
مصرف کننده دیگر توان پرداخت 
افزایش قیمت خودرو را ندارد

اینترنت ارزان در اختیار مردم 
قرار گیرد

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
جنبه  دهند  افزایش  را  ها  قیمت  خودروسازان  اگر  گفت: 
مصرف  چراکه  است،  ها  واسطه  نفع  به  و  دارد  سوداگری 
کننده دیگر توان پرداخت این هزینه را ندارد. بهزاد رحیمی، 
قیمت  افزایش  برای  خودروسازان  درخواست  خصوص  در 

محصوالتشان، بیان کرد: با توجه به بررسی صورت های...

اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رییس 
قرار  مردم  اختیار  در  باید  قیمت  ارزان  اینترنت  اینکه  بیان  با 
گیرد، گفت: اگر دولت در موضوع اینترنت بسته هایی را به صورت 
تشویقی و به شکل یارانه برای مردم در نظر بگیرد اقدام مثبت و 
خوبی است. محمدصالح جوکار درباره بسته اینترنتی چهارماهه و 

دائمی رایگان به سه دهک پایین جامعه گفت: ...
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احتمال ورود استان به 
شرایط خطرناک کرونایی

سرماخوردگی؛ 
عالمت عمده مبتالیان 

کرونا

در آبشار یاسوج؛

باغات تفریحی بدون مجوز  
پلمپ می شوند

مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای 
و  تفریحی  نقاط  برخی  از  عفاف  و  حجاب  قرارگاه 
و  ،باغات  یاسوج  آبشار  از جمله  یاسوج  گردشگری 
پارکهای این شهر بازدید کردند. مدیرکل فرهنگی 
و اجتماعی استانداری به همراه نماینده دادستان، 
نمایندگان نیروی انتظامی و اماکن، مدیرکل میراث 
نماینده  گردشگری،  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
از  اجتماعی  امور  دفتر  کارشناسان  و  شهرداری 

تفرجگاه ها، پارک ها و آبشار یاسوج بازدید کردند.
اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل  نوری  مسعود 
استانداری در همین خصوص گفت: قرارگاه عفاف و 

حجاب به ریاست استاندار و جانشینی...

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با تخصیص 
ارز دولتی هزاران میلیارد سوءاستفاده شده 
و بیش اظهاری داشتیم؛ ارز بیشتر گرفتند 
و کاالی کمتری وارد کردند و در مواد اولیه 
۷ هزار میلیارد سوءاستفاده و گران فروشی 
داریم و پرونده های مهمی سال ۹۷ تشکیل 

و کیفرخواست هایی صادر شده است. 
درباره  اول  صف  برنامه  در  دارایی،  بهرام 
کاالهای  ارزیابی  و  رصد  و  تیتک  سامانه 
فعالیت  گستره  گفت:  محور،  سالمت 
این  و  است  متنوع  دارو  و  غذا  سازمان 
کاالها باید اصالتشان سنجیده شود و قابل 
و  باشند  اصالت  تعیین  و  ردیابی رهگیری 
در همه دنیا ساز و کار در سازمان غذا و 

دارو دیده می شود.
وی افزود: در سازمان غذا و دارو کد ملی 
محور  سالمت  محصول  به   IRC نام  به 
می دهیم تا بتوانیم کاالها را رصد کنیم، ما 
 IRC ۱۰ میلیارد کد برای یک میلیون کد
سامانه  داشت  توجه  باید  ایم،  کرده  صادر 
تیتک درون زا و برون نگر است و بر لبه 
دانش حرکت می کند و با هوش مصنوعی 

ارتفاع خواهد یافت.
تیتک  دارو  حوزه  در  داد:  ادامه  دارایی 
کد   ۳۳۶ و  هزار   ۳ است،  شده  محقق 
ژنریک دارو داریم که ۷۶4 قلم در تیتک 
قلم   ۳۶۰ و  هستند  ردیابی  و  رصد  قابل 
خود  به  ریالی  نظر  از  را  بازار  درصد   ۹۵
 ۸۰ حدود  غذا  در  می دهند.  اختصاص 
درصد محصوالت شناسه گذاری می شوند، 
و  است  متصل  تیتک  به   IMED سامانه 
پزشکی  تجهیزات  و  ملزومات  درصد   ۹۰
سال  پایان  می شود،  انجام  گذاری  شناسه 
۷۰ کد تجهیزات پزشکی از ابتدا تا پایان 
و  آرایشی  در  می شوند،  رصد  زنجیره 

بهداشتی هم پیشرفت خوبی ...

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 
بویراحمد  از احتمال ورود استان کهگیلویه و  یاسوج 

به پیک کرونا و شرایط خطرناک کرونایی خبر داد.
سیر  کشور  سطح  در  گفت:  بانشی”  “محمدمهدی 
در  رسد  نظر می  به  که  کرونا صعودی شده  بیماری 
حال وارد شدن به یک پیک جدید هستیم. وی افزود: 
معموال استان کهگیلویه و بویراحمد دو سه هفته دیرتر 
وارد پیک کرونا می شد و اینکه هنوز وارد پیک نشده 
معاونت  سرپرست  باشد.  راحت  خیالمان  نباید  ایم 
خاطرنشان  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 

کرد: مردم رعایت پروتکل های...

معاونت بهداشتی علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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امام جمعه قلعه رئیسی انتقاد کرد؛

متاسفانه امروز تاالرها 
مرکز رواج بدحجابی هستند

شهردار یاسوج: 

دستگاه های خدمات رسان
 به ساختمانهای فاقد پروانه 

خدمات ندهند

هفت هزار میلیارد 
سوء استفاده وگرانفروشی
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در کهگیلویه و بویراحمد:

افزایش نرخ بیکاری 
درسال جاری

3

زمینه سازی  هرگونه  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سازوکارهای  در  آمریکا  نقش آفرینی  و  حضور  افزایش  برای 
امنیت منطقه ای، دستاوردی جز ناامنی، بی ثباتی و گسترش 

تروریسم در سطح منطقه به دنبال نخواهد داشت.
 ناصر کنعانی روز شنبه در واکنش به طرح موضوع تکمیل 
سامانه های پدافند هوایی در منطقه از سوی هماهنگ کننده 
ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید و اظهارات 
طرح  افزود:  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  وی  آمیز  تخاصم 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  و  بوده  تحریک آمیز  موضوع  این 
ای  و منطقه  امنیت ملی  علیه  تهدید  از منظر  اظهارات  این 

نگاه می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا بدون درک 

درست واقعیات منطقه، صرفا با هدف ایران هراسی و اختالف 
افکنی میان کشورهای منطقه، چنین موضوعاتی را مطرح و 
مهم  آمریکا  برای  آنچه  که  می دهد  نشان  می کند،  پیگیری 
است، منافع نامشروع این کشور و دادن تنفس مصنوعی به  

رژیم صهیونیستی در منطقه است.
عنوان  به   را  خود  سفید  کاخ  مقام  این  اینکه  از  کنعانی 
سخنگوی کشورهای منطقه جا زده  است، ابراز شگفتی کرد و 
افزود: برخالف این اظهارات نسنجیده، ایران همواره بر گفت 
و  امنیت  تأمین  برای  ای  منطقه  همکاری  و  مشارکت  وگو، 
منافع مشترک کشورهای منطقه به دور از مداخله بیگانگان 

تاکید داشته است.
ایجاد  برای  یادآور شد: تالش  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 

نگرانی های جدید امنیتی در منطقه، نتیجه ای جز تضعیف 
رژیم  امنیتی  منافع  تأمین  و  منطقه ای  مشترک  امنیت 
صهیونیستی نخواهد داشت و نمی توان با فریبکاری و ترویج 
ایران هراسی، حاشیه امنی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.

انباشت تسلیحات،  کنعانی تاکید کرد: تجربه نشان داده که 
مشترک  امنیت  برقراری  و  باشد  ساز  امنیت  نمی تواند 
منطقه ای، در گرو همکاری جمعی کشورهای منطقه و حفظ 
و پایداری آن، مستلزم پیشبرد تفاهم درون منطقه ای است 
و ایران با پایبندی به سیاست همسایگی، جدیت و اراده خود 

را در این زمینه نشان داده است.  
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ورود بیگانگان در 
هر فرآیند منطقه ای نه تنها امنیت ساز و ثبات آفرین نیست، 
منطقه ای  شکاف  ایجاد  و  تنش زایی  اصلی  عامل  خود  بلکه 
است. از این رو همانگونه که حضور دو دهه ای آمریکا در عراق 
نیاورد،  ارمغان  به  کشورها  این  برای  را  امنیت  افغانستان،  و 
هرگونه زمینه سازی برای افزایش حضور و نقش آفرینی آمریکا 
در سازوکارهای امنیت منطقه ای نیز، دستاوردی جز ناامنی، 
دنبال  به  منطقه  سطح  در  تروریسم  گسترش  و  بی ثباتی 

نخواهد داشت.

در  منطقه،  به  سفرش  آستانه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
توافق  به  ایران  کامل  پایبندی  به  اذعان  با  یادداشتی 
از این توافق  هسته ای پیش از خروج دولت قبلی آمریکا 
در سال ۲۰۱۸، ادعاهایی را علیه مواضع ایران در زمینه 
بین المللی  آژانس  با  آن  توافق هسته ای، همکاری  احیای 

انرژی اتمی و نقش آن در منطقه مطرح کرد.
در  آمریکا  جمهور  رییس  بایدن،  جو  ایسنا،  گزارش  به 
در  که  یادداشتی  از  بخشی  در  منطقه  به  آستانه سفرش 
آن به ارزیابی وضعیت منطقه و دستور کار سفرش به آن 
پرداخته و در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، با اشاره 
به خروج دولت قبلی آمریکا از توافق هسته ای، آورده است: 
پس از آن که رییس جمهور قبلی از توافقی کنار کشید که 
کارآمد بود، ایران قانونی را تصویب کرد که دستور شتاب 

گرفتن سریع برنامه هسته ای آن را صادر کرد.
سیاست  شکست  به  اذعان  با  یادداشت  این  در  بایدن 
جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد  دولت  حداکثری«  »فشار 
ایران در جامعه بین المللی، نوشت:  قبلی آمریکا در قبال 
بعد، وقتی دولت قبلی خواست ایران را در شورای امنیت 
را  اقدام محکوم کند، آمریکا خود  این  بابت  سازمان ملل 

تنها و در انزوا یافت.
او با ادعایی درباره نقش ایران در منطقه در بخش دیگری 

از این یادداشت آورده است: تعداد حمالت با حمایت ایران 
در مقایسه با دو سال پیش، تا اندازه زیادی کاهش یافته 

است.
رییس جمهور آمریکا در این یادداشت با اشاره به مذاکرات 
ایران با قدرت های جهانی و آمریکا در زمینه احیای توافق 
هسته ای، مدعی شد: ما دوباره به متحدان و شرکایمان در 
اروپا و سراسر جهان ملحق شدیم تا از انزوا خارج شویم؛ 
که  بازگردد  توافقی  به  وقتی  تا  که  است  ایران  این  حاال 
برای  برنامه ای  داشتن  بدون  آمریکا  قبلی  جمهور  رییس 
چیزی که بتواند جایگزینش شود، از آن خارج شد، در انزوا 
به سر می برد. ماه گذشته، ۳۰ کشور برای محکوم کردن 
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  با  ایران  همکاری  عدم 

زمینه فعالیت های هسته ای قبلی اش، به ما ملحق شدند.
در حالی که دولت آمریکا از زمان ازسرگیری مذاکرات وین 
در چند ماه گذشته مدعی بوده آماده بازگشت دوجانبه با 
مایل  و  است  هسته ای  توافق  به  کامل  پایبندی  به  ایران 
در  هدف  این  به  رسیدن  برای  را  دیپلماسی  مسیر  است 
یادداشت  این  در  آمریکا  جمهور  رییس  بگیرد،  پیش 
مطرح کرد: دولت من به افزایش فشارهای دیپلماتیک و 
اقتصادی ادامه خواهد داد تا زمانی که ایران آماده بازگشت 
من  که  طور  همان  باشد،  هسته ای  توافق  به  پایبندی  به 
آماده آن هستم.او در بخش دیگری از اظهاراتش در این 
مذاکرات  برگزاری  در  عراق  نقش  به  اشاره  با  یادداشت، 
مدتی  برای  که  عراق  گفت:  سعودی  عربستان  و  ایران 
طوالنی منبع درگیری های نیابتی و رقابت های منطقه ای 
جمله  از  است،  دیپلماسی  برای  بستری  حاال  است،  بوده 

میان عربستان سعودی و ایران.

کنعانی در واکنش به طرح موضوع تکمیل سامانه های پدافند هوایی در منطقه؛

ناامنی و گسترش تروریسم دستاورد 
زمینه سازی حضور آمریکا در منطقه  است

اظهارات بایدن درباره ایران 
در آستانه سفرش به منطقه

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

 آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره 09/ 401

 ، 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/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۲۷/ ۰۹/ ۱۳۹4 
هیاًت محترم وزیران وضمائم مربوطه تهیه شود ودرصورت نقدي به حساب شماره4۱۰۱۱۱۹۷44۱۱۱۸۵۵ 

بانک مرکزی واریزگردد.

- زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه: 18/ 04/ 1401 لغایت: 22/ 04/ 1401
به حساب  ریال  )پانصد هزار(  مبلغ۰۰۰/ ۵۰۰  واریز  - محل توزیع ونحوه ي خرید دریافت اسناد: 

4۱۰۱۱۱۹۷44۱۱۱۸۵۵ 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  دوم
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 
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شهردار یاسوج: 

دستگاه های خدمات رسان به ساختمانهای 
فاقد پروانه خدمات ندهند

زیادی  تعداد  وجود  از  نگرانی  ابراز  با  یاسوج  شهردار 
ساختمان های فاقد پروانه و طرح تفکیک در شهر یاسوج 
گفت: نباید دستگاه های خدمات رسان به این ساختمان 

ها خدمات دهند.
از  بسیاری  محالت  در  داشت:  اظهار  مقدم  نستهن 
که  و  هستند  تفکیک  طرح  و  پروانه  فاقد  ها  ساختمان 
این ساخت و سازها عالوه بر عدم پرداخت حق و حقوق 
بروز مشکالت  باعث  ها  زیرساخت  ایجاد  برای  شهرداری 

جبران ناپذیری شده است.
ادامه داد: به دلیل بی توجهی به ضوابط شهرسازی  وی 
و طرح تفصیلی توسط سازندگان باعث شده تا اکنون در 
بسیاری از محالت با مشکل کمبود سرانه های آموزشی، 
درمانی و فضای سبز مواجه باشیم و این خطر بزرگی است 
که دستگاه های خدمات رسان نیز در آن سهیم هستند.

