
 هدف اصالحات اقتصادی
 کاهش فاصله طبقاتی است

مهار نقدینگی 
مهار تورم را نوید می دهد

صفحه )4(صفحه )4(

اقدام  مهمترین  امروز  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
دولت، این است که در مسیر عدالت حرکت کند و اصالحات 
اقتصادی و توزیع عادالنه یارانه ها را به همین منظور اجرایی 
کرده است تا با کاهش فاصله طبقاتی، اقشار ضعیف جامعه از 
رفاه بیشتری برخوردار باشند.  سید محمد حسینی در جلسه 

هم اندیشی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با ...

انضباط  با  اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
مالی، امکان افزایش قدرت خرید مردم بدون اجرای سیاست 
های جبرانی وجود دارد،گفت: مهار رشد نقدینگی، مهار تورم 
در اقتصاد کشور را نوید می دهد. محمدرضا پور ابراهیمی، با 
نقدینگی  رشد  نرخ صفر  بر  مبنی  مرکزی  بانک  اعالم  اشاره 

در دولت سیزدهم گفت: مهمترین اَبَر چالش کشور کنترل...
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زندگی مظلومانه مردم 
نشان از ضعف مدیریت است 

هشدارها را جدی بگیرید؛

کرونا از خواب بهاری 
بیدار شد

در کهگیلویه و بویراحمد؛

168میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه

 با پروانه برگ خوار سفید اختصاص یافت 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  سرپرست 
سوی  از  اولیه  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۶۸ گفت: 
طرح  اعتبارات  محل  و  اسالمی  شورای  مجلس 
پروانه  آفت  با  مبارزه  برای  زاگرس  صیانت 
و  کهگیلویه  های  جنگل  در  سفید  برگ خوار 
بویراحمد اختصاص یافت. عباسعلی نوبخت روز 
از جنگل های  بازدید  در  سه شنبه  در حاشیه 
نقاط  و  ها  کانون  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آلوده دچار آفت پروانه برگ خوار سفید در جنگل 
عملیات  و  شده  شناسایی  کشور  زاگرس  های 

مبارزه به این آفت در دست اقدام است...

رئیس جمهور امضای تفاهم نامه ۷ میلیارد 
میدان  در  سرمایه گذاری  برای  دالری 
مشترک نفتی آزادگان را مصداق بسیج توان 
داخلی کشور دانست و اظهار داشت: هدایت 
بهره مندی  تولید،  نقدینگی در مسیر رونق 
از توان فنی و جذب سرمایه گذاری داخلی 
بسیار  پیشرفت کشور  و  اقتصادی  در رشد 

موثر است.
ظهر  از  بعد  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل   
روز سه شنبه در مراسم امضای »تفاهم نامه 
نفتی  مشترک  میدان  یکپارچه  توسعه 
ایران،  نفت  ملی  شرکت  بین  آزادگان« 
تولید  و  اکتشاف  شرکت های  و  بانک ها 
زمینه  در  سرمایه گذاری  و  سرمایه  جذب 
رونق تولید و ایجاد اشتغال را از مهمترین 
گفت:  و  دانست  کشور  امروز  ضرورت های 
اصالحات  اجرای  دالیل  و  اهداف  از  یکی 
جذب  برای  زمینه  کردن  فراهم  اقتصادی 

سرمایه در عرصه تولید است.
رئیس جمهور تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ 
درصدی را نیز در گرو افزایش سرمایه گذاری 
نتیجه  در  امروز  کاری که  افزود:  و  دانست 
هم افزایی و کنار هم قرار گرفتن شرکت های 
بزرگ اقتصادی به عنوان پیشرانان اقتصاد 
میدان  یکپارچه  توسعه  طرح  اجرای  برای 
مشترک نفتی آزادگان انجام شده گام اول 
در ایجاد زمینه های جذب سرمایه در مسیر 

تولید و رشد اقتصادی است.
میدان  به  را  حرکت  این  دوم  گام  رئیسی 
داشت:  اظهار  و  دانست  بانک ها  آمدن 
صاحب نظران اقتصادی اتفاق نظر دارند که 
خلق نقدینگی وقتی مایه نگرانی است که به 
سمت تولید هدایت نشود، ولی اگر افزایش 
بسترهای  تقویت  و  رونق  صرف  نقدینگی 

تولید شود، نگرانی ایجاد نخواهد کرد.
بخش ها  مهمترین  از  یکی  جمهور  رئیس 

برای جذب سرمایه گذاری و رونق تولید...

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به داشته های 
خداوندی کهگیلویه و بویراحمد از جمله آب و منابع 
این  مردم  از  برخی  مظلومانه  زندگی  گفت:  طبیعی 
باقر  محمد  است.  مدیریتی  ضعف  از  نشان  استان 
اداری استان کهگیلویه و  قالیباف در نشست شورای 
بویراحمد با اشاره به بازدید از برخی مناطق این استان 
برای  تحمل  قابل  دیار  این  محرومیت  داشت:  اظهار 
ما نیست و جز ضعف در ما نیست که مردم اینگونه 
مظلومانه زندگی می کنند. وی اجرای عدالت در توزیع 
از  اشتغالزایی  و  زدایی  محرومیت  امکانات،  و  ثروت 

اولویت های دولت و  مجلس عنوان کرد ...

رئیس مجلس شورای اسالمی در یاسوج:
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 

پتروشیمی گچساران
 تا پایان امسال 

به بهره برداری می رسد

نماینده کهگیلویه در مجلس عنوان کرد: 

تنها دستاورد 
بوکسیت کهگیلویه

 نابودی جاده ها است

منتظر خارجی ها 
نماندیم

2

2

سهم استان از نفت  و گاز؛

“آتش و دود”

3

رئیس مجلس شورای اسالمی در جریان بازدید از طرح سد 
مخزنی تنگ سرخ بشار، ضمن استماع مشکالت مردم بومی 
منطقه درخصوص تملک اراضی واقع در طرح مذکور، گفت: 
مردم  به  شده  وارد  خسارات  اراضی،  سنجی  ارزش  با  باید 
قیمت  با  باید  ها  زمین  کارشناسی شود. همچنین  و  تعیین 

روز کارشناسی شود.
در  )سه شنبه(  روز  صبح  همراه  هیات  و  قالیباف  محمدباقر 
و  کهگیلویه  استان  در  خود  ستادی  نظارت  برنامه  اولین 
بویراحمد از طرح سد مخزنی تنگ سرخ بشار بازدید به عمل 

آوردند.
بیان مشکالت  برای  مردم  از  ای  عده  قالیباف،  ورود  بدو  در 
خود در خصوص اجرای این طرح در محل حاضر شدند که 

رئیس مجلس به محض اطالع از حضور مردم، در میان آنها 
حاضر شد و از نزدیک ضمن گفت وگو با مردم، مشکالت و 
مردم،  اصلی ترین مشکالت  از  یکی  را شنید که  آنها  مسائل 
به  توجه  با  همچنین  است.  طرح  این  اراضی  تملک  مشکل 
اینکه یکی از اصلی ترین مشکالت مردم بومی موضوع حل 
قالیباف  بود،  طرح  در  واقع شده  اراضی  تملک  بحث  نشدن 
عنوان کرد: قطعاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد و با توجه 
به همراهی رؤسای کمیسیون های انرژی و کشاورزی مجلس 

در این سفر، این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
عملیات  تحت  اراضی  با  باید  اولویت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اراضی،  سنجی  ارزش  با  باید  گفت:  باشد،  طرح  کارگاهی 
شود.  کارشناسی  و  تعیین  مردم  به  شده  وارد  خسارات 

همچنین زمین ها باید با قیمت روز کارشناسی شود، نه اینکه 
نزدیک به ۱۰ سال زمین ها از افراد گرفته شود و ارزشیابی 
با نرخ ۱۰ سال گذشته صورت گیرد. رئیس مجلس شورای 
اولویت در طرح سد مخزنی تنگ سرخ  تاکید کرد:  اسالمی 

بشار، رفع مشکل تملک اراضی مردم است.
مخزنی  سد  جغرافیایی  موضعیت  گزارش،  این  اساس  بر 
کهگیلویه  استان  در  بشار  رودخانه  روی  بر  بشار  تنگ سرخ 
و بویراحمد بوده و دسترسی به موقعیت سد از طریق جاده 
از  یاسوج  کیلومتری   ۳۵ فاصله  در  و  شیراز-یاسوج  قدیمی 

طریق یک رشته جاده آسفالته فرعی امکانپذیر است.
از جمله اهداف این طرح می توان به تامین آب شرب یاسوج 
و روستاهای مسیر، به میزان ۲۰ میلیون مترمکعب در سال، 
تامین آب صنعتی یاسوج به میزان ۱۳.۳ میلیون مترمکعب 
به  دنا  و  بویراحمد  تامین آب کشاورزی شهرستان  در سال، 
میزان ۳۳ میلیون مترمکعب در سال، تامین آب شرب شهر 
آب  تامین  سال،  در  مترمکعب  میلیون   ۵۶ میزان  به  شیراز 
زیست محیطی رودخانه به میزان ۳4.4۵ میلیون مترمکعب 
توجه  با  و سیاحتی  تفریحی  امکانات  فراهم کردن  در سال، 
جلوگیری  و  سیالب  کنترل  و  منطقه  توریستی  جذابیت  به 
از خسارت آن به سازه های موجود در حاشیه رودخانه بشار 

اشاره کرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: روند 
ساخت طرح های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد در حوزه راه، 

مسکن و آبرسانی شتاب می گیرد.
محمد رضایی کوچی روز سه شنبه در بازدید از جاده در حال 
ساخت یاسوج سی سخت اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد 
به لحاظ جاده های روستایی و مواصالتی با مشکالت بسیار 
زیادی مواجه است و دسترسی مردم به مرکز استان و استان 
های مجاور علی رغم اینکه در مسیر شمال _جنوب و شرق 
_ غرب قرار دارند، بسیار سخت است. وی افزود: چهارخطه 
کردن مسیر یاسوج -سی سخت به علت شرایط فنی بسیار 
و  بررسی  عمران  کمیسیون  در  موضوع  این  که  است  کند 

مشکالت آن رفع می شود.
کرد  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیییون  رییس 
کرد: یکی از دالیل اصلی عقب ماندگی کهگیلویه و بویراحمد 

در حوزه راه، کوهستانی و سخت گذربودن این استان است.
سی   - یاسوج  مسیر  کردن  خطه  چهار  کرد:  عنوان  کوچی 
سخت نقش مهمی در جذب گردشگر و رونق گردشگری در 

این شهر توریستی دارد.
سی  شهر  زده  زلزله  مناطق  ساخت  روند  از  بازدید  در  وی 
اقدامات قابل قبولی در این شهر  ابراز داشت: دولت  سخت، 

انجام داده است. رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: 
بانکی و کمک های  افرادی که در زمینه دریافت تسهیالت 
را دریافت  این تسهیالت  تا کنون  و  بالعوض مشکل داشته 
نکرده اند در کمیسیون بررسی و مشکل آنها رفع خواهد شد.

و  کهگیلویه  استان  آشامیدنی  آب  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
درصد  استان ۱۰  این  اینکه  وجود  با  کرد:  عنوان  بویراحمد 
کل بارش های کشور را در اختیار دارد اما بیشتر روستاها و 
تامین آب از  شهرهای آن دچار بحران آب هستند و عمدتاً 

طریق چاه انجام می شود.
کوچی ادامه داد: سدهایی که در استان کهگیلویه و بویراحمد 
تامین آب  به  اما  یا در حال ساخت هستند،  و  احداث شده 

شرب شهرها و روستاها کمک قابل توجهی نکرده است.  
تامین  وی گفت: سد تنگه سرخ یاسوج به دلیل مشکل در 
منابع مالی هنوز به بهره برداری نرسیده که تالش می کنیم با 

تامین آن روند احداث را سرعت دهیم.
کوچی افزود: همچنین سد دهدشت نیز علیرغم کامل بودن 
 ۸۰۰ حدود  به  نیز  آن  ساخت  که  بود  آبرسانی  شبکه  فاقد 
این  به  مجلس  رئیس  سفر  در  که  دارد  نیاز  تومان  میلیارد 
استان مورد بررسی قرار گرفته و در مصوبات سفر نیز بدان 

اشاره خواهد شد.

و  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
یاسوج و تیم  نفری  بویراحمد در خصوص ورزشگاه ۱۵هزار 

فوتبال شهرداری یاسوج توضیحاتی ارائه کرد.
نفری  هزار  ورزشگاه ۱۵  افزود: مشکالت  دهقان”  اهلل  “عین 
استان  مهم  ورزشی  پروژه  دو  یاسوج  ورزش  هتل  و  یاسوج 

کهگیلویه و بویراحمد هستند.
و  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
یاسوج  نفری  هزار   ۱۵ ورزشگاه  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
۱۳۰ ایراد دارد که به همین دلیل تا کنون از شرکت توسعه 

و تجهیز تحویل نگرفته ایم.
 ۳۰ حدود  ایراد،  تعداد  این  رفع  برای  کرد:  تصریح  دهقان 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است و در صورت تامین این میزان 
اعتبار همه مشکالت این ورزشگاه برطرف خواهد شد و آماده 

خدمت به استان و ورزشکاران است.
بویراحمد در  و  استان کهگیلویه  ادامه داد: هتل ورزش  وی 
شهر یاسوج از سال ۸۵ تاکنون حدود ۱۷ سال پیش عملیات 
پیشرفت  درصد   ۶۰ اکنون  هم  و  شده  شروع  آن  اجرایی 
فیزیکی دارد این هتل تاکنون هفت مدیرکل ورزش و جوانان 
به خود دیده است که برای تکمیل و تجهیز آن نیاز به ۲۰ 

میلیارد تومان اعتبار است.
کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
لیگ  در  فوتبال  تیم  داشتن  برای  کرد:  عنوان  بویراحمد  و 

بزرگساالن فوتبال نیاز به حامی مالی و اسپانسر داریم.

قالیباف:
 اولویت در طرح سد مخزنی تنگ سرخ بشار، 

رفع مشکل تملک اراضی مردم است

روند ساخت طرح های عمرانی 
کهگیلویه و بویراحمد شتاب می گیرد

سرپرست ورزش و جوانان استان خبر داد؛

1۳۰ ایراد در ورزشگاه 1۵هزار نفری

شناسه آگهی ؛  1346245       روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره ۰9/ 4۰1

 ، به آدرس یاسوج   – بویراحمد  - نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان کهگیلویه و 
از اداره راه وشهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد  بلوار مطهری، خیابان راهداران، پائین تر 

امور پیمانها
- موضوع مناقصه:خدمات کنتورخوانی،صدورآنی،چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین 

در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد 

پاکات  وبازگشایی  گران  پیشنهادمناقصه  ارائه  تا  اسنادمناقصه:  ازدریافت  مناقصه  برگزاری  مراحل  -کلیه 
ازطریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ا نجام خواهدشد.

- میزان ونوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار = 4/317/000/000 ریال )چهار میلیارد و سیصد و 
هفده میلیون ریال(مي باشد که مي بایست مطابق مصوبه شماره ۱۲۳4۰۲/ت۵۰۶۵9 ه مورخ ۲۷/ ۰9/ ۱۳94 
هیاًت محترم وزیران وضمائم مربوطه تهیه شود ودرصورت نقدي به حساب شماره4۱۰۱۱۱9۷44۱۱۱۸۵۵ 

بانک مرکزی واریزگردد.

- زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه: 18/ ۰4/ 14۰1 لغایت: 22/ ۰4/ 14۰1
به حساب  ریال  )پانصد هزار(  مبلغ۰۰۰/ ۵۰۰  واریز  - محل توزیع ونحوه ي خرید دریافت اسناد: 

4۱۰۱۱۱9۷44۱۱۱۸۵۵ نزد بانک مرکزی ازطریق سامانه ستاد
- زمان، مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت در مناقصه از طریق سامانه:

 ساعت 16 مورخ  02/ 05/ 1401
راس  امورپیمانها،  دفتر  استان،  گاز  شرکت   ۲ شماره  ساختمان  پیشنهادها:  وزمان گشایش  محل   -

ساعت10 صبح مورخ  03/ 05/ 1401
- مبلغ برآورد شده معامله= 86.338.149.429ریال)هشتاد و شش میلیارد و سیصد و سی و 

هشت میلیون و یکصد و چهل و نه هزار و چهارصد و بیست و نه ریال(

- سایر موارد الزم :
- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس 

شرکت در روزنامه رسمي و ... (
- دارای کارت رتبه بندی معتبر از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با موضوع فوق الذکر

- گواهی صالحیت ایمنی کار از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
-  سوابق کارهای مشابه به همراه تاییدیه های الزم 

- از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.
nigc-kb.ir ضمناً آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتي شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد -
 و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد.                    

   نوبت  اول
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 
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بوکسیت کهگیلویه
 تنها دستاوردش نابودی جاده ها است

در  چرام  و  لنده  بهمئی،  کهگیلویه،  شهرستان های  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در نشست شورای اداری استان که 
با حضور رئیس مجلس برگزار شد گفت: متأسفانه بوکسیت 
منطقه به جاجرم منتقل می شود که این مسئله فقط منجر 

به نابودی جاده های ما شده است.
حجت االسالم سید محمد موحد  اظهار داشت: مردم انتظار 
دارند که حضور ریاست مجلس به عنوان شخصیتی انقالبی 
که ابعاد امنیتی کشور را به خوبی می شناسد در این منطقه 
تحول آفرین باشد و آثار این حضور را در زندگی خود ببیند.

