده اند
در  وبا،  بیماری  به  مشکوک  موارد  اولین 
دنبال  به  و  شد  مشاهده  کردستان  استان 
هم  کرمانشاه  استان  از  گزارش هایی  آن، 

داشته ایم.
غیرقانونی  و  رویه  بی  ورود  می شود،  گفته 
پدیده  همچنین  و  کشور  به  بیگانه  اتباع 
خشکسالی در سال های گذشته و باالخص 
در سال جاری می تواند به شیوع بیماری های 
منتقله از آب و غذا به خصوص وبا دامن بزند 
و عدم رعایت نکات بهداشتی در مصرف آب 
و غذا در فصل تابستان باعث افزایش شیوع 

این بیماری در کشور می شود.
بیماری های  اداره  رئیس  مسعودی فر  مریم 
منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت گفت: 
به  آلوده  مناطق  به  سفر  قصد  که  افرادی 
باید مراقب سالمتی خود  بیماری را دارند، 
باشند و بهداشت فردی شامل شستن دست 
با آب و صابون، مصرف آب آشامیدنی سالم 
و خوردن میوه و سبزی پس از ضدعفونی را 

رعایت کنند. در برخی از کشورهای همجوار 
بهداشت  جهانی  سازمان  گزارش  اساس  بر 

آمار بیماری وبا افزایش پیدا کرده است.
به  دسترسی  کاهش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آب آشامیدنی سالم تهدیدی برای گسترش 
افزود:  است،  منطقه  در  وبا  بیماری  شیوع 
سالم،  بهداشتی  آب  به  مناسب  دسترسی 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب، رعایت 
بهداشت فردی و…، همگی از عوامل مؤثر 
جلوگیری از گسترش شیوع وبا است که اگر 
از عوامل به درستی رعایت نشود  هر کدام 
ممکن است شاهد گسترش بیماری باشیم.

مسعودی فر با عنوان این مطلب که در مورد 
گفت:  داریم،  عمده  نگرانی  دو  وبا  بیماری 
باالیی  پذیری  سرایت  بیماری  آنکه  اول 
دارد و دوم اینکه اگر به موقع درمان نشود 
می تواند با کشندگی باالی ۵۰ درصد همراه 
باشد. اگر اقدامات پیشگیری در حین سفر یا 
در طول فعالیت روزانه به درستی انجام شود 
را  بیماری  عالئم مشکوک  که  فردی  اگر  و 
داشت به سرعت به مرکز بهداشتی مراجعه 
کند تا درمان مناسب آغاز شود این خطر به 
میر  و  مرگ  حتی  و  می یابد  کاهش  شدت 

ناشی از وبا به کمتر از یک درصد می رسد.

ذرات آلودگی هوا 
قادر به آسیب مغز هستند

در حالی که اغلب نشان داده شده آلودگی هوا 
برای ریه ها و قلب مضر است، تحقیقات جدید 
مشخص کرد ذرات معلق در هوا ممکن است 

با اختالالت مغزی نیز مرتبط باشند.
مدیکال  از  نقل  به  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
ریز  ذرات  وجود  به  جدید  مطالعه  یک  نیوز، 
آلودگی در مایع مغزی نخاعی افراد مبتال به 

اختالالت مغزی پی برده است.
از  را  این مطالعه همچنین ذرات  نویسندگان 
طریق بدن موش ها ردیابی کردند و پی بردند 
به خون  ریه ها  از  انسان  در  که چنین ذراتی 

وارد شده و از سد خونی مغزی عبور می کنند.
مایع  بریتانیا  در  بیرمنگام  دانشگاه  محققان 
به  مبتال  بیمار   ۲۵ خون  و  نخاعی  مغزی 
اختالالت روانی مختلف را در بیمارستانی در 
چین بررسی کردند و انواع ذرات ریز سمی را 
در مایع مغزی نخاعی ۳۲ درصد از بیماران و 

همچنین در خون آنان یافتند.
پروفسور »ایزولت لینچ«، یکی از نویسندگان 
ارتباط  مطالعه  »این  می گوید:  مطالعه،  این 
در  آنها  حرکت  نحوه  و  ذرات  استنشاق  بین 

بدن را نشان می دهد«.
اعتقاد بر این است که ذرات PM ۰.۱ برای 
هستند  مورد  خطرناک ترین  انسان  سالمتی 
که  هستند  کوچک  بی نهایت  آن قدر  زیرا 

می توانند از دفاع بدن، موانع داخلی در برابر 
مواد خارجی نفوذی و حتی سلول های نگهبان 

سیستم ایمنی فرار کنند.
 PM تحقیقات اخیر نشان می دهد که ذرات
مسمومیت  و  اکسایشی  استرس  منبع   ۰.۱

قلبی عروقی هستند.
ذرات  وجود  به  محققان  وجود،  این  با 
به  که  ماالییت  بردند:  پی  هم  غیرمعمولی 
به  سرامیکی،  های  لعاب  در  رنگدانه  عنوان 
ویژه در چین استفاده می شود، و آناتاز که در 
در  رنگدانه  عنوان  به  و  آفتاب  ضد  کرم های 

رنگ ها استفاده می شود.
ریه ها  در  ریز  ذرات  که  داد  نشان  آزمایش ها 
می توانند از سد خونی اکسیژن عبور کرده و 

وارد جریان خون شوند. در سفر به مغز، این 
طریق  از  خون  جریان  از  است  ممکن  ذرات 
بطن های  در  و  کنند  عبور  مغزی  خونی  سد 
مغز قرار بگیرند. سد خونی مغزی معموالً ورود 
چنین مزاحم هایی را مسدود می کند، اما قادر 

به جلوگیری از ورود ذرات ریز نیست.
مطالعات همچنین نشان داد که ذرات احتماالً 
بیشتر از سایر اندام ها در مغز باقی می مانند از 
اینرو ممکن است باعث ایجاد طیف وسیعی از 

مشکالت عصبی شود.
بیماری  عقل،  زوال  شامل  مشکالت  این 
آلزایمر و پیری مغز است و ممکن است بروز 
افسردگی، اختالل بیش فعالی، اسکیزوفرنی، و 

سکته مغزی را افزایش دهد.

خطر شیوع وبا جدی است
 میکروبی که فقط انسان را گرفتار می کند

خیزش جدید همه گیری 
کرونا/ تزریق دز یادآور 

واکسن ضروری است



استانداران بر قیمت گذاری خدمات 
و کاالهای استانی نظارت کنند

برای حل مشکالت تالش کنید
درجا زدن در دولت معنا ندارد

صفحه )4(صفحه )4(

از اصالح  بازار را پس   وزیر کشور، کنترل قیمت ها و تنظیم 
بر  خواست  استانداران  از  و  دانست  جدی  امری  یارانه ها 
استانی  کاالهای  و  خدمات  عادالنه  و  صحیح  قیمت گذاری 
نظارت کنند. »احمد وحیدی« روز شنبه در نشست مشترک 
و  استانی  ملی،  بازار  تنظیم  مشترک  اقدام  کمیته  اعضای 

شهرستانی، مسایل اقتصادی را اولویت جدی کشور ....