های  طرح  به  نکردن  توجه  کرد:  عنوان  یاسوج  شهردار 
مالکان  توسط  تفکیک  ارائه طرح  تفصیلی، عدم  و  جامع 
پروانه  دریافت  برای  سازندگان  مراجعه  عدم  همچنین  و 
باعث بروز مشکالت زیادی برای شهر و سایر شهروندان 
خواهد شد که مشکالت بخصوص در مواقع بحران خود 
نیازمند  وضع  این  از  رهایی  برای  و  داد  خواهد  نشان  را 

فرهنگسازی و مشارکت همگانی است.
گاز  و  برق  آب،  رسان  خدمات  های  دستگاه  افزود:  وی 
انشعاب  شهرداری  از  استعالم  بدون  نباید  قانون  طبق 
واگذار کنند اما متاسفانه شاهد هستیم ساخت و سازهای 
فاقد پروانه عموما از خدمات بهره مند هستند و آن دسته 
از شهروندان که در ساختمان های فاقد پروانه هستند و 
درخواست آسفالت و جدول گذاری و خدمات دارند بدون 

اینکه عوارضی پرداخت کرده باشند.
برای  یاسوج  شهرداری  در  ما  اولویت  کرد:  تاکید  مقدم 
معاونت  که  است  محالتی  و  ها  خیابان  با  معابر  آسفالت 

شهرسازی برای صدور پروانه آنها اقدام کرده باشد.
وی تاکید کرد: بر همین اساس که اولویت کار شهرداری 
پروانه  آن  ساکنان  که  است  معابری  در  آسفالت  یاسوج 
پروانه  که  شهروندانی  از  و  باشند  داشته  ساختمانی 
اقدام  برای دریافت پروانه  ندارند تقاضا داریم  ساختمانی 
نمایند تا امکان خدمات رسانی برای شهرداری نیز فراهم 

شود.

168 نقطه حادثه خیز در جاده های 
کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

و  کهگیلویه  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد از شناسایی ۱۶۸ نقطه حادثه خیز در جاده های 

این استان خبر داد.
عابد محمدی اظهار داشت: ۱۶۸ نقطه حادثه خیز بزرگ 
و کوچک در محورهای مواصالتی این استان اعم از اصلی 

و فرعی شناسایی شده است.
وی با تاکید بر اینکه دلیل بسیاری از تصادفات منجر به 
برای  این نقاط حادثه خیز است، عنوان کرد:  فوت وجود 
رفع این نقاط در یک محدوده زمانی کم، کمبود اعتبار 
داریم که بدون شک با اعتبارات قطره چکانی راه به جایی 

نمی بریم.
محمدی ابراز کرد: امسال 4۰ میلیارد از اعتبارات استانی 
امیدوارم  که  داریم  مصوب  خیز  حادثه  نقاط  رفع  برای 
نهایی و ابالغ شود که در این صورت عملیات اجرایی رفع 

۱۲ نقطه آغاز می شود.
و  کهگیلویه  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد افزود: محور ارتباطی یاسوجـ  سمیرم، یاسوج به 
بابامیدان و باشت ـ بابامیدان ـ گچساران حادثه خیز ترین 
جاده های این استان بوده و در واقع بیشترین تلفات ناشی 

از تصادفات مربوط به این محورهاست.
محمدی خاطرنشان کرد: در صورت تامین اعتبار الزم در 
کمترین زمان ممکن اقدام به اجرای نیوجرسی با هدف 

جدا کردن جاده های چهارخطه خواهیم کرد.
تردد در جاده های استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل 
گردشکرپذیر بودن و همچنین قرار گرفتن بین استان های 
اتصال  و  اصفهان  و  خوزستان  فارس،  همچون  بزرگی 
جنوب به مرکز کشور روز به روز در حال افزایش بوده که 
این افزایش تردد در کنار جاده های ناایمن بر تلفات ناشی 

از تصادفات افزوده است.
افزایش تلفات ناشی از تصادفات در کهگیلویه و بویراحمد 
مدیرکل  امینی  کامروز  که  جایی  تا  است  کننده  نگران 
در  تنها  تصادفات  های  فوتی  می گوید:  قانونی  پزشکی 
نسبت  عدد  این  که  بوده  مورد   ۳۱ امسال  ماه  فروردین 

به فروردین ۱4۰۰ حدود ۱۳۸ درصد رشد داشته است.
امینی این را هم گفته که جاده یاسوج به سمیرم حادثه 
و  بوده  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  محور  خیزترین 

بیشترین تصادفات در این محور به وقوع پیوسته است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج هشدار داد

احتمال ورود استان به پیک کرونا 
و شرایط خطرناک کرونایی

از  سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
و  به پیک کرونا  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  ورود  احتمال 

شرایط خطرناک کرونایی خبر داد.
بیماری  سیر  کشور  سطح  در  گفت:  بانشی”  “محمدمهدی 
کرونا صعودی شده که به نظر می رسد در حال وارد شدن به 

یک پیک جدید هستیم.
وی افزود: معموال استان کهگیلویه و بویراحمد دو سه هفته 
دیرتر وارد پیک کرونا می شد و اینکه هنوز وارد پیک نشده 

ایم نباید خیالمان راحت باشد.
یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 
را کنار  بهداشتی  خاطرنشان کرد: مردم رعایت پروتکل های 
گذاشتند و واکسنی هم که تزریق کرده اند ۶ ماه از آخرین 
ُدز آنها گذشته است که با این وضعیت ایمنی پایین می آید و  

همچون یک فرد واکسن نزده می شود.
بانشی تصریح کرد: احتماال استان کهگیلویه و بویراحمد طی 
یکی دو ماه آینده وارد پیک کرونا شویم و شرایط کرونایی 
استان خطرناک شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مردم 
داد  نظر  توان  نمی  ها  نمونه  براساس  دهند  می  نمونه  کم 
چراکه مراجعه برای نمونه دادن کاهش پیدا کرده است که 
دقیق مشخص نمی شود کجای پیک قرار داریم. سرپرست 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  عنوان کرد: 
های  نمونه  افزایش  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سطح  در 
مثبت کرونایی را در استان شاهد بوده ایم اما خیلی معنا دار 
نبود. بانشی تاکید کرد: به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد 
توصیه می کنم هر کدام یک ُدز واکسن کرونا تزریق کنند 

همه مراکز ما در سطح استان آماده تزریق واکسن را دارند.
وی بیان کرد: مردم استان جهت پیشگیری از شیوع دوباره 
پروتکلهای  رعایت  کرونا  جدید  پیک  به  شدن  وارد  و  کرونا 
تجمعات  در  حضور  از  باشند،  داشته  مدنظر  را  بهداشتی 
بتوانیم  تا  بزنند  خودداری کنند و در فضاهای بسته ماسک 
یک  تاکنون  که  است  گفتنی  کنیم.  کنترل  را  وضعیت  ایم 
میلیون و ۵۱۱ هزار و ۲۷۸ ُدز واکسن وارد استان شده که 
از این تعداد یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۷۸4 ُدز تزریق شده 
و  دوم  ُدز  درصد   ۸۳.4 اول،  ُدز  درصد   ۹۱.۳ تاکنون  است. 

4۰.۸ درصد ُدز سوم را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان:

۳94 طرح صنعتی در کهگیلویه و 
بویراحمد در دست اجرا ست

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: تعداد ۳۹4 طرح صنعتی در مناطق مختلف این استان 
با فرصت اشتغالزایی ۹ هزار نفر هم اکنون در دست اجراست.

صنعتی  طرح  تعداد  این  اجرای  برای  افزود:  روزبهان  کریم 
بیش از 4۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

 ۵۲۰  ، را  استان  در  پروانه های صنعتی موجود  تعداد  وی 
فقره با سرمایه گذاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: این تعداد طرح ها موجب اشتغالزایی  بیش از 
هشت هزار نفر در استان شده است. روزبهان اظهار داشت: در 
صورت تکمیل طرح های در دست اجرا در چند سال آینده 
بیش از ۹ هزار نفر در استان به اشتغال مشغول خواهند شد. 
وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۱۹ طرح صنعتی  
راکد با سرمایه گذاری ۲۶۱ میلیارد ریال و اشتغال ۱44 نفر 
کرد: همچنین  ابراز  روزبهان  است.  برگشته  تولید  به چرخه 
در این مدت  ۱۵ واحد صنعتی نیز با سرمایه گذاری ۸۶۰ 
برای   ، خود  تولید  ظرفیت  افزایش  بر  عالوه  ریال،  میلیارد 
۱4۶ نفر ، شغل ایجاد کردند. وی ادامه داد: ۱4۷ واحد غیر 
فعال در استان شناسایی شده اند که برخی از آن ها قابلیت 
احیا دارند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
گرفته،  صورت  های  ریزی  برنامه  مطابق  گفت:  بویراحمد  و 
امسال بیش از ۲۶ واحد صنعتی غیر فعال در استان به چرخه 
 ۷۸ اکنون  هم  کرد:  عنوان  روزبهان  شد.  خواهد  وارد  تولید 
این  از  که  دارد  وجود  استان  در  معدن  برداری  بهره  پروانه 
تعداد 4۶ معدن فعال و ۳۲ معدن در حال تجهیز و یا غیر 

فعال هستند.

تیم کبدی دختران کهگیلویه و بویراحمد 
راهی رقابتهای قهرمانی کشور شد

کبدی  تیم  گفت:  وبویراحمد  کهگیلویه  کبدی  هیات  رئیس 
اعزام  کشور  قهرمانی  رقابتهای  به  استان  نوجوانان  دختران 
رده  دختران  کبدی  رقابتهای  افزود:  ماندگانی  مهناز  شدند. 
برگزار  تهران در رودهن  استان  به میزبانی  باال  به  سنی ۸۱ 
می شود.وی تاکید کرد: این رقابتها با شرکت ۲4 تیم کبدی 
از سراسر کشور از امروز یکشنبه ۱۹ تیرماه آغاز شده و تیم 
تیم  مصاف  به  خود  دیدار  اولین  در  استان  دختران  کبدی 
کبدی دختران خراسان شمالی می رود.ماندگاری ادامه داد: 
رقابتها  این  روز  امروز در دومین  استان  تیم کبدی دختران 
کبدی  هیات  رئیس  رود.  می  کرمان  کبدی  تیم  مصاف  به 
دختران  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کبدی استان در خصوص نفرات اعزامی به این رقابتها، ابراز 
عسل  ،النازعابدی،  مسابقات  این  به  اعزامی  تیم  :در  داشت 
رقیه  مریم محمدی،  اکبری،  درودی، محدثه شیبانی، درسا 
خرم روز، فاطمه احمدی، آرزو ارجمند، الناز شیبانی، انیسه 

تجلی، یسنا احمدزاده، عاطفه دراوی حضور دارند.

نیروی  آمارگیری  طرح  گزارش  اساس  بر 
کار، نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد 

افزایشی برابر با ۱/۶ درصد داشته است. 
 یکی از شاخص های مهم اقتصادی در هر 
استان شاخص بیکاری و اشتغال است. بر 
اساس این شاخص می توان متوجه شد که 
در هر استان و به طور کلی کشور، میزان 
تغییری  چه  سال  یک  طول  در  بیکاری 

کرده است.
در  کار  نیروی  آمارگیری  طرح  اساس  بر 
 ۱.۶ با  استان  بیکاری  نرخ   ۱4۰۱ بهار 
به   ۱4۰۰ بهار  به  نسبت  افزایش  درصد 

۹.۸ درصد رسید. این در حالی است که 
در چند سال گذشته نرخ بیکاری روندی 
از  یعنی  است.  داشته  استان  در  نزولی 
این  بودیم.  رسیده  دهم   ۹/۸ به   ۱۳/۱
اولین بار است که در این چند سال دوباره 
هستیم.  شاهد  را  بیکاری  صعودی  نرخ 
شود.  آسیب شناسی  باید  موضع  این 
باید  بیکاری  نرخ  که  است  حالی  در  این 
کاهش یابد. اما ما در حال رشد هستیم. 
نرخ  آمارگیری،  طرح  همین  اساس  بر 
رشد  درصد   ۰/4 تنها  کشور  در  بیکاری 
در  بیکاری  رشد  واقع  در  است.  داشته 

نسبت  درصد   ۱/۲ بویراحمد  و  کهگیلویه 
به کشور بیشتر بوده است. از سوی دیگر، 
نرخ بیکاری استان کهگیلویه و بویراحمد 
از رتبه ۱۵ در سال ۱4۰۰ به رتبه ۲۲ در 

۱4۰۱ سقوط کرده است.
و  نزولی  سیر  سال ها  از  بعد  واقع،  در 
و  کهگیلویه  در  بیکاری  نرخ  کاهشی 
بویراحمد، به دلیل ناکارامدی، دوباره سیر 
است.  شده  شروع  بیکاری  نرخ  افزایشی 
نباشد،  اشتغال  متولی  شاید  کار  اداره کل 
ولی دستگاه اصلی مرتبط با اشتغال و در 
واقع هماهنگ کننده دستگاه های مرتبط با 

اشتغال است. 
و  سیاستگذاری  اداره،  این  واقع،  در 
دارد.  عهده  بر  را  اشتغال  برنامه ریزی 
بنابراین می توان گفت که بی برنامگی اداره 
اقتصادی  دستگاه های  سایر  البته  و  کار 
استان، موجب افزایش نرخ بیکاری در این 
اگر  است.  شده  اقتصادی  سخت  شرایط 
این افزایش نرخ بیکاری را در کنار افزایش 
قرار  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  تورم  نرخ 
متولی  ادارات  دستپخت  موقع  آن  دهیم، 

اقتصاد در استان مشخص تر می شود.
مصوبات  اساس  بر  است  ذکر  به  الزم 
شورای عالی اشتغال میزان تعهد اشتغال 
به میزان ۱۳۵۲۰  استان در سال ۱4۰۱ 
تا  بر اساس جدول زمانبندی  نفر است و 
ایجاد  شغل   4۲۰۰ می بایست  تاریخ  این 
معادل  می شد  ثبت  و  رصد  سامانه  در  و 
اما متاسفانه  استان،  تعهد  ۳۱ درصد کل 
مطابق آخرین گزارش وزارت کار تاکنون 
هرچند  یافته،  تحقق  درصد   ۸ از  کمتر 
مشاغل ثبت شده خود جای سوال است 
وام های  از  ناشی  مشاغل  عمدتاً  که  چرا 
خرد است که پایداری آنها تضمینی ندارد.

وضعیت  اشتغال،  به  تعهد  میزان  در 
کهگیلویه و بویراحمد، مطلوب نیست. بر 
اساس گزارش وزارت کار ما جز استان های 
آخر هستیم. یا شغل ایجاد نکرده ایم و یا 
هم  آنهایی  البته  نداریم،  سامانه  به  ورود 
که ورود به سامانه داریم، مشاغل ناپایدار 
آنطور  پایدار  مشاغل  ما  بنابراین  هستند؛ 

که باید و شاید نداریم.

مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد در 
برخی  از  عفاف  و  قرارگاه حجاب  راستای 
از  یاسوج  گردشگری  و  تفریحی  نقاط 
جمله آبشار یاسوج ،باغات و پارکهای این 

شهر بازدید کردند.
استانداری  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل 
نمایندگان  دادستان،  نماینده  همراه  به 
اماکن، مدیرکل میراث  و  انتظامی  نیروی 
گردشگری،  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
نماینده شهرداری و کارشناسان دفتر امور 
آبشار  و  پارک ها  تفرجگاه ها،  از  اجتماعی 

یاسوج بازدید کردند.
و  فرهنگی  مدیرکل  نوری  مسعود 

خصوص  همین  در  استانداری  اجتماعی 
ریاست  به  و حجاب  عفاف  قرارگاه  گفت: 
استاندار و جانشینی معاون سیاسی است 
که در همین راستا بازدیدی از تفرجگاه ها 
داشتیم  یاسوج  آبشار  از جمله  پارک ها  و 
که تعدادی از باغاتی که در آبشار یاسوج 
هشدارهای  که  بوده  مجوز  فاقد  هستند 
یک  ظرف  اگر  و  شد  داده  آنها  به  الزم 
ماه اقدام به کسب مجوز و پروانه فعالیت 
خواهند  پلمب  و  می شود  برخورد  نکنند 

شد.
 مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری 
کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه 

بودند  مجوز  فاقد  که  باغاتی  در  متاسفانه 
سوء استفاده ها و هنجارشکنی هایی توسط 
دستگاه های  که  گرفته  عده کمی صورت 

متولی به این موضوع ورود خواهند کرد.
اماکن  استاندارد سازی  بر  ادامه  نوری در 
و  آبشار  جمله  از  تفرجگاه ها  و  تفریحی 
شهرداری  گفت:  و  تاکید  یاسوج  باغات 
پاکسازی  به  نسبت  فرهنگی  میراث  و 
و  زباله  سطل  نصب  و  جانمایی  محیط، 
پاکسازی محیط و محل اسکان مسافران 
خصوصا در آبشار یاسوج که از تمام نقاط 

کشور مسافر و گردشگر دارد انجام دهد.
وی عنوان کرد: در بازدید و رصد مسائل 

پارک ها مردم گالیه  و  آبشار  در  فرهنگی 
مند بودند و جای دستگاه های فرهنگی از 
یاسوج  شهرداری  فرهنگی،  میراث  جمله 
ارشاد  و  نماد  جهت  اسالمی  تبلیغات  و 
خالی  حجاب  و  عفاف  به  مربوط  مسائل 

است.
استانداری  اجتماعی  فرهنگی  مدیرکل 
نبود  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
روشنایی  جمله  از  زیرساخت ها  یکسری 
مورد انتقاد مسافران بود که از شهرداری 
نسبت  می خواهیم  فرهنگی  میراث  و 
نقاط  رفع  و  نوردهی  روشنایی،  نصب  به 

تاریک و کور آبشار اقدام کنند.
استانداری  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد   و  کهگیلویه 
وضعیت  به  رسیدن  تا  بازدیدها  این 
مطلوب ادامه دارد و قطعا با هنجار شکنان 
به قانون دهن کجی  و کسانی که نسبت 

می کنند برخورد قانونی خواهد شد.

امام جمعه قلعه ریسی در خطبه های نماز 
عید قربان این شهرستان گفت: متاسفانه 
امروز تاالرها مرکز رواج بد حجابی هستند 
و  شود  پیدا  غیرتمندی  مسئول  باید  و 
جامعه  ساحت  از  مراکز  این  ندهد  اجازه 

قداست شکنی و حیا زدایی کنند.
رئیسی  قلعه  مردم  گذشته  روز  صبح 
خداوند  طاعت  و  بندگی  عید  با  همزمان 
قلعه رئیسی  در مکان مسجد جامع شهر 
از  آکنده  فضایی  در  و  یافتند  حضور 
راز  هستی  معبود  با  عبودیت،  و  معنویت 

و نیاز کردند.
قلعه  در  را  قربان  عید  نماز  نمازگزاران 
اسماعیل  امامت حجت االسالم  به  رئیسی 
اقامه  رئیسی  قلعه  جمعه  امام  صلواتی 

کردند.
حجت االسالم اسماعیل صلواتی در خطبه 
عید  اینکه  بیان  با  فطر   عید  نماز  های 
قربان یکی از مهمترین روزهایی است که 
می  آور  یاد  انسان  به  را  توحیدی  حیات 
این  بیان کرد: معلم حقیقی بندگی  شود 
بزرگ  درس  و  است  ابراهیم  روز حضرت 

خدای  برای  بودن  محض  تسلیم  امروز 
به  رسیدن  کردن  قربانی  فلسفه  متعال، 
مقام بندگی است یکی از زیباییهای عید 

قربان گذشت و فداکاری کردن است.

امام جمعه قلعه رئیسی یادآور شد: انسان 
روح  او  بر  حاکم  روح  تا  شده  آفریده 
دائماً  نه  باشد  کردن  فداکاری  و  گذشت 
نگران  نباید  باشد  احتکار  و  ذخیره  اهل 
روزی خود باشیم به رحمت خدا امیدوار 
توان  و  آبرو  و  مال  قربانی  اهل  و  باشیم 
الهی  خویش برای دین خدا و ارزش های 

باشیم.
دوم  خطبه  در  رئیسی  قلعه  جمعه  امام 
حجاب  کشف  سالروز  به  قربان  عید  نماز 
رضاخانی اشاره  و با بیان اینکه در قرآن 
و  یوسف  عفت  حضرت  قرآنی  مظهر  دو 
حضرت مریم هستند تصریح کرد: نهادینه 
شدن این فرهنگ عفت و حیا به  زنان  و 
مردان در جامعه وابسته است و میدان دار 
حوزه  در  حجاب  و  عفاف  سازی  فرهنگ 
ابتداءبانوان  جامعه  اجتماعی  و  فردی 

هستند و بانوان باید مریم وار وارد میدان 
مطالبه و پیگیری عفاف و حجاب باشند.

وی افزود: فریضه اول برای بانوان مسلمان 
اهلل صافی  آیت  است مرحوم  جهاد عفاف 
گلپایگانی به بانوان باحجاب می فرمودند 
است   تر  مقدس  من  عبای  از  شما  چادر 
زنی که چادر به سر دارد و امر به معروف 
عبای  از  بیشتر  اش  ارزش  و  میکند 
باید  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  و  علماست 
باور  باید  شود  نهادینه  خانواده  درون  از 
دختران را به حجاب و حیا و عفت ابتدا از 

درون خانواده تقویت کرد.
پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  صلواتی 
باید پاسدار و مروج فرهنگ عفاف و حیا 
در  هم  باید  شد:  یادآور  باشد  حجاب  و 
مدارس  در  هم  و  مادر  و  پدر  ها  خانواده 
تعمیق  برای  پاسخگویی  مرکز  یک 
باورهای دختران باشد. باید مسئله حجاب 
درست  دولتی  مراکز  و  دولت  از  عفاف  و 
شود برای بی حجابی های کف خیابان و 
رفت  مردها  اول سراغ  باید  معابر عمومی 
باید  از او مطالبه کنند و مرد  و غیرت را 

با  باشد پشت سر هر خانم  داشته  غیرت 
حجاب و با حیا و با عفت یک مرد با غیرت 
غیرتمند  پدر  با  خانه  یک  داخل  و  است 
تربیت شده است و پشت سر هر خانوم بد 
حجاب و بی حیا یک مرد بی غیرت و کم 
یا در خانه ای رشد کرده که  غیرت است 

غیرت اهمیت ندارد.
امام جمعه قلعه رئیسی با بیان اینکه باید 
بپذیریم حجاب حکم خدا حکم رسول اهلل 
حکم حضرت زهرا  سالم اهلل علیها وحکم 
وعرف  شرع  و  عقل  و حکم  عصرعج  امام 
به  ما  دختر  که  روزی  کرد:  عنوان  است 
و  نقاشی شده  و  صافکاری  عروس  عنوان 
آویزان   با موهای  و  بدون پوشش مناسب 
در انظار عموم ظاهر می شود آن روز روز 
مصیبت و عزای بی غیرتی است و مسلمان 
که  شوهری  آن  و  بنشیند  سوگ  به  باید 
اجازه می دهد ناموسش در فضای حقیقی 
در تاالرها و عروسی ها و کف خیابان ها 
و فضای مجازی خودآرایی کند و خود را 
ارزان به نامحرمان عرضه کند. اگر غیرت 
متاسفانه  و  دهد  نمی  اجازه  باشد  داشته 
امروز تاالرها مرکز رواج بد حجابی هستند 
و  شود  پیدا  غیرتمندی  مسئول  باید  و 
جامعه  ساحت  از  مراکز  این  ندهد  اجازه 

قداست شکنی و حیا زدایی کنند.

در کهگیلویه و بویراحمد:

افزایش نرخ بیکاری درسال جاری

در آبشار یاسوج:

باغات بدون مجوز پلمپ می شوند

امام جمعه قلعه رئیسی انتقاد کرد؛

متاسفانه امروز تاالرها مرکز رواج بدحجابی هستند 

با پیگیری مسئوالن   مدیر فرودگاه یاسوج گفت: 
تهران-یاسوج-تهران  پرواز  کشوری  و  استانی 

شرکت پارس ایر به طور مجدد برقرار شد.
لغو  پی  در  داشت:  اظهار  فرد  انصاری  عنایت 
شرکت  تهران-یاسوج-تهران  مسیر  پروازهای 
تعداد  شدن  کم  به   توجه  با  پارس،  هواپیمایی 
پروازها و حجم مسافران و به زحمت افتادن مردم 
استان جهت تردد و با درخواست مسئولین اجرایی 
و  کهگیلویه  استاندار  جمله  از  استانی  قضایی  و 
بویراحمد  و مارگون و  نماینده مردم  بویراحمد،  
استان  مرکز  دادگستری،دادستان  کل  رئیس  دنا 

با پیگیری های   ، و مدیر فرودگاه شهدای یاسوج 
مؤثر محمدرضا سیاهپور معاون دادستان عمومی 
مدیرعامل  با  برگزاری جلساتی  و  تهران  انقالب  و 
طور  به  دوشنبه  روز  پروازهای  شد  مقرر  شرکت، 
مجدد از سوم مرداد ماه در مسیر تهران-یاسوج-

تهران توسط شرکت پارس ایر برقرار شود.
با  گرفته  صورت  مذاکرات  به  توجه  با  افزود:  وی 
هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل  نصرفرد  کاپیتان 
پارس، امیدواریم در چند ماه آینده با اضافه شدن 
اینکه پرواز  بر  این شرکت، عالوه  تعداد پروازهای 
یکشنبه یاسوج برقرار شود پروازهایی هم در مسیر 
یاسوج-عسلویه-یاسوج  و  تهران-گچساران-تهران 

جهت رفاه حال هم استانی ها برقرار شود.
فرودگاه یاسوج بعد از فرودگاه شهرکرد مرتفع ترین 
فرودگاه  که  تفاوت  این  با  است  کشور  فرودگاه 

شهرکرد در منطقه مسطح قرار دارد در حالی که 
این  و  است  گرفته  قرار  کاسه  در  یاسوج  فرودگاه 
برای نشست و برخاست هواپیما خاص  شرایط را 
می کند. در سال ۹۳ فرودگاه یاسوج یکی از محدود 
ترین باندهای فرودگاهی کشور را داشت. طول باند 
آن ۲۶۰۰ متر و pcn)میزان فشردگی آسفالت در 

واحد متر مربع( آن نیز پایین بود.
ظرف ۳۰ ماه بزرگترین پروژه عملیات خاکی کشور 
متر  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  یک  حجم  با  استان  و 

مکعب در این فرودگاه انجام شد.
pcn باند فرودگاه از ۲۶ به 4۶ و طول باند نیز از 
۲۶۰۰ متر به ۳۲۰۰ متر ارتقا یافت تا یکی از با 
کیفیت ترین باندهای فرودگاهی کشور در استان 

کهگیلویه و بویراحمد ساخته شود.
نیز کامل شد و در  یاسوج  باند فرودگاه  روشنایی 

باشد  داشته  پرواز  می تواند  نیز  و شب  مه  شرایط 
یعنی فرودگاه یاسوج شرایط الزم برای انجام پرواز 
از جمله  یاسوج  فرودگاه  دارد. ساخت  را  در شب 
ماه سال ۷۳ رهبر معظم  مصوبه های سفر خرداد 

انقالب به استان کهگیلویه و بویراحمد بود.
فرودگاه،  مدیر  گفته  به  اکنون  یاسوج  فرودگاه 
و  کهگیلویه  استاندار  و  هوانوردی  کارشناسان 
افزایش  برای  مانعی  و  مشکل  هیچ  بویراحمد 
و  یاسوج  تهران  مسافری  پروازهای  پروازهای 

برعکس و دیگر شهرهای کشور ندارد.
پارس   و  ماهان  اینک شرکت های هواپیمایی  هم 
راه  و  دارند  یاسوج  پرواز در هفته  در فرودگاه   ۲
اندازی پرواز های عسلویه، کیش و مشهد نیز در 
گرفته   قرار  یاسوج  فرودگاه  متولیان  کار  دستور 

است.

پرواز تهران-یاسوج-تهران
 شرکت پارس ایر برقرار شد

مفقودی  نوبت دوم
مجوز حمل سالح شکاری

 ساچمه زنی دو لول روهم ته پر کوسه
  ksh14790 - 17به شماره   سالح  

ساخت ایران  بنام مصطفی محمدی  
متولد 1363  فرزند علیداد

 به شماره ملی 4231698899
 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
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ماه فروردین
اجازه دهید دیگران  اما  است  راحتي  کار  نصیحت کردن دیگران 
به  کنید  سعي  آورند.  دست  به  آگاهي  کردن  تجربه  از  خودشان 
هنگام بحران و ناراحتي سکوت کنید بعداً همه چیز درست مي 

شود و نتیجه خوبي مي گیرید.

ماه اردیبهشت
سیارات قوه تخیل شما را افزایش داده اند و شما بسیار خالق و 
حساس هستید.باید مراقب انتخاب هم صحبت خود باشید سعی 
کنید با افراد دلسوز و مهربان صحبت کنید تا بتوانند اگر الزم باشد 

به شما پند دهند.

ماه خرداد
مي توانید از طبیعت احساسي تان به خوبي بهره مند شوید. فعالیت 
ادامه  مي خواهید  اگر  زیادي هستند،  اهمیت  داراي  هاي خالق 
دیگران  آرزوهاي  و  ها  به خواسته  کنید  باید سعي  باشند  داشته 
را  کاري  هر  که  دارند  انتظار  از شما  دیگران  بدهید.  اهمیت  هم 
که اکنون آغاز مي کنید، به پایان برسانید، بنابراین اهدافتان را با 

دقت انتخاب کنید.

ماه تیر
آورید.  بدست  خوبی  اطالعات  توانید  می  کنید  دقت  خوب  اگر 
همیشه به دنبال روشی هستید که با پولتان کار کنید و ستارگان 

در این قسمت به شما کمک می کنند.

ماه مرداد
اتفاقي که دیروز رخ داد ممکن است هنوز شما را اذیت کند، در 
چه  که شما  دهید  نشان  آنها  به  خواهید  مي  اکنون  این صورت 
انتظار  و  را کنار گذاشته  این که موضوع  به جاي  کسي هستید. 
مطالب بهتري را داشته باشید، بیشتر ترجیح مي دهید از رو بازي 
کنید و خواستار حق خود شوید و از آن شخص بپرسید که موضوع 
چیست. حتي در این صورت هم شما نتایج خوبي خواهید گرفت، 
به شرطي که احساسات خود را کنترل کرده و شوخ طبعي را از 

یاد نبرید.