یک  که  شما  از  مردم  نماینده  عنوان  به  اینکه  بیان  با  وی 
و  کهگیلویه  فرزندان  داد  به  می خواهم  هستید  بسیجی 
همان  فرزندان  این  کرد:  خاطرنشان  برسید،  بویراحمد 
دالورمردانی هستند که در دوران دفاع مقدس جان خودشان 
را تقدیم این نظام و انقالب کردند اما امروز فرزندان آنها در 
بهبهان، عسلویه و مناطق دیگر غیربومی محسوب می شوند 

و اداره کار به آنها مجوز اشتغال نمی دهد.
موحد ضمن تأکید بر اینکه مردم انتظار دارند از سهم ۸.۵ 
شود،  داده  آنها  سهم  شده  سرازیر  آب  مترمکعب  میلیارد 
افزود: اما متأسفانه سهمی که به استان تعلق می گیرد تنها 
هیچ  به  این  و  است  مترمکعب   ۱۰۰ و  میلیارد  یک  حدود 
عنوان حق استان نیست و در این زمینه اگر حرف غیرقانونی 

می زنیم آن را نپذیرید اما این سهم حق مردم است.
پتروشیمی  ساماندهی  ضرورت  بر  تأکید  با  داد:  ادامه  وی 
قرار  مجلس  ریاست  بازدید  مورد  امروز  صبح  که  دهدشت 
و  شما  حضور  با  می تواند  پتروشیمی  این  گفت:  گرفت، 
تصمیمات اتخاذ شده متحول شود و انتظار ما این است که 
عالوه بر این تکنولوژی سیکل ترکیبی پادوک نیز با وجود 
گذشت سال ها که هنوز اندرخم یک کوچه است، سامان یابد.

این نماینده مردم در مجلس تکمیل بیمارستان دهدشت را 
که از مصوبات سفر رئیس جمهور به منطقه است را خواستار 
مسیر  که  دهدشت  جاده  دیگر  سوی  از  کرد:  اضافه  و  شد 
استان اصفهان به خوزستان را تکمیل می کند یکی از راه های 
مهم برون رفت استان از شرایط فعلی است. وی تأکید کرد: 
متأسفانه بوکسیت منطقه از استان کهگیلویه و بویراحمد به 
جاجرم منتقل می شود که این مسئله فقط منجر به نابودی 
جاده های ما شده است. موحد در پایان خواستار تأمین آب 
کشاورزی دیشموک و چارروسا شد که این مسئله منجر به 

از بین رفتن محرومیت در این مناطق خواهد شد.

دولت و  مجلس 
برای نجات بلوط زاگرس فکری کنند

در  مارگون  و  دنا  بویراحمد،  شهرستان های  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: آفت درختان بلوط زاگرس را 

دارد نابود می کند، دولت و مجلس تدبیری کنند.
و  کهگیلویه  اداری  شورای  نشست  در  روشنفکر  مهدی 
بویراحمد خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
هوایی  های  پیگیری  نزدیک  از  داشت:امروز  اظهار  اسالمی 
مشاهده  و  رصد  را  استان  مسائل  تمام  و  داشتید  زمینی  و 
کردید. وی عنوان کرد: یاسوج شهری است که حاشیه آن 
بر متن غلبه داشته و از ۳۲۰ هزار نفری که در آن زندگی 
نفر  هزار   ۱۸۵ و  شهری  نفر جمعیت  هزار   ۱۳۵ کنند  می 
شهر  این  کرد:  خاطرنشان  روشنفکر  دارد.  نشین  حاشیه 
اولین شهر مهاجرپذیر در کشور بوده، اما زیرساخت های آن 
آماده نیست، آسیب های اجتماعی زیادی داشته و مردم به 
سختی زندگی می کنند، در واقع شهری پر از حاشیه بوده و 
آسیب های اجتماعی به صورت ماهانه در حال افزایش است 
و شرایط اسفبار بوده و بهبود آن نیازمند عزم ملی است، چرا 

که شهر از عهده منابع مالی و مادی آن برنمی آید.
وی ادامه داد: متاسفانه سالن ورزشی، پارک و فضای سبز در 
حاشیه شهر وجود ندارد و از سال ۸۵ احداث سالن ورزشی 
در آن آغاز شده و سال 94 به صورت ناقص به بهره برداری 
رسیده و همچنین ساخت خوابگاه ورزشی در سال ۸۵ آغاز 

شده ولی تاکنون به بهره برداری نرسیده است.
بسیار  یاسوج  شهر  در  بیکاری  آمار  اینکه  بیان  با  روشنفکر 
باال است، افزود: این شهر علی رغم داشتن نعمت های بسیار 
زیاد از جمله جنگل، طالی سیاه و نعمت آب، متاسفانه در 
محرومیت به سر می برد؛ در واقع استانی غنی ولی مردمی 
راه  نبود  دلیل  به  داد: سرمایه گذاران  ادامه  دارد. وی  فقیر 
مناسب، علی رغم امتیازات تشویقی حاضر به سرمایه گذاری 
سرمایه  برای  را  شرایط  دارم  تقاضا  نیستند،  استان  این  در 

گذاری شستا و هلدینگ های مربوطه مهیا کنید.
بیانگر  استان  هر  در  مواصالتی  مسیرهای  گفت:  روشنفکر 
توسعه آن منطقه است، در استان کهگیلویه و بویراحمد به 
راه های  متعدد،  و جنگل های  اقلیمی  دلیل وجود شرایط 
را  آنها  از  تعدادی  که  اند  شده  تبدیل  قتلگاه  به  مواصالتی 

رئیس کمیسیون عمران مورد بازدید قرار داد.
 9۸ سال  در  مارگون  شهرستان  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
ایجاد شده، اما فاقد هرگونه زیرساخت بوده، به نحوی که از 

۵۷۰ کیلومتر، ۳۰۰ کیلومتر آن خاکی است.
روشنفکر بیان کرد: از طرفی درختان استان در حال مرگ 
هستند، درخواست دارم کارگروهی تشکیل دهید تا نهادهای 

مرتبط برای نجات درختان بلوط بسیج شوند.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد: 
“آتش و دود” سهم استان 
 از ذخایر نفت و گاز است

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
تولید بیش از ۲۰ درصد نفت و گاز کشور در این استان گفت: 

سهم مردم این دیار از نفت تنها آتش و دود است.
نشست  در  نصیر حسینی  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
محمدباقر  حضور  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  اداری  شورای 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: مردم این 
گزار  و شکر  اسالمی می دانند  انقالب  مدیون  را  استان خود 
دیار  این  اینکه  به  اشاره  با  وی  انجام شده هستند.  خدمات 
در دوران طاغوت مورد تحقیر و ظلم قرار گرفت، عنوان کرد: 
همه ملت این تحقیر را مشاهده کردند اما به برکت انقالب 
اسالمی عزت و توسعه و پیشرفت حاصل شد. حسینی با بیان 
ابراز  نبود،  انقالب  از  قبل  در  خدمت  از  مهمی  اثرات  اینکه 
مناطق مشاهده  دورترین  در  انقالب خدمات  برکت  به  کرد: 
می شود اما خدمات در شأن این مردم نیست. وی ادامه داد: 
در این راستا پروژه ملی پاتاوه به دهدشت عمر ۲۰ ساله دارد 
نیمه  شکل  به  و  رسمی  غیر  صورت  به  جاری  سال  در  که 
تمام مورد بهره برداری قرار گرفته است. حسینی خاطرنشان 
و  است  شده  زنی  کلنگ  سرخ  تنگ  سد  دیگر  نمونه  کرد،: 
سایر طرح ها که انتظار حمایت وجود دارد هر چند در سفر 
اما  است  یافته  اختصاص  خوبی  اعتبارات  جمهوری  ریاست 
بانده  دو  افزود:  وی  کند.  پیدا  ادامه  پروژه ها  این  امیدواریم 
کردن جاده یاسوج به سمیرم، یاسوج به شیراز، سد آبریز و 
...از مطالبات به حق مردم استان بوده که انتظار پیگیری و 
تعیین تکلیف توسط مجلس شورای اسالمی دارند. حسینی 
با بیان اینکه سهم این استان محروم از نفت، دود و آلودگی 
است، گفت: مردم ما نگران و ناراحت هستند و انتظار دارند 
ولی  نماینده  پیدا کند.  اختصاص  ما  به  نفت  از  سهم مهمی 
از سال  فرهنگی که  کاره  نیمه  به طرح های  توجه  به  فقیه 
9۰ تا امروز وجود دارد و باید مورد توجه باشد اشاره کرد و 
پروژه ها  دیگر  و  گچساران   ، دهدشت  پتروشیمی های  گفت: 

مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 

پتروشیمی گچساران
 تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجتمع پتروشیمی این 
شهرستان بیش از 9۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تالش 

می شود تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
رئیس  قالیباف  محمدباقر  بازدید  در  زاده  احمد  سیدعلی   
مجلس شورای اسالمی از پتروشیمی گچساران اظهار داشت: 
اتان  تن خوراک  هزار  و ۲۵۰  میلیون  این طرح ساالنه یک 
بطول  ای  لوله  با خط  بهبهان  بلند  بید  پاالیشگاه  از  را  خود 
تامین می کند. وی عنوان کرد: سرمایه گذاری  9۵ کیلومتر 
هفت  و  ارزی  یورو  میلیون   4۲4.۷ صنعتی  طرح  این  اولیه 
هزارو ۱۶۵ میلیارد ریال و تسهیالت ارزی معادل)۱.۲ میلیارد 
یورو( از سوی صندوق توسعه ملی است. احمدزاده بیان کرد: 
گچساران  پتروشیمی  تجهیزات  نصب  و  احداث  طراحی، 
مدیون توان متخصصان داخلی است که در این زمینه سنگ 
و  کهگیلویه  استان  در  دولت  عالی  نماینده  گذاشتند.  تمام 
بویراحمد تصریح کرد: محصول مجتمع پتروشیمی گچساران 
پروپان  نیز ۸4 هزار تن +C۳)برش  و  اتیلن  تن  یک میلیون 
و سنگین تر( در سال خواهد بود. به گفته احمدزاده، واحد 
الفین تصفیه پساب صنعتی این طرح هم اکنون با ۶۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی، واحد تولید بخار با ۷۶ درصد، ساخت برج 

خنک کننده با 9۱ درصد پیشرفت در دست اجراست.
واحد  درصد،   ۷4 نیتروژن  هوا  های  واحد  کرد:  تصریح  وی 
الفین 94  تصفیه آب 9۱ درصد، مخازن 99 درصد و واحد 
پیشرفت  میزان  احمدزاده  دارد.  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
فیزیکی خط تامین آب این طرح صنعتی را 9۲ درصد اعالم 
کرد و گفت: هم اکنون خط تامین برق این طرح صنعتی 9۲ 

و خط تامین گاز آن 9۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

توده گرد و غبار 
وارد کهگیلویه و بویراحمد می شود

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: توده گردو 
از امروز سه شنبه وارد استان می شود و به مدت ۲ روز جو 

استان را تحت تاثیر قرار می دهد.
رضا کاکاوند اظهار داشت:کاهش دید،آسیب به صنایع حساس 
به گرد و خاک، احتمال اختالل در تردد و پرواز از مخاطرات 

این سامانه است.
شهرستان  همه  جو  وخاک  گرد  توده  این  کرد:  بیان  وی 
بویراحمد،  گچساران،  باشت،  جمله  از  استان  های 
می  قرار  تاثیر  تحت  را  مارگون  و  دنا،کهگیلویه،لنده،بهمئی 
فعالیت  از  خودداری  با  خواست  شهروندان  از  کاکاوند  دهد. 
های ورزشی در فضای آزاد،احتیاط در سفرهای بین شهری و 
مدیریت درنگهداری تاسیسات از اثرات این پدیده بر سالمت 
بویراحمد  و  کهگیلویه  هواشناسی  مدیرکل  بکاهند.  خود 
به  نسبت  امسال  بهار  ریزگرد  پدیده  با  روزهای  گفت:شمار 
کاکاوند  است.  شده  برابر  چهار  حدود  پارسال  مشابه  مدت 
اظهار داشت: بهار امسال ۱۵۲ روز با پدیده ریز در شهرهای 
در  است  شده  ثبت  سخت  دهدشت،سی  یاسوج،دوگنبدان، 
ریزگرد  پدیده  با  روز   ۳9 پارسال  مشابه  مدت  در  که  حالی 
در این ایستگاه ها ثبت شده بود. وی بیان کرد: در این مدت 
۳۷ روز با پدیده ریزگرد در شهر یاسوج گزارش شده بود در 
حالی که پارسال ۱۱ روز کاهش دید افقی بر اثر ریزگرد در 
و  کهگیلویه  هواشناسی  مدیرکل  است.  شده  ثبت  شهر  این 
بویراحمد عنوان کرد: در ایستگاه هواشناسی شهر دوگنبدان 
نیز امسال ۵۸ روز با پدیده ریزگرد ثبت شده است در حالی 
مشابه  مدت  در  شهر  این  ریزگرد   پدیده  با  روزهای  تعداد 

پارسال ۱۵ روز اعالم شده بود.
ایستگاه  در  ریزگرد  پدیده  با  روزهای  کرد:  تصریح  وی 
و در مدت مشابه  روز  امسال ۳۱  هواشناسی شهر دهدشت 

پارسال چهار روز بود.
کاکاوند گفت: پارسال 9 روز با پدیده ریزگرد در سی سخت 
گزارش شده بود و امسال نیز ۲۶ روز با پدیده ریزگرد در این 

شهر ثبت شده است.

اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
و  کهگیلویه  خداوندی  داشته های  به 
طبیعی  منابع  و  آب  جمله  از  بویراحمد 
گفت: زندگی مظلومانه برخی از مردم این 

استان نشان از ضعف مدیریتی است.
شورای  نشست  در  قالیباف  باقر  محمد 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  اداری 
اشاره به بازدید از برخی مناطق این استان 
قابل  دیار  این  محرومیت  داشت:  اظهار 
ما  نیست و جز ضعف در  ما  برای  تحمل 
نیست که مردم اینگونه مظلومانه زندگی 

می کنند.
و  ثروت  توزیع  در  عدالت  اجرای  وی 
امکانات، محرومیت زدایی و اشتغالزایی از 
اولویت های دولت و  مجلس عنوان کرد و 
افزود: برای تحقق این برنامه ها هم افزایی 

خوبی وجود دارد.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس برای رفع 
اعتبارات  روستاها  برق  و  راه  آب،  مشکل 
کرد:  ابراز  است،  کرده  مصوب  را  خوبی 
امکانات  توزیع  بر  نظارت دقیق و مستمر 
و اعتبارات باید جزو برنامه های در دستور 

کار نمایندگان مجلس باشد.
کنار  در  نشینی  حاشیه  ساماندهی  برای 
بینی  پیش  الزم  اعتبار  یاسوج  شهر 

می شود.
وی با اشاره به مشکالت عمران شهری و 
چالش های اجتماعی موجود در شهرهای 
یاسوج،  بویژه شهر  بویراحمد  و  کهگیلویه 
حاشیه  ساماندهی  برای  کرد:  خاطرنشان 
الزم  اعتبار  یاسوج  شهر  کنار  در  نشینی 

پیش بینی می شود.
پیدا  توفیق  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  عزیزان  همراه  به  سفر  این  در  کردم 
و  استان  محترم  نمایندگان  و  همکاران 
این  در  مجلس  کمیسیون های  رؤسای 
داشته  حضور  ستادی  نظارت  و  بازدید 

باشم از این بابت خدا را شاکرم.
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
به نکات و مباحث کلیدی که در دستور 
نظارت ستادی است، تصریح کرد: اگر در 
میدانی  نظارت های  حوزه  در  قبل  دولت 
فعال بودیم به این دلیل بود که  شرایط 
که  می کرد  اقتضا  موجود  شرایط  و  کرونا 
مناطق  در  بیشتری  حضور  قوا  مسئوالن 
رو سعی  این  از  باشند.  داشته  بخش ها  و 
تحرک  و  حضور  کرونا  وجود  با  کردیم 
کار  انجام   برای  مناطق  در  بیشتری 
داشته باشیم اما دولت جدید انصافاً بسیار 
پرتحرک در استان ها و بخش های مختلف 

حضور دارند.
وی ادامه داد: همچنین امروز مسئوالن قوا 
در این زمینه فعال هستند بنابراین ما نیز 
در این دوره حرکت هایمان، جهت گیری ها 
و نظارت ها و سیاست گذاری ها و نظارت بر 
کردیم  دقیق تر  مقداری  را  قوانین  اجرای 
همان طور که مسئوالن دیوان محاسبات 
کردند.  اشاره  آن  به  جلسه  این  در  نیز 
و  بودجه  اعتبارات  قوانین  از  برخی  در 
ظرفیت های ملی وجود داشته طبیعتا بنا 
به نیاز توزیع آن بستگی به تحرک دارد و 

بدون تعاریف در کشور ما ارتباطات نیز در 
این رابطه اثرگذار هستند.

قالیباف افزود: طبیعتاً در این مورد نظارت 
و  عادالنه  توزیع  موجب  می تواند  مجلس 
بهتر  فرصت های  ایجاد  و  آن  بر  نظارت 
سفر  امروز  که  چند  هر  شود  دقیق تر  و 
قریب  حداقل  اما  بود  روزه  یک  نظارتی 
رابطه  در  مطالعاتی  موضوعات  ماه  دو  به 
به  شخصا  را  استان  این  موضوعات  با 
مجلس  نمایندگان  کمیسیون ها،  همراه 
استان  این  به  مرکز  از  که  کارشناسانی  و 
جلساتی  همچنین  کردم.  دنبال  آمده اند 
به  راجع  تهران  در  مربوطه  وزرای  با 
موضوعات مطرح شده برگزار کردیم  که 
حدود  وزرا  حضور  با  جلسات  از  برخی 
با محوریت موضوعات  الی سه ساعت  دو 
تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
لذا امروز که خدمت شما هستیم دقیق بر 
نقاط  پروژه ها،  پیشرفت  میزان  کار،  ابعاد 
قوت و ضعف، اشکاالت موجود و کارهایی 

که باید انجام شود، آشنا بودیم.
سفرهای  اینکه  بیان  با  مقننه  قوه  رئیس 
محروم  مناطق  اولویت  با  ستادی  نظارت 
انجام می شود، تصریح کرد: مناطق محروم 
در تحقق حقوقشان دچار مشکل هستند 
و اینجاست که ما باید به عنوان نمایندگان 
مردم از مناطق محروم باید حمایت کنیم.