تمام  با  مردمی  دولت  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
این  در  و  می کند  تالش  مردم  مشکالت  رفع  مسیر  در  توان 
را  انقالبی  و  جهادی  روحیه  موظفند،  مسئوالن  همه  راستا 
معاون  حسینی  محمد  سید  دهند.  تسری  زیرمجموعه ها  به 
و  آوری  سازمان جمع  در  شنبه  روز  رئیس جمهور  پارلمانی 

فروش اموال تملیکی استان تهران، اقدامات انجام شده...
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تا پایان سال هیچ روستایی 
بدون آب و برق نداریم

خطر شیوع وبا جدی است
 میکروبی که فقط انسان 

را گرفتار می کند

 چهره زشت 
چاله چوله ها بر تن آسفالت 

خیابان های دهدشت 
دهدشت  شهر  خیابان های  سطح  چاله چوله های 
کهنه  کهگیلویه همچون زخمی  مرکز شهرستان 
را  آنان  بر دل شهروندان سنگینی می کند و داد 
درآورده و به قول معروف جان و مالشان را یکجا 
به خطر انداخته است. خرابی خیابان های دهدشت 
و آسفالت معابر شهری یکی از مهمترین مطالبه 
شهروندان در سال های گذشته تا به امروز بوده اما 
تاکنون بصورت جدی به این مطالبه پاسخی داده 
نشد. خرابی خیابان های شهر به خصوص اختالف 
سطح ها، چاله ها و نیز برجستگی ها کامأل مشخص 

است و این خرابی ها در بیشتر موارد سبب...

و  مدافع  قویا  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
تصریح  هستم،  چابک  دولت  نظریه  موافق 
در  را  خود  تصدی گری های  باید  دولت  کرد: 
اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت 

و نظارت قرار گیرد
شنبه  روز  صبح  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل 
در مراسم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی 
و معدن کشور  فعاالن عرصه صنعت  از همه 
انقالب  گفت:  ۱۲ سال است که رهبر معظم 
اقتصاد را محور نامگذاری سال ها قرار داده اند 
و در ۶ سال اخیر بر توجه به تولید تاکید ویژه 

داشته اند.
از  یکی  تولید  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
کشور  برای  قدرت  خلق  اصلی  محورهای 
از  تبعیت  به  مردمی  دولت  افزود:  است، 
ضرورت های  و  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تالش 
بر  تاکید  و  تولید  پیش روی  موانع  رفع  برای 

توسعه صادرات را وظیفه خود می داند.
را  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  رئیسی 
ملی«  قدرت  خلق  و  تولید  میدان  »افسران 
عقب  برای  دشمن  داشت:  اظهار  و  دانست 
 نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه های 
خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاست، 
تالش می کند روند تولید را مختل و ضعیف 
کند. وظیفه ما در برابر این تالش ها حمایت 
از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به عنوان 

افسران این میدان است.
هر  در  فعالیت  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
میدانی به طور طبیعی مشکالت و سختی هایی 
دارد و فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان باید 
عزم  به  تولید  مسیر  در  موفقیت  که  بدانند 
تالش  و  دقیق  برنامه ریزی  پوالدین،  اراده  و 

مستمر نیاز دارد.
به  بیشتر  توجه  ضرورت  بر  تاکید  با  رئیسی 
هدف  با  دانش بنیان  فعالیت های  گسترش 
پایه  دانش      محصوالت  و  مشاغل  ایجاد 
توانایی  خاطرنشان کرد: تولیدات دانش بنیان 
بازارهای  در  باالتری  رقابت پذیری  ظرفیت  و 

جهانی و داخلی دارند....

با وجود شرایط  وبویراحمد گفت:  استاندار کهگیلویه 
آبی،  تنش  و  روستاها  پراکندگی  بودن،  گذر  سخت 
و جاده  بدون آب  تالش می شود که هیچ روستایی 
باشد.   نداشته  وجود  استان  این  در  امسال  پایان  تا 
فرمانداران  روز شنبه در همایش  احمدزاده  سیدعلی 
استان در یاسوج، اظهار داشت: برنامه ریزی الزم در 
خصوص تامین اعتبار از محل های مختلف مورد توجه 
بوده و این هدف که روستای بدون جاده و آب نداشته 
برای  نگرانی  هیچ  افزود:  وی  است.  شدنی  باشیم، 
تحقق قول هایی که در حوزه های مختلف به مردم 

داده ایم و در اعتبارات سفر رئیس جمهور....

استاندار وعده داد؛
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
عنوان کرد:

کرونا 
روی شهرستان چرام را زرد کرد

فرمانده انتظامی گچساران گفت: 

پنج تن کود شیمیایی قاچاق 
در گچساران کشف شد

دولت تصدی گری خود
 در اقتصاد را رها کند

2

2

مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

قطع برق 32 اداره 
دولتی در استان
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طرح  اجرای  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اصالحات  از  حلقه  اولین  ترجیحی  ارز  حذف 
اقتصادی کشور بود و  البته دولت در صدد است 
مشکالت  زایی  اشتغال  و  ثروت  خلق  ایجاد  با 
اسرع  در  را  جامعه  پذیر  آسیب  طبقات  زندگی 

وقت حل کند.
هفته  با  همزمان  روز)شنبه(  صبح  مخبر  محمد 
ازدواج و در مراسم اهدای بیست و یک هزارمین 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  جهیزیه  سری 
برگزار  با عنوان پویش ملی احسانه  امام)ره( که 
با اشاره به امکانات و ثروت طبیعی فراوان  شد، 
سراغ  دنیا  در  کشوری  کمتر  کرد:  تاکید  کشور 
داریم که با سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در 
ظرف ۶ ماه نه تنها بازگشت سرمایه داشته باشد 
در  مزیت ها  این  و  برسد  نیز  سودآوری  به  بلکه 
بخش های مختلف مثل نفت، معدن و دریا وجود 
اتخاذ  و  مناسب  برنامه ریزی  با  که می توان  دارد 
اقدامات الزم مشکالت کشور در این حوزه حل 
اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون  شود.   
یکی از وظایف و تالش های مهم نهادهای عمومی 
و غیرانقالبی باید بازگرداندن دارایی های غیرمولد 
گفت:  باشد،  مردم  و  اقتصاد  چرخه  به  کشور 
پر  نقش  غیردولتی  و  عمومی  نهادهای  تاکنون 
رنگی در اشتغالزایی خرد و خانگی داشته اند اما 
باید یک گام فراتر رفته و مشارکت دادن و سهیم 
صنایع  و  دستی  پایین  صنایع  در  مردم  شدن 
به  اشاره  با  کنند. مخبر  تسهیل  را  بزرگ کشور 
اینکه نقدینگی مردم باید به سمت سرمایه گذاری 
و  هدایت  کشور  اقتصادی  کالن  های  طرح  در 
مردم  نقدینگی  کرد:  خاطرنشان  شود،  مدیریت 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  برای  فرصتی  به  باید 
کشور تبدیل و همچنین زمینه های یک سرمایه 
گذاری مطمئن برای مردم از طرف دولت فراهم 
شود.   معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: 
تضمین سرمایه گذاری از طرف دولت برای مردم 
و بخش خصوصی باید به گونه ای باشد که اگر در 
میانه راه سرمایه خود را طلب کنند، دولت این 
مبالغ را در کمترین زمان و حتی با اصل سود به 