ماه شهریور
اگر به نصایح دیروز من گوش کرده باشید امروز می توانید کارهای 
واقعاً  بدهید  انجام  را  آنها  که  این  دهید.از  انجام  را  مانده  عقب 
خوشحال می شوید.دور ریختن اشیاء بی مصرف و مرتب کردن 

منزل احساس خوبی یه شما می دهد.

ماه مهر
بعد از فضای آرامش بخش دیروز،شما دوباره به نقطه اول بازگشته 
اید و باید شروع به کار کنید.خوشبختانه شما انرژی این را دارید 
که از جایی به جای دیگر رفته و دوباره به جای اول برگردید و 
ندارد،هرگون ورزش و  را  پایی شما  یارای هم  هیچ کس دیگری 
رقابتی اکنون برای شما مفید است.پس کاری بکنید که این همه 

انرژی عصبی و فیزیکی شما را بسوزاند.
ماه آبان

امروز در موقعیت کنونی تان تغییراتی ایجاد می کنید.اگر از محیط 
اطرافتان خسته شده اید دست به کار شوید و چیزهایی بیهوده را 

بیرون بریزید و یا ببخشید.
ماه آذر

از هیچ چیز امروز با اندازه معاشرت و صحبت، با یک دوست خوب 
لذت نمي برید. با اینحال چون وضع مالي تان فعاًل خوب نیست 
نگذارید توسط دیگران در موقعیتي قرار بگیرید که مجبور شوید 
پول خرج کنید. شما براي نداشتن این آزادي احساس ناامیدي و 
غم مي کنید. ولي فعاًل شرایط همین است که هست. امروز عصر 
سعي کنید تفریحي داشته باشید که ارزان ولي با این وجود لذت 

بخش باشد.
ماه دی

هر کدام از شما که عشقي پنهاني داشته اید امروز آشکار مي شود. 
رازها سعي دارند آشکار شوند. شخصي که طبیعت شکاکي دارد، 

یک برداشت غلط مي کند.
ماه بهمن

امروز روز تعمیرات و جبران است یعنی هم تعمیر وسایل منزل و 
هم پاک شدن اشک یک نفر.امروز روز فوق العاده ای برای بهبود 
اوضاع می باشد. می دانید که چه اتفاقی افتاده است و چطور آن 

را درست کنید.
ماه اسفند

فعالیت های پشت پرده حتی موارد توجه شما را هم عوض می 
کنند بنابراین به ناامیدی های کوچک اجازه ندهید شما را متوقف 
کنند. شما اخیراً مقداری در پیچ و خم راهها بوده اید که مجبور 

شده اید فقط کمی سرعت را کم کنید.

۳
فال روز 

دو  است  بهتر  اینکه  بر  تاکید  با  روان درمانگر  یک 
یکدیگر  زندگی شبیه  کلی  و  اصلی  مسائل  در  فرد 
فردی  ازدواج  درباره  کنند،  ازدواج  سپس  و  باشند 
مجرد با فردی که سابقه طالق دارد، گفت: در تمام 
که  است  آن  مهم  و  دارد  وجود  استثنائات  مسائل 
افراد باید ثابت کنند این ازدواج را آگاهانه و عاقالنه 
انجام می دهند و به جز موضوع طالق، طرف مقابل 
در سایر موضوعات و مسائل کلی زندگی تا اندازه ای 

شبیه به همدیگر هستند.
فرد  ازدواج  آیا  اینکه  درباره  تکلو،  ابراهیم  محمد 
اشاره  با  است؟،  صحیح  مجرد  فرد  با  گرفته  طالق 
ازدواج، اظهار  افراد برای  به لزوم وجود شباهت  در 

کرد: فرد مجرد و فردی که طالق گرفته  است در یک 
قبلی”  ازدواج  “سابقه  یعنی  زندگی  اساسی   موضوع 
است،  مهم  بسیار  امر  این  و  نیستند  یکدیگر  شبیه 
اما با این حال در تمام موضوعات استثنائاتی وجود 
اندازه  چه  تا  ازدواج  این  داشت  توجه  باید  و  دارد 

آگاهانه است.
این روانشناس با بیان اینکه رضایت خانواده ها برای 
شاید  داد:  ادامه  است،  مهم  بسیار  ازدواجی  چنین 
این موضوع برای زن و مرد مساله ای نباشد و با آن 
مشکلی نداشته باشند اما ممکن است ازدواج دختر 
یا پسر طالق گرفته با دختر یا پسر مجرد خوشایند 

خانواده ها نباشد.
ازدواج  برای  افراد  است  بهتر  که  است  معتقد  وی 
اگر  و  کنند  پیدا  خود  مشابه  و  جنس  از  را  کسی 
سابقه طالق دارند بهتر است با فردی ازدواج کنند 

که او نیز سابقه زندگی مشترک را داشته است.

به گفته این روان درمانگر، زمانی ازدواج طبق اصول 
طرف  دو  که  می شود  انجام  خود  طبیعی  قائده  و 
این ازدواج یعنی زن و مرد در کلیات زندگی شبیه 
از جهات  این شباهت ها  باشند و هر چقدر  یکدیگر 
مختلف نظیر تحصیالت، نگاه مذهبی و ایدئولوژیک، 
باشد  بیشتر  و...  ها  خانواده  فرهنگ  بینی،  جهان 
خواهد  بیشتر  نیز  ازدواج  و  رابطه  پایداری  احتمال 

بود.
گفت  می توان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  تکلو 
فرد  با  گرفته  طالق  فرد  ازدواج  شکست  احتمال 
به طور کلی  ازدواج ها است؟،  از سایر  بیشتر  مجرد 
متعددی  متغیرهای  به  را  ازدواج  در  شکست  علت 
معطوف دانست و تصریح کرد: شکست در ازدواج به 
متغیرهای متعددی نظیر اینکه تا چه اندازه دو نفر به 
بلوغ روانی، اجتماعی، احساسی و عاطفی رسیده اند 
مشکلی  هم  با  نفر  دو  این  شاید  دارد.  بستگی 
اطرافیان  شوند  رابطه  وارد  وقتی  اما  باشند  نداشته 

و خانواده ها برایشان حاشیه های زیادی ایجاد کنند. 
طرفین  از  حرف هایی  شنیدن  و  خانواده ها  دخالت 
مبنی بر اینکه “نباید با این فرد ازدواج می کردی”، 
ازدواج  این  کند  تصور  مقابل  طرف  می شود  باعث 
باعث شده به اصطالح “کاله بزرگی به سرش برود”. 
با این حال در ازدواجی که دختر و پسر هر دو طالق 

گرفته باشند این نگاه ها کمرنگ تر است.
اگر  که  گفت  هم  را  این  همچنین  روانشناس  این 
توان  باشند  برخوردار  روانی  پختگی  از  طرفین 
بیشتر  را  ازدواجی  چنین  حاشیه های  مدیریت 

خواهند داشت.
و  مهم  مسائل  جمله  از  روان درمانگر،  این  گفته  به 
زندگی  سابقه  که  فردی  با  ازدواج  در  توجه  قابل 
مشترک را داشته آن است که این فرد تا چه اندازه 
توانسته رابطه قبلی خود را به اصطالح “هضم” کند 

تا آسیب های رابطه قبلی را وارد رابطه جدید نکند.

  حضور رهبر انقالب در جبهه هاي دفاع مقدس 

قاب ماندگار
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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 خواهر شهيد رضا آجوداني
برادرم در اتاقي شهيد شد 

که در آن آرزوي شهادت مي کرد

آقا رضا چطور بچه اي بود که از سن 
کم به شهادت عشق مي ورزيد؟

به نظر من ذات اين بچه ه��ا خوب بود كه از 
سن كم عاشق خدا مي ش��دند و بهترين راه 
رسيدن به خدا را هم در شهادت مي ديدند. 
رضا يك بچه جنوب شهري قوي بنيه اي بود 
كه سر س��فره پدر و مادرمان حالل خورد و 
حالل فكر كرد و عاقبت خونش را در مسير 
انقالب اس��المي حالل كرد. يعني خودش 
خواست كه خونش در اين مسير ريخته شود. 
رضا آجوداني يك نوجوان كم س��ن و سال و 
معمولي بود، اما انق��الب امام خميني ذات 
پاك آنها را تقويت ك��رد، بارور كرد و خيلي 
زود ميوه وجودشان رسيد. رضاي ما وقتي 
كه 13، 14 س��ال داشت از ش��وق شهادت 

شب ها تنها در اتاقش گريه مي كرد. 
با س�ن کمش چط�ور راه�ي جبهه 

شد؟
شناس��نامه اش را دس��تكاري كرده بود. از 
طرفي هيكل نس��بتاً درش��تي هم داشت و 
نگاهش كه مي كردي فكر مي كردي 20 ساله 
است. چون جرئت و جسارت زيادي داشت، 
قبول كرده بودند به جبهه برود و چند بار هم 

رفت و آمد تا اينكه به شهادت رسيد. 
در آن سن و سال قاعدتًا درسش را 

نيمه کاره رها کرده بود؟
بله، درسش را رها كرد تا نگذارد حتي يك 
وجب از خاك كشورمان دست دشمن بماند. 
اتفاقاً درس آقا رضا خيلي خوب بود. دوست 
داشت مهندس ش��ود و با نمرات خوبي كه 
داشت، مطمئن بوديم از نظر تحصيلي موفق 
مي شود. اما خب مهندس كوچك ما رفت و 

به شهادت رسيد. 
پ�در و مادرتان مخال�ف رفتن او به 

جبهه در سن نوجواني نبودند؟
خ��ب، آنها از اينكه باليي س��ر رض��ا بيايد، 
مي ترس��يدند ولي خودش اصرار داشت كه 
به جبهه برود. يكبار پدرم صداي گريه هاي 
رضا را از اتاقش مي شنود. مي رود و مي پرسد: 
پسرم تو با اين سن كم چه دردي داري كه 
اينطور گريه مي كني؟ رض��ا هم مي گويد: 

دوست دارم شهيد ش��وم و از شوق شهادت 
گريه مي كنم. وقتي يك نفر اينطور عاش��ق 
يك راه مي شود، نمي شود جلويش را گرفت. 

خصوصاً كه راهش حق باشد. 
از نحوه شهادتش بگوييد. 

س��ال 61 و در منطقه س��ومار يك خمپاره 
كنار برادرم اصابت مي كند و تنش را سوراخ 
س��وراخ مي كند. او را به سردخانه مي برند و 
بعد از 24 ساعت متوجه مي شوند زنده است. 
بعد به بيمارستاني در شيراز منتقل مي شود. 
رضا را بعد از مدتي به خانه مي آورند. وقتي 
من او را ديدم، در بدنش جاي سالم نداشت. 
توي س��رش هم چند تركش جا مانده بود. 
رضا تا مرا ديد بلند شد و روبوسي كرد. گفت: 
»چند قدم مانده به بهشت!« بعد چون هوس 
مرغ كرده بود، به م��ادرم گفت:» برايم مرغ 
درست كن از بس در جبهه كنسرو بادمجان 
خورده ام قيافه ام شبيه بادمجان شده است، 
مادرم چلومرغ درس��ت ك��رد و رضا خورد. 
همين حين داشت تلويزيون نگاه مي كرد. 
يكهو گفت نمي خواهم تلويزيون ببينم. ما 
آن را از اتاق خارج كردي��م. اما ناگهان رضا 
داد زد: »تا بهش��ت يك ق��دم مانده كمكم 
كنيد. حضرت علي اصغر)ع(، حضرت علي 
اكبر)ع(، حضرت قاس��م)ع( كمكم كنيد.« 
بعد در بغل م��ادرم جان داد و به ش��هادت 
رس��يد. او در همان اتاقي به شهادت رسيد 
كه خيلي از شب ها تنهايي در آنجا عزاداري 

و گريه مي كرد. 

  فريده موسوي
شهيد رضا آجوداني وقتي به شهادت رسيد، 15 سال بيش�تر نداشت. اما پدرش ديده 
بود رضا در اتاق باالي منزلش�ان نوار نوحه مي گذارد و زياد گري�ه مي کند. گريه ها که 
ادامه مي يابد، از پس�رش مي پرس�د: »گريه ه�اي نوجواني مثل تو براي چ�ه مي تواند 
باش�د؟« رضا هم در جواب مي گويد: »از ش�وق شهادت«. ش�هيد رضا آجوداني متولد 
1346 بود و س�ال 61 به شهادت رس�يد. او س�ال هاي اندکي در اين کره خاکي زندگي 
کرد، اما گوه�ري را در زندگي يافت�ه بود که هرگ�ز او را به دو روز دنياي فاني ش�يفته 
نكرد. گفت وگوي م�ا با اش�رف آجوداني خواه�ر بزرگ تر ش�هيد را پي�ش رو داريد. 

فرزند شهيد
شايد شما از ماجراي بازي 
تئاتر شهيد استاد مرتضي 
در مهاب�اد خبر نداش�ته 
باشيد، اما همين موضوع باعث شد دنبال 
خانواده ايشان بگرديم و شما را پيدا کنيم. 
خانواده اي که دوست داريم بيشتر از آن 

بدانيم. 
پدرم بچ��ه بازارچه نايب الس��لطنه ته��ران بود. 
س��ال 46 كه با مادرم ازدواج مي كند در خيابان 
پيروزي ساكن مي شوند و زندگي شان را همانجا 
بنا مي سازند. ما در خانواده س��ه فرزند بوديم. دو 
خواهر بزرگ ترم و من كه سال 50 به دنيا آمدم. 
ش��هيد اس��تاد مرتضي از آن پدرهاي مذهبي و 
انقالبي بود. هرچن��د ما كمت��ر مي ديديدمش، 
چراكه مرت��ب فعاليت مي كرد و حتي س��ال 50 
تا 57 دو سال از دس��ت مأموران رژيم طاغوت به 
بندرعباس فرار كرد. بعد از انقالب هم كه در كميته 

و سپاه و جبهه و. . . بود تا به شهادت رسيد. 
گوي�ا ايش�ان را در جبه�ه باب�ا صدا 

مي زدند؟
بله، به خاطر س��ن زيادش��ان نس��بت به ساير 
رزمنده ها بابا صدايش مي كردند. البته بيشتر 
ايشان را استاد صدا مي زدند. پدر متولد 25 مهر 
سال 1315 بود. زمان شهادتش در 23 تيرماه 
1365 50 سال داشت. كلمه »بابا« فقط لقبش 
نبود، بلك��ه به قول همرزمان��ش مثل يك پدر 
دلسوز به رزمنده هاي جوان تر رسيدگي مي كرد. 