وی گفت: بنده با استان کهگیلویه و بویر 
احمد بیگانه نبودم و حداقل چندین سفر 
این  به  رسمی  حوزه   از  خارج  جهادی 
استان داشتم اما امروز با صحنه هایی روبرو 
شدم که اصال برای ما قابل تحمل نیست. 
نقاط  از  برخی  در  مظلومانه  مردم  اینکه 
نیست؛  ما  ضعف  از  جز  می کنند  زندگی 
به  دست  باید  که  هستیم  شما  و  ما  این 
دست هم دهیم و مشکالت را حل و فصل 

کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
و  دولت  خواست  محرومیت زدایی  اینکه 
مجلس است، افزود: در دور جدید همکاری 
برای  دنبال هم افزایی  به  و مجلس  دولت 
به  هستیم،  کشور  در  محرومیت ها  رفع 
همین دلیل در مباحث جمع بندی نظارت 
پروژه ها  تک  تک  به  نمی خواهم  ستادی 
کمیسیون ها  روسای  چراکه  کنم،  اشاره 
و  پیشنهادات  و  اشاره  آنها  به  درستی  به 

راهکارهای خوبی ارائه کردند.
قالیباف با یادآوری اینکه در مجلس نگاه 
خوبی برای تأمین آب، برق و راه روستایی 
با اولویت توجه به مناطق محروم صورت 
گرفته است، افزود: با شرایطی که استان 
دارای  و  دارد  بویراحمد  و  کهگیلویه 
فواید خود  بر  بسیاری که عالوه  کوه های 
میلیارد   ۱۰ موهبت  از  برخورداری  یعنی 
مترمکعب آب موجب پراکندگی و صعب 
نیز  جاده ای  تلفات  و  راه ها  بودن  العبور 
که  ظرفیتی  از  می توان  لذا  است،  شده 
برای کل کشور در این زمینه ایجاد شده، 

استفاده کرد.
ما  اولویت  دلیل  همین  به  داد:  ادامه  وی 
اعتبارات به سمت مناطق محروم  تکلیف 

مانند استان کهگیلویه و بویراحمد است تا 
این اعتبارات ملی از طرق مختلف به ویژه 
قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن)ع( به 

این استان تزریق شود.
از  یکی  کشورمان  مقننه  قوه  رئیس 
پیگیری  نیازمند  که  مهمی  موضوعات 
را  است  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
دانست  شهرداری ها  وضعیت  ساماندهی 
اختصاص  نیازمند  شهرداری ها  گفت:  و 
اهداف  پیشبرد  برای  مناسب  اعتبارات 
خود هستند و می توان از اعتبارات خاص 
ردیف محرومیت زدایی برای شهرداری ها 
به خوبی بهره برد. به عالوه می توان برای 
رفع حاشیه نشینی از ظرفیت قانون امسال 
مناطق  در  تملک  خصوص  در  مجلس 
حاشیه نشینی این موضوع را حل کرد و 
مشکل 4 الی ۵ هزار نفر از اهالی حاشیه 
مسئله  این  که  کرد  مرتفع  نیز  را  یاسوج 
در  ساز  و  ساخت  رونق  به  منجر  حتی 

یاسوج و حاشیه آن نیز می شود.
و  بیمه  حوزه  در  کرد:  تأکید  قالیباف   
در  ملی  ظرفیت های  نیز  سالمت  کارت 
برای  سقفی  هیچ  و  دارد  وجود  کشور 
این  از  می توان  که  ندارد  وجود  استان ها 
خوبی  به  محروم  مناطق  برای  ظرفیت 
استفاده کرد. همچنین از ظرفیت کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
که  چرا  برد،  بهره  خوبی  به  می توان  نیز 
در حال حاضر کارت سالمت ظرفیتی بالغ 
بر ۱۰۰ درصد پوشش دهی برای سالمت 
افراد دارد و حتی از این ظرفیت ها می توان 

برای اخذ وام های قرض الحسنه بهره برد.
دیدیم  امروز  بازدید  در  شد:  یادآور  وی 
معلول  فرزند   ۳ الی   ۲ که  خانواده هایی 
سازمان های  پوشش  تحت  ولی  داشتند 
سوی  از  نبودند،  بیمه ای  و  حمایتی 
را  ایثارگری  و  جانباز  رزمنده،  افراد  دیگر 
آنها حمایت  از  قانون  مالحظه کردیم که 
به  قانونی  ظرفیت های  از  ولی  می کند، 
موضوع  برای  است.  نشده  استفاده  خوبی 
ایثارگران قانون تصریح دارد که باید زمین 
مورد نیاز این افراد تهیه شود، ولی از این 

ظرفیت نیز به خوبی استفاده نمی شود.
اضافه  کشورمان  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
زمین  تخصیص  در  داریم  انتظار  کرد: 
عذرخواهی  شود.  عمل  عادالنه  مردم  به 
می کنم که چنین روشن و شفاف می گویم 
اما این زمین ها باید به صورت عادالنه در 
فردی  هر  اینکه  اولویت  با  مردم  اختیار 
نیازمندتر است، قرار گیرد، نه اینکه چون 
برخی از دوستان یا طایفه ما هستند، این 
ظرفیت  این  گیرد.  قرار  آنها  اختیار  در 
بخش  در  نابسامانی ها  از  بسیاری  قانونی 
این  است.  کرده  فصل  و  حل  را  مسکن 
اقدام می تواند به صورت ضربتی و در کوتاه 

مدت به سرانجام و نتیجه برسد.
توزیع  وضعیت  درخصوص  قالیباف 
کاالبرگ در استان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: در حال حاضر امکانات فنی توزیع 
تهیه  و  شده  فراهم  کشور  در  کاالبرگ 
در  آزمایشی  صورت  به  اساسی  کاالهای 

برخی نقاط کشور در حال انجام است، اما 
در این زمینه استان کهگیلویه و بویراحمد 
که  حالی  در  است،  ماندگی  عقب  دچار 
خانواده های  سیستم  این  از  استفاده  با 
قانون  حمایت  تحت  می توانند  مستضعف 
شهریورماه  نرخ  با  کاالها  و  گرفته  قرار 

۱4۰۰ در اختیارشان قرار گیرد.
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نوآوری  صندوق  که  دیگری  ظرفیت  به 
دانش  شرکت های  اختیار  در  شکوفایی  و 
قانون  این  گفت:  می دهد،  قرار  بنیان 
بدون  را  اعتبار  میلیارد  هزار  چندین  نیز 
در  استان ها  برای  محدودیتی  هیچگونه 
نظر گرفته ولی تجربه ثابت کرده معموال 
با پیگیری و  اعتبارات در کالنشهرها  این 
اگر بخواهم صریح تر بگویم با رابطه هزینه 
می شود و هیچ اعتباری به استان محرومی 
نمی رسد  بویراحمد  و  کهگیلویه  همچون 
قابل قبول  به هیچ عنوان  این مسئله  که 

نیست.
باید مدافع  اینکه ما  بر  با تأکید  قالیباف   
توقع  کرد:  تصریح  باشیم،  محروم  مناطق 
استان  در  نیز  دوستان  خود  است  این 
اینچنین  نیز  تهران  در  ما  و  شده  فعال 
به  را  موضوعات  این  که  داریم  عادت 
صورت سیستمی از مدیران استانی و ملی 

پیگیری مستمر خواهیم کرد.
میزان  همواره  که  نگاهی  از  انتقاد  با  وی 
پیشرفت کشور را با 4۰ سال قبل مقایسه 
پیشرفت  میزان  قطعاً  افزود:  می کنند، 
با  قیاس  قابل  کشور  زیرساخت های 
نظام  در  نیست  بنا  اما  نیست،  گذشته 
جمهوری اسالمی قیاس های ما با 4۰ سال 
گذشته باشد، چنین قیاسی یک قیاس مع 

الفارق است.
کرد:  تأکید  کشورمان  مقننه  قوه  رئیس 
اسالمی  جمهوری  نظام  وجودی  فلسفه 
تفاوت  طاغوتی  حکومت  یک  با  ایران 
ماهوی دارد، خطاب اول این سخن خود 
من هستم و بعد شما عزیزانی که توفیق 
امروز  جوانان  دارید؛  را  مردم  به  خدمت 
با سایر کشورهای همسایه و  را  ما کشور 
قاره های دیگر مقایسه می کنند و با وجود 
گوشی های هوشمند که در اختیار همگان 
دنیا  اتفاقات  همه  از  لحظه  به  دارد،  قرار 
مطلع می شوند، لذا ما باید در قیاس با این 
کشورها حرف برای گفتن داشته باشیم نه 
در قیاس با 4۰ سال گذشته، حق نداریم 
خود را با 4۰ سال گذشته قیاس کنیم، لذا 
اگر نگاه ما اینچنین تغییر کند درمی یابیم 
جدی  چالش های  با  کشور  در  امروز  که 

مواجه هستیم.
در  ما  مشکل  امروز   داد:  ادامه  قالیباف   
کشور به هیچ عنوان این نیست که منابع 
مالی یا منابع انسانی خالق نداریم، بلکه به 
ایده  در یک شرایط  انسانی  نیروی  لحاظ 
آل به سر می بریم، ولی آنچه که امروز به 
نظام  که  است  این  کرده،  وارد  آسیب  ما 

حکمرانی در کشور نابسامان است.
ملی  سطح  در  باید  لذا  کرد:  تصریح  وی 
داشته  دقت  موضوع  این  به  محلی  و 
باشیم؛ بارها به همکاران خود در مجلس 
مجمع  یک  در  حداقل  که  کردم  بیان 
در  اقدامی  هر  از  صحبت  وقتی  استانی 
نگاه  نگاه یک  برنامه ریزی می شود،  حوزه 
یک  به  فقط  و  باشد  استانی  راهبردی 
شهرستان خود توجه نداشته باشید و نگاه 
نگاه  این  بلکه  نباشد،  رأی  به  معطوف  ما 

معطوف به حق و کارآمدی باشد.
اظهار  کشورمان  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
کرد: برای نمونه ظرفیت بسیار خوبی در 
دارد  وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
از بوشهر یا اهواز  که یک مسیر ترانزیتی 
نگاه  نوع  اما همین  باشد،  مرکز کشور  به 
اشتباه موجب شده تا در این راستا ۲ الی 
۳ جاده و مسیر وجود داشته باشد که هیچ 
گذار  سرمایه  دارای  مسیرها  این  از  کدام 
نیست، در حالی که اگر یک مسیر تعبیه 
می شد، سرمایه گذار جذب و در این مسیر 

ترانزیتی تحولی بزرگ رخ می داد.

رئیس مجلس در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

زندگی مظلومانه مردم نشان از ضعف مدیریت است 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  سرپرست 
سوی  از  اولیه  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۶۸ گفت: 
طرح  اعتبارات  محل  و  اسالمی  شورای  مجلس 
صیانت زاگرس برای مبارزه با آفت پروانه برگ خوار 
بویراحمد  و  کهگیلویه  های  جنگل  در  سفید 

اختصاص یافت.
در  حاشیه  در  شنبه   سه  روز  نوبخت  عباسعلی 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  های  جنگل  از  بازدید 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کانون ها و نقاط 
آلوده دچار آفت پروانه برگ خوار سفید در جنگل 
عملیات  و  شده  شناسایی  کشور  زاگرس  های 

مبارزه به این آفت در دست اقدام است.
آفت  از  زاگرس  نجات جنگل های  بیان کرد:  وی 
یکی از اولویت های دولت است و تمام تالش خود 

را رفع این بحران انجام خواهیم داد.
بلوط  های  جنگل  سطح  کرد:  تصریح  نوبخت 
از ۸۷4 هزارو  بیش  بویراحمد  و  استان کهگیلویه 
۱۶ هکتار می باشد که تاکنون ۲۶ هزار هکتار آن 

دچار آفت پروانه برگ خوار سفید شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس برآورد کارشناسان برای 
برگ خوار  پروانه  آفت  سطح  هکتار  هر  با  مبارزه 

سفید بیش از 4۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است.
عرصه های  از  صیانت  و  برای حفظ  گفت:  نوبخت 
ملی از تمام ظرفیت های این سازمان برای تقویت 
پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع با کاربری خاص 

خودشان استفاده خواهیم کرد.

برای کنترل و ریشه کنی آفت جنگل  افزود:  وی 
های  دستگاه  همکاری  با  تاکنون  زاگرس  های 
بتوانند  تا  گذاشته   را  مختلفی  جلسات  متولی 
انجام  را  مبارزات الزم  آفت  این  مقابل طغیان  در 

بدهند.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  سرپرست 
های  جنگل  آفت  با  مبارزه  برای  گفت:  کشور 

زاگرس کمیته ای تشکیل شده است.
وی گفت: آفت برگ خوار درختان بلوط، یک آفت 
بومی است و از سال ها قبل در عرصه های جنگلی 
تنش های  تاثیر  تحت  آفت  این  اما  بوده،  زاگرس 
رطوبت  کاهش  و  حرارت  درجه  افزایش  اقلیمی، 

طغیان کرده است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  سرپرست 
آفت  زمینه  در  مشکالت  از  یکی  کرد:  تصریح 

در  که  است  آن  بودن  نسل  چند  بلوط  برگ خوار 
زمان کمی سطح وسیعی را آلوده می کند.

استان  ظرفیت های  تمام  از  داشت:  اظهار  وی 
آفت  کنترل  و  مهار  برای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
برنامه  یک  و  استفاده خواهد شد  بلوط  برگ خوار 
استان   ۲ مجاور  جنگل های  در  مشترک  عملیات 
کهگیلویه و بویراحمد و فارس برای مبارزه با این 

آفت اجرا خواهد شد.
اطالع رسانی  و  پایش  از مردم خواست در  نوبخت 
کمک  برگ خوار  آفت  به  آلوده  کانون های  درباره 

کنند.
و  طبیعی  منابع  سازمان  کرد:   تصریح  وی 
برای  دانش بنیان  با شرکت های  آبخیزداری کشور 
با  مبارزه  برای  موثرتر  و  جدیدتر  ترکیبات  تولید 
آفت برگ خوار درختان بلوط همکاری خواهد کرد.

در کهگیلویه و بویراحمد؛
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ماه فروردین
گاهي اوقات الزم است که به خواسته هاي دیگران توجه کنید و آن 
ها را بپذیرید. بعد از گذشت این چند روز مي توانید مشکالت را به 

طور منطقي حل کنید.
ماه اردیبهشت

تازه متوجه می شوید که تا چه اندازه اطرافیان برایتان مهم هستند. 
توانید  باید حل شوند و می  مشکالتی در زمینه مادیات است که 
که یک دوست  نظر می رسد  به  بکشید.  بسیار خوبی  نقشه های 
صمیمی دارید که نهایت سعی خود را می کند تا از شما در همه 

شرایط حمایت کند.
ماه خرداد

در مورد جزئیات بي مورد مردد هستید در حالي که باید حرکت 
بزرگي انجام دهید. نمي توانید یک جا آرام بمانید و بنابراین بهتر 
دقت  و  توجه  به  حاضر  حال  در  زیرا  کنید.  فراموش  را  کار  است 
مصرف  را  تان  انرژي  و  بیرون  بروید  باید  امروز  دارید.  نیاز  زیادي 

کنید.
ماه تیر

هم چنان در مورد راه حال مشکالت با هم دیگر صحبت میکنید . 
اگرکسی تاخیری در یکی از برنامه های تان ایجاد کرده است شاید 

بخواهید راه تان را به تنهایی ادامه دهید.
ماه مرداد

ناامیدي مي  امروز خیلي طول نمي کشد که احساس خستگي و 
کنید. به نظر مي رسد که نگراني ها به ذهن شما هجوم آورده و 
شروع به کار گرفتن ذهن شما کرده اند، مگر این که شما در این 
مورد بسیار جدي عمل کنید و اجازه ندهید. هم چنین ممکن است 
شما با شخصي مواجه شوید که راجع به درست و غلط، خیلي اظهار 
راه خواهد  به  این مورد یک سخنراني  به  و راجع  عقیده مي کند 

انداخت.
ماه شهریور

امروز همسرتان به توجه شما نیاز دارد. سعی کنید کلمات را طوری 
به کار ببرید که ناراحت نشود و ا زدست تان نرنجد.در مورد مسائل 
مهم  که  کارهایی  هستید.به  حساس  کمی  گذشته  و  خانوادگی 

نیستند اهمیت ندهید.
ماه مهر

امروز بسیار بدخلق شده اید و احساس می کنید که بار همه دنیا 
روی شانه شماست.گر چه به نظر می رسد همه چیز در این زمان 
به خوبی پیش می رود شک های بی گاه باعث اثر بدی در ذهن شما 
می شود.مشکل می شود فهمید که ترسهای شما به جا هستند یا 
این که شما از کاه کوه ساخته اید.سعی کنید حتماً استراحت کنید 

که به نظر می رسد نصف مشکل شما همین عدم استراحت است.
ماه آبان

حرفی  هر  و  دهید  انجام  کاری  هر  که  کنید  می  احساس  امروز 
را  حقیقتی  دارید  ترسید.دوست  می  بنابراین  است  اشتباه  بگویید 
بیان کنید اما آن قدرها هم که فکر می کنید راحت نیست.پیامد 
آن حتماً ناراحتی پیش می آید اما فکر می کنید گفتن این حقیقت 

ضروری است.
ماه آذر

امروز ستاره ها این فرصت را به شما مي دهند که عمیقاً به احساس 
خود و دیگران دست یابید. ولي امروز بنفع تان است که خیلي به 
دیگران اعتماد نکنید. شما دوست دارید که خوبي درون دیگران را 
تان  پیغامهاي متضادي مي گیرید که گیج  از دیگران  پیدا کنید. 
اعتماد  امروز زماني نیست که به قضاوت خود  .بهرحال  مي نماید 
کنید، پس هیچ نوع تعهد احساسي یا مالي، با هیچکس در حال 