آنان بازگرداند.
برای  بستری  باید  کرد:  تصریح  مخبر 
سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود که به سرعت 
اقتصادی  با مشکالت  که  مشکالت خانواده هایی 

برنامه  دولت  البته  که  شود  حل  هستند  مواجه 
در  فقر  مشکل  حل  برای  سریع  و  جدی  هایی 

کشور دارد.  
ارز  حذف  طرح  اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ترجیحی از اهداف اصلی دولت برای حذف فقر 
در کشور است، گفت: در سال گذشته ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه در کشور اختصاص داده شد 
اما این توزیع یارانه به گونه ای بود که طبق آمار 
۲۰ میلیون نفر در کشور از این یارانه  دولت در 

سال گذشته کمترین استفاده را بردند.
الزامات  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
قانونی اجرای حذف ارز ترجیحی ادامه داد: عالوه 
بر این موضوع، شرایط جهانی به گونه ای بود که 
اساسی  کاالهای  به  مردم جهان  نیاز  درصد   ۳۰
کاهش  آنها  تولید  درصد   ۱۸ و  یافته  افزایش 
کشورهای  تا  شد  باعث  امر  همین  و  بود  یافته 
درصد   ۳۰ تا  را  خود  ذخایر  اقتصادی  بزرگ 
دیگر  سوی  از  افزود:  مخبر  دهند.    افزایش 
یارانه اختصاصی  از  از کشورهای همسایه  برخی 
اساسی  کاالهای  به  اسالمی  جمهوری  دولت 
و سیل صادرات  بردند  می  را  استفاده  بیشترین 
و  دولت  هزینه  با  که  اساسی  کاالهای  قاچاق  و 
شده  تولید  اساسی  کاالهای  برای  ایران  مردم 
مخبر  بود.    شده  روانه  همسایه  کشورهای  به 
خاطرنشان کرد: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی 
و   بود  کشور  اقتصادی  اصالحات  از  حلقه  اولین 
ثروت  خلق  ایجاد  با  است  صدد  در  دولت  البته 
آسیب  طبقات  زندگی  مشکالت  زایی  اشتغال  و 
در  اسرع وقت حل کند. وی  در  را  پذیر جامعه 
بخش دیگری از سخنان خود با تبریک آغاز ماه 
ذالحجه و همچنین ازدواج با برکت حضرت امیر 
المومنین)ع( و حضرت فاطمه)س( گفت: مقاطع 
تواند  این دو عزیز می  و زندگی  ازدواج  مختلف 
مقاطع  همه  برای  راهنما  یک  و  بزرگ  درس 
ها  انسان  گرفتاری  و  مشکالت  حل  و  زندگی 
باشد.   معاون اول رییس جمهور تاکید کرد باید 
نسخه ای عملیاتی از زندگی ائمه به ویژه حضرت 
از  برای گره گشایی  علی)ع( و فاطمه زهرا)س( 

زندگی مردم تهیه شود.  
مخبر همچنین به چگونگی ازدواج و تهیه لوازم 
کرد:  تاکید  و  اشاره  آنان  مشترک  زندگی  آغاز 
انجام مسئولیت اجتماعی نقطه برجسته زندگی 

این دو بزرگوار است که از همان آغاز زندگی و 
باید  که  داد  نشان  را  خود  مستمندان  به  کمک 
به  تاسی  با  نیز  غیردولتی  و  انقالبی  نهادهای 
زندگی آنان راهنمایی های الزم را برای کمک به 

مردم فراهم کنند.  
فرمان  اجرایی  از تالش های ستاد  وی همچنین 
راستای  در  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  و 
مناطق  در  جوان  زوج های  برای  جهیزیه  تامین 
ملی  سامانه  از  و  قدردانی  کشور  برخوردار  کم 
و  کرد  رونمایی  احسانه  سامانه  و  ایران  جهیزیه 
خدمت  روند  جریان  در  مسئوالن  توضیحات  با 
ویژه  به  جوان  های  زوج  به  سامانه  این  رسانی 
وام  نام  ثبت  فرایند  و  پذیر جامعه  آسیب  اقشار 

جهیزیه کاالی ایرانی قرار گرفت.  
نمادین  صورت  به  مخبر  مراسم  این  ادامه  در 
سری  هزارمین  یک  و  بیست  تحویل  رسید 
جهیزیه به زوج های جوان و خانواده های مناطق 

کم برخوردار را امضا کرد.  
در این مراسم معاون اول رییس جمهور در ارتباط 
کشور  های  استان  از  یکی  با  کنفرانس  ویدئو 
ملی  پویش  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی 
احسانه دریافت و تاکید کرد: امیدواریم به نقطه 
برای  کشور  در  جوانی  زوج  هیچ  که  برسیم  ای 
تهیه لوازم ازدواج و جهیزیه دچار مشکل نباشد. 
الزم به ذکر است در پویش ملی احسانه، ۲۰۰۰ 
جهیزیه به زوج های جوان مناطق کم برخوردار 
و همچنین  ۲۰۰۰ جهیزیه به مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( که به همت بنیاد احسان 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( انجام شده 

است، با حضور مخبر اهدا شد.  
در این مراسم که رئیس کمیته امداد امام خمینی 
نیز حضور داشت، عسگری معاون اجتماعی و امور 
استان های  ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با اشاره 
به اینکه ۲۰۰۰ جهیزیه در سال جاری در استان 
از  تا قبل  های سراسر کشور به صورت متمرکز 
ایام محرم و صفر توزیع می شود گفت: با تالش 
های ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و با اهدای این  
۲۰۰۰ جهیزیه از محل ستاد به کمیته امداد تا 
در  جوان  های  زوج  به  جهیزیه  هزار   ۲۱ کنون 
عین حال  در  و  اهدا شده  برخوردار  کم  مناطق 
 ۱۵ بنیاد  در  جوان  های  زوج  فرزندآوری  برای 

خرداد برنامه ریزی های الزم انجام شده است.