خصوصاً كه سمت فرماندهي هم داشت.
اينكه گفتيد ش�هيد در يک مقطع به 
بندرعباس فرار کرده بود، پس قاعدتًا 
فعاليت هاي انقالبي گسترده اي داشته 

است؟
ش��هيد از انقالبي هاي قديمي ب��ود. به همراه 
چهره هايي چ��ون آق��اي گرمارودي)ش��اعر 
نام آش��نا( و آقاي ختني فعالي��ت مي كردند. 
آقاي ختني يكبار به منزلمان آمدند و به صورت 
سربس��ته از فعاليت هاي عميق و ريشه دار پدر 
گفتند. همي��ن فعاليت ها هم باعث مي ش��ود 
كه پ��درم كار و زندگ��ي اش را رها و به ش��كل 
ناگهاني به بندرعباس فرار كند. آن زمان ايشان 
كارخانه تريكوبافي داشت. وقتي به بندرعباس 
مي رود، مجبور مي شود كارخانه اش را بفروشد 
تا خودش و خانواده اش بتوانند گذران زندگي 
كنند. زماني كه انقالب پيروز ش��د من 7 سالم 
بود. تقريباً دو سال قبلش براي پيدا كردن پدر 
همراه مادرم به بندرعب��اس رفتيم. البته چيز 
زيادي از اين خاطره به ياد ندارم، اما بنده خدا 
مادرم خيلي اين در و آن در زده بود تا بابا را پيدا 
كند. ما بعد از اين ديدار به تهران برگش��تيم و 
پدرم مجبور بود تا حوالي پيروزي انقالب، غم 

غربت را تحمل كند. 
از دوران رزمندگ�ي و جه�اد پدر چه 

مي دانيد؟
ايشان بعد از پيروزي انقالب مدتي در كميته 
مشغول مي ش��ود. بعد از تش��كيل سپاه هم 
كه پاسدار مي ش��ود و در گزينش��ي پادگان 
وليعصر)عج( خدمت مي كند. پدرم با شهيد 
وصالي و ش��هيد چمران ارتباط داشت. يك 
مدتي به كردس��تان مي رود و شايد موضوع 
ب��ازي تئات��ر ايش��ان در همين مقط��ع و در 
مهاباد اتفاق افتاده باش��د. حوالي س��ال 62 
مسائلي پيش مي آيد كه باعث مي شود پدرم 
از س��پاه خارج ش��ود. اما همچنان به صورت 
بسيجي به جبهه مي رود و در يك مقطع نيز 
جانش��ين معاون اطالعات عمليات لشكر10 
سيدالشهدا)ع( مي شود. شهيد استاد ماشاءاهلل 
رزمنده لشكر 10 سيدالشهدا)ع( و لشكر 27 
محمدرس��ول اهلل)ص( بود و بيشتر در جبهه 
جنوب خدمت مي ك��رد. نهايتاً ب��راي انجام 
مأموريتي موقتاً به نقده مي رود كه همانجا به 

شهادت مي رسد. 
يك�ي از همرزم�ان پدرت�ان مي گفت 
ايشان به طرز مظلومانه اي به شهادت 

رسيده است؟
ش��هيد اس��تاد مرتضي به همراه يك گروهي 
براي ايج��اد و تأمي��ن جاده اي اس��تراتژيك 
به نقده مي روند ك��ه در كمين ض��د انقالب 
مي افتن��د. گويا آنه��ا يك جم��ع 45 نفره به 
فرماندهي پدرم بودند كه در برابرش��ان يك 
گروه حدوداً 400 نفري ضد انقالب قرارگرفته 
بود. درگيري سختي صورت مي گيرد و پدرم با 
تيربارش تا لحظه آخر مقاومت مي كند. پايش 
كه زخمي مي شود آن را با چفيه اش مي بندد 
و باز مقاومت مي كند. نهايتاً كه همه رزمنده ها 
جز دو نفر به شهادت مي رسند، پدرم زخمي، 
پشت به رو بر زمين مي افتد. ضد انقالب ها از 
موي سفيد و سن و سال شهيد حدس مي زنند 
كه او بايد فرمانده اين گروه باشد. باالي سرش 
جمع مي شوند و يكي شان مي خواهد پدرم را 
برگردان��د. در حالي كه پدر اس��لحه اي را زير 
خودش مخفي كرده بود. تا بابا را برمي گردانند، 
س��ريع به طرف فرمان��ده گروه ض��د انقالب 
شليك مي كند و او را به هالكت مي رساند. اما 
باقي نفرات دشمن او را به رگبار مي بندند و با 
اصابت 14 گلوله به شهادت مي رسد. همان دو 
رزمنده اي كه زنده مانده بودند نحوه شهادت 

ايشان را تعريف كرده اند. 
همسر شهيد

چه سالي با ش�هيد استاد 
مرتضي ازدواج کرديد؟

ما س��ال 46 ب��ا ه��م ازدواج 
كرديم. شهيد 31 سال داش��ت و به نسبت آن 
زمان دير ازدواج كرده بود. دليلش هم اين بود كه 
فعاليت هاي انقالبي مي كرد و اصاًل وقت نداشت 
به زندگي شخصي اش برسد. حتي آقاي ختني 

از دوس��تان انقالبي اش مي گفت وقتي شنيدم 
ماشاءاهلل ازدواج كرده متعجب شدم. چون فكر 
نمي كردم او با مش��غله هايي ك��ه انقالبي گري 
برايش درست كرده، بتواند ازدواج كند. البته من 
از فعاليت هاي همسرم خبر نداشتم. يادم است 
يكبار شب به خانه نيامد. صبحش با نگراني رفتم 
محل كارش، ديدم آنجا هم نيست. برادر شوهرم 
محمد آقا آنجا بود. از ايش��ان س��راغ شهيد را 
گرفتم كه ابراز بي اطالعي كرد. بعد از س��ه روز 
همس��رم به خانه آمد و گفت مأموريت داشتم، 
رفتم قزوين. منظ��ورش مأموريت انقالبي بود. 
من تازه آن زمان ها فهميدم همسرم از سال 42 
كه نهضت حضرت امام شروع شد، وارد فعاليت 

انقالبي شده است. 
در زندگي با ش�هيد، او را چطور آدمي 

شناختيد؟
خيلي آدم آرام و مهرباني ب��ود. كمتر عصباني 
مي شد. خواهر ايشان همسايه ما بودند و از اين 
طريق با هم آشنا شديم. در زمان آشنايي مان 
ايش��ان در يك كارخانه تريكو باف��ي كارگري 
مي كرد. از طرف م��ا كه رفته بودن��د تحقيق، 
همكارانش به م��ادرم گفته بودند حتماً س��ر 
سجاده دعا كردي كه همچين دامادي گيرتان 
آمده اس��ت. آقا ماش��اءاهلل آدم مردم داري بود 
و دس��ت خيرش به خيلي ها مي رسيد. بعدها 

كه خ��ودش كارخانه تريكوباف��ي راه انداخت، 
درآمدش نسبتاً خوب بود، ولي مرتب به اين و 
آن كمك مي كرد. ما خبر نداشتيم چه كارهايي 
مي كند و بعد از شهادتش مطلع شديم. ايشان 
بندرعباس كه رفت مجبور شد كارخانه اش را 
بفروش��د، به پول آن زمان 20 هزار تومن شد 
كه همه اش را خرج ما و خان��واده انقالبي هاي 
زنداني كرد. همس��رم در 11 سالگي پدرش را 
از دس��ت مي دهد و از همان زمان سرپرستي 
خواهر و برادر كوچك ترش را برعهده مي گيرد. 
كارگري مي كند و با فقر و نداري خو مي گيرد. به 
همين دليل وقتي كه دستش به دهانش رسيد، 

به آنهايي كه نداشتند كمك مي كرد. 
يعني محرومان را تحت پوش�ش قرار 

مي داد؟
بيشتر به خانواده انقالبي هايي كمك مي كرد كه 
به زندان افتاده بودند. يكي، دو نفر هم نبودند. 
حتي وقتي همسرم به بندرعباس فرار كرد، آنجا 
پيش يكي از دوستانش مي رود كه قباًل به او هم 
كمك كرده ب��ود. گويا اين دوس��تش مقطعي 
دانش��جوي رش��ته زبان در تهران بود و چون 
وضع مالي خوبي نداشت، ش��هيد به او كمك 
مي كرد. حاال هم كه همس��رم ب��ه بندرعباس 
پناه برده بود، از كمك همين دوس��تش بهره 
مي برد. البته چون مي ترسيد براي آن بنده خدا 

دردسر درست شود، شب ها بيشتر در تانك آب 
و توي ماشين و اينطور جاها مي خوابيد. شهيد 
استادمرتضي در بندرعباس خيلي سختي و در 

به دري كشيده بود. 
زندگ�ي ب�ا ي�ک انقالب�ي ک�ه رخت 

رزمندگي هم به تن کرد، سخت نبود؟
ما تقريباً 18 س��ال با هم زندگي كرديم. شايد 
در تمام اين مدت كال چهار يا پنج س��الش را با 
هم بوديم. چه وقتي كه به بندرعباس فرار كرد، 
يا بعد از انقالب كه در كميته و س��پاه خدمت 
مي كرد، كمتر وقت داشت به ما رسيدگي كند. 
با اين وجود هيچ وقت مهرباني هايش را فراموش 
نمي كنم. از نظر من ايشان يك آدم خاص بود. 
همين خاص بودنش هم او را به شهادت رساند. 

تصور شهادتش را کرده بوديد؟
خود شهيد وقتي كه بار آخر به منطقه جنگي 
مي رفت، عين نحوه شهادتش را در خواب ديده 
بود. مي گفت در خواب ديدم ك��ه من را با 14 
گلوله به شهادت رساندند. حتي تعريف مي كرد 
كسي كه من را كشته پيراهن آبي داشت. وقتي 
همسرم به شهادت رسيد، ما به دادسراي نقده 
رفتيم. آنجا يك تع��داد از ضد انقالب را گرفته 
بودند. يكي از دو نفري كه در رابطه با شهادت 
همسرم و همرزمانشان دس��تگير شده بودند. 
پيراهن آبي داش��ت. همانجا فهميدم خوابش 
رؤياي صادقه بود و طبق خوابش با 14 گلوله به 

شهادت رسيده است. 
سخن پاياني 

آقا ماشاءاهلل چون يك آدم مذهبي بود، وصيتش 
به پس��رم و دخترانم هم رعايت امور شرعي و 
خواندن نماز و رفتن به نماز جمعه بود. ايشان 
همه وج��ودش را وقت انقالب ك��رد. تقريبا از 
س��ال 42 وارد جريان انقالب شد و بعد هم در 
كميته و سپاه و بسيج خدمت كرد. افرادي مثل 
آقا ماشاءاهلل بودند كه با دلس��وزي و احساس 
تكليف بار انقالب را به دوش كشيدند. او حتي 
وقتي مورد بي مهري قرار گرف��ت و مجبور به 
ترك سپاه ش��د، جهاد را ترك نكرد و باز راهي 
جبهه شد. آنقدر رفت تا سعادت شهادت را براي 

خودش خريد. 

گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيد ماشاءاهلل استاد مرتضي از سرداران گمنام دفاع مقدس

دشمن براي خم كردن قامت بابا 14 گلوله شليك كرد
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 عليرضا محمدي
از شهيد ماشاءاهلل اس�تادمرتضي همين قدر ش�نيده بودم که در يک نمايش تئاتر در مهاباد 
نقش ش�يخ حس�ن جوري را بازي کرده اس�ت. اي�ن را يك�ي از همرزمان�ش مي گفت. حتي 
درست اسم ش�هيد را به ياد نمي آورد، اما مي گفت سن و سالش بيش�تر از باقي رزمنده ها بود 
و او را اس�تاد صدا مي زدند. خيلي دوست داش�تم از استاد بيش�تر بدانم. از اين و آن رزمنده 
س�ؤاالتي در خصوصش پرس�يدم و هيچ ک�دام اطالعات دقيقي از او نداش�تند. گذش�ت تا 
اينكه عكاس يك�ي از خبرگزاري ها به طور اتفاقي گفت ش�هيد ماش�اءاهلل اس�تادمرتضي را 
مي شناسد! به نظرم رس�يد خود شهيد س�فره آش�نايي بيش�تر را پهن کرده است. فرصت 
را غنيمت ش�مردم و با مهدي اس�تاد مرتضي پس�ر ش�هيد تم�اس گرفت�م. گفت وگويمان 
که با پس�ر و همسر ش�هيد )فاطميه س�لطانيه( ش�كل گرفت، فهميدم آقا ماش�اءاهلل آنقدر 
مردانه جنگيده بود که دش�من براي خم کردن قامتش مجبور ش�ده 14 گلوله ش�ليک کند. 
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  شهید استاد مرتضي نفر دوم از سمت چپ

حل جدول 3124

سرقت از طال فروشی سرپل ذهاب
 با اسلحه پالستیکی ناکام ماند

گفت: سرقت  ذهاب  فرماندار سرپل  اجتماعی  معاون سیاسی، 
طالفروشی در این شهرستان با استفاده از اسلحه  پالستیکی با 

هوشیاری صاحب مغازه و لو رفتن سارق ناکام ماند.  
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  یکشنبه  روز  صادقی  سیروس 
اسلحه  یک  با  ۲۵ساله  جوانی  شنبه  دیروز  ازظهر  بعد  افزود: 
کلت پالستیکی به یکی از طالفروشی های سرپل ذهاب وارد و 
با ارعاب صاحب مغازه قصد سرقت از این طالفروشی را داشت.

وی اظهار داشت: صاحب مغازه با هوشیاری متوجه پالستیکی 
بودن اسلحه شده و با سارق درگیر می شود که سارق نیز با 
برداشتن چند تکه مختصر از طالجات مغازه به سرعت از محل 

متواری شده و در سرقت خود ناکام می ماند.
پلیس   : کرد  تصریح  سرپل ذهاب  اجتماعی  سیاسی  معاون 
شناسایی  برای  الزم  اقدامات  و  بوده  موضوع  بررسی  حال  در 
آگاهی  پلیس  ماموران  کار  دستور  در  سارق  این  دستگیری  و 

انتظامی شهرستان قرار دارد.