حاضر نبندید.
ماه دی

با یک شخص خاص مشکل پیدا مي کنید. اگر سعي کنید آن را 
نیز پشیمان  بگیرید، متوجه مي شوید که آن فرد خودش  نادیده 
مي شود و تقاضاي شروع مجدد دوستي را از شما مي کند و شما 

نیز متعجب مي شوید.
ماه بهمن

در محل کار مراقب باشید زیرا به نظر می رسد شخصی گرفتاری 
تا جایی که می  را  زندگی دیگران  دارد که  و تصمیم  دارد  فکری 
تر  تان سختر و کسل کننده  برنامه  تواند مشکل کند.هر چه قدر 
باشد بیشتر به آزادی تمایل خواهید داشت.بنابراین سعی کنید به 
روشهای مثبت این کار را انجام دهید تا همه چیز به یکباره از بین 

نرود.
 ماه اسفند

پی می برید که آن یک روش همکاری همکاران است.)) بلکه روی 
تمام کسانی که در یک فهرست اجتماعی هستند به نظر می رسد((

کار  وقفه  بی  هرگونه خسارتی  بدون  توانید  می  گاهی شما  خوب 
کنید این طور نیست؟

۳
فال روز 

بیان  با  کرونا  با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
اینکه اکنون مجددا بر روی شاخه باالرونده بیماری 
هستیم و به نظر می رسد که این وضعیت، آغاز یک 
پروتکل های  رعایت  آنجایی  از  باشد،  گفت:  پیک 
افراد  تعداد  است  ممکن  یافته،  کاهش  بهداشتی 
زیادی درگیر بیماری شوند و وقتی جمعیت باالیی 
درگیر بیماری شود، مطمئنا عوارض و مرگ ومیر و 

بستری در آی سی یو بیشتر می شود.
دکتر طبرسی، درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: 
حدود یک هفته است که مجددا موارد سرپایی مان 
افزایش یافته که افزایش چشمگیری هم هست و به 
نظر می رسد که آغاز یک موج جدید دارد در کشور 

اتفاق می افتد. حال باید صبر کنیم که یک هفته تا 
۱۰ روز دیگر بگذرد تا درباره ارتفاع این موج و شدت 

آن بتوانیم اظهارنظر کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رعایت پروتکل های 
بهداشتی اهمیت دارد، گفت: در شرایط فعلی رعایت 
ماسک  از  استفاده  ویژه  به  بهداشتی  پروتکل های 
افرادی  همچنین  است.  مهم  بسته  فضاهای  در 
هرچه  نکردند،  تکمیل  را  واکسیناسیون شان  که 
مرگ ومیر  تا  کنند  تزریق  را  واکسن شان  زودتر 
به  باتوجه  حاضر  حال  در  نیابد.  افزایش  بستری  و 
اینکه روند بیماری چند ماهی خوب بود، متاسفانه 
برخی مردم  و  یافته است  پروتکل ها کاهش  رعایت 
اما  است،  شده  تمام  کرونا  که  کردند  نتیجه گیری 
اخیر  هفته  یک  در  که  شواهدی  به  باتوجه  اکنون 

شاهد بودیم، بیماری متاسفانه رو به افزایش است.
وی درباره حال عمومی بیماران سرپایی کرونا، گفت: 
 در حال حاضر افراد با عالئم سرماخوردگی مراجعه 

هم  بستری  موارد  که  است  درست  البته  می کنند. 
افزایش یافته است، اما افزایش بستری به اندازه موارد 
سرپایی بیماری نبوده است. با این حال اگر بیماری 
بیماری های زمینه ای  افرادی که  تدریج  به  بچرخد، 
دارند، به کرونا مبتال می شوند و آنها بستری خواهند 
شد و ممکن است دچار مرگ ومیر هم شوند. اکنون 
عالئم بیماران سرپایی کرونا به صورت سرماخوردگی 
افراد  و  بچرخد  جامعه  در  بیماری  اگر  اما  است، 
بیشتری مبتال شوند، برخی از مبتالیان هم نیاز به 

بستری در بخش و حتی آی سی یو پیدا می کنند.
ردپای زیرسویه های اُمیکرون در افزایش موارد کرونا

افزایش  این  می رسد  نظر  به  اینکه  بیان  با  طبرسی 
 BA۵ و BA4 ناشی از زیرسویه های اُمیکرون یعنی
و سایر کشورها  اروپایی  در کشورهای  باشد، گفت: 
بیماری  شدن  شعله ور  به  منجر  سویه  دو  این  هم 
شدند که ما هم به تبع ممکن است گرفتار شویم. 
به نظر می رسد که این افزایش بیماران سرپایی دو 

تا سه هفته دیگر تاثیرش را بر روی مرگ و بستری 
رعایت  جدی  توصیه  حاضر  حال  در  دهد.  نشان 
سوی  از  واکسن  تزریق  و  بهداشتی  پروتکل های 
کسانی است که واکسن تزریق نکرده اند. زیرا واکسن 
می گیرد.  را  بیماری  شدت  و  عوارض  جلوی  واقعا 
اینکه بیماری در حد یک سرماخوردگی باشد، قابل 
باشد بستری و مرگ هم  اگر قرار  اما  تحمل است، 

افزایش یابد، قابل تحمل نخواهد بود.
توصیه ها  باید  فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  وی 
یادآور  دز  تزریق  درباره  شود،  سخت تر  و  سفت 
واکسن کرونا برای همه مردم در سال جاری، گفت: 
است  این  جامعه  در  بیماری  افزایش  علل  از  یکی 
که به تدریج ایمنی جامعه در حال کاهش است و 
افراد مستعد ابتال افزایش یافتند. بنابراین اگر واکسن 
تزریق کنیم، احتماال از بسیاری از موارد پیشگیری 
می کند. این موضوع بویژه در افراد مسن و افرادی که 

بیماری های زمینه ای دارند، صدق می کند. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

 گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم سيد روح اهلل موسوي 
تا ابد منتظر آمدنش خواهم ماند

  اردوي ملي افغانستان
س��ال 1380با هم ازدواج كرديم و  آن زمان 
من 15سال داشتم. س��يد روح اهلل سنگ كار 
ماهري ب��ود و همواره در پ��ي رزق حالل. در 
سال 1384سيد احس��ان اولين فرزندمان به 
دنيا آمد.  سيد روح اهلل سال 1390براي ديدار 
با فاميل به افغانستان رفت و اين سفر فرصتي 
شد تا به عضويت اردوي ملي افغانستان درآيد. 
تعليمات نظامي و آموزش هاي نظامي را خيلي 
خوب ي��اد گرفت و به ايران بازگش��ت. همان 
زمان بود ك��ه زمزمه هاي درگي��ري داعش و 
تروريس��ت هاي ملحد در عراق و س��وريه به 
گوش مي رس��يد. وقتي از آنجا آمد، گفت من 

مي خواهم به سوريه بروم. 
 اعزام به سوريه 

ابتدا تصور مي ك��ردم ك��ه صحبت هايش از 
رفتن يك شوخي است. پش��ت خط تلفن از 
من پرسيد شما راضي هستيد من براي دفاع از 
اهل بيت)ع( به سوريه بروم؟ من هم گفتم بله 
راضي ام. دوباره پرسيد تو اجازه مي دهي؟ من 
گفتم بله برو. گويي گوشي را روي بلندگو زده و 
مسئول اعزام هم صحبت هاي من را مي شنود. 
بعد به ايش��ان گفته بود خودت��ان ديديد كه 
همسرم هم به اعزام من راضي است. در نهايت 
پنجم شهريور ماه س��ال 1392رفت. سيده 
الهام فرزند ديگر من آن زمان تنها چهار سال 
داشت كه پدرش راهي ميدان جهاد و نبرد با 

تكفيري ها شد. 
 بادمجان بم 

من درك صحيحي از شهادت نداشتم و هرگز 
گمان نمي كردم كه يك روزي خبر ش��هادت 
ايشان را بشنوم. دوستان و همرزمانش همواره 
از شجاعت و دليري او برايم صحبت مي كنند. 
سيد روح اهلل اهل عمل بود.  رفت و تقريباً 40 روز 
آنجا بود. هر روز زنگ مي زد و حال من و بچه ها را 
مي پرسيد. تا اينكه چند روزي تماسي نداشت. 
من خيلي نگران شدم. يك روز از خط ايرانسلش 
تماس گرفت. با تعجب پرس��يدم:مگر آمدي 
ايران. گفت: بله. گفتم: تو مرخصي ات تمام نشده 
چه جوري آمدي، حالت خوب است؟ خنديد و 
گفت: دارم حرف مي زنم، معلوم است كه حالم 
خوب است. گريه كردم و گفتم: بگو چي شده 
است؟ باز خنديد و گفت: بادمجان بم افت ندارد. 
يك كم زخمي شدم، چيزي نيست حالم خوب 
است. االن تهران هستم، بيمارستان چند روز 
ديگر مي آيم و به من دلداري داد.  به ايشان گفتم 
من براي ديدار شما به تهران مي آيم اما ايشان 
اجازه ن��داد و گفت با بچه ها اذيت مي ش��ويد. 
همسرم بعد از چند روز آمد با بدني مجروح  تمام 

بدنش زخم داشت. 
 شال سياه عزا

سيد كاًل عوض شده بود. اخالقش، رفتارش، 
حرف هايش و همه چيز. هم��ه حرف هايش 
از ش��هدا و از جانبازان فاطميون بود. از حرم 
بي بي مي گفت كه چقدر غريب است. دلش پر 
مي زد براي بي بي و براي رزمندگان مدافع كه 
از همه چيزشان گذشتند، براي دفاع از عقيله 

بني هاشم.  ايشان دائم مي گفت بايد برگردم 
بروم، ديرشده اس��ت. گفتم: بس است ديگر 
تو آنچه بر عهده داشتي انجا م دادي. يك بار 
رفتي و از زخم هايت خون مي آيد. كاًل 25 روز 
مانده بود كه دوباره رفت. از سوريه برايم يك 
شال سياه آورده بود. گفتم: من سياه دوست 
ندارم چرا رنگي ديگر نگرفتي. گفت: خواستم 
زحمت خريد شال سياه را به شما ندهم. همين 
را سرت كن. اما دلش به رفتن بود تا ماندن براي 
همين دوباره راهي شد. بعد از شهادتش بود كه 

بسياري از حرف هايش را فهميدم. 
 پيمان شهيد شد

آخرين بار كه با هم حرف زديم، صدايش خيلي 
گرفته بود. گفتم: س��رماخورده اي؟ گفت: نه 
عزيز خيلي خسته ام خيلي خوابم مي آيد. دلم 
يك خواب س��ير مي خواهد. بعد از آن تماس 
كه آخرين تماس��مان ش��د، هرچه زنگ زدم 
گوشي اش خاموش بود. 15روز من نه خواب 
داشتم و نه خوراك. بعد از آن به هر كسي كه 
مي توانستم زنگ زدم. اما به من مي گفتند رفته 
است مأموريت. حالش خوب است اما به ايشان 
دسترسي نداريم. گذش��ت تا اينكه به پدرش 
خبر دادند كه س��يدپيمان شهيد شده است، 
پيمان نام جهادي ايش��ان بود.  م��ا اصفهان 
زندگي مي كرديم. پدرش قم زندگي مي كرد. 
مادرم به من گفت دايي ات مريض شده است 
بايد برويم قم. آمدم قم ديدم به در و ديوار خانه 
پارچه س��ياه زده اند، ق��رآن مي خوانند، آنجا 
فهميدم كه همسرم ش��هيد شده است. ديگر 

حال خودم را نفهميدم. 
 هميشه منتظرم 

با شنيدن خبر شهادتش حالم بد شد و من را به 
بيمارستان بردند. از آنها خواستم كه همسرم 
را ببينم اما در پاسخم گفتند پيكري نيست. 
داعش بعد از شهادت، پيكر ايشان را با خودش 
برده است. امروز سه سال از آخرين باري كه از 
هم خداحافظي كرديم مي گذرد، اما هنوز به 
خانه بازنگشته است. او رفت تا براي هميشه 
پاسداري از عمه اش را بر عهده بگيرد. هميشه 
مي گفت: من ت��و و بچه ها را ب��ه زيارت حرم 
حضرت رقيه )س(  مي آورم. قول مي دهم و به 
قولش هم عمل كرد. همسرم در تاريخ 9دي 
ماه س��ال 1392 در پنج راهي غوطه شرقي 
حلب به شهات رسيد. بعد از شهادت، داعشي ها 
پيكر پنج تن از شهدا را با خودشان بردند و پيكر 
همسر من هم يكي از آنها بود. اما من همچنان 

منتظر آمدنش هستم و خواهم بود. 

  مبينا شانلو
مقاوم�ت رزمن�دگان فاطمي�ون و جبه�ه مقاوم�ت اس�امي از آموزه ه�اي ق�رآن و 
اهل بيت اله�ام مي گيرد. اين جريان مقاومت امروز با ش�كوه و بالندگ�ي هر روز جبهه 
جديدي را فتح  و دش�من در برابر او احس�اس ضعف مي کند. ياد ش�هيدان توس�لي، 
بخش�ي و ي�اران و رزمن�دگان دالور فاطميون بخير ک�ه با اله�ام گرفتن از ق�رآن به  
س�وي س�وريه هجرت کردن�د و در راه خ�دا جنگيدند؛ جه�ادي که با ش�هادت رقم 
خورد. اما تاريخ ايث�ار هرگز گريه ه�اي مادران ش�هداي گمنام فاطمي�ون و ناله هاي 
خواهران و همس�ران آنه�ا را از ياد نخواه�د برد. آنچ�ه در پي مي آيد روايتي اس�ت 
از هاجر حس�ني همسر ش�هيد مدافع حرم لش�كر فاطميون س�يدروح اهلل موسوي. 

 صغري خيل فرهنگ
زندگي بعضي از آدم ها پر از اتفاقات عجيب 
و نادر اس�ت، پر از جهد و جه�اد و تاش در 
راه خدا. شهيد سليم ساالري با نام جهادي 
»امير افتخاري« از همين آدم هاس�ت؛ يک 
تبعه افغانستاني که مدتي با خانواده اش در 
عراق زندگي مي کنند و به دليل فعاليت هاي 
سياسي شان توسط بعثي ها به ايران تبعيد 
مي شوند. سليم سال بعد از حضور در ايران 
در جبهه هاي جن�گ عليه همي�ن بعثي ها 
ش�رکت مي کند و به مقام جانبازي نيز نائل 
مي آيد. او هي�چ وقت رخ رزم خ�ود را کنار 
نمي گ�ذارد و در اتفاق�ات ديگ�ري چ�ون 
جنگ در بوس�ني و. . . نيز ت�اش مي کند تا 
اعزام ش�ود. هرچن�د موفق نمي ش�ود، اما 
نهايتا در موسوم دفاع از حريم اهل بيت باز 
اسلحه به دست مي گيرد و اين بار با نام يک 
رزمنده فاطمي به شهادت مي رسد. ماحصل 
همكامي ما با زهرا اميني همس�ر ش�هيد 
مدافع حرم سليم ساالري را پيش رو داريد. 

خانم اميني کم�ي از خانواده ش�هيد 
برايم�ان بگويي�د. چه عامل�ي باعث 

تبعيدشان از نجف به ايران شد؟
من و س��ليم در خانواده اي بسيار مذهبي و در 
جمعي روحاني تربيت شديم و پرورش يافتيم. 
خانواده ما ب��راي تحصي��ل دروس حوزوي به 
نجف اش��رف مهاجرت كرده بودن��د. اما ما در 
سال 1355 اواخر حكومت شاهنشايي به ايران 
مهاجرت كرديم و خانواده همسرم نيز با توجه 
به آزار و اذيت رژيم بعث در س��ال 1358 قبل 
از جنگ تحميلي مجبور به مهاجرت به ايران 
شدند. خانواده ايش��ان با توجه به روشنگري و 
فعاليت هاي سياسي شان بارها مورد شكنجه و 
حتي حبس قرار گرفته بودند. از اين رو به ايران 

آمدند تا در امنيت باشند. 
گويا همسرتان در دوران دفاع مقدس 

حضور داشته است؟
بله، همس��رم متولد 1345بود. وقتي به ايران 
آمد با وجود س��ن و س��ال كم��ش راهي دفاع 
از اس��الم و جبهه ه��اي جنگ تحميلي ش��د. 
آن زمان 16س��ال داشت. سه س��ال در كارزار 
جنگي��د و بي هيچ توقع��ي در جبهه ها حضور 
يافت تا در نهايت با افتخ��ار به درجه جانبازي 
رس��يد. اميرافتخاري نام جهادي همسرم در 
روزهاي جهادش در دفاع مق��دس بود. بعد از 
آن در جبهه فرهنگي و همراه ستاد پشتيباني 
و نيروهاي بسيج همسنگر شد. من از بسياري 
از فعاليت هاي ايشان در دوران جنگ و پس از 
آن بي اطالع هستم چرا كه اين حضور مربوط به 
قبل از ازدواج ما بود. البته از آنجايي كه در زمان 
حضور ايشان در جنگ هنوز لشكر بدر تشكيل 
نشده بود، همسرم با حزب دعوه عراق همكاري 
داشت كه متشكل از نيرو هاي عراقي ضد رژيم 
بعث بودند. نيروهاي اين حزب زير نظر س��پاه 

پاسداران فعاليت مي كردند. 
اولين آش�نايي ش�ما و ش�هيد چطور 

رقم خورد؟
دايي من و برادرم با ايش��ان ارتباط دوس��تانه 
داشتند و با توجه به شناختي كه بين خانواده ها 
وجود داشت، به خواس��تگاري من آمدند. آن 
زمان ايشان سرپرس��ت فني كارخانه بود. من 
و همس��رم در 26 دي ماه س��ال 1373 با هم 