اساسی  قانون  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
در  تا  دارد  وجود  آمادگی  این  گفت:  مجلس، 
اساسی  قانون  نود  اصل  کمیسیون  نشست 
دادستان  حضور  با  آتی  روزهای  طی  مجلس 
زمین خواری ها  در خصوص  دماوند  شهرستان 
و شهرک سازی های غیرقانونی تصمیم گیری و 

اقدام شود.
علی خضریان در تشریح نظارت میدانی خود 
به همراه سیداحمد رسولی نژاد نماینده دماوند 
شهرستان  دادگستری  اداره  از  فیروزکوه  و 
میدانی  نظارت  این  جریان  در  گفت:  دماوند، 
و  دادگستری  رئیس  با  گفت وگو  ضمن 
در  را  نشستی  دماوند  شهرستان  دادستان 
خصوص مسائل و مشکالت مربوط به دستگاه 
قضائی که مجلس در زمینه تقنینی می تواند 

به رفع آنها کمک کند برگزار  کردیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 

و پردیس در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
مراجعین  و  کارکنان  با  دیدار  در  اینکه  بر 
تبریک  ضمن  دماوند  شهرستان  دادگستری 
پیرامون مسائل و مشکالت  هفته قوه قضائیه 
این بخش گفت وگو داشتیم، عنوان کرد: مقرر 
شد در مجلس مواردی از جمله ارتقاء سالمت 

نظام اداری و مقابله با فساد پیگیری شود.
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
با  بود  معتقد  دماوند  شهرستان  دادستان 
توجه به اینکه بازه زمانی اجرایی قانون ارتقاء 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد به پایان 
اصالح  و  تمدید  باید  قانون  این  است  رسیده 

شود.
وی با بیان اینکه در خصوص مسائل معیشتی 
مطرح شده  مسائلی  نیز  قضائیه  قوه  کارکنان 
این موارد در مجمع نمایندگان  که مقرر شد 
دادگستری  و  دستگاه قضائی  از  تهران  استان 

این  تصریح کرد:  پیگیری شود،  تهران  استان 
آمادگی وجود دارد تا در بحث نظام هماهنگ 
زمینه  در  شده  مطرح  موارد  دولت  کارکنان 
معیشت کارمندان قوه قضائیه نیز مورد توجه 

قرار بگیرد.
خضریان با اشاره به اینکه در خصوص برخی از 
شهرک سازی های غیرقانونی و زمین خواری که 
برای ساکنین بومی ایجاد مزاحمت و حواشی 
کرده است نیز در این نظارت میدانی مباحثی 
تا  دارد  وجود  آمادگی  این  افزود:  شد،  مطرح 
قانون اساسی  در نشست کمیسیون اصل نود 
دادستان  حضور  با  آتی  روزهای  طی  مجلس 
زمین خواری ها  در خصوص  دماوند  شهرستان 
و شهرک سازی های غیرقانونی تصمیم گیری و 

اقدام شود.

مجدد  بازنشر  به  واکنش  در  نصیری  سردار 
مطرح  سال   ۳ از  پس  که  بازداشتش  شایعه 
پی  های  شکست  دلیل  به  را  ،آن  است  شده 
در پی دشمنان از سپاه دانست و گفت: سرباز 
والیت و پاسدار انقالب اسالمی هستم و خدا را 
شاکرم که حیات من در دفاع مقدس و سنگر 
پاسداری از نظام و انقالب در سپاه رقم خورده 

است.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز ؛روزنامه 
مدعی  اخیر  روزهای  در  تایمز  نیویورک 
با  همکاری  اتهام  به  نصیری  سردار  بازداشت 
سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی )موساد( 
شد که این خبر مورد توجه رسانه های معاند 

نیز قرار گرفت.
طرح این ادعا در واقع بازنشر شایعه ای است 
تودیع  مراسم  از  پس  و   ۱۳۹۸ سال  در  که 
سپاه  حفاظت  فرماندهی  از  نصیری  سردار 
فارسی زبان  انقالب  ضد  رسانه های  توسط 

مطرح شده بود و در همان مقطع نیز توسط 
سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه تکذیب و 
تاکتیکی نخ نما شده که معموال پس از تغییر و 
تحوالت سپاه توسط دشمنان مطرح می شود، 
پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار  بود.  شده  عنوان 
علی نصیری نیز که در همان مقطع طرح این 
شایعات را به دلیل نقش خود در حوزه های 

بازنشر  به  واکنش  ؛در  بود  دانسته  حفاظتی 
از  پس  که  شایعه  این  حرفه ای  غیر  و  مجدد 
تغییرات جدید سپاه و پس از ۳ سال مجددا 
مطرح شده است ،آن را به دلیل شکست های 
از سپاه  و صهیونیسم  نظام سلطه  پی  در  پی 
مقدس  نظام  مهم  ارکان  از  یکی  عنوان  به 
اینگونه  گفت:  و  دانست  اسالمی  جمهوری 
اقدامات توسط دشمنان زخم خورده از انقالب 
و  به سپاه  ناامید کردن مردم نسبت  با هدف 
مرهم  نیز  و  مردمی  نهاد  این  موثر  اقدامات 
گذاشتن بر شکست هایشان صورت می پذیرد.

با تاکید بر اینکه سرباز والیت  سردار نصیری 
و پاسدار انقالب اسالمی  هستم گفت: خداوند 
متعال را شاکرم که حیات من در دفاع مقدس 
و سنگر پاسداری از نظام و انقالب اسالمی در 
امیدوارم  و  است  خورده  رقم  پاسداران  سپاه 
عاقبت بخیری و شهادت در این لباس مقدس 

برایم حاصل شود.

اجرای طرح حذف ارز ترجیحی
 نخستین حلقه از اصالحات اقتصادی کشور بود

 کمیسیون اصل نود با زمین خواری و 
شهرک سازی های غیرقانونی برخورد می کند

واکنش سردار نصیری به بازنشر یک شایعه

امام علی علیه السالم
الَعدُل َحیاُة األحکاِم .

عدالت، مایه حیات احکام ]الهی [ است.
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محققان استرالیایی می گویند؛
کودکان شادتر و سالم تر

 با دوری از صفحات نمایشگر
تحقیقات جدید خطرات استفاده بیش از حد از صفحه 

نمایش را برای کودکان و نوجوانان تأیید می کند.
به گفته محققان، کسانی که ورزش می کنند، درس 
دوستان  با  مدرسه  از  بعد  یا  می گذرانند  موسیقی 
این  در  که  کودکانی  به  نسبت  می کنند  معاشرت 
ساعات به صفحه نمایش می پردازند شادتر و سالم تر 

هستند.
»رزا ویرگارا«، عضو تیم تحقیق از دانشگاه استرالیای 
نمایش،  صفحه  از  استفاده  »زمان  می گوید:  جنوبی، 
یعنی جایی که نشسته اید و تلویزیون تماشا می کنید 
یا ساعت ها در حال انجام بازی های رایانه ای هستید 
بسیار  می کنید،  جستجو  اجتماعی  شبکه های  در  یا 
مضر است، زیرا بی تحرک بوده و معموالً در فعالیتی 

مشارکت ندارید.«
محققان نحوه گذراندن زمان حدود ۶۲۰۰۰ کودک 4 
تا ۹ ساله را بعد از مدرسه بررسی کردند. این بچه ها 
روانی  آرامش  مورد  در  را  پرسشنامه هایی  همچنین 

خود تکمیل کردند.
مدرسه  از  بعد  که  کودکانی  داد  نشان  مطالعه  این 
تماشا  تلویزیون  می دهند،  انجام  ویدئویی  بازی های 
استفاده می کنند،  اجتماعی  از رسانه های  و  می کنند 
در  که  خود  همساالن  به  نسبت  همواره  تقریباً 
سطح  می کنند،  شرکت  مدرسه  از  بعد  فعالیت های 