کالهبردار میلیاردی خودروهای لیزینگی 
پایتخت در قرچک دستگیر شد

انتظامی شرق استان تهران گفت: فردی که در قالب  فرمانده 
فروش خودروهای لیزینگی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال را از ۱۰۰ 
قرچک  در  بود  کرده  کالهبرداری  تهرانی  شهروندان  از  نفر 

دستگیر شد.
فرماندهی  ستاد  رسانی  اطالع  مرکز  از  ایرنا  گزارش جمعه  به 
اعالم  با  عزیزی  کیومرث  سردار  تهران،  استان  شرق  انتظامی 
این خبر این خبر اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل 
اقدامات اطالعاتی مطلع  انجام  با  و کالهبرداری پلیس آگاهی 
شدند، شخصی در قالب فروش خودروهای لیزینگی در سطح 
شهر تهران اقدام به کالهبرداری می کند، که این امر به صورت 

ویژه در دستور رسیدگی قرار گرفت.
شیوه های  و  فنی  اقدامات  انجام  با  ماموران  کرد:  تصریح  وی 
نوین و علمی، متهم را در قرچک شناسایی و پس از هماهنگی 
قضائی وی را دستگیر کردند که در تحقیقات پلیسی متهم به 
کالهبرداری در قالب فروش خودروهای لیزینگی به مبلغ ۵۰۰ 

میلیارد ریال از ۱۰۰ نفر از شهروندان تهرانی اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران بیان داشت: متهم با وعده 
فروش خودروهای لیزینگی سواری با شرایط و تسهیالت مناسب 
و اقساط طوالنی مدت و سوء استفاده از اعتماد شهروندان موفق 

به دریافت این مبلغ شده بود.
روانه  و  قضائی  مراجع  تحویل  متهم  اینکه  به  اشاره  با  عزیزی 
بیشتر،  زندان شد، گفت: طمع ورزی و کسب منفعت و سود 
واگذاری سرمایه و دسترنج به اشخاص، بدون تحقیق و اعتماد 
بی جا، بستر مناسب برای ارتکاب چنین جرایمی را فراهم می 
هوشیاری  با  معامالت  انجام  در  بایست  می  شهروندان  و  کند 

بیشتری اقدام کنند.
سارق   ۲ دستگیری  از  قرچک  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
حرفه ای اماکن خصوصی و کشف ۸ فقره سرقت در سطح این 

شهرستان خبر داد .
اظهار داشت: در  این خبر  اعالم  با  یداهلل طهماسیان  سرهنگ 
سطح  در  خصوصی  اماکن  از  سرقت  فقره  چندین  وقوع  پی 
دستگیری  و  شناسایی  موضوع  بالفاصله  قرچک،  شهرستان 
سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کالنتری ۱۲ زیباشهر 

قرار گرفت.
از  هایی  سرنخ  پلیس،  تخصصی  تحقیقات  آغاز  با  افزود:  وی 
حین  در  را  سارق   ۲ ماموران  سرانجام  و  آمد  بدست  سارقان 

سرقت دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قرچک ضمن اشاره به اعتراف این 
دو سارق به ۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی خاطر نشان کرد: 
تحویل  مالباختگان  به  و  کشف  نیز  مسروقه  اموال  از  تعدادی 

داده شد.
شده  دستگیر  متهمان  گفت:  پایان  در  طهماسیان  سرهنگ 
پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضائی شدند.

خبر

جدول 3125

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا 
 BA۵ و BA4 با بیان اینکه زیرسویه های
واکسن گریز  و  مسری تر  بسیار  امیکرون، 
حال  در  می رسد  نظر  به  گفت:  هستند، 

ورود به موج جدید کرونا هستیم.
دکتر حمید عمادی، درباره وضعیت ابتال 
دوباره  صعود  علت  و  کشور  در  کرونا  به 
در  کرونا  حاضر  حال  در  گفت:  آمارها، 
این  البته  است؛  افزایش  حال  در  کشور 
هم  دیگر  کشورهای  برخی  در  وضعیت 
از  یکی  هم  ما  کشور  که  است  افزایشی 

این کشورهاست.

افزایش موارد ابتال به کرونا در 
ایران ناشی از افزایش بیماری در 

کشورهای همسایه
وی افزود: بیشتر هم به نظر می آید که به 
دنبال افزایش موارد بیماری در کشورهای 
همسایه ماست که موارد ابتال در کشور ما 
هم در حال افزایش است. مثال واضح آن 
کشور ترکیه است. این کشور مدت هاست 
برای جلب توریست اعالم کرده که نیازی 
به استفاده از ماسک نیست. افرادی که با 
هواپیماهای این کشور مسافرت می کنند، 
واقعا در هواپیما و فرودگاه کسی ماسک 
انتقال  برای  مناسبی  شرایط  و  نمی زند 

کروناست.

افزایش موارد سرپایی و بستری 
کرونا در کشور

عمادی ادامه داد: از هفته گذشته موارد 
به  کشور  در  بیماری  از  ناشی  سرپایی  
و در حال  یافت  افزایش  واضحی  صورت 
حال  در  هم  بستری مان  موارد  حاضر 
موجود،  روند  با  متاسفانه  است.  افزایش 
طبیعتا به احتمال زیاد در دو هفته آینده 
موارد مرگ ومیر هم افزایش خواهد یافت.
BA4 و BA۵ مسری تر و واکسن گریزتر 
این  خوب  خبر  البته  کرد:  تاکید  وی 
است که این سویه و زیر سویه از بیماری 
اُمیکرون  زیرسویه های  که   ۱۹ کووید 
 BA4 زیرسویه های  عنوان  با  و  هستند 

معموال  می شوند،  شناخته   BA۵ و 
قسمت های  که  هستند  بیماری هایی 
فوقانی مجاری تنفسی را درگیر می کنند 
شدیدی  ماهیت  دلتا،  نوع  مانند  و 
هم  بیماری زایی شان  طبیعتا  ندارند. 
به  باتوجه  اما  نیست،  کشنده  دلتا  مانند 
بسیار  و  دارند  باالیی  بسیار  اینکه شیوع 
احتمال  هستند،  واکسن گریز  و  مسری 
صورت  به  حتی  افراد  گسترده  ابتالی 
ابتال  زمانیکه  حال  دارد.  وجود  خفیف 
مسن،  افراد  از  تعدادی  شود،  گسترده 
افرادی  ضعیف،  ایمنی  سیستم  با  افراد 
استفاده   ... و  شیمی درمانی  داروهای  که 
می کنند، ممکن است بیماری شان مانند 
همه در حد یک عفونت تنفسی فوقانی یا 
سرماخوردگی نباشد و ممکن است منجر 

به بستری یا حتی فوت هم شود.
نمی رسد  نظر  به  اینکه  بیان  با  عمادی 
دلتا  مانند  زیرسویه ها  این  که مرگ ومیر 
باشد، گفت: با این حال احتمال افزایش 
و  بستری  موارد  رفتن  باال  و  بیماری 
اما  افزایش موارد فوت وجود دارد،  طبعا 
امیدواریم که شرایط مانند شرایط شیوع 
دلتا نشود. این اتفاق تا زمانی رخ می دهد 
که همین زیرسویه ها وجود داشته باشند، 
اگر ویروس جهش جدیدی داشته باشد، 
ویروس  در  جهش  این  بارها  کمااینکه 
کرونا اتفاق افتاد و سویه های مختلفی را 
متفاوت  شرایط  است  ممکن  کرد،  ایجاد 

شود.

استفاده از ماسک و تزریق واکسن 
را جدی بگیرید

وی با تاکید بر تداوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی گفت: با توجه به در پیش بودن 
برخی مناسبت ها و تجمعات از جمله ماه 
دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی  و  محرم 
و پس از آن آغاز فصل سرما که به طور 
طبیعی موارد افزایش عفونت های تنفسی 
را شاهدیم، باید دقت بیشتری در رعایت 

پروتکل ها داشته باشیم.
است  الزم  مقطع  این  در  گفت:  عمادی 
تزریق  واکسن  تاکنون  که  افرادی  که 

یک  که  افرادی  بزنند.  واکسن  نکرده اند، 
دز واکسن تزریق کرده اند، حتما دز دوم 
از  ماه  شش  کسانیکه  و  کنند  تزریق  را 
یادآور  دز  گذشته،  واکسن شان  تزریق 
واکسن را تزریق کنند. در حال حاضر در 
هم  تنها سالحی  و  داریم  واکسن  کشور 
کمک کننده  کرونا  برابر  در  می تواند  که 
باشد، واکسن است. تزریق واکسن از عدم 
می کنیم  خواهش  است.  بهتر  آن  تزریق 
و  کنند  تزریق  را  واکسن شان  مردم  که 
رعایت پروتکل ها مانند استفاده از ماسک 

را به تدریج جدی بگیرند.

ورود به موج هفتم؛ آری یا خیر؟
وی با بیان اینکه می توان گفت که به نظر 
می رسد داریم وارد یک موج جدید کرونا 
می شویم، گفت: البته امیدواریم این موج، 

موج شدیدی نباشد.

عالئمی بیماران کرونایی که در حال 
حاضر به بیماری مبتال می شوند

مراجعه کنندگان  عالئم  درباره  عمادی 
مبتالیان  عمدتا  گفت:  کرونا،  فعلی 

همچنین  دارند.  سرماخوردگی  عالئم 
تعداد قابل مالحظه ای از مبتالیان عالئم 
دارند  استفراغ  و  اسهال  مانند  گوارشی 
فکر می کنند مسموم شدند؛ در حالی  و 
هم  تعدادی  همچنین  است.  کووید  که 
عالئمی مانند آبریزش بینی و ... دارند و 
برخی هم گلودردهای شدیدی دارند. در 
عین حال برخی افراد هم هیچ یک از این 
خستگی  و  تب  فقط  و  نداشته  را  عالئم 
و کوفتگی بدن را دارند. همه این موارد 

می تواند کووید باشد.
زمینه ای  بیماری  که  افرادی  گفت:  وی 
دارند، با دیدن این عالئم حتما به مراکز 
درمانی و پزشک مراجعه کنند، اما افراد 
در  ندارند،  زمینه ای  بیماری  که  جوانی 
خانه بمانند و استراحت کنند و داروهای 
سرکار  کنند،  مصرف  تسکین دهنده 
نروند تا باعث شیوع بیماری نشوند و در 
تا  تجمعات حاضر نشوند و ماسک بزنند 

بیماری شان منتقل نشود.

عالئم سویه جدید کرونا 
چیست؟

به نظر می رسد ۲ زیرسویه جدید امیکرون 
 ۱۹ کووید  زیرشاخه های  سریع ترین  که 
از سویه های  راحت تر  انتشار هستند،  در 
برابر واکسن ها و  از محافظت در  پیشین 

عفونت های قبلی فرار می کنند.
داده های  آخرین  طبق  نیوز،  از  نقل  به 
در  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
سویه  زیر  جوالی  دوم  از  متحده  ایاالت 
موارد  درصد   ۵4 تقریبا  مسئول   BA.۵
 BA.4 و  بوده  متحده  ایاالت  در  کووید 
نیز بیش از ۱۷ درصد ابتالها را به خود 

اختصاص داده است.
موسسه  استاد  مونتفیوری،  دیوید 
واکسن انسانی در مرکز پزشکی دانشگاه 
و   BA.4 گفت:  متحده،  ایاالت  دوک 
سویه  اصلی  نسخه  به  نسبت   BA.۵
به  کمتر  برابر  سه   BA یعنی  امیکرون 
واکسن های  خنثی کننده  آنتی بادی های 
نتایج  و  است  حساس  موجود  کووید 
 BA.۵ و BA.4 تحقیقات نشان می دهد
برابر  در   BA.۲ از  بیشتر  برابر  چهار 
مقاوم  واکسن  از  حاصل  آنتی بادی های 

هستند.
زیرمتغیر   ۲ هر  که  آنجایی  از  حال 
و  است  گسترش  حال  در  همچنان 
می شود،  گزارش  بیشتری  عفونت های 

افراد چه عالئمی را تجربه می کنند؟
در بریتانیا، جایی که عفونت های BA.4 و 
BA.۵ نیز بیشترین موارد اخیر کووید را 
بینی، گلودرد،  آبریزش  تشکیل می دهد، 
به  خستگی  و  مداوم  سرفه های  سردرد، 
گذشته  هفته  عالئم  شایع ترین  عنوان 

گزارش شده است.
مطالعه  از  حاصل  داده های  اساس  بر 
امکان  افراد  به  که  کووید  زوئی  عالئم 
می دهد عالئم را از طریق اپلیکیشن های 
گوشی های هوشمند خود گزارش کنند، 
کمتر از یک سوم افراد مورد بررسی تب را 
با عالئم گزارش شده  گزارش کردند که 
در بهار مطابقت دارد؛ زمانی که زیر سویه 

BA.۲ غالب بود.

به گفته دانشگاه کالیفرنیا دیویس عالئم 
قبلی  انواع  مشابه   BA.۵ شده  گزارش 
کووید و شامل تب، آبریزش بینی، سرفه، 
گلودرد، سردرد، درد عضالنی و خستگی 

است.
تفاوتی  می رسد  نظر  به  مرحله  این  در 
 BA.4 در عالئم مشاهده شده در موارد
قبلی  سویه های  با  مقایسه  در   BA.۵ یا 

امیکرون وجود ندارد.
فرانسوا بالو، مدیر موسسه ژنتیک دانشگاه 
کالج لندن، در این باره اظهار کرد: کسانی 
هستند،   BA.۲ عفونت  دارای  که 
برابر آخرین زیرشاخه ها  ممکن است در 

محافظت شوند.

سرماخوردگی؛ عالمت عمده مبتالیان کرونا

ازدواج فرد طالق گرفته
 با فرد مجرد صحیح است؟



مصرف کننده دیگر توان پرداخت 
افزایش قیمت خودرو را ندارد

اینترنت ارزان در اختیار مردم 
قرار گیرد

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
جنبه  دهند  افزایش  را  ها  قیمت  خودروسازان  اگر  گفت: 
مصرف  چراکه  است،  ها  واسطه  نفع  به  و  دارد  سوداگری 
کننده دیگر توان پرداخت این هزینه را ندارد. بهزاد رحیمی، 
قیمت  افزایش  برای  خودروسازان  درخواست  خصوص  در 

محصوالتشان، بیان کرد: با توجه به بررسی صورت های...

اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رییس 
قرار  مردم  اختیار  در  باید  قیمت  ارزان  اینترنت  اینکه  بیان  با 
گیرد، گفت: اگر دولت در موضوع اینترنت بسته هایی را به صورت 
تشویقی و به شکل یارانه برای مردم در نظر بگیرد اقدام مثبت و 
خوبی است. محمدصالح جوکار درباره بسته اینترنتی چهارماهه و 

دائمی رایگان به سه دهک پایین جامعه گفت: ...
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احتمال ورود استان به 
شرایط خطرناک کرونایی

سرماخوردگی؛ 
عالمت عمده مبتالیان 

کرونا

در آبشار یاسوج؛

باغات تفریحی بدون مجوز  
پلمپ می شوند

مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای 
و  تفریحی  نقاط  برخی  از  عفاف  و  حجاب  قرارگاه 
و  ،باغات  یاسوج  آبشار  از جمله  یاسوج  گردشگری 
پارکهای این شهر بازدید کردند. مدیرکل فرهنگی 
و اجتماعی استانداری به همراه نماینده دادستان، 
نمایندگان نیروی انتظامی و اماکن، مدیرکل میراث 
نماینده  گردشگری،  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
از  اجتماعی  امور  دفتر  کارشناسان  و  شهرداری 

تفرجگاه ها، پارک ها و آبشار یاسوج بازدید کردند.
اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل  نوری  مسعود 
استانداری در همین خصوص گفت: قرارگاه عفاف و 

حجاب به ریاست استاندار و جانشینی...