ازدواج كرديم. 
خانم امين�ي مي دانس�تيد با کس�ي 
زندگ�ي مي کني�د ک�ه ي�ک رزمنده 

خستگي ناپذير است؟
بله مي دانستم. وقتي با هم صحبت كرديم يك 
پيش زمينه اي از فعاليت ه��ا و مجاهدت هاي 
ايشان داشتم. مي دانس��تم همسرم يك فعال 
انقالبي و يك مجاهد خستگي ناپذير است كه 
در س��ال 1372براي اعزام و شركت در جنگ 
بوسني و كمك به مس��لمانان بوسني هم ثبت 
نام كرد ام��ا موفق به اعزام نش��د. به رغم اينكه 
س��ال ازدواج ما خبري از جن��گ و جبهه نبود 
اما من مي دانستم كه با يك انساني كه دائم در 
تب وتاب جهاد اس��ت همراه مي شوم. انديشه 
و تفكرات خ��ود من هم چن��دان از اين فضاها 

دور نبود. 
از ايشان فرزندي هم داريد؟

حاصل زندگي 21س��اله من با همس��رم س��ه 
فرزند به نام هاي ش��هاب الدين ساالري متولد 
1388، دخترم ليال متولد 1375و سلما متولد 

1378است. 
اولي�ن ب�اري ک�ه ح�رف از رفت�ن و 
دفاع از حرم ش�دن به مي�ان آمد چه 

عكس العملي داشتيد؟
م��ن دورادور ب��ا توج��ه ب��ه كنجكاوي ه��ا و 
پيگيري هاي همسرم متوجه اوضاع منطقه شده 
بودم. سليم هميشه اخبار را پيگيري مي كرد و 
به مباحث مربوط به داعش و تروريست ها توجه 
نش��ان مي داد. عجيب پيگير مس��ائل منطقه 
و اخبار بود. وقتي خبر تهديدها را مي ش��نيد 
بيقرار رفتن مي ش��د. وقتي از ح��ال و هوايش 
هم مي پرسيدم ريز به ريز جزئيات را در منطقه 
برايم ش��رح مي داد. اما من اصاًل فكرش را هم 

نمي كردم كه بخواهد برود. 
ابتدا مخالفت كردم و گفتم از كجا معلوم است 
كه اين جنگ بحق باشد. ايشان به من گفتند 
كه تروريس��ت ها تا 700متري حرم رسيده 
بودند اگر رزمندگان مدافع حرم نبودند خدا 
مي داند چه اتفاقي براي حرم مي افتاد. خوب 
به ياد دارم خبر هتك حرمت به مزار حجر بن 
عدي او را بسيار ناراحت كرده بود. اما من تمام 
تالش خود را مي كردم ت��ا ذهنش را از وقايع 
دور نگه دارم. وقتي پاي تلويزيون مي نشست 
و اخبار را رص��د مي كرد كان��ال تلويزيون را 

عوض مي كردم. 
نهايتاً چطور راهي شد؟

هميش��ه با خودم مي گفتم كس��ي كه سال ها 
پيش در جه��اد بوده و طعم مجاه��دت در راه 
اس��الم را خريده و جانباز شده اس��ت، باز هم 
حس جهاد و مدافع ش��دن در وجودش بيدار 
خواهد شد و راهي اش مي كند. بنابراين خيلي 
هراس داشتم. اما س��ليم با اراده خالصي كه در 
وجودش داشت ابتدا در مورد شبهات موجود 
در حقانيت اين جنگ تحقي��ق كرد. آن زمان 
مثل امروز نبود كه م��ردم در جريان امور قرار 
بگيرند و لزوم حضور در جبهه مقاومت اسالمي 
برايش��ان تبيين شده باش��د. البته امروز هم با 
حرف ها و حديث و كنايه هايش��ان دل ها را به 
درد مي آورند اما آن زمان شرايط سخت تر بود. 
به هرحال ايش��ان بعد از تفحص و تحقيق عزم 
خودش را جزم كرد. برايش مهم بود كه در كدام 

جبهه قدم مي گذارد. 
م��ن مخالفت ك��ردم و راضي نبودم. ش��رايط 
زندگي مان يكي از داليلش ب��ود. گفتم بروي، 
من با سه بچه قد و نيم قد چه كنم؟ ما خودمان 
مهاجريم و شما دوباره مي خواهي مهاجرت كني 
براي جنگ؟ اما سليم با آرامش خاصي گفت: 
خب من نروم آن ديگري هم نرود، آن يكي هم 
نمي رود. پس چه كسي قرار است رزمنده اين 

جبهه باشد و از اسالم دفاع كند. آنقدر گفت كه 
من هم راضي شدم به رفتنش. 

 چند بار اعزام شدند؟
سليم چهار مرتبه به منطقه اعزام شد و آخرين 
بار كه مي خواس��ت برود من معترض ش��دم و 
گفتم تو بارها رفته اي بمان. گفت اين آخرين 
مرتبه است. گويي خودش مي دانست كه اين 
رفتن را ديگر بازگشتي نيست. در مراحل قبل 
بارها مجروح شده بود و بعد از درمان و بهبودي 

مجدداً اعزام مي شد. 
آخرين اعزامش مربوط مي ش��د به عيد س��ال 
1394. بعد از سيزده بدر حال و هوايش عجيب 
ش��ده بود. چندروزي در گ��وش بچه ها زمزمه 
مي كرد براي رفتن اما بعد خودش علني گفت 
كه ب��روم و من گفتم نه اما ق��ول داد كه مرتبه 
آخرش باشد و رفت. در نهايت جانباز سال هاي 
دفاع مقدس در 31 فروردين ماه سال 1394در 
عمليات بصر الحرير به آرزوي هميشگي اش كه 

شهادت در راه اسالم بود دست يافت. 
ش�نيده ايم که شهيد س�االري مدتي 

مفقود االثر بودند؟
بله، همس��رم 10 ماه تمام مفقود االثر بود و در 
اين 10 ماه ش��نيدن خبر هاي ضد و نقيض كه 
گاهي خبر از اس��ارت، مجروحيت و شهادتش 
مي داد ما را نگران و ناراح��ت مي كرد. يك بار 
گفتند اسير ش��ده يك بار گفتند شهيد است 

و پيكر جايي اس��ت كه نمي توانيم برگردانيم 
و. . . حرف ها و احاديثي ك��ه ذهنمان را درگير 
خودش مي كرد. با هر بار شنيدن صداي تلفن 
ما مي مرديم و زنده مي شديم. بعد از 10 ماه از ما 
آزمايش دي ان اي گرفتند و گفتند بعد از انجام 
مبادله با طرف تروريس��تي توانس��ته اند پيكر 
شهدا را برگردانند. بعد از اعالم نتيجه آزمايش 
رابط س��پاه به ما خب��ر داد كه پيكر همس��رم 
شناسايي شده است. 18 دي ماه 1394 بود كه 
پيكر همسرم در نهايت بعد از 10ماه به آغوش 

گرم خانواده اش بازگشت. 
10 ماه از حال ايش�ان بي اطاع بوديد. 

قطعاً شرايط سختي را سپري کرديد. 
بله دقيقاً، شرايط خيلي سختي بود اما به نظرم 
آن روزها و آن ش��رايط به خواس��ت خدا بود. 
مي دانستم كه هيچ كار خدا بي حكمت نيست. 
آنقدر من و بچه ها به شهيد وابسته بوديم كه اگر 
يكباره خبر شهادتش را مي شنيديم قطعاً از پاي 
در مي آمديم اما همين انتظار 10ماهه و شنيدن 
خبر اسارت و جانبازي يا شهادتش گويي ما را 

براي شنيدن خبر شهادتش آماده كرد. 
خانم اميني به عن�وان يكي از خانواده 
ش�هداي مدافع حرم قاعدتًا طعم تلخ 
حرف ها و کنايه ه�اي افراد ن�اآگاه را 

چشيده ايد؟
ما خانواده شهداي مدافع حرم فاطميون از اين 
حرف ها بسيار شنيده ايم. اما همه اين صحبت ها 
را از ياد مي بريم. گاهي وقت ه��ا ابتدا خودم را 
معرفي نمي كنم كه همسر شهيد مدافع حرم 
هس��تم. اما در مورد اين مباحث هر كسي ديد 
و نظر خ��ودش را دارد. نظري ك��ه اميدوارم با 
آگاهي و درايت همراه باش��د. هر كسي از ظن 
خود حرف مي زند و اميدوارم همه آنها از روي 
اعتقاداتشان باشد. بسياري از بستگان جريان 
رفتن ايشان را به سوريه نمي دانستند و بعد هم 
كه خبر شهادت ايشان را شنيدند، بسيار شوكه 
شدند و دائم مي پرسيدند چطور شد كه سليم 
بچه هايش را با وجود اين همه وابستگي و تعلق 
خاطر رها كرد و رفت. فاميل هاي خودش وقتي 
فهميدن تعجب مي كردند كه چطور امير با اين 

وابستگي به زن و فرزندانش، بچه ها را رها كرده 
و از زنش دل كنده و رفته است. 

مراسم شهيد بعد از بازگشت پيكرش 
برگزار شد؟

وقتي پيكر همس��رم شناسايي ش��د، مراسم 
خيلي خوب و با ش��كوهي براي ايشان برگزار 
ش��د. با اينكه اطالع رس��اني چنداني هم براي 
مراسم ايشان نش��ده بود اما مردم شهيد پرور 
با حضورش��ان ما را بهت زده كرده بودند و من 
نمي دانستم همسرم آنقدر شناخته شده باشد. 
در حقيقت برگزاركننده اصلي مراسم خود مردم 
بودند. همسرم در جوار همرزمان شهيدش در 

بهشت معصومه )س( آرام گرفت. 
بچه ها و يادگاران ش�هيد اين روزها را 
چگونه مي گذرانند. چه برنامه اي براي 

آنها داريد؟
يك وقت هايي مي شود كه بچه ها من را دلداري 
مي دهند. از بچه ها خواس��ته ام كه درسش��ان 
را بخوانن��د و ادامه دهنده راه پدر شهيدش��ان 
باشند. بعد از شهادت سليم ما سعادت داشتيم 
تا به زيارت عمه س��ادات برويم. وقتي كه وارد 
حرم بي بي ش��دم، بس��يار افتخار كردم. آنقدر 
اين سفر روحاني و معنوي بود كه اصاًل تصورش 
را هم نمي كردم بر اي من و بچه ها آنقدر مفيد 
باش��د. آنجا كه مي روي گوي��ي حادثه كربال و 
عاشورا برايت مرور مي شود. غربت شهدا را حس 
مي كني و به تنها چيزي كه مي انديش��ي لزوم 
حضور رزمندگان مدافع حرم است. امروز هزاران 
نفر از اتباع افغانستاني به عنوان رزمنده و مدافع 
در جبهه هاي حق عليه باطل مي جنگند. درك 
آنها از غربت حضرت زينب)س( دليلي بر اين 
شد تا راهي شوند و به جبهه مقاومت اسالمي 
بپيوندند. مهماناني كه ح��ق صاحبخانه را به 
خوبي ادا كردند. حاال ديگر عشق به اهل بيت 
)ع( و بي بي زينب)س(، ما را به مبدأ مشتركي 
رسانده اس��ت كه ديگر حس نمي كنيم آنها از 
ما بيگانه اند. لش��كر فاطميون را جهادي ترين 
نيرو هاي رزمنده حاضر در ميدان رزم مي نامند 
كه  جان خودشان را در راه دفاع از كشور، ملت، 

دين و انقالب اسالمي فدا كردند.

گفت وگوي »جوان« با زهرا اميني، همسر شهيد مدافع حرم لشكر فاطميون »سليم ساالري« 

جانباز دفاع مقدس شهيد مدافع حرم شد
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کشف ۷44 تن کاالی احتکاری
 دستگیری 6۳۷ متهم

کشف  از  فراجا  اقتصادی  امنیت  پلیس  امین  قرارگاه  فرمانده 
احتکار شده و دستگیری ۶۳۷ متهم  اساسی  ۷44 تن کاالی 

طی هفته گذشته در کشور خبر داد.
ایسنا، سردار غالمرضا رضائیان در تشریح جزئیات  به گزارش 
این خبر اظهارکرد: با عنایت به اینکه سوداگران اقتصادی برای 
دستیابی به سودهای کالن اقدام به احتکار و خودداری از عرضه 
اقالم و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم می کنند، تشدید اجرای 
طرح های مقابله با قاچاق، احتکار و اخالل در تولید و توزیع 
جدی  صورت  به  کشور  در  محور  معیشت  و  اساسی  کاالهای 

ادامه دارد.
های  فعالیت  روند  از  میدانی  های  بررسی  به  اشاره  با  وی 
معیشت  و  اساسی  کاالهای  تقاضا  و  عرضه  نظام  و  اقتصادی 
محور در کشور افزود: کارآگاهان این پلیس با تشکیل۳ هزار و 
9۷9 گروه مشترک در هفته گذشته از ۵ هزار و ۷۵4 مرکز و 
انبار نگهداری و توزیع اقالم و کاالهای اساسی بازدید و بازرسی 

کردند.
تصریح  فراجا  اقتصادی  امنیت  پلیس  امین  قرارگاه  فرمانده 
کرد: در این مدت کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات 
تخصصی پلیسی، محل دپو و احتکار کاالهای اساسی و ضروری 
را شناسایی و در بازدید و بازرسی از آن ها ۷44 تن انواع کاالی 
اساسی از قبیل برنج، گندم و آرد، روغن خوراکی، انواع لوازم 

خانگی و ۲۰۵ تن مواد اولیه پتروشیمی و ... را کشف کردند.
اینکه  به  اشاره  با  رضائیان  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کارشناسان در برآوردهای اولیه ارزش اقالم و کاالهای مکشوفه 
این  در  کرد:  تصریح  اند،  کرده  برآورد  ریال  میلیارد  را ۲۱۱۶ 
خصوص ۲۸4 دستگاه خودرو توقیف، ۶۰ باب اماکن مرتبط با 
این امر پلمب و ۶۳۷ متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده 
به مراجع قضائی معرفی و خودروها  قانونی  برای سیر مراحل 

روانه پارکینگ شدند.

پلیس فتا خبر داد:
پایان کار کالهبردار 2۷9 میلیارد تومانی

 رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری 
کشور حدود ۲۷9  سراسر  در  شاکی  از ۶۰۰  که  فردی 

میلیارد تومان کالهبرداری کرده بود، خبر داد.
این  اعالم  با  شنبه  سه  روز  سلیمانی  حشمت  سرهنگ 
خبر اظهارکرد: مأموران این پلیس در پی دریافت چندین 
مجازی،  فضای  طریق  از  کالهبرداری  درباره  شکایت 
موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

متهم  که  شد  مشخص  الزم  بررسی های  در  افزود:  وی 
یا متهمان ضمن ایجاد و راه اندازی یک سایت جعلی و 
چندین درگاه بانکی و تبلیغ انواع گوشی های تلفن همراه 
کاالهای دیگر در این سایت، پس از مدتی اعتماد سازی 
از شهروندان و به ویژه عمده فروشان تلفن همراه، از آنان 
سفارش گرفته ولی به آن ها کاالیی تحویل نمی دادند و از 

این طریق اقدام به اغفال هموطنان می کردند.
این مقام انتظامی گفت: با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی 
این  متهم  خصوص  این  در  پلیس،  این  مأموران  توسط 
دریافت  از  پس  ساعت   4۸ از  کمتر  و  شناسایی  پرونده 

اولین شکایت در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
به  تحقیقات  در  متهم  اینکه  بیان  با  سلیمانی  سرهنگ 
جرم ارتکابی اقرار کرد، افزود: در این خصوص تا کنون 
برآورد  و  شده  شناسایی  کشور  سراسر  در  شاکی   ۶۰۰
شهروندان، حدود ۲۷9  از  متهم  این  کالهبرداری  اولیه 
از  فارس  استان  فتا  پلیس  رئیس  است.  تومان  میلیارد 
شهروندان خواست که هشدارهای پلیس را جدی گرفته 
و در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای 
آدرس  به  فتا  پلیس  سایت  طریق  از  را  مراتب  مجازی، 
فوریت سایبری  مرکز  www.Cyberpolice.ir بخش 

اطالع رسانی کنند.

خبر
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کرونا دوباره در کشور اوج گرفت و باعث 
شد تا آمار روزانه بیماران جدید، مجددا 
4 رقمی شود. در واقع می توان گفت که 

کرونا از خواب بهاری بیدار شده است.
 چند هفته ای بود که آمار کرونا در کشور 
روند نزولی داشت و حتی روزهای بدون 

فوتی هم در یک ماه گذشته تجربه شد.
رعایت  تا  باعث شد  ارقام،  و  آمار  همین 
از  خود  حد  پایین ترین  به  پروتکل ها 
کشور  در  کرونا  پاندمی  شروع  ابتدای 
در  می شود  گفته  که  طوری  به  برسد، 
شرایط کنونی، کمتر از ۱۰ درصد جامعه 
همین  در  می کنند.  استفاده  ماسک  از 
حال، رعایت سایر پروتکل ها نیز فراموش 
شده و این احساس به وجود آمده است 

که کرونا تمام شده است.
شاید اظهار نظر برخی از مدیران وزارت 
اینکه کرونا در کشور  بهداشت، مبنی بر 
کنترل شده است، باعث گردیده از وجود 
آمار  که  حالی  در  شویم.  غافل  کرونا 
نباید  که  داد  نشان  ابتالء،  مورد   ۱۰۰۷

این ویروس را دست کم گرفت.
۱۳ خرداد امسال ۶4 بیمار جدید مبتال 
شده  شناسایی  کشور  در   ۱9 کووید  به 
آنها بستری شدند.  نفر  بود که فقط ۱۳ 
این اتفاق بعد از گذشت ۲۸ ماه از شروع 

پاندمی کووید ۱9 در کشور اتفاق افتاد.
اسفند   ۷ بار  آخرین  تاریخ،  این  از  قبل 
9۸، تعداد مبتالیان روزانه کرونا در کشور 

دو رقمی شده بود.
ابتالء  روزانه  آمار   ،9۸ اسفند   ۲۸ در 
 ۱49 نیز  فوتی ها  تعداد  و  مورد   ۱۰4۶

نفر بود.
آمار کرونا در اولین نوروز کرونایی

در اول فروردین ۱۳99، موارد ابتالء 9۶۶ 
و فوتی ها ۱۲۳ نفر بود.