آرامش پایین تری دارند.
می کردند،  ورزش  اغلب  که  بچه های  همچنین 
ورزش  مدرسه  از  بعد  که  بچه های  با  مقایسه  در 
زیاد  احتمال  به  بیشتر  درصد   ۱۵ نمی کردند، 
و  شاد  خود  زندگی  از  بیشتر  درصد   ۱4 خوش بین، 
که  داشت  احتمال  بیشتر  درصد   ۱۰ و  بودند  راضی 

بتوانند احساسات خود را کنترل کنند.
ویرگارا گفت: »والدین باید سعی کنند زمان تماشای 
انجام  به  را  بچه ها  و  کرده  محدود  را  نمایش  صفحه 

فعالیت های دیگر بعد از مدرسه تشویق کنند.«
وی در ادامه افزود: »من والدین را تشویق می کنم تا 
محدودیت هایی را در مورد استفاده از صفحه نمایش 
تعیین کنند و کودکان را تشویق کنند قبل یا بعد از 
استفاده از صفحه نمایش، فعال باشند، یا فعالیت های 
جایگزینی مانند گوش دادن به موسیقی، رنگ آمیزی 

ذهنی، بازی های رومیزی یا پازل را انجام دهند.«
به گفته ویرگارا، »ورزش موجب ایجاد فعالیت بدنی 
ارتباطات  و  رفاقت  برای  فرصتی  و  می شود  منظم 

اجتماعی فراهم می کند.«
مشارکت  که  است  داده  نشان  همواره  علمی  شواهد 
و  اجتماعی  نتایج  بهبود  با  ورزش  در  کودکان 
کاهش  خود،  از  سالم تر  تصویر  مانند  روانشناختی 
باالتر پیشرفت  افسردگی و سطوح  و  عالئم اضطراب 

تحصیلی مرتبط است.

غذاهای حاوی کپک پنهان
 که باید از مصرف آن اجتناب کرد

بیماری  موجب  آن  مصرف  که  است  قارچی  کپک 
یا یخچال  انبار  از مواد غذایی در  می شود و برخی 
شما وجود دارند که حاوی کپک پنهان است و شما 

از آن اطالع ندارید.
به نقل از هلث، کپک می تواند ظاهر غذا خواه بافت، 
رنگ یا بوی آن را تغییر دهد. کپک هاگ هایی ایجاد 
می کند که ظاهر آن با چشم غیرمسلح قابل مشاهده 
به نظر می رسد. صرف  اغلب کرکی و سبز  است و 
می دهد،  تغییر  را  غذا  چگونه  کپک  اینکه  از  نظر 
و  می شود  غذا  پوسیدگی  باعث  کپک ها  از  برخی 

مصرف آن می تواند برای سالمتی خطرناک باشد.
یافت؛  جایی  هر  در  می توان  را  کپک  غذا  از  جدا 
است  خطرناک  سالمتی  برای  کپک ها  از  برخی 
مایکوتوکسین)سموم  به  معروف  کپک  سموم  زیرا 
مواد  مایکوتوکسین ها  این  می کند.  آزاد  را  قارچی( 
سمی است که می تواند باعث التهاب در بدن شود. 
با چشم غیرمسلح دیده  این نوع کپک ها  متاسفانه 
که  می دهد  نشان  را  عالئمی  عوض  در  نمی شود؛ 
مداوم  خستگی  مانند  سالمتی  شرایط  سایر  شبیه 

است.
و  مایکوتوکسین ها  حاوی  غذاها  از  برخی  واقع  در 
سایر کپک هاست که همگی می تواند بر سالمت شما 

تاثیر زیادی بگذارد.
قهوه و میوه های خشک از غذاهایی محسوب می شود 
که حاوی کپک پنهان است. دانه های قهوه می تواند 
مایکوتوکسین را حفظ کند زیرا کپک حین برشته 
شدن دانه ها از بین نمی رود. برای جلوگیری از تاثیر 
این موضوع بر سالمتی خود به دنبال برند قهوه ای 

باشید که مایکوتوکسین ها را آزمایش می کند.
مایکوتوکسین ها در برخی از برنج ها نیز وجود دارد؛ 
مصرف  ارگانیک  برنج  که  می شود  توصیه  بنابراین 
جلوگیری  آن  معرض  در  گرفتن  قرار  از  تا  کنید 

نمایید.
به گفته بنیاد آسم و آلرژی آمریکا میوه های خشک 
بنابراین  قارچی محسوب می شود؛  غذاهای  قارچ   و 

حاوی کپک های پنهان نیز هست.
به  برای  می توانید  که  دارد  وجود  زیادی  اقدامات 
حداقل رساندن خطر ابتال به مایکوتوکسین ها انجام 
برای  کلیدی  مناسب  نگهداری  مجموع  در  دهید. 

جلوگیری از کپک زدن در غذاست.
می کند  توصیه   )WHO(جهانی بهداشت  سازمان 
که غالت کامل مانند آجیل را برای هر گونه آسیب 
یا کپک بررسی کنید. عالوه بر این غذا را برای مدت 
مختلفی  عالئم  می تواند  کپک  ندارید.  نگه  طوالنی 
مانند تهوع و استفراغ در بدن ایجاد کند یا به سایر 

بیماری ها مانند سرطان مری تبدیل شود.
بهبود  را  شما  سالمت  تنها  نه  متنوع  غذایی  رژیم 
معرض  در  گرفتن  قرار  خطر  بلکه  می بخشد 

مایکوتوکسین را نیز کاهش می دهد.

استانداران بر قیمت گذاری خدمات و 
کاالهای استانی نظارت کنند

 وزیر کشور، کنترل قیمت ها و تنظیم بازار را پس از اصالح 
بر  خواست  استانداران  از  و  دانست  جدی  امری  یارانه ها 
قیمت گذاری صحیح و عادالنه خدمات و کاالهای استانی 
نشست  در  شنبه  روز  وحیدی«  »احمد  کنند.  نظارت 
ملی،  بازار  تنظیم  مشترک  اقدام  کمیته  اعضای  مشترک 
جدی  اولویت  را  اقتصادی  مسایل  شهرستانی،  و  استانی 
کشور دانست و تاکید کرد: در همین راستا، مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ها کار بزرگی است که باید با سالمت 
از این مرحله عبور کنیم. وی افزود: الزمه تحقق مناسب 
طرح مردمی سازی یارانه ها، جلب اعتماد عمومی است که 
باید فعاالن و نخبگان در فضای رسانه ای درباره اهمیت آن 
صحبت کنند. وزیر کشور، مهم ترین مزیت طرح مردمی 
و خودکفایی  دانش بنیانی  تقویت فضای  را  یارانه ها  سازی 
دانست و خاطرنشان کرد: در این طرح، تولید داخل تقویت 
شده است. وحیدی به نگرانی مردم از افزایش قیمت ها هم 
اشاره کرد و گفت: باید کنترل بر کاالهایی که ارز ترجیحی 
دریافت نمی کردند اما گران شده اند، تقویت شود. نگرانی 
اصلی مردم افزایش کاالیی است که ارتباطی با ارز ترجیحی 

نداشتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش یافته است.
خدمات  قیمت  استانی،تعیین  سطح  در  کرد:  تصریح  وی 
برای  را  الزم  نظارت  باید  و  است  استانداران  با  کاالها  و 
قیمت گذاری صحیح و عادالنه داشته باشند. قیمت متعادلی 
که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد.