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با تخصیص 
ارز دولتی هزاران میلیارد سوءاستفاده شده 
و بیش اظهاری داشتیم؛ ارز بیشتر گرفتند 
و کاالی کمتری وارد کردند و در مواد اولیه 
۷ هزار میلیارد سوءاستفاده و گران فروشی 
داریم و پرونده های مهمی سال ۹۷ تشکیل 

و کیفرخواست هایی صادر شده است. 
درباره  اول  صف  برنامه  در  دارایی،  بهرام 
کاالهای  ارزیابی  و  رصد  و  تیتک  سامانه 
فعالیت  گستره  گفت:  محور،  سالمت 
این  و  است  متنوع  دارو  و  غذا  سازمان 
کاالها باید اصالتشان سنجیده شود و قابل 
و  باشند  اصالت  تعیین  و  ردیابی رهگیری 
در همه دنیا ساز و کار در سازمان غذا و 

دارو دیده می شود.
وی افزود: در سازمان غذا و دارو کد ملی 
محور  سالمت  محصول  به   IRC نام  به 
می دهیم تا بتوانیم کاالها را رصد کنیم، ما 
 IRC ۱۰ میلیارد کد برای یک میلیون کد
سامانه  داشت  توجه  باید  ایم،  کرده  صادر 
تیتک درون زا و برون نگر است و بر لبه 
دانش حرکت می کند و با هوش مصنوعی 

ارتفاع خواهد یافت.
تیتک  دارو  حوزه  در  داد:  ادامه  دارایی 
کد   ۳۳۶ و  هزار   ۳ است،  شده  محقق 
ژنریک دارو داریم که ۷۶4 قلم در تیتک 
قلم   ۳۶۰ و  هستند  ردیابی  و  رصد  قابل 
خود  به  ریالی  نظر  از  را  بازار  درصد   ۹۵
 ۸۰ حدود  غذا  در  می دهند.  اختصاص 
درصد محصوالت شناسه گذاری می شوند، 
و  است  متصل  تیتک  به   IMED سامانه 
پزشکی  تجهیزات  و  ملزومات  درصد   ۹۰
سال  پایان  می شود،  انجام  گذاری  شناسه 
۷۰ کد تجهیزات پزشکی از ابتدا تا پایان 
و  آرایشی  در  می شوند،  رصد  زنجیره 

بهداشتی هم پیشرفت خوبی ...

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 
بویراحمد  از احتمال ورود استان کهگیلویه و  یاسوج 

به پیک کرونا و شرایط خطرناک کرونایی خبر داد.
سیر  کشور  سطح  در  گفت:  بانشی”  “محمدمهدی 
در  رسد  نظر می  به  که  کرونا صعودی شده  بیماری 
حال وارد شدن به یک پیک جدید هستیم. وی افزود: 
معموال استان کهگیلویه و بویراحمد دو سه هفته دیرتر 
وارد پیک کرونا می شد و اینکه هنوز وارد پیک نشده 
معاونت  سرپرست  باشد.  راحت  خیالمان  نباید  ایم 
خاطرنشان  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 

کرد: مردم رعایت پروتکل های...

معاونت بهداشتی علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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امام جمعه قلعه رئیسی انتقاد کرد؛

متاسفانه امروز تاالرها 
مرکز رواج بدحجابی هستند

شهردار یاسوج: 

دستگاه های خدمات رسان
 به ساختمانهای فاقد پروانه 

خدمات ندهند

هفت هزار میلیارد 
سوء استفاده وگرانفروشی

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد:

افزایش نرخ بیکاری 
درسال جاری

3

زمینه سازی  هرگونه  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سازوکارهای  در  آمریکا  نقش آفرینی  و  حضور  افزایش  برای 
امنیت منطقه ای، دستاوردی جز ناامنی، بی ثباتی و گسترش 

تروریسم در سطح منطقه به دنبال نخواهد داشت.
 ناصر کنعانی روز شنبه در واکنش به طرح موضوع تکمیل 
سامانه های پدافند هوایی در منطقه از سوی هماهنگ کننده 
ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید و اظهارات 
طرح  افزود:  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  وی  آمیز  تخاصم 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  و  بوده  تحریک آمیز  موضوع  این 
ای  و منطقه  امنیت ملی  علیه  تهدید  از منظر  اظهارات  این 

نگاه می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا بدون درک 

درست واقعیات منطقه، صرفا با هدف ایران هراسی و اختالف 
افکنی میان کشورهای منطقه، چنین موضوعاتی را مطرح و 
مهم  آمریکا  برای  آنچه  که  می دهد  نشان  می کند،  پیگیری 
است، منافع نامشروع این کشور و دادن تنفس مصنوعی به  

رژیم صهیونیستی در منطقه است.
عنوان  به   را  خود  سفید  کاخ  مقام  این  اینکه  از  کنعانی 
سخنگوی کشورهای منطقه جا زده  است، ابراز شگفتی کرد و 
افزود: برخالف این اظهارات نسنجیده، ایران همواره بر گفت 
و  امنیت  تأمین  برای  ای  منطقه  همکاری  و  مشارکت  وگو، 
منافع مشترک کشورهای منطقه به دور از مداخله بیگانگان 

تاکید داشته است.
ایجاد  برای  یادآور شد: تالش  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 

نگرانی های جدید امنیتی در منطقه، نتیجه ای جز تضعیف 
رژیم  امنیتی  منافع  تأمین  و  منطقه ای  مشترک  امنیت 
صهیونیستی نخواهد داشت و نمی توان با فریبکاری و ترویج 
ایران هراسی، حاشیه امنی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.
انباشت تسلیحات،  کنعانی تاکید کرد: تجربه نشان داده که 
مشترک  امنیت  برقراری  و  باشد  ساز  امنیت  نمی تواند 
منطقه ای، در گرو همکاری جمعی کشورهای منطقه و حفظ 
و پایداری آن، مستلزم پیشبرد تفاهم درون منطقه ای است 
و ایران با پایبندی به سیاست همسایگی، جدیت و اراده خود 

را در این زمینه نشان داده است.  
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ورود بیگانگان در 
هر فرآیند منطقه ای نه تنها امنیت ساز و ثبات آفرین نیست، 
منطقه ای  شکاف  ایجاد  و  تنش زایی  اصلی  عامل  خود  بلکه 
است. از این رو همانگونه که حضور دو دهه ای آمریکا در عراق 
نیاورد،  ارمغان  به  کشورها  این  برای  را  امنیت  افغانستان،  و 
هرگونه زمینه سازی برای افزایش حضور و نقش آفرینی آمریکا 
در سازوکارهای امنیت منطقه ای نیز، دستاوردی جز ناامنی، 
دنبال  به  منطقه  سطح  در  تروریسم  گسترش  و  بی ثباتی 

نخواهد داشت.

در  منطقه،  به  سفرش  آستانه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
توافق  به  ایران  کامل  پایبندی  به  اذعان  با  یادداشتی 
از این توافق  هسته ای پیش از خروج دولت قبلی آمریکا 
در سال ۲۰۱۸، ادعاهایی را علیه مواضع ایران در زمینه 
بین المللی  آژانس  با  آن  توافق هسته ای، همکاری  احیای 

انرژی اتمی و نقش آن در منطقه مطرح کرد.
در  آمریکا  جمهور  رییس  بایدن،  جو  ایسنا،  گزارش  به 
در  که  یادداشتی  از  بخشی  در  منطقه  به  آستانه سفرش 
آن به ارزیابی وضعیت منطقه و دستور کار سفرش به آن 
پرداخته و در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، با اشاره 
به خروج دولت قبلی آمریکا از توافق هسته ای، آورده است: 
پس از آن که رییس جمهور قبلی از توافقی کنار کشید که 
کارآمد بود، ایران قانونی را تصویب کرد که دستور شتاب 

گرفتن سریع برنامه هسته ای آن را صادر کرد.
سیاست  شکست  به  اذعان  با  یادداشت  این  در  بایدن 
جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد  دولت  حداکثری«  »فشار 
ایران در جامعه بین المللی، نوشت:  قبلی آمریکا در قبال 
بعد، وقتی دولت قبلی خواست ایران را در شورای امنیت 
را  اقدام محکوم کند، آمریکا خود  این  بابت  سازمان ملل 

تنها و در انزوا یافت.
او با ادعایی درباره نقش ایران در منطقه در بخش دیگری 

از این یادداشت آورده است: تعداد حمالت با حمایت ایران 
در مقایسه با دو سال پیش، تا اندازه زیادی کاهش یافته 

است.
رییس جمهور آمریکا در این یادداشت با اشاره به مذاکرات 
ایران با قدرت های جهانی و آمریکا در زمینه احیای توافق 
هسته ای، مدعی شد: ما دوباره به متحدان و شرکایمان در 
اروپا و سراسر جهان ملحق شدیم تا از انزوا خارج شویم؛ 
که  بازگردد  توافقی  به  وقتی  تا  که  است  ایران  این  حاال 
برای  برنامه ای  داشتن  بدون  آمریکا  قبلی  جمهور  رییس 
چیزی که بتواند جایگزینش شود، از آن خارج شد، در انزوا 
به سر می برد. ماه گذشته، ۳۰ کشور برای محکوم کردن 
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  با  ایران  همکاری  عدم 

زمینه فعالیت های هسته ای قبلی اش، به ما ملحق شدند.
در حالی که دولت آمریکا از زمان ازسرگیری مذاکرات وین 
در چند ماه گذشته مدعی بوده آماده بازگشت دوجانبه با 
مایل  و  است  هسته ای  توافق  به  کامل  پایبندی  به  ایران 
در  هدف  این  به  رسیدن  برای  را  دیپلماسی  مسیر  است 
یادداشت  این  در  آمریکا  جمهور  رییس  بگیرد،  پیش 
مطرح کرد: دولت من به افزایش فشارهای دیپلماتیک و 
اقتصادی ادامه خواهد داد تا زمانی که ایران آماده بازگشت 
من  که  طور  همان  باشد،  هسته ای  توافق  به  پایبندی  به 
آماده آن هستم.او در بخش دیگری از اظهاراتش در این 
مذاکرات  برگزاری  در  عراق  نقش  به  اشاره  با  یادداشت، 
مدتی  برای  که  عراق  گفت:  سعودی  عربستان  و  ایران 
طوالنی منبع درگیری های نیابتی و رقابت های منطقه ای 
جمله  از  است،  دیپلماسی  برای  بستری  حاال  است،  بوده 

میان عربستان سعودی و ایران.

کنعانی در واکنش به طرح موضوع تکمیل سامانه های پدافند هوایی در منطقه؛

ناامنی و گسترش تروریسم دستاورد 
زمینه سازی حضور آمریکا در منطقه  است

اظهارات بایدن درباره ایران 
در آستانه سفرش به منطقه

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

 آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره 09/ 401

 ، 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/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۲۷/ ۰۹/ ۱۳۹4 
هیاًت محترم وزیران وضمائم مربوطه تهیه شود ودرصورت نقدي به حساب شماره4۱۰۱۱۱۹۷44۱۱۱۸۵۵ 

بانک مرکزی واریزگردد.

- زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه: 18/ 04/ 1401 لغایت: 22/ 04/ 1401
به حساب  ریال  )پانصد هزار(  مبلغ۰۰۰/ ۵۰۰  واریز  - محل توزیع ونحوه ي خرید دریافت اسناد: 

4۱۰۱۱۱۹۷44۱۱۱۸۵۵ 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  دوم
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 

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

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

شهیدان سنگینى مى 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

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد؛
موارد آبله میمونی 

در طول یک هفته ۷۷ درصد افزایش یافت
از  بیش  که  کرد  تایید  بهداشت  جهانی  سازمان 
از  آبله میمونی در ۵۹ کشور  به  ابتال  ۶۰۰۰ مورد 
شده  پدیدار  می  ماه  در  بیماری  این  شیوع  زمان 

است.
آژانس سالمت سازمان ملل متحد گزارش داد که در 
روز پنجشنبه ۷۷ درصد موارد ابتالء به این بیماری 
افزایش یافته و موارد ابتالء در ۹ کشور دیگر گزارش 
اروپا و  در  ابتالء عمدتاً  تا کنون، موارد  شده است. 
آفریقا متمرکز شده است. ده کشوری که قباًل موارد 
ابتالء داشتند، طی چند هفته هیچ مورد جدیدی را 

گزارش نکرده اند.
دیگر  میر  و  مرگ  مورد  دو  همچنین  سازمان  این 
مرتبط با این ویروس را گزارش کرده است. هر دو 
در بخش هایی از آفریقا بودند که تعداد کل قربانیان 

را به سه نفر رساند.
می شود.  گرفته  نظر  در  مرموز  هنوز  شیوع  منشأ 
عمدتاً  ویروس  این  غرب،  در  که  اند  گفته  مقامات 
با مردان رابطه جنسی دارند، حمله  به مردانی که 
سایر  که  داد  گزارش  آسوشیتدپرس  می کند. 

گروه های جمعیتی انتقال دائم نداشته اند.
این ویروس معموالً افراد را از طریق نیش جوندگان 
طریق  از  نه  و  می کند  آلوده  کوچک  حیوانات  یا 
بومی  آفریقا  از  بخش هایی  در  فرد.  به  فرد  انتقال 
است و باعث تب، بدن درد، لرز و خستگی می شود. 
باعث  تر  جدی  موارد  در  می تواند  میمونی  آبله 
ایجاد بثورات و ضایعات در صورت، دست ها و سایر 

قسمت های بدن شود.
تأیید  موارد  گزارش هفتگی، کل  آخرین  اساس  بر 
به  افزایش   ۲۶۱4 با  بیماری  این  شیوع  در  شده 

۶۰۲۷ نفر رسیده است.
سازمان  کل  مدیر  گبریسوس«،  آدهانوم  »تدروس 
جهانی بهداشت، طی یک سخنرانی گفت: »نگران 
 ۸۰ از  بیش  هستیم.  ویروس  گسترش  و  مقیاس 

درصد موارد در اروپا کشف شده است.«

محققان می گویند؛
آبله میمونی 

برای چه کسانی خطر بیشتری دارد
آبله میمونی برای چه کسانی خطر بیشتری دارد

به گفته سازمان جهانی بهداشت، خطر فعلی ابتال به 
آبله میمونی برای عموم مردم کم است.