دوم فروردین ۱۳99، موارد ابتالء ۱۰۲۸ 
نفر گزارش شد.

سوم فروردین ۱۳99، موارد ابتالء ۱4۱۱ 
و فوتی ها نیز ۱۳۷ نفر بود.

۲۸ فروردین ۱۳99، آمار روزانه کرونا در 
کشور به ۱499 نفر رسید و فوتی ها نیز 

۸9 مورد گزارش شد.
مقایسه ای که می توان از یک ماه ابتدایی 
روند  که  است  این  داشت،   99 سال 

بیماری صعودی بوده است.
به  آمار  این   ،۱۳99 اردیبهشت   ۳۰ در 
 ۶4 نیز  فوتی  موارد  و  رسید  نفر   ۲۳4۶

نفر بود.
۳۰ خرداد ۱۳99، آمار روزانه ۲۳۲۲ نفر 

و فوتی ها نیز ۱۱۵ مورد اعالم شد.
از این تاریخ به بعد بود که آمار فوتی ها 
به شدت صعودی و نگران کننده شد، به 
 ۲۲9 سال  همان  تیر   ۳۰ در  که  طوری 
مرگ ثبت شد. ضمن اینکه در همان روز، 

آمار ابتالء ۲۶۲۵ مورد بود.
نفر   ۱۱۲ فوتی  موارد   99 مرداد   ۳۰ در 
 ۲۲۰۶ نیز  روزانه  مبتالیان  تعداد  و  بود 

نفر گزارش شد.
شناسایی ۳۰9۷ بیمار در ۳۰ شهریور 99 
و ثبت ۱۸۳ مورد فوتی در همان تاریخ، 
همچنان  بیماری  روند  که  داد  نشان 

صعودی است.
به  مهر 99  روزهای  آخرین  در  آمار  این 
 ۳۱۲ که  طوری  به  بود.  افزایشی  شدت 
مهر   ۲9 در  جدید  بیمار   ۵۶۱۶ و  فوتی 

99 گزارش شد.

روزهای تلخ کرونایی از راه رسید
آمار کرونا در نیمه دوم سال 99 به شدت 
تلخ و سیاه بود، به طوری که در ۳۰ آبان 
آن سال شاهد 4۳۱ فوتی و ۱۲ هزار و 

9۳۱ بیمار جدید بودیم.
در آن روزها به تدریج بر تعداد شهرهای 
قرمز کرونایی افزوده می شد. ضمن اینکه 

هنوز از واکسن خبری نبود.

آغاز دومین نوروز کرونایی در کشور
و  فراز  با  نیز،  کرونایی  نوروز  دومین 
نشیب هایی در موارد ابتالء و فوتی همراه 

بود.
روزانه  آمارهای   ،۱4۰۰ فروردین   ۳۰
وزارت بهداشت نشان می داد که ۲۵ هزار 
و 49۲ بیمار جدید شناسایی شده اند و 

۳9۵ نفر نیز فوت شده اند.
 ،۱4۰۰ اردیبهشت   ۳۰ در  آمار  همین 
جدید  بیمار   ۲۵۰ و  هزار   ۱۱ از  عبارت 

و ۲۰۰ فوتی بود.

مرداد 1400 و آمار تلخ فوتی ها
تدریجی  آغاز  شاهد  تابستان ۱4۰۰،  در 
البته  که  بودیم  کشور  در  واکسیناسیون 
تأمین  زیرا،  می رفت.  پیش  ُکند  خیلی 
واکسن به سختی فراهم می شد. از همین 
رو، در ۳۰ مرداد همان سال، ۳۶ هزار و 
و ۶۸4  شناسایی شد  بیمار جدید   4۱9

مورد فوتی گزارش گردید.
از  بعد  واکسیناسیون  صعودی  سیر 

تغییر دولت
در  تحوالتی که  و  تغییر دولت  دنبال  به 
مسیر تأمین واکسن کرونا صورت گرفت، 
روند واکسیناسیون نیز سیر صعودی پیدا 
کرد و از همین رو، تا ۳۰ شهریور ۱4۰۰، 
۳۲ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۵4۳ نفر دوز 
و ۶4۸  میلیون  و ۱4  کرونا  واکسن  اول 
تزریق  را  دوم  دوز  نیز  نفر   ۸9۱ و  هزار 

کرده بودند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 
نیز تا ۳۰ شهریور ۱4۰۰، به 4۶ میلیون 

و ۸99 هزار و 4۳4 دوز رسید.
در همین حال، آمار کرونا در ۳۰ شهریور 
و  هزار   ۱۷ که  بود  این شکل  به   ۱4۰۰
4۳۳ بیمار جدید مبتال به کووید ۱9 در 
کشور شناسایی شد و ۲۸۶ نفر نیز فوت 

شدند.
روز،   ۵۳ از  پس  اینکه  توجه  قابل  نکته 

مرگ و میر روزانه بیماران کووید ۱9 به 
کمتر از ۳۰۰ نفر رسید.

دنبال  به  و   ،۱4۰۰ زمستان  و  پاییز  در 
ابتالء  موارد  واکسن،  واردات  افزایش 
اسفند   ۳۰ در  که  جایی  تا  شد.  نزولی 
 ۵۲ و  جدید  بیمار   ۱۲۵۶ سال،  همان 

فوتی روزانه ثبت شد.

کرونایی  نوروز  سومین   ،1401 عید 
برای کشور بود.

تلخ  روزهای  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد 
باالی  به  ابتالء  روزانه  موارد  که  کرونایی 
رو  شرایط  بود،  رسیده  نیز  نفر  هزار   ۵۰
به آرامش بود و از همین رو، نوروز ۱4۰۱ 
برای مردم، متفاوت از دو نوروز قبلی بود.

به دنبال پایان سفرهای نوروزی، بیم آن 
صعودی  دوباره  ابتالء  روند  که  می رفت 
آمارها  الی  البه  از  آنچه  اما،  شود. 
 ۳۰ در  که  بود  این  می شد،  استخراج 
فروردین ۱4۰۱، فقط ۱۶۰۷ بیمار جدید 
ثبت شد و تعداد فوتی های همان روز نیز 

۱9 نفر بود.
تعداد  مجدداً  روز،   9۲ گذشت  از  پس 
مرگ و میر روزانه بیماران کووید ۱9 به 

کمتر از ۲۰ نفر رسید.
 ۱۵9 فقط   ،۱4۰۱ اردیبهشت   ۳۰ در 
بیمار و 9 مورد فوتی داشتیم. همچنین، 
و  بیمار   ۱۸۷  ،۱4۰۱ خرداد   ۳۰ در 
کشور  فاصله  این  در  شد.  ثبت  فوتی   4
روزهای بدون ثبت فوتی کرونایی هم به 

خود دید.

کرونا از خواب بهاری بیدار شد
با ورود به تیر ماه ۱4۰۱، به یکباره آمار 
به  کرد،  پیدا  روند صعودی  دوباره  کرونا 
ثبت  شاهد  گذشته  روز  در  که  طوری 

۱۰۰۷ بیمار جدید و ۸ فوتی بودیم.
ماسک ها  برداشتن  با  می رسد  نظر  به 
اوج  سمت  به  پروتکل ها،  رعایت  عدم  و 

کشور  در  کرونا  بیماری  مجدد  گیری 
می تواند  موضوع  این  که  می رویم  پیش 
زنگ خطر و هشداری برای ورود به موج 

هفتم بیماری باشد.
مدیریت  مرکز  رئیس  گویا  محمدمهدی 
بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های 
هنوز  کرونا  که  مطلب  این  عنوان  با 
مرحله  در  ما  گفت:  است،  تهدید  یک 
بودیم.  موفق  بسیار  اولیه  واکسیناسیون 
پوشش های باالی ۸۰ و حتی 9۰ درصد 
در دو نوبت اول داشتیم. در نوبت سوم به 

این موفقیت دست نیافتیم.
واکسیناسیون  که  زمانی  افزود:  وی 
گروه زیر ۱۸ سال را شروع کردیم، ابتدا 
جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال را انتخاب کردیم 
تقریباً  و  رفت  پیش  خوب  بسیار  که 
پوشش  سال   ۱۸ باالی  جمعیت  مانند 
داشتیم. اما متأسفانه در جمعیت ۵ تا ۱۱ 
موفقیت  به  باید  که  طور  آن  هنوز  ساله 
نرسیدیم. امیدواریم بتوانیم این پوشش ها 
از  بعد  برای  باید  ما  زیرا  کنیم.  ایجاد  را 
برنامه ریزی کنیم و هنوز  پاندمی  مرحله 

خیلی راه داریم.

مجوز تزریق همگانی
 دوز چهارم واکسن ابالغ شد

وزارت  بهداشت  معاون  حیدری  کمال 
ملی  ستاد  جلسه  مصوبه  بهداشت 
 ۱4۰۱ تیرماه   4 مورخ  کرونا  مدیریت 
کرونا  یادآور  دوز  تزریق  مجوز  بر  مبنی 
را برای کسانی که ۶ ماه از تزریق نوبت 
قبلی واکسنشان گذشته به دانشگاه های 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
ابالغ کرد. بر این اساس کسانی که از دوز 
دوز  می توانند  می گذرد؛  ماه   ۶ آنها  دوم 
سوم و کسانی که ۶ ماه از دوز سوم آنها 

می گذرد؛ دوز چهارم را تزریق کنند.

کرونا از خواب بهاری بیدار شد

 احتمال آغاز موج جدید 
کرونا در کشور



 هدف اصالحات اقتصادی
 کاهش فاصله طبقاتی است

مهار نقدینگی 
مهار تورم را نوید می دهد

صفحه )4(صفحه )4(

اقدام  مهمترین  امروز  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
دولت، این است که در مسیر عدالت حرکت کند و اصالحات 
اقتصادی و توزیع عادالنه یارانه ها را به همین منظور اجرایی 
کرده است تا با کاهش فاصله طبقاتی، اقشار ضعیف جامعه از 
رفاه بیشتری برخوردار باشند.  سید محمد حسینی در جلسه 

هم اندیشی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با ...

انضباط  با  اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
مالی، امکان افزایش قدرت خرید مردم بدون اجرای سیاست 
های جبرانی وجود دارد،گفت: مهار رشد نقدینگی، مهار تورم 
در اقتصاد کشور را نوید می دهد. محمدرضا پور ابراهیمی، با 
نقدینگی  رشد  نرخ صفر  بر  مبنی  مرکزی  بانک  اعالم  اشاره 

در دولت سیزدهم گفت: مهمترین اَبَر چالش کشور کنترل...
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زندگی مظلومانه مردم 
نشان از ضعف مدیریت است 

هشدارها را جدی بگیرید؛

کرونا از خواب بهاری 
بیدار شد

در کهگیلویه و بویراحمد؛

168میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه

 با پروانه برگ خوار سفید اختصاص یافت 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  سرپرست 
سوی  از  اولیه  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۶۸ گفت: 
طرح  اعتبارات  محل  و  اسالمی  شورای  مجلس 
پروانه  آفت  با  مبارزه  برای  زاگرس  صیانت 
و  کهگیلویه  های  جنگل  در  سفید  برگ خوار 
بویراحمد اختصاص یافت. عباسعلی نوبخت روز 
از جنگل های  بازدید  در  سه شنبه  در حاشیه 
نقاط  و  ها  کانون  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آلوده دچار آفت پروانه برگ خوار سفید در جنگل 
عملیات  و  شده  شناسایی  کشور  زاگرس  های 

مبارزه به این آفت در دست اقدام است...

رئیس جمهور امضای تفاهم نامه ۷ میلیارد 
میدان  در  سرمایه گذاری  برای  دالری 
مشترک نفتی آزادگان را مصداق بسیج توان 
داخلی کشور دانست و اظهار داشت: هدایت 
بهره مندی  تولید،  نقدینگی در مسیر رونق 
از توان فنی و جذب سرمایه گذاری داخلی 
بسیار  پیشرفت کشور  و  اقتصادی  در رشد 

موثر است.
ظهر  از  بعد  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل   
روز سه شنبه در مراسم امضای »تفاهم نامه 
نفتی  مشترک  میدان  یکپارچه  توسعه 
ایران،  نفت  ملی  شرکت  بین  آزادگان« 
تولید  و  اکتشاف  شرکت های  و  بانک ها 
زمینه  در  سرمایه گذاری  و  سرمایه  جذب 
رونق تولید و ایجاد اشتغال را از مهمترین 
گفت:  و  دانست  کشور  امروز  ضرورت های 
اصالحات  اجرای  دالیل  و  اهداف  از  یکی 
جذب  برای  زمینه  کردن  فراهم  اقتصادی 

سرمایه در عرصه تولید است.
رئیس جمهور تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ 
درصدی را نیز در گرو افزایش سرمایه گذاری 
نتیجه  در  امروز  کاری که  افزود:  و  دانست 
هم افزایی و کنار هم قرار گرفتن شرکت های 
بزرگ اقتصادی به عنوان پیشرانان اقتصاد 
میدان  یکپارچه  توسعه  طرح  اجرای  برای 
مشترک نفتی آزادگان انجام شده گام اول 
در ایجاد زمینه های جذب سرمایه در مسیر 

تولید و رشد اقتصادی است.
میدان  به  را  حرکت  این  دوم  گام  رئیسی 
داشت:  اظهار  و  دانست  بانک ها  آمدن 
صاحب نظران اقتصادی اتفاق نظر دارند که 
خلق نقدینگی وقتی مایه نگرانی است که به 
سمت تولید هدایت نشود، ولی اگر افزایش 
بسترهای  تقویت  و  رونق  صرف  نقدینگی 

تولید شود، نگرانی ایجاد نخواهد کرد.
بخش ها  مهمترین  از  یکی  جمهور  رئیس 

برای جذب سرمایه گذاری و رونق تولید...

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به داشته های 
خداوندی کهگیلویه و بویراحمد از جمله آب و منابع 
این  مردم  از  برخی  مظلومانه  زندگی  گفت:  طبیعی 
باقر  محمد  است.  مدیریتی  ضعف  از  نشان  استان 
اداری استان کهگیلویه و  قالیباف در نشست شورای 
بویراحمد با اشاره به بازدید از برخی مناطق این استان 
برای  تحمل  قابل  دیار  این  محرومیت  داشت:  اظهار 
ما نیست و جز ضعف در ما نیست که مردم اینگونه 
مظلومانه زندگی می کنند. وی اجرای عدالت در توزیع 
از  اشتغالزایی  و  زدایی  محرومیت  امکانات،  و  ثروت 

اولویت های دولت و  مجلس عنوان کرد ...

رئیس مجلس شورای اسالمی در یاسوج:

2

2

2 4

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 

پتروشیمی گچساران
 تا پایان امسال 

به بهره برداری می رسد

نماینده کهگیلویه در مجلس عنوان کرد: 

تنها دستاورد 
بوکسیت کهگیلویه

 نابودی جاده ها است

منتظر خارجی ها 
نماندیم

2

2

سهم استان از نفت  و گاز؛

“آتش و دود”

3

رئیس مجلس شورای اسالمی در جریان بازدید از طرح سد 
مخزنی تنگ سرخ بشار، ضمن استماع مشکالت مردم بومی 
منطقه درخصوص تملک اراضی واقع در طرح مذکور، گفت: 
مردم  به  شده  وارد  خسارات  اراضی،  سنجی  ارزش  با  باید 
قیمت  با  باید  ها  زمین  کارشناسی شود. همچنین  و  تعیین 

روز کارشناسی شود.
در  )سه شنبه(  روز  صبح  همراه  هیات  و  قالیباف  محمدباقر 
و  کهگیلویه  استان  در  خود  ستادی  نظارت  برنامه  اولین 
بویراحمد از طرح سد مخزنی تنگ سرخ بشار بازدید به عمل 

آوردند.
بیان مشکالت  برای  مردم  از  ای  عده  قالیباف،  ورود  بدو  در 
خود در خصوص اجرای این طرح در محل حاضر شدند که 

رئیس مجلس به محض اطالع از حضور مردم، در میان آنها 
حاضر شد و از نزدیک ضمن گفت وگو با مردم، مشکالت و 
مردم،  اصلی ترین مشکالت  از  یکی  را شنید که  آنها  مسائل 
به  توجه  با  همچنین  است.  طرح  این  اراضی  تملک  مشکل 
اینکه یکی از اصلی ترین مشکالت مردم بومی موضوع حل 
قالیباف  بود،  طرح  در  واقع شده  اراضی  تملک  بحث  نشدن 
عنوان کرد: قطعاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد و با توجه 
به همراهی رؤسای کمیسیون های انرژی و کشاورزی مجلس 

در این سفر، این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
عملیات  تحت  اراضی  با  باید  اولویت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اراضی،  سنجی  ارزش  با  باید  گفت:  باشد،  طرح  کارگاهی 
شود.  کارشناسی  و  تعیین  مردم  به  شده  وارد  خسارات 

همچنین زمین ها باید با قیمت روز کارشناسی شود، نه اینکه 
نزدیک به ۱۰ سال زمین ها از افراد گرفته شود و ارزشیابی 
با نرخ ۱۰ سال گذشته صورت گیرد. رئیس مجلس شورای 
اولویت در طرح سد مخزنی تنگ سرخ  تاکید کرد:  اسالمی 

بشار، رفع مشکل تملک اراضی مردم است.
مخزنی  سد  جغرافیایی  موضعیت  گزارش،  این  اساس  بر 
کهگیلویه  استان  در  بشار  رودخانه  روی  بر  بشار  تنگ سرخ 
و بویراحمد بوده و دسترسی به موقعیت سد از طریق جاده 
از  یاسوج  کیلومتری   ۳۵ فاصله  در  و  شیراز-یاسوج  قدیمی 