وزیر کشور با بیان اینکه مشخص کردن قیمت آرد و نان 
هم در اختیار استانداران است، تاکید کرد: اقدام استانداران 
برای جلوگیری از خروج آرد از مسیرهای طبیعی و عرضه 
خارج از رنجیره، امری ضروری است. وحیدی اظهار کرد: 
احساس  مردم  و  نشود  انجام  خوبی  به  قیمت  کنترل  اگر 
آشفتگی کنند، مسیر حرکت اصالح اقتصادی، کند خواهد 
شد. وی اضافه کرد: تقویت فرایند سرمایه گذاری، کمک 
از شاخص  مراقبت  و  تولیدی  واحدهای  مشکالت  رفع  به 
که  است  ها  استانداری  اقتصادی  معاونان  وظایف  توسعه، 
باید با استفاده از نظرات نخبگان، استان را به سمت توسعه 
همه جانبه سوق دهند. وزیر کشور همچنین اعالم کرد به 
دنبال احیای صندوق توسعه پیشرفت استانی هستیم تا با 
با شتاب  استان ها  توسعه  فرایند  امکانات،  و  منابع  تجمیع 

بیشتری انجام شود.

ایران به دنبال
 مذاکره برای مذاکره نیست

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
در  اروپا  عملی  بی  و  برجام  از  آمریکا  خروج  به  اشاره  با 
انجام تعهدات خود،گفت: اروپا و آمریکا اکنون در شرایطی 
نیستند که برای جمهوری اسالمی ایران شرط تعیین کنند.

سارا فالحی درباره دور جدید مذاکرات رفع تحریم در قطر، 
گفت: پیش از این شورای حکام قطعنامه ای با هدف تسلیم 
همه  ولی  کرد  صادر  اسالمی  جمهوری  علیه  ایران  شدن 
دنیا دیدند که ایران نه تنها تسلیم نشد بلکه دوربین های 
امر نشان دهنده واکنش  این  لذا  را قطع کرد،  فراپادمانی 
قوی و محکم ایران به این شورا و کشورهای طرف مقابل 
در مذاکرات است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  مجلس  خارجی 
با  همزمان  کرد:  تاکید  آمد،  نخواهد  کوتاه  خود  مواضع 
اروپایی  کشورهای  نیازمندی  و  اوکراین  و  روسیه  جنگ 
دوحه  به  وین  از  مذاکرات  شد،  سبب  ایران  به  آمریکا  و 
ایجاد  مذاکرات  بی اعتمادی که در داخل  و فضای  منتقل 
را  مذاکرات  ادامه  ترتیب  این  به  و  تعدیل شود  بود،  شده 
در همسایگی جمهوری اسالمی ایران دنبال کنند. نماینده 
مردم ایالم در مجلس با تاکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی 
ایران همچنان با هوشمندی روند مذاکرات را ادامه خواهد 
اگر  گفت:  مذاکرات  شدن  فرسایشی  احتمال  درباره  داد، 
و  دهند  ادامه  مذاکره  برای  را  مذاکره  مقابل  طرف های 
ما  برای  روند  این  کنند،  مطرح  را  جدیدی  برنامه  بار  هر 
و  برسد  نتیجه  به  باید  نیست چراکه مذاکرات  قبول  قابل 
نخواهد  وجود  آن  ادامه  برای  دلیلی  صورت  این  غیر  در 
داشت. رئیس کمیته هسته ای مجلس تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران دراین مدت به محتوای توافق قبلی متعهد 
بوده و از آن خارج نشده است اما آمریکایی ها با خروج از 
برجام و طرف اروپایی با بی عملی در انجام تعهدات خود، 
اکنون در شرایطی نیستند که برای جمهوری اسالمی ایران 
رژیم  و  آمریکا  مجلس،   نماینده  این  کنند.  تعیین  شرط 
صهیونیستی را عامل تنش در منطقه خواند و خاطرنشان 
کرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی همواره در ایران و خارج 

از کشور، عامل ثبات داخلی و منطقه ای بوده و هست.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ بایدن، رئیس جمهور گاف ها! 

رئیس جمهور:

دولت باید تصدی گری های خود در اقتصاد را رها کند

و  مدافع  قویا  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
تصریح  هستم،  چابک  دولت  نظریه  موافق 
در  را  خود  تصدی گری های  باید  دولت  کرد: 
اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت 

و نظارت قرار گیرد
شنبه  روز  صبح  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل 
در مراسم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی 
از همه فعاالن عرصه صنعت و معدن کشور 
گفت:  ۱۲ سال است که رهبر معظم انقالب 
اقتصاد را محور نامگذاری سال ها قرار داده اند 
تاکید  تولید  به  توجه  بر  اخیر  سال   ۶ در  و 

ویژه داشته اند.
از  یکی  تولید  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
کشور  برای  قدرت  خلق  اصلی  محورهای 
از  تبعیت  به  مردمی  دولت  افزود:  است، 
ضرورت های  و  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تالش 
بر  تاکید  و  تولید  پیش روی  موانع  رفع  برای 

توسعه صادرات را وظیفه خود می داند.
را  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  رئیسی 
ملی«  قدرت  خلق  و  تولید  میدان  »افسران 
عقب  برای  دشمن  داشت:  اظهار  و  دانست 
 نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه های 
خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاست، 
تالش می کند روند تولید را مختل و ضعیف 
کند. وظیفه ما در برابر این تالش ها حمایت 
از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به عنوان 

افسران این میدان است.
هر  در  فعالیت  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
میدانی به طور طبیعی مشکالت و سختی هایی 
دارد و فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان باید 
عزم  به  تولید  مسیر  در  موفقیت  که  بدانند 
تالش  و  دقیق  برنامه ریزی  پوالدین،  اراده  و 

مستمر نیاز دارد.
به  بیشتر  توجه  ضرورت  بر  تاکید  با  رئیسی 
هدف  با  دانش بنیان  فعالیت های  گسترش 
پایه  دانش      محصوالت  و  مشاغل  ایجاد 
خاطرنشان کرد: تولیدات دانش بنیان توانایی 
بازارهای  در  باالتری  رقابت پذیری  ظرفیت  و 

جهانی و داخلی دارند.

ملی  روز  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
تا  است  مناسبی  فرصت  معدن  و  صنعت 
تالش های  و  زحمات  از  قدردانی  بر  عالوه 
و  مرور  اقتصادی،  فعاالن  و  تولیدکنندگان 
دستاوردهای  و  فعالیت ها  به  نیز  بازنگری 
جمع  این  گفت:  باشیم،  داشته  حوزه  این 
بهترین محل برای تشریح و تبیین آسیب ها 
و مشکالت و نیز ارائه راهکارهای برون رفت از 

مشکالت و غلبه بر موانع است.
رئیسی خطاب به فعاالن اقتصادی حاضر در 
مراسم با تاکید بر اینکه برای تبیین مشکالت 
و ارائه راهکارها به این جلسه بسنده نکنید و 
پیگیر موضوع  نهایی مشکل  و  واقعی  رفع  تا 
باشید، افزود: پس از تاکید مقام معظم رهبری 
در دیدار با فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
کشور،  صنعت  جامع  سند  تدوین  بر  مبنی 
دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد 
با مشورت کارشناسان پیش نویش خوبی  که 
تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن 

است.
رئیس جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز 
از تصمیمات خلق الساعه را از جمله اقدامات 
و  تولید عنوان کرد  برای هموار شدن مسیر 
اظهار داشت: آینده باید برای فعاالن اقتصادی 
و صنعتی قابل پیش بینی باشد تا بتوانند برای 
آن برنامه ریزی کنند و ضرورت این پیش بینی 
پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه 

است.