طریق یک رشته جاده آسفالته فرعی امکانپذیر است.
از جمله اهداف این طرح می توان به تامین آب شرب یاسوج 
و روستاهای مسیر، به میزان ۲۰ میلیون مترمکعب در سال، 
تامین آب صنعتی یاسوج به میزان ۱۳.۳ میلیون مترمکعب 
به  دنا  و  بویراحمد  تامین آب کشاورزی شهرستان  در سال، 
میزان ۳۳ میلیون مترمکعب در سال، تامین آب شرب شهر 
آب  تامین  سال،  در  مترمکعب  میلیون   ۵۶ میزان  به  شیراز 
زیست محیطی رودخانه به میزان ۳4.4۵ میلیون مترمکعب 
توجه  با  و سیاحتی  تفریحی  امکانات  فراهم کردن  در سال، 
جلوگیری  و  سیالب  کنترل  و  منطقه  توریستی  جذابیت  به 
از خسارت آن به سازه های موجود در حاشیه رودخانه بشار 

اشاره کرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: روند 
ساخت طرح های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد در حوزه راه، 

مسکن و آبرسانی شتاب می گیرد.
محمد رضایی کوچی روز سه شنبه در بازدید از جاده در حال 
ساخت یاسوج سی سخت اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد 
به لحاظ جاده های روستایی و مواصالتی با مشکالت بسیار 
زیادی مواجه است و دسترسی مردم به مرکز استان و استان 
های مجاور علی رغم اینکه در مسیر شمال _جنوب و شرق 
_ غرب قرار دارند، بسیار سخت است. وی افزود: چهارخطه 
کردن مسیر یاسوج -سی سخت به علت شرایط فنی بسیار 
و  بررسی  عمران  کمیسیون  در  موضوع  این  که  است  کند 

مشکالت آن رفع می شود.
کرد  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیییون  رییس 
کرد: یکی از دالیل اصلی عقب ماندگی کهگیلویه و بویراحمد 

در حوزه راه، کوهستانی و سخت گذربودن این استان است.
سی   - یاسوج  مسیر  کردن  خطه  چهار  کرد:  عنوان  کوچی 
سخت نقش مهمی در جذب گردشگر و رونق گردشگری در 

این شهر توریستی دارد.
سی  شهر  زده  زلزله  مناطق  ساخت  روند  از  بازدید  در  وی 
اقدامات قابل قبولی در این شهر  ابراز داشت: دولت  سخت، 

انجام داده است. رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: 
بانکی و کمک های  افرادی که در زمینه دریافت تسهیالت 
را دریافت  این تسهیالت  تا کنون  و  بالعوض مشکل داشته 
نکرده اند در کمیسیون بررسی و مشکل آنها رفع خواهد شد.
و  کهگیلویه  استان  آشامیدنی  آب  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
درصد  استان ۱۰  این  اینکه  وجود  با  کرد:  عنوان  بویراحمد 
کل بارش های کشور را در اختیار دارد اما بیشتر روستاها و 
تامین آب از  شهرهای آن دچار بحران آب هستند و عمدتاً 

طریق چاه انجام می شود.
کوچی ادامه داد: سدهایی که در استان کهگیلویه و بویراحمد 
تامین آب  به  اما  یا در حال ساخت هستند،  و  احداث شده 

شرب شهرها و روستاها کمک قابل توجهی نکرده است.  
تامین  وی گفت: سد تنگه سرخ یاسوج به دلیل مشکل در 
منابع مالی هنوز به بهره برداری نرسیده که تالش می کنیم با 

تامین آن روند احداث را سرعت دهیم.
کوچی افزود: همچنین سد دهدشت نیز علیرغم کامل بودن 
 ۸۰۰ حدود  به  نیز  آن  ساخت  که  بود  آبرسانی  شبکه  فاقد 
این  به  مجلس  رئیس  سفر  در  که  دارد  نیاز  تومان  میلیارد 
استان مورد بررسی قرار گرفته و در مصوبات سفر نیز بدان 

اشاره خواهد شد.

و  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
یاسوج و تیم  نفری  بویراحمد در خصوص ورزشگاه ۱۵هزار 

فوتبال شهرداری یاسوج توضیحاتی ارائه کرد.
نفری  هزار  ورزشگاه ۱۵  افزود: مشکالت  دهقان”  اهلل  “عین 
استان  مهم  ورزشی  پروژه  دو  یاسوج  ورزش  هتل  و  یاسوج 

کهگیلویه و بویراحمد هستند.
و  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
یاسوج  نفری  هزار   ۱۵ ورزشگاه  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
۱۳۰ ایراد دارد که به همین دلیل تا کنون از شرکت توسعه 

و تجهیز تحویل نگرفته ایم.
 ۳۰ حدود  ایراد،  تعداد  این  رفع  برای  کرد:  تصریح  دهقان 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است و در صورت تامین این میزان 
اعتبار همه مشکالت این ورزشگاه برطرف خواهد شد و آماده 

خدمت به استان و ورزشکاران است.
بویراحمد در  و  استان کهگیلویه  ادامه داد: هتل ورزش  وی 
شهر یاسوج از سال ۸۵ تاکنون حدود ۱۷ سال پیش عملیات 
پیشرفت  درصد   ۶۰ اکنون  هم  و  شده  شروع  آن  اجرایی 
فیزیکی دارد این هتل تاکنون هفت مدیرکل ورزش و جوانان 
به خود دیده است که برای تکمیل و تجهیز آن نیاز به ۲۰ 

میلیارد تومان اعتبار است.
کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
لیگ  در  فوتبال  تیم  داشتن  برای  کرد:  عنوان  بویراحمد  و 

بزرگساالن فوتبال نیاز به حامی مالی و اسپانسر داریم.

قالیباف:
 اولویت در طرح سد مخزنی تنگ سرخ بشار، 

رفع مشکل تملک اراضی مردم است

روند ساخت طرح های عمرانی 
کهگیلویه و بویراحمد شتاب می گیرد

سرپرست ورزش و جوانان استان خبر داد؛

1۳۰ ایراد در ورزشگاه 1۵هزار نفری

شناسه آگهی ؛  1346245       روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره ۰9/ 4۰1

 ، به آدرس یاسوج   – بویراحمد  - نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان کهگیلویه و 
از اداره راه وشهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد  بلوار مطهری، خیابان راهداران، پائین تر 

امور پیمانها
- موضوع مناقصه:خدمات کنتورخوانی،صدورآنی،چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین 

در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد 

پاکات  وبازگشایی  گران  پیشنهادمناقصه  ارائه  تا  اسنادمناقصه:  ازدریافت  مناقصه  برگزاری  مراحل  -کلیه 
ازطریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ا نجام خواهدشد.

- میزان ونوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار = 4/317/000/000 ریال )چهار میلیارد و سیصد و 
هفده میلیون ریال(مي باشد که مي بایست مطابق مصوبه شماره ۱۲۳4۰۲/ت۵۰۶۵9 ه مورخ ۲۷/ ۰9/ ۱۳94 
هیاًت محترم وزیران وضمائم مربوطه تهیه شود ودرصورت نقدي به حساب شماره4۱۰۱۱۱9۷44۱۱۱۸۵۵ 

بانک مرکزی واریزگردد.

- زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه: 18/ ۰4/ 14۰1 لغایت: 22/ ۰4/ 14۰1
به حساب  ریال  )پانصد هزار(  مبلغ۰۰۰/ ۵۰۰  واریز  - محل توزیع ونحوه ي خرید دریافت اسناد: 

4۱۰۱۱۱9۷44۱۱۱۸۵۵ نزد بانک مرکزی ازطریق سامانه ستاد
- زمان، مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت در مناقصه از طریق سامانه:

 ساعت 16 مورخ02/ 05/ 1401
راس  امورپیمانها،  دفتر  استان،  گاز  شرکت   ۲ شماره  ساختمان  پیشنهادها:  وزمان گشایش  محل   -

ساعت10 صبح مورخ03/ 05/ 1401
- مبلغ برآورد شده معامله= 86.338.149.429ریال)هشتاد و شش میلیارد و سیصد و سی و 

هشت میلیون و یکصد و چهل و نه هزار و چهارصد و بیست و نه ریال(

- سایر موارد الزم :
- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس 

شرکت در روزنامه رسمي و ... (
- دارای کارت رتبه بندی معتبر از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با موضوع فوق الذکر

- گواهی صالحیت ایمنی کار از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
-  سوابق کارهای مشابه به همراه تاییدیه های الزم 

- از مناقصه گران جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.
nigc-kb.ir ضمناً آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتي شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد -
 و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد.                    

   نوبت  اول
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 

امام صادق علیه السالم
چون روز رستاخیز شود، خداوند عّز و جّل مردم را در دشتی 

فراخ گرد می آورد و ترازوها گذاشته می شود و خون شهیدان با 
مرّکب عالمان سنجیده می شود، اما کّفه مرّکب عالمان بر خون 

شهیدان سنگینی می کند. 

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

محققان هنگ کنگی می گویند؛
واکسن کرونا برای بیماران قلبی عروقی 

بی خطر است
واکسیناسیون کووید  بزرگ،  اساس یک مطالعه  بر 
۱9 با افزایش خطر حمله قلبی یا سکته مغزی در 
بیماران مبتال به بیماری قلبی عروقی مرتبط نیست.

از  مطالعه  این  نویسنده  چان«،  دبلیو  »استر  دکتر 
دانشکده پزشکی لی کا شینگ هنگ کنگ، گفت: 
از  عروقی  قلبی  بیماری  که  داد  نشان  ما  »مطالعه 
در  افراد  واکسینه شدن  از  مانع  نباید  موجود  قبل 
برابر کووید ۱9 شود. واکسیناسیون برای این گروه 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا بیماری قلبی 
عروقی با پیامدهای بدتر و خطر باالتر مرگ پس از 

عفونت کووید ۱9 همراه است.«
این اولین مطالعه ای بود که ارتباط بین واکسن های 
کووید ۱9 و خطر بروز عوارض جانبی جدی قلبی 
قلبی  بیماری های  به  مبتال  بیماران  در  را  عروقی 

عروقی بررسی کرد.
عروقی  قلبی  بیماری  به  مبتال  بیماران  محققان 
قلبی  جدی  جانبی  عوارض  جدید  تشخیص  و 
برنامه  که  زمانی  فوریه ۲۰۲۱،   ۲۳ بین  را  عروقی 
واکسیناسیون انبوه کووید ۱9 در هنگ کنگ آغاز 
شد، تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ شناسایی کردند. بیماری 
قلب،  کرونر  عروق  بیماری  شامل  عروقی  قلبی 
و  محیطی  عروق  بیماری  مغزی،  عروق  بیماری 
عوارض  بود.  گذاری  استنت  مانند  قبلی  مداخالت 
انفارکتوس  شامل  عروقی  قلبی  جدی  جانبی 

میوکارد، سکته مغزی، یا مرگ قلبی عروقی بود.
در این مطالعه، هر بیمار از نظر خطر عوارض جانبی 
جدی قلبی عروقی تا ۲۷ روز پس از هر دوز واکسن 

بررسی شد.
در مجموع ۲۲9,۲۳۵ بیمار مبتال به بیماری قلبی 
عروقی شناسایی شدند که از این تعداد ۱۷۶4 نفر 
واکسینه شدند و عوارض جانبی جدی قلبی عروقی 

را در طول دوره مطالعه تجربه کردند.
جانبی  عوارض  خطر  افزایش  بر  دال  مدرکی  هیچ 
دوز  دومین  یا  اولین  از  پس  عروقی  قلبی  جدی 

واکسن وجود نداشت.
دکتر چان گفت: »یافته ها برای زنان و مردان، افراد 
بیماری های  که  بیمارانی  و  سال،   ۶۵ باال  و  کمتر 
قلبی عروقی زمینه ای متفاوتی داشتند، سازگار بود. 
قلبی  ایمنی  مورد  در  خاطری  اطمینان  باید  نتایج 

عروقی این دو واکسن ایجاد کند.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی مطرح کرد؛

تاثیر ریزگردها و آلودگی هوا 
بر عملکرد پوست

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
ریزگردها،  عملکردی  لحاظ  به  گفت:  بهشتی، 
بر  تاثیراتی  آالیندها  باالی  غلظت  و  هوا  آلودگی 

عملکرد طبیعی پوست دارند.
و  گرد  و  ریزگردها  اینکه  به  اشاره  با  رباطی،  رضا   
مخربی  اثرات  شده،  هوا  آلودگی  باعث  که  غباری 
محیطی  آالینده های  کرد:  اظهار  دارند،  پوست  بر 
بر  می توانند  آلودگی  تشدید  زمان  در  خصوصاً 

سالمت پوست اثرگذار باشد.
بدن  ارگان  خارجی ترین  پوست  اینکه  بیان  با  وی 
است که وسعت قابل توجهی نیز دارد افزود: میزان 
مواجه پوست با آالینده ای محیطی خصوصاً در دراز 

مدت می تواند از نظر سالمت پوست زیانبار باشد.
رباطی با تاکید بر اینکه به لحاظ عملکردی آلودگی 
هوا و غلظت آالینده ها تأثیراتی بر عملکرد طبیعی 
حفاظتی  عملکرد  افت  داد:  هشدار  دارند،  پوست 
مهمترین  از  یکی  پذیری  نفوذ  افزایش  و  پوست 

اثرات ریزگردها و آلودگی هواست.
وی ادامه داد: اختالل در عملکرد حفاظتی پوست 
یا  و  ایجاد  را  بیماری ها  از  وسیعی  طیف  می تواند 

بیماری های زمینه ای پوستی را تشدید کند.
رباطی با بیان اینکه انواع حساسیت های پوستی یا 
بیماری های پوستی  از شایع ترین  اگزمایی  ضایعات 
داد:  ادامه  است،  ریزگردها  و  هوا  آلودگی  از  ناشی 
ضایعات اگزمایی در افرادی که زمینه ابتالء به این 
آلودگی هوا تشدید  بروز  را دارند در زمان  بیماری 
می شود. به گفته استاد پوست و مو، تشدید یا عود 
آلودگی  زمان  در  پوستی  بیماری های  بروز  و حتی 
هوا می تواند گروه های حساس، خصوصاً کودکان را 
بیشتر تهدید کند. خشکی شدید پوست، خارش و 
قرمزی بخشی از نمای بالینی حساسیت های پوستی 
در اثر آلودگی هوا و ریزگردها است که عضو هیئت 
علمی دانشگاه به آن اشاره کرد. رباطی توصیه کرد: 
در روزهایی که غلظت آالینده ها و ریزگردها باالست 
از تردد طوالنی در فضای باز و آلوده خودداری کنید 
در  آالینده ها  غلظت  و  مواجه  زمان  مدت  که  چرا 
اگر  داد:  ادامه  وی  دارد.  اثر  پوستی  ضایعات  بروز 
چنانچه برای مدت طوالنی در معرض آالینده های 
محیطی و ریزگردها قرار گرفتید با شست و شوی 
کاهش  پوست  سطح  در  را  آلودگی  تراکم  پوست 
دهید. استفاده از ترکیبات حفاظتی پوست توصیه 
کاهش  برای  دانشگاه  علمی  این عضو هیئت  دیگر 

آثار مخرب آلودگی های محیطی است.
وی افزود: ضدآفتاب ها و مرطوب کننده ها می توانند 
در جلوگیری از بروز و عود ضایعات پوستی در برابر 
آلودگی هوا کمک کننده باشد. رباطی با بیان اینکه 
آلودگی هوا و ریزگردها تنها بر سیستم تنفسی اثر 
ندارند و می توانند سایر مشکالت پوستی نیز ایجاد 
در  می توانند  آالینده ها  این  داد: حتی  ادامه  کنند، 
تشدید یا بروز عفونت های پوستی، ریزش مو، آکنه 
باید تا جایی که امکان دارد  اثرگذار باشد بنابراین 
تردد  از  باالست  آالینده ها  غلظت  که  روزهایی  در 

غیرضروری اجتناب کنید.

حسینی:

 هدف اصالحات اقتصادی کاهش 
فاصله طبقاتی است

مهمترین  امروز  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
اقدام دولت، این است که در مسیر عدالت حرکت کند و 
یارانه ها را به همین  اقتصادی و توزیع عادالنه  اصالحات 
منظور اجرایی کرده است تا با کاهش فاصله طبقاتی، اقشار 

ضعیف جامعه از رفاه بیشتری برخوردار باشند.
شورای  اندیشی  هم  جلسه  در  حسینی  محمد  سید   
هماهنگی تبلیغات اسالمی با موضوع نکوداشت دهه امامت 
فضای  نیازمند  همواره  جامعه  داشت:  اظهار  غدیر  عید  و 
ائمه  شادی  با  بیت  اهل  محبین  و  است  شادابی  و  نشاط 
شادمان و در غم آنها غمگین و محزون هستند و در ایام 
عید غدیر و دهه امامت و والیت که یکی از بزرگترین اعیاد 
محسوب می شود، شادمانی عمومی در قالب  جشن های 
مردمی در سطح جامعه جلوه گر می شود و دولت مردمی 
نیز در کنار مردم در این جشن و شادی مشارکت خواهد 

داشت.
وی بر ضرورت معرفی سیره و شیوه حکمرانی علوی تاکید 
کرد و گفت: گام اول برای حرکت در مسیر علوی ، معرفت 

افزایی است.
در  مردمی  دولت  اقدام  مهمترین  جمهور  رئیس  معاون 
عدالت  برپایی  مسیر  در  حرکت  را  علوی  سیره  از  پیروی 
دانست و گفت: امروز مهمترین اقدام دولت، این است که 
در مسیر عدالت حرکت کند و اصالحات اقتصادی و توزیع 
عادالنه یارانه ها را به همین منظور اجرایی کرده است تا با 
کاهش فاصله طبقاتی، اقشار ضعیف جامعه از رفاه بیشتری 

برخوردار باشند.
حسینی خاطرنشان کرد:  در معرفی سیره و سبک زندگی 
امام علی علیه السالم تمامی دستگاهها به ویژه آموزش و 
پرورش و وزارت علوم که با جوانان و نوجوانان ارتباط دارند 

از نقش بسزایی برخوردار هستند.
امور مجلس رییس جمهور گفت:  همه مسلمانان  معاون 
السالم   علیه  علی  امیرالمومنین  شیفته  جهان  آزادگان  و 
هستند و امروز عناصر فرهنگی کشورمان در نقاط مختلف 
جهان وظیفه دارند تا آموزه ها وچهره نورانی امام مهربانی 

و عدالت را بهتر از گذشته به جهانیان معرفی کنند.
وی در ادامه افزود: همچنان که با سرود سالم فرمانده شور 
و سایر کشورها  اسالمی  ایران  ناپذیری در  و شعف وصف 
ایجاد شد می توان با فعالیت های فرهنگی و هنری جذاب 
در زمینه های مختلف، کودکان و نوجوانان  را در مراسم و 
برنامه ها نفش آفرین کرد. معاون رئیس جمهور گفت: در 
ایام عید غدیر دستگاه ها و سازمان های دولتی با برگزاری 
افزایی فضای اداری را به معرفت  مراسم جشن و بصیرت 
علوی گره خواهند زد. حسینی با بیان برخی پیشنهاد های 
فرهنگی و هنری و برنامه های اجتماعی، خاطرنشان کرد: 
ابتکار هنرمندانه  با  باید  احسان علوی  و  قالب ضیافت  در 
اقشار  بین  در  را  علوی  های  آموزه  و  معارف  فرهنگی،  و 

مختلف ترویج کرد.