دولت باید تصدی گری های خود را 
در اقتصاد رها کند

و  مدافع  قویا  اینکه  بیان  با  ادامه  در  رئیسی 
تصریح  هستم،  چابک  دولت  نظریه  موافق 
در  را  خود  تصدی گری های  باید  دولت  کرد: 
اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت 
فاطمی امین  آقای  البته  گیرد.  قرار  نظارت  و 
مسئولیت های  از  نیز  را  اولویت ها  تشخیص 

دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت 
باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت 

از تصدی گری های خود کاسته و وزن نظارتی 
و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک سازی 
افزایش  و  شدن  فربه  از  جلوگیری  و  دولت 
و  نهادها  همه  مدنظر  باید  دولت  هزینه های 
شورای  مجلس  و  دولت  ویژه  به  دستگاه ها 

اسالمی باشد.
تولیدی  برای نیل فعالیت های  رئیسی تالش 
دانش ها  از  بیشتر  چه  هر  بهره گیری  به 
دیگر  از  را  علمی  نوین  دستاوردهای  و 
اظهار  و  دانست  تولید  رونق  ضرورت های 
صنعت  و  تولید  ضمیمه  اگر  دانش  داشت: 
باقی  دانشگاه  در  پایان نامه  شکل  به  نشود، 
و  صنعت  بازار،  کنار  باید  دانشگاه  می ماند. 
بزرگ  صنایع  زمینه  این  در  و  بیاید  معدن 
و  صنایع  دیگر  از  بیش  باید  سنگین  و 

فعالیت های تولیدی مورد توجه باشند.
اهمیت  بر  تاکید  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
داخلی  تولیدات  بهره وری  و  کیفیت  افزایش 
افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسأله 
راهکارهای  حال  عین  در  بهره وری  افزایش 

کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.

تولید کننده نباید ضرر کند، در حق 
مصرف کننده هم اجحاف نشود

دیگر  جمله  از  را  خام فروشی  مسأله  رئیسی 
موانع پیش روی صنعت و تجارت کشور عنوان 
کرد و گفت: باید نسبت به مسأله خام فروشی 
ارزش  ایجاد  که  چرا  باشیم  حساس  شدیداً 
از  جلوگیری  پرتو  در  اشتغال  و  افزوده 

خام فروشی میسر خواهد شد.
حقوق  از  حمایت  ادامه  در  جمهور  رئیس 
قرار  جدی  تاکید  مورد  را  مصرف کنندگان 
نباید  تولیدکننده  حتما  کرد:  تصریح  و  داد 
ضرر کند، اما در حق مصرف کننده نیز نباید 
اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید 

از مصرف کنندگان حمایت شود.
از  دیگر  یکی  نیز  را  فساد  با  مبارزه  رئیسی 
پیشرفت  و  رشد  در  مهم  بسیار  مسائل 
رشد  و  پیشرفت  گفت:  و  دانست  اقتصادی 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  گرو  در  اقتصادی 

به  باید  فسادزا  ساختارهای  است.  ارتشا  و 
گونه ای اصالح شوند که حتی اگر فردی قصد 

فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد.
تمامی  بر  جدی  نظارت  جمهور  رئیس 
تسهیل  و  مجوزها  اخذ  فرایندهای 
مصادیق  دیگر  از  را  تولید  و  سرمایه گذاری 
مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت 
با  مبارزه  مهم  زمینه های  از  یکی  هوشمند 
فساد است و این مسأله باید به صورت جدی 
مورد توجه قرار بگیرد چرا که سامانه ها نقش 
فساد  افشاگری  و  شفافیت  در  مهمی  بسیار 
رعایت  ضرورت  بر  ادامه  در  رئیسی  دارند. 
فعالیت های  در  محیطی  زیست  مسائل 
فعاالن  باید  گفت:  و  کرد  تاکید  اقتصادی 
اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران مراقب 
تا آالینده ها به محیط زیست و مردم  باشند 
رشد  به  توجه  جمهور  رئیس  نزنند.  آسیب 
مصداق  را  تجارت  و  اقتصاد  رونق  و  تولید 
شما  داشت:  اظهار  و  دانست  معروف  به  امر 
تولیدکنندگان و صنعتگران تردید نکنید که 
تولید قدرت در کشور یک  برای  تالش شما 
مسیر  در  حرکتی  هر  و  است  بزرگ  معروف 
استقالل و تولید کشور تیری بر قلب دشمن 
ناامید  را  امیدوار و دشمن  را  است که مردم 

می کند.
در مالقات با کشورهای همسایه شاهد 

اشتیاق تولیدات ایرانی هستیم
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
دولت  در  همسایگان  با  تعامل  سیاست  به 
سفرهای  در  گفت:  و  کرد  اشاره  سیزدهم 
خارجی و مالقات با سران کشورهای همسایه 
محصوالت  و  تولیدات  به  اشتیاق  شاهد 
است  فراهم  بسیار  کار  زمینه  هستم.  ایرانی 
و  شما  توانای  دست  با  بتوانیم  امیدواریم  و 
و  اقتصاد  مشکل  از  بخشی  دولت،  حمایت 
اشتغال کشور را برطرف کنیم. رئیس جمهور 
مدیریت را دارای موثرترین نقش در حرکت 
افزود:  و  دانست  مجموعه  یک  بردن  باال  و 
مدیران باید با تالش مضاعف مدیریت ماندگار 
عقب گرد،  حق  کنند؛  ثبت  تاریخ  صحفه  را 
پیش  راه  تنها  نداریم،  زدن  جا  در  و  توقف 

روی پیشرفت است.
رضا  سید  جمهور  رئیس  سخنان  از  پیش 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  فاطمی امین 
در سخنانی با بیان اینکه در هر صنعتی که 
در  توانستیم  سال  چند  از  بعد  کردیم  ورود 
داشت:  اظهار  برسیم،  بلوغ  به  صنعت   آن 
توسعه،  مسیر  در  ما  داشته های  بزرگترین 
سرمایه انسانی ما بوده است. وی با بیان اینکه 
تبدیل  منطقه  اول  اقتصادی  قدرت  به  باید 
می توانیم  اطمینان  با  کرد:  تصریح  شویم، 
سایر  با  اقتصادی  فعاالن  میان  اگر  بگوییم 
دستگاه ها یک همدلی و انسجام وجود داشته 
تحقق  قابل   ۱4۰4 افق  به  دستیابی  باشد 

خواهد بود.
حوزه  در  طرح   ۸ همچنین  مراسم  این  در 
هزار   ۱۸ ارزش  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 
و ۳۳4 میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری 
رسید که ۶ هزار و ۸۰۲ فرصت شغلی پایدار 

ایجاد خواهند کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت 
مردمی با تمام توان در مسیر رفع مشکالت 
این راستا همه  مردم تالش می کند و در 
و  جهادی  روحیه  موظفند،  مسئوالن 

انقالبی را به زیرمجموعه ها تسری دهند.
پارلمانی  معاون  حسینی  محمد  سید 
سازمان  در  شنبه  روز  جمهور  رئیس 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان 
تهران، اقدامات انجام شده در این سازمان 
دانست  تقدیر  قابل  ماه های گذشته  را در 
سازمان  این  در  که  فعالیت هایی  گفت:  و 
رئیس  دستور  و  بازدید  از  پس  بالفاصله 
فروش  و  ساماندهی  خصوص  در  جمهور 
اموال موجود در انبارها، آغاز شده باید با 
سرعت و جدیت بیشتری استمرار و تداوم 
اموال  انباشته شدن  تا شاهد  باشد  داشته 
در  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  مردم، 
رفتن  بین  از  به  منجر  که  نباشیم  انبارها 

آنها شود.
که  شرایطی  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
برجسته  دنبال  به  بدخواهان  و  دشمنان 
کردن نقاط ضعف و نادیده گرفتن اقدامات 
وظیفه  و  مسئولیت  هستند،  نظام  مثبت 
ایجاد  و  شرایط  بهبود  برای  تا  داریم 
امید در جامعه تالش مضاعف کنیم و به 

نابسامانی ها پایان دهیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت 
فعال  و  پویا  پرتحرک،  دولتی  سیزدهم، 
است، ایستایی و در جا زدن در این دولت 
معنا و مفهومی ندارد، همه مدیران باید با 
روحیه انقالبی و جهادی در مسیر خدمت 

به مردم و رفع مشکالت گام بردارند.
امور  برخی  انجام  کرد:  تاکید  حسینی 
بین  همگرایی  و  همکاری  نیازمند 
در چند  و  است  قوای کشور  و  دستگاه ها 
دستگاه  و  دولت  همگرایی  با  گذشته  ماه 
در  تحولی  بزرگ  اقدامات  شاهد  قضائی 
حوزه های مختلف از جمله تعیین تکلیف 
اموال تملیکی و تخلیه  از  بخش عمده ای 
تحول،  مسیر  در  البته  بودیم.  انبارها 
کنند  مخالفت  عده ای  که  است  طبیعی 
ولی نباید کار را متوقف کرد، بلکه باید با 
جرأت، جسارت و همت باال موانع را پشت 

سر گذاشت.
وی با اشاره به برکات ماه ذی الحجه، بهره 
تاکید  را مورد  ماه  این  فیوضات  از  مندی 
قرار داد و گفت: باید در کنار کار و تالش، 
دانش و تخصص، روحیه معنویت و عمل 
برای رضای خدا را هم مورد توجه قرار داد 
و در این صورت است که برکات و نصرت 

الهی شامل حال می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به 

جنگ  روانی،  تبلیغات  با  دشمنان  اینکه 
مأیوس کردن  بدنبال  ترکیبی  و  رسانه ای 
امور  اداره  دادن  نشان  تار  و  تیره  و  مردم 
کشور هستند، گفت: اگر مدیران در حوزه 
فعالیت خود کارآمد و دلسوز باشند، مردم 
با آنها همراهی بیشتری خواهند کرد  نیز 
شد،  خواهد  اثر  کم  دشمن  تبلیغات  و 
دفاع  و  انقالب  دوران  در  که  همچنان 
می کردند  احساس  مردم  چون  مقدس 
کنار  در  و  مقدم  خط  در  نیز  مسئولین 
تحمل  فداکاری هستند  و  ایثار  اهل  آنان 
سختی ها و کمبودها برایشان آسان می شد 
و در فعالیت های اجتماعی و سیاسی مثل 
موثرتری  مشارکت  و  همکاری  انتخابات 

داشتند.
اینکه مع االسف سرمایه  بیان  با  حسینی 
تضعیف  گذشته  سال های  طی  اجتماعی 
شده گفت: امروز دولت مردمی با تمام توان 
گرفتاری های  و  مشکالت  رفع  مسیر  در 
مردم تالش می کند تا اعتماد عمومی ارتقا 
یابد و در این راستا همه مسئولین موظفند 
با رفتار و اقدامات خود، روحیه جهادی و 
دهند  تسری  زیرمجموعه ها  به  را  انقالبی 
تا با عزم و اراده همگانی شرایط مطلوبی 
نظارت  اهمیت  شود.وی  حاکم  کشور  بر 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  امور  پیگیری  و 
گفت: البته نظارت ها باید با هدف حمایت 
که  چرا  باشد  نواقص  رفع  به  کمک  و 
تشدید اختالف و تنش، باعث سردرگمی 
و بالتکلیفی و ایجاد تزلزل در زیرمجموعه 

سازمان یا دستگاه اجرایی می شود.

اظهار  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
دستیابی  و  موفقیت  مسیر  در  داشت: 
و  پیشرفت  برای  شده  ترسیم  اهداف  به 
آبادانی کشور، مدیریت از نقش اساسی و 
افرادی  اگر  و  است  برخوردار  تأثیرگذاری 
روحیه  دارای  و  محور  عدالت  گرا،  تحول 
جهادی و انقالبی هدایت امور را در دست 
داشته باشند امور بهتر و با سرعت بیشتر 

به نتیجه خواهد رسید.
ضرورت  بر  تاکید  با  همچنین  حسینی 
تخصص  انقالبی،  بسیجی،  روحیه  داشتن 
و تجربه از مدیران این سازمان خواست تا 
فرصت خدمت را مغتنم شمرده و با برنامه 
و  مشکالت  رفع  برای  مشخص  و  مدون 
با  تعامل  در  و  تالش  سازمان  امور  بهبود 
زیرمجموعه خود تحول و تغییرات الزم را 

ایجاد کنند.
وی با اشاره به الیحه دوفوریتی دولت برای 
اظهار  تملیکی،  اموال  سازمان  ساماندهی 
زیادی  تأثیر  و  نقش  الیحه  این  داشت: 
تملیکی  اموال  سازمان  مشکالت  رفع  در 
با همکاری نمایندگان  امیدواریم  دارد که 
مجلس، روند تصویب را به خوبی طی کند.

مدیرعامل  اجتهادی  مراسم  این  در 
از  ارائه گزارشی  با  اموال تملیکی  سازمان 
ساختار  اصالح  برای  شده  انجام  اقدامات 
از  تملیکی،  اموال  انبارهای  ساماندهی  و 
خواست  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
تملیکی  اموال  سازمان  به  مربوط  الیحه 
را پیگیری کنند تا هرچه زودتر به نتیجه 

برسد.

دولتی ها برای رفع مشکالت تالش می کنند

درجا زدن در دولت معنا ندارد