رشد صادرات دستاورد موفق دیپلماسی 
اقتصادی دولت سیزدهم است

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس  نایب 
اسالمی گفت: دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی موفق 
عمل کرده است و با تقویت تعامالت تجاری توانست حجم 

صادرات در کشور را افزایش دهد.
دولت  اقتصادی  دیپلماسی  مورد  در  طهماسبی  فرهاد 
به  توجه  با  گفت:  تحریم ها  سازی  خنثی  برای  سیزدهم 
تعامالت  تقویت  به  نسبت  رئیسی  اهلل  آیت  دولت  رویکرد 
با کشورهای همسایه و منطقه، دیپلماسی اقتصادی دولت 
سیزدهم  نسبت به گذشته  فعال تر و پویاتر شده است و 
گشایش های مطلوبی هم در تقویت مناسبات با همسایگان 
شکل گرفته است. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن 
اقتصادی  مناسبات  اوکراین  تحوالت  داشت:  بیان  مجلس 
انرژی  بازار  و  کرد  دگرگون  را  و جهان  منطقه  کشورهای 
در اروپا را تحت تاثیر قرار داد و با توجه به ظرفیت تولید 
و  کرد  تامین  را  اروپا  انرژی  بازار  ایران می توان  در  انرژی 
ایران  منطقه ای  تعامالت  تقویت  برای  خوبی  فرصت  این 
نماینده مردم  قرار گیرد.  توجه دولت  باید مورد  است که 
استهبان و نی ریز فارس با اشاره به پیگیری روند مذاکرات 
برای لغو تحریم ها بیان داشت: دولت سیزدهم با جدیت 
و در تالش  منافع کشور است  پیگیر  از موضع عزتمندانه 
است تا با به نتیجه رساندن مذاکرات فرصتی را برای ایجاد 
بسترهای مناسب سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در 

کشور فراهم کند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ جوانی جمعیت ایران در سرازیری پیری! 

رئیس جمهور در مراسم امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری در میدان مشترک نفتی آزادگان:

منتظر خارجی ها نماندیم

 ۷ تفاهم نامه  امضای  جمهور  رئیس 
در  سرمایه گذاری  برای  دالری  میلیارد 
مصداق  را  آزادگان  نفتی  مشترک  میدان 
اظهار  و  دانست  کشور  داخلی  توان  بسیج 
رونق  مسیر  در  نقدینگی  هدایت  داشت: 
جذب  و  فنی  توان  از  بهره مندی  تولید، 
و  اقتصادی  رشد  در  داخلی  سرمایه گذاری 

پیشرفت کشور بسیار موثر است.
ظهر  از  بعد  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل   
روز سه شنبه در مراسم امضای »تفاهم نامه 
نفتی  مشترک  میدان  یکپارچه  توسعه 
ایران،  نفت  ملی  شرکت  بین  آزادگان« 
تولید  و  اکتشاف  شرکت های  و  بانک ها 
زمینه  در  سرمایه گذاری  و  سرمایه  جذب 
رونق تولید و ایجاد اشتغال را از مهمترین 
گفت:  و  دانست  کشور  امروز  ضرورت های 
اصالحات  اجرای  دالیل  و  اهداف  از  یکی 
جذب  برای  زمینه  کردن  فراهم  اقتصادی 

سرمایه در عرصه تولید است.
رئیس جمهور تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ 
درصدی را نیز در گرو افزایش سرمایه گذاری 

نتیجه  امروز در  افزود: کاری که  دانست و 
هم افزایی و کنار هم قرار گرفتن شرکت های 
بزرگ اقتصادی به عنوان پیشرانان اقتصاد 
میدان  یکپارچه  توسعه  طرح  اجرای  برای 
مشترک نفتی آزادگان انجام شده گام اول 
در ایجاد زمینه های جذب سرمایه در مسیر 

تولید و رشد اقتصادی است.
میدان  به  را  حرکت  این  دوم  گام  رئیسی 
داشت:  اظهار  و  دانست  بانک ها  آمدن 
دارند  نظر  اتفاق  اقتصادی  صاحب نظران 
که خلق نقدینگی وقتی مایه نگرانی است 
اگر  تولید هدایت نشود، ولی  که به سمت 
تقویت  و  رونق  صرف  نقدینگی  افزایش 
بسترهای تولید شود، نگرانی ایجاد نخواهد 

کرد.
بخش ها  مهمترین  از  یکی  جمهور  رئیس 
برای جذب سرمایه گذاری و رونق تولید را 
و تصریح  پتروشیمی معرفی  و  نفت  بخش 
تفاهم نامه  انعقاد  در  امروز  اتفاق  کرد: 
بزرگ  شرکت های  و  بانک ها  مشارکت 
طرح  یک  اجرای  برای  فنی،  و  اقتصادی 

اجرای  منابع  تامین  بر  عالوه  نفتی،  بزرگ 
یک پروژه بزرگ، مصداق بسیج توان داخلی 
بوده و زمینه ارتقای اعتماد سرمایه گذاران 
مشارکت  برای  مردم  و  خصوصی  بخش 
فراهم  نیز  را  بزرگی  طرح های  چنین  در 

می کند.
بهره وری  ارتقای  اینکه  بر  تاکید  با  رئیسی 
مورد  سرمایه  جذب  با  توامان  باید  نیز 
افزایش  کرد:  خاطرنشان  گیرد،  قرار  توجه 
باعث  بهره وری  ارتقای  و  سرمایه گذاری 

رشد اقتصادی خواهد شد.
این  انعقاد  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
هم افزایی  راستای  در  باید  را  تفاهم نامه 
منابع و توانمندی های داخلی به فال نیک 
گرفت، گفت: وقتی بانک های بزرگ و مورد 
طرح هایی  چنین  اجرای  در  مردم  اعتماد 
بخش  و  مردم  اعتماد  بیایند،  کار  پای 
جلب  طرح هایی  چنین  به  نیز  خصوصی 
شده و سرمایه های خرد و کالن سرگردان 
در جامعه نیز در مسیر توسعه پایدار کشور 

به این طرح ها جذب می شود.

مصداق  را  طرح هایی  چنین  اجرای  وی 
»تولید،  سال  شعار  تحقق  برای  تالش 
افزود:  و  دانست  دانش بنیان«  اشتغال، 
جذب سرمایه های کالن و منابع بانک ها و 
شرکت های بزرگ اقتصادی برای توسعه و 
پیشرفت کشور، برای مردم اعتماد آفرین و 

برای دشمنان ناامیدکننده است.
سال های  در  داشت:  اظهار  جمهور  رئیس 
زیرساخت های  در  سرمایه گذاری  اخیر 
امثال  و  برق  و  ریل  از  اعم  کشور  اساسی 
که  آنچنان  انرژی،  و  نفت  بخصوص  آن، 
مردمی  دولت  در  ولی  نشد،  انجام  باید 
منتظر خارجی ها نماندیم و لذا مردم نتایج 
امیدبخش و غرورآفرین این سرمایه گذاری ها 

را به زودی مشاهده خواهند کرد.
مهندس جواد اوجی وزیر نفت نیز در این 
مراسم با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در 
اقدامات  اولین  از  یکی  گفت:  نفت  صنعت 
وزارت نفت دولت مردمی تدوین برنامه ای 
اساس  بر  که  بود  سرمایه گذاری  زمینه  در 
به  نیاز  سال   ۸ طول  در  شد  مشخص  آن 
حداقل ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در 

صنعت نفت داریم.
برگزاری  به  اشاره  با  همچنین  نفت  وزیر 
اولویت های  تعیین  برای  متعدد  جلسات 
سرمایه گذاری در صنعت نفت، از مدیریت 
معاون اول رئیس جمهور در این زمینه نیز 
قدردانی کرد و افزود: تامین سرمایه گلوگاه 
دستورات  با  که  بود  نفت  صنعت  توسعه 
مخبر  دکتر  تالش های  و  جمهور  رئیس 
شرکت های  و  هلدینگ ها  توان  توانستیم 
بزرگ اقتصادی را در کنار بانک ها به میدان 
بیاوریم تا با تکیه بر اعتبار آنها، بستر جذب 
سرمایه های مردم و بخش خصوصی در این 

طرح ها نیز مهیا شود..
اول  گام  در  داشت:  اظهار  اوجی  مهندس 
شده  برنامه ریزی  بزرگ  پروژه   ۵ اجرای 
است که هر هفته اجرای یکی از آنها آغاز 

خواهد شد.

با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
بیان اینکه با انضباط مالی، امکان افزایش 
سیاست  اجرای  بدون  مردم  خرید  قدرت 
مهار رشد  دارد،گفت:  وجود  های جبرانی 
را  کشور  اقتصاد  در  تورم  مهار  نقدینگی، 

نوید می دهد.
اعالم  اشاره  با  ابراهیمی،  پور  محمدرضا 
رشد  صفر  نرخ  بر  مبنی  مرکزی  بانک 
گفت:  سیزدهم  دولت  در  نقدینگی 
تورم  کنترل  کشور  چالش  اَبَر  مهمترین 
از  بسیاری  بهانه  تورم  نرخ  افزایش  است، 
مشکالت اقتصادی است لذا هر اقدامی که 
اصلی  اولویت  کند  کمک  تورم  کنترل  به 

دولت و مجلس است.
شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 

اقدامات دولت قبل  اینکه  بیان  با  اسالمی 
اقتصادی  ساختارهای  در  ناترازی  موجب 
اقتصادی  نظام  در  نقدینگی  حجم  و  شد 
اظهار  داد،  افزایش  شدت  به  را  کشور 
عامل  نقدینگی  حجم  افزایش  داشت: 
افزایش نرخ تورم در نظام اقتصادی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی 
بودجه را از علل افزایش نقدینگی در دولت 
قبل خواند و گفت: دولت قبل تالش قابل 
پایدار  تامین منابع درآمدی  توجهی برای 
در بودجه نداشت و همین امر موجب شد 
از  دولت  استقراض  حجم  افزایش  شاهد 
آن  نتیجه  که  باشیم  مرکزی  بانک  منابع 
افزایش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی 
و در نتیجه افزایش نرخ تورم در کشور بود.

پور ابراهیمی با بیان اینکه دولت سیزدهم 
به این موضوع توجه دارد که روش کمک 
به مردم تنها افزایش یارانه نقدی، اعطای 
سبد حمایتی و افزایش حقوق و دستمزد 
نیست، تاکید کرد: اصلی ترین کمک دولت 
به مردم افزایش و بازگرداندن قدرت خرید 
دقیق  اجرای  گروی  در  که  است  آن ها 
سیاست های پولی و ارزی است که منجر 
به مدیریت تورم در نظام اقتصادی کشور 

خواهد شد.
های  تالش  به  اشاره  با  ابراهیمی  پور 
از  استقراض  قطع  برای  سیزدهم  دولت 
بر اساس گزارش های  بانک مرکزی،گفت: 
موجود دولت سیزدهم تالش کرده است تا 
بازار تزریق نکند و حتی  پول پرقدرت به 
که حجم  است  برده  کار  به  سیاست هایی 
راستا  همین  در  کند  کنترل  را  نقدینگی 
اختیار  در  سال  ابتدای  در  نقدی  خزانه 

دولت قرار گرفت.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
خبری  را  نقدینگی  رشد  نرخ  شدن  صفر 
گفت:  و  خواند  کشور  اقتصاد  برای  خوب 
ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی عامل 

و  تصمیمات  با  که  بود  نقدینگی  رشد 
سیاست گذاری های دولت سیزدهم به ریل 
این  اگر  گشت  باز  اقتصاد  در  خود  اصلی 
مسیر استمرار یابد در آینده شاهد کنترل 

حجم نقدینگی خواهیم بود.
در  مالی  انضباط  ایجاد  با  کرد:  تاکید  وی 
افزایش  امکان  دولت،  فعالیت های  حوزه 
سیاست  اجرای  بدون  مردم  خرید  قدرت 

های جبرانی وجود دارد.
سمت  به  باید  دولت  گفت:  پورابراهیمی 
تحقق درآمدهای پایدار به جای استقراض 
از بانک مرکزی حرکت کند. عالوه بر این 
توسط  پول  خلق  ضابطه  بی  روند  از  باید 
ایجاد  با  ها  بانک  کند.  جلوگیری  بانک ها 
مالی  های  صورت  و  ترازنامه  در  ناترازی 
اقدام به  خلق پول می کنند، دولت باید  
بانک ها را وادار به نظم و انضباط مالی کند 
وی را در کنترل نقدینگی را عاملی موثر 
در کنترل تورم خواند و گفت: مهار رشد 
مهار  مورد  در  خوب  خبرهای  نقدینگی، 

تورم در اقتصاد کشور را نوید می دهد.

در  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
فنی،  سازوکارهای  و  الزامات  همایش 
ملی  نهضت  تحقق  اقتصادی  و  اجتماعی 
کلید  با  قفل مشکل مسکن  مسکن، گفت: 

زمین و تسهیالت باز خواهد شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
الزامات  همایش  در  نیکزاد  علی  اسالمی، 
اقتصادی  و  اجتماعی  فنی،  وسازوکارهای 
تحقق نهضت ملی مسکن که در این مرکز  
دین  در  خانواده  نهاد  گفت:  شد،  برگزار 
باید  که  است  مقدسی  نهاد  اسالم  مبین 
حفظ و تقویت شود که تهیه مسکن مناسب 
یکی از الزامات حفظ این نهاد مقدس است.

وی افزود: متاسفانه در زمینه تامین مسکن 
زیادی  های  کاری  کم  خانوارها  مناسب 
بابت  از  ها  خانواده  امروز  و  گرفته  صورت 

مسکن دچار مشکل هستند.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره 
کرد:  بیان  اساسی  قانون  متعدد  اصول  به 
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند 
گوناگون  های  عرصه  در  کشور  راهبردی 
تهیه مکسن مناسب با اولویت اقشار محروم 
دانسته  دولت  ناپذیر  خدشه  وظایف  از  را 
این  در  اساسی  قانون  مر  به  باید  و  است 

زمینه عمل شود.
نیکزاد با اشاره به تصویب قانونی در مجلس 
دهم و همچنین قانون جهش تولید مسکن 
در مجلس یازدهم، بیان کرد: تمام ابعاد این 
دو قانون باید اجرایی شود. در قانون جهش 
استانی  و  ملی  سطح  در  شورا  دو  تولید 
تعریف شده است که می تواند گره ها را باز 
کند و این دو شورا باید محکم وارده شده و 

اقدام های عملیاتی و موثر انجام دهد.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  در 

در  ها  شاخص  ترین  مهم  از  یکی  مسکن 
تولید ناخالص ملی است و موانع موجود در 
حوزه مسکن با اراده محکم و برنامه ریزی 
نهضت  بتوانیم  اگر  است.  رفع  قابل  صحیح 
ملی مسکن را با قدرت و سرعت اجرا کنیم 
صنایع مختلفی فعال خواهد شد و این امر 
به اشتغال جوانان کشور هم کمک خواهد 
کرد. وی با اشاره به اهمیت زمین در قیمت 
تمام شده مسکن در کشور، گفت: ایران به 
دلیل وسعت گسترده خود مشکلی در حوزه 
و  ریزی  برنامه  با  مسئوالن  و  ندارد  زمین 
اقدامات عملیاتی سیاست زمین صفر را در 

حوزه مسکن اجرا کنند.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی سپس 
گفت:  و  پرداخت  روستایی  مسکن  به 
مقابل  در  که  هستیم  شاهد  متاسفانه 
برخی  روستایی  مسکن  ساخت  تسهیالت 
امر  این  که  کنند  می  مقاومت  ها  دستگاه 
از  کامل  حمایت  باید  و  نیست  پذیرفته 

روستاییان صورت گیرد.
نیکزاد تصریح کرد: تخفیف در هزینه های 
کار  دستور  در  باید  ساخت  پروانه  صدور 
دولت و شهرداری ها قرار گیرد. در واقع در 
که  معتقد هستم  من  مجوزها  مسئله  کنار 
زمین و تسهیالت شاه بیت راه افتادن قطار 

پرسرعت نهضت ملی مسکن است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مهار نقدینگی،
»کاهش نرخ تورم«را نوید می دهد

قفل مشکل مسکن
 با کلید زمین و تسهیالت باز خواهد شد