تجهیزات  از  استفاده  بدون  بهداشتی  کارکنان  اگر 
انتقال،  از  جلوگیری  برای  مناسب  فردی  حفاظت 
آنها  برای  خطری  باشند،  تماس  در  مورد  یک  با 
وجود دارد. در حالی که خطر بیماری های مرتبط با 
مراقبت های بهداشتی در این اپیدمی مشاهده نشده 

است، اما در گذشته وجود داشته است.
آبله  اگر  که  کرد  اعالم  همچنین  بهداشت  سازمان 
کند،  سرایت  آسیب پذیرتر  گروه های  به  میمونی 
می تواند تأثیر بیشتری بر سالمتی بگذارد، زیرا خطر 
ابتالء به بیماری های شدید و مرگ و میر در افراد 
دارای نقص ایمنی، مانند افراد مبتال به HIV که 

تحت درمان ضعیف هستند، بیشتر است.
طبق آخرین به روز رسانی سازمان جهانی بهداشت، 
آبله  4۲ کشور ۲۱۰۳ عفونت را در مکان هایی که 
گزارش  نمی شود،  گزارش  معمول  طور  به  میمونی 
کرده اند که ۸۵ درصد موارد در اروپا رخ داده است. 
بر اساس آخرین اطالعات، یک مورد مرگ بر اثر آبله 

میمونی گزارش شده است.
توصیه  کشورها  همه  به  بهداشت  جهانی  سازمان 
می کند در صورت بروز عالئم آبله میمونی در حالت 
ممکن  حتی  بیماران  از  برخی  باشند.  باش  آماده 
است عفونت های مقاربتی داشته باشند که باید در 

صورت لزوم بررسی و درمان شوند.
از  نادر  موارد  در  که  است  ویروسی  میمونی  آبله 
سرایت  انسان  به  موش ها  مانند  وحشی  حیوانات 
می کند. این بیماری مربوط به آبله است و از خانواده 
ویروس های مشابه است. طبق گفته سازمان جهانی 
بهداشت، افراد مبتال به آبله میمونی ممکن است تا 
کامل  بهبودی  تا  باید  و  باشند  مسری  هفته  چهار 

ایزوله شوند.
محققان می گویند؛

غذاهای تند برای سالمت مضر نیستند
آیا  اما  است،  رایج  روزها  این  تند  غذای  چالش 
خوردن فلفل قرمز و سس های تند می تواند به بدن 

شما آسیب برساند.
کلیولند  پزشکی  مرکز  تغذیه  متخصصان  از  یکی 
اوهایو پیشنهاد می کند که اگرچه ممکن است  در 
غذاهای تند زبان شما را سر میز شام بسوزاند و در 
شود،  گوارشی  ناراحتی های  ایجاد  باعث  شما  بدن 
اما در واقع می تواند به بهبود سالمت در طول عمر 
کمک کند. کپسایسین، ماده ای که در فلفل یافت 
می شود و باعث گرما می شود، یک ترکیب شیمیایی 
روغن مانند است که به گیرنده های درد روی زبان 
این  می شود.  متصل  گوارش  دستگاه  سراسر  در  و 
گاز  را  هاالپینو  فلفل  وقتی  که  است  کپسایسین 
در  کند  احساس  مغزتان  می شود  باعث  می زنید 
حال سوختن هستید. »جاینا متالونیس«، متخصص 
تغذیه، توضیح داد: »اما کپسایسین در واقع شما را 
نمی سوزاند. بلکه مغز شما را فریب می دهد تا فکر 
کند تغییر دما رخ داده است و در نتیجه احساس 
بدن  تالش  فقط  این  می کند.«  ایجاد  درد  و  گرما 
شما برای خنک شدن و پاک کردن عالئم ناشی از 
و اشک  بینی، عرق کردن،  آبریزش  مانند  ادویه ها، 
هنگام  که  داد  نشان  مطالعه  این  است.  ریختن 
مصرف غذای تند، دمای بدن در تالش برای خنک 

کردن بدن افزایش می یابد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد:

مصرف کننده دیگر توان پرداخت 
افزایش قیمت خودرو را ندارد

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  یک 
اسالمی گفت: اگر خودروسازان قیمت ها را افزایش دهند 
چراکه  است،  ها  واسطه  نفع  به  و  دارد  سوداگری  جنبه 

مصرف کننده دیگر توان پرداخت این هزینه را ندارد.
بهزاد رحیمی، در خصوص درخواست خودروسازان برای 
افزایش قیمت محصوالتشان، بیان کرد: با توجه به بررسی 
صورت های مالی و عملکرد خودروسازان، زیان ده بودن 
افزایش  از طریق  این موضوع  قطعا  اما  است،  آنها محرز 
قیمت جبران نمی شود و بازار و مردم دیگر کشش قیمت 

های بیشتر از این را ندارند.
اینکه اگر افزایش قیمتی هم باشد فقط  با اشاره به  وی 
چراکه  است،  ها  واسطه  نفع  به  و  دارد  سوداگری  جنبه 
ندارد،  را  هزینه  این  پرداخت  توان  دیگر  کننده  مصرف 
را  خودشان  های  هزینه  باید  خودروسازان  کرد:  عنوان 
مدیریت کنند و قیمت تمام شده شان را پایین بیاورند و 
االاّ از این طریق نه مجلس و نه افکار عمومی پذیرای این 

افزایش نیست.
در  اینکه  بیان  با  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
زیان ده بودن خودروسازان شکی نیست، تاکید کرد: قرار 
نیست خودروسازان با همان روال خودشان مسیر را ادامه 
تامین  مردم  از جیب  را  زیانشان  و  افزایش  بعد  و  دهند 

کنند.
رحیمی در پاسخ به این سوال که خودروسازان در رابطه 
با ارتقای کیفیت محصوالتشان معتقدند که ابتدا قیمت 
کیفیت  بحث  به  بعد  دهند  افزایش  را  تولیداتشان  و  ها 
است.  مردود  چرخه  و  شرط  این  گفت:  پردازند،  می 
کاهش  فکر  به  باید  قیمتی  شرایط  هر  در  خودروسازان 
قیمت، مدیریت هزینه ها و افزایش کیفیت محصوالتشان 
باشند. البته تا حاال نیز کیفیت رضایت بخشی نداشته اند 
هر چند خودشان برنامه ای برای خارج کردن خودروهای 

بی کیفیت و یا فاقد کسب استانداردها داشتند.
وی با تاکید بر اینکه کیفیت شرط اصلی است و ارتباطی 
با موضوع افزایش قیمت ندارد، گفت: این یک شرط باطل 
و  این سیاست  از  نیز  ندارد و مجلس  است که توجیهی 
صحبتی که خودروسازان می کنند به هیچ عنوان حمایت 

نمی کند.

با اعمال تحریم های جدید؛
آمریکا دنبال فرسایشی کردن 

مذاکرات است
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب 
مجلس گفت: آمریکا با اعمال تحریم های جدید علیه ملت 
ایران نشان داد، آماده همکاری نیست و دنبال فرسایشی 

کردن مذاکرات است.
عباس مقتدایی با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا علیه 
چند  علیه  آمریکا  اخیر  تحریم های  گفت:  ایران  ملت 
ایران همکاری دارند آن  با  شخصیت و چند شرکت که 
هم در حین مذاکرات برجام نشان داد که آنها نه به دنبال 

همکاری بلکه به دنبال اعمال فشار هستند.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب 
مجلس شورای اسالمی افزود: این مساله غیرقابل اعتماد 
بودن آمریکا را بیش از پیش نمایان ساخت و به همگان 
ثابت کرد که آنها به دنبال تحقق اهداف شان از طریق 

اعمال فشار بیشتر علیه ملت ایران هستند.
مقتدایی اظهار داشت: مقامات آمریکا دریافته اند که ملت 

ایران قویتر از آن هستند که با تحریم ها متوقف شود.
شاهد  بین المللی  عرصه  در  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
نیز شاهدیم که  را  مساله  این  و  آمریکا هستیم  تضعیف 
ایران دوره تحریم هایی که آمریکایی ها آن را تحریم فلج 
کننده می نامیدند، پشت سر گذاشته است و اگر اندکی 
نزدیک  شرایط  این  از  عبور  روشن  صبح  کنیم  مقاومت 

است.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها برای 
رسیدن به هدفشان مقابل ایران همواره به دنبال اعمال 
فشار هستند این اعمال فشار یا در قالب تحریم است و 
کردن  فرسایشی  و  مذاکرات  کردن  طوالنی  قالب  در  یا 
مذاکرات و همواره سعی دارند تا مسائل داخلی ایران را 

تحت الشعاع مذاکرات قرار دهند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ جوانی جمعیت ایران در سرازیری پیری! 

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد :

هفت هزار میلیارد سوء استفاده و گران فروشی 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با تخصیص 
سوءاستفاده  میلیارد  هزاران  دولتی  ارز 
بیشتر  ارز  داشتیم؛  اظهاری  بیش  و  شده 
گرفتند و کاالی کمتری وارد کردند و در 
و  سوءاستفاده  میلیارد  هزار   ۷ اولیه  مواد 
مهمی  پرونده های  و  داریم  گران فروشی 
کیفرخواست هایی  و  تشکیل   ۹۷ سال 

صادر شده است. 
درباره  اول  صف  برنامه  در  دارایی،  بهرام 
کاالهای  ارزیابی  و  رصد  و  تیتک  سامانه 
فعالیت  گستره  گفت:  محور،  سالمت 
این  و  است  متنوع  دارو  و  غذا  سازمان 
کاالها باید اصالتشان سنجیده شود و قابل 
باشند و  ردیابی رهگیری و تعیین اصالت 
در همه دنیا ساز و کار در سازمان غذا و 

دارو دیده می شود.
وی افزود: در سازمان غذا و دارو کد ملی 
محور  سالمت  محصول  به   IRC نام  به 
می دهیم تا بتوانیم کاالها را رصد کنیم، ما 
 IRC ۱۰ میلیارد کد برای یک میلیون کد
داشت سامانه  توجه  باید  ایم،  صادر کرده 
تیتک درون زا و برون نگر است و بر لبه 
دانش حرکت می کند و با هوش مصنوعی 

ارتفاع خواهد یافت.
تیتک  دارو  حوزه  در  داد:  ادامه  دارایی 
کد   ۳۳۶ و  هزار   ۳ است،  شده  محقق 
ژنریک دارو داریم که ۷۶4 قلم در تیتک 
قلم   ۳۶۰ و  هستند  ردیابی  و  رصد  قابل 
خود  به  ریالی  نظر  از  را  بازار  درصد   ۹۵
 ۸۰ حدود  غذا  در  می دهند.  اختصاص 
درصد محصوالت شناسه گذاری می شوند، 
و  است  متصل  تیتک  به   IMED سامانه 
پزشکی  تجهیزات  و  ملزومات  درصد   ۹۰
پایان  می شود،  انجام  گذاری  شناسه 

تا  ابتدا  از  سال ۷۰ کد تجهیزات پزشکی 
آرایشی  در  می شوند،  رصد  زنجیره  پایان 
داشتیم  خوبی  پیشرفت  هم  بهداشتی  و 
پایش  و  رصد  پخش  شدن  دیجیتال  با  و 

محصوالت کامل خواهد شد.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره پیشرفت 
گفت:  پزشکی،  تجهیزات  حوزه  در  تیتک 
تجهیزات  گذاری  شناسه  هزار   ۳۶۰
پزشکی داریم که ۱۳۰ هزار در تجهیزات 
پزشکی شناسه گذاری محصوالت وارداتی 
صورت می گیرد و برای محصوالت داخلی 
همکاری  نیازمند  و  ایم  گذاشته  الزام  هم 
تولیدکنندگان  هستیم،  تولیدکنندگان 
نیاز  مورد  محصوالت  از  بسیاری  داخلی 
تولید  را  ایمپلنت ها  و  استنت ها  مانند 
می کنیم، همچنین از ۶۰ مولکول زیستی 
درصدد  و  می کنیم  تولید  را  مولکول   ۳۰
تجهیزات  کنندگان  توزیع  تا  هستیم 

پزشکی را رصد و ردیابی کنیم.
و  قاچاق  آرایشی  لوازم  عرضه  درباره  وی 
تقلبی در بازار، افزود: در تولید محصوالت 
در  اما  داریم،  خوبی  وضعیت  بهداشتی 
خوبی  وضعیت  آرایشی  محصوالت  تولید 
داخل  تولید  از  می خواهیم  وقتی  نداریم، 
و  کیفیت  با  محصول  باید  کنیم  حمایت 
از محصول بی  اگر  و  باشد  با عمق دانش 
را  واردات  درب  و  کنیم  حمایت  کیفیت 
اکنون  ایم،  برده  بین  از  را  رقیب  ببندیم، 
با کاالی آرایشی تقلبی به دلیل باال رفتن 
مواجه  اصلی  خارجی  محصوالت  قیمت 
تقلبی  کاالی  که  دانست  باید  و  هستیم 
از مواد سمی و رنگ های غیر مجاز تولید 
می شوند و ما سعی می کنیم که سیاست ها 

را اصالح کنیم.

عواقب  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
تجهیزات  و  دارو  به  دولتی  ارز  تخصیص 
گذشته  سال  چند  در  گفت:  پزشکی، 
شد  اعمال  ترجیحی  ارز  غلط  سیاست 
و  بود  نادرست  بسیار  دارو  حوزه  در  که 
و  کرد  وارد  آسیب  بیماران  و  صنعت  به 
تولید  زنجیره  ترجیحی  ارز  تخصیص  با 
کمبودهای  و  شد  چالش  دچار  توزیع  و 
در  همیشه  ارز  کرد،  پیدا  افزایش  دارویی 
دسترس و کافی نبود و در نتیجه صنعت 
داروسازی با چالش مواجه شد و هر لحظه 

وضع بدتر می شود.
عوامل  دارو  کمبود  البته  داد:  ادامه  وی 
با  اما  دارد،  هم  تحریم  مانند  دیگری 
میلیارد  هزاران  دولتی  ارز  تخصیص 
سوءاستفاده شده و بیش اظهاری داشتیم؛ 
وارد  کمتری  کاالی  و  گرفتند  بیشتر  ارز 
میلیارد  هزار   ۷ اولیه  مواد  در  و  کردند 
و  داریم  گران فروشی  و  سوءاستفاده 
تشکیل   ۹۷ سال  مهمی  پرونده های 
است.  شده  صادر  کیفرخواست هایی  و 
و  است  نجیب  ما  داروسازی  البته صنعت 
زیست  یک  و  می گیرد  کار  به  را  نخبگان 
به  کشور  و  است  نخبگان  از  منتخب  بوم 
سمت تولید محصوالت با فناوری پیشرفته 
می رود، امسال در تولید انسولین خودکفا 
دست  کشور  نیاز  برابر  دو  به  و  می شویم 

می یابیم که می توانیم آن را صادر کنیم.
دارایی گفت: بر اساس قانون برنامه و بودجه 
برای دارو و تجهیزات  ارز  ۳ میلیارد دالر 
با  یافته و  پزشکی و شیرخشک تخصیص 
دستور رئیس جمهور ارز تخصیص یافته تا 
زیرساخت ها برای انتقال ارز دارو به بیمه ها 
فراهم شود. با اصالح سیاست ارزی، قیمت 

دارو برای بیمار تغییر نمی کند و یارانه دارو 
در هنگام خرید بیمار اعمال می شود و این 
نسخه  بستر  در  که  است  جدیدی  اقدام 

الکترونیک محقق می شود.
بیماران  افزود:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
باید  ارزی  سیاست  اصالح  از  پس  مزمن 
به پزشک مراجعه و  بار  هر چند ماه یک 
داروی مورد نیاز تا ویزیت بعدی را دریافت 
الکترونیک  نسخه  با  این ها  همه  و  کنند 
جویی  صرفه  شاهد  و  می شود  محقق 

دارویی خواهیم بود.
دارایی بیان کرد: صنعت داروسازی موافق 
تخصیص ارز دولتی نیست و با ارز دولتی 
که  همانطور  و  است  گرفته شده  گروگان 
برخی مخالف حذف ارز دولتی هستند؛ در 
نسخه نویسی هم همینطور است و برخی 
با  باید توجه داشت که  امتناع می کنند و 
و  مصرف  و  تولید  آمار  الکترونیک  نسخه 

صرفه جویی دارویی خواهیم داشت.
نزدیک  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
قاچاق  وارداتی  داروهای  درصد   ۳۰ به 
کشورهای  از  شکایتی  می شود،  معکوس 
شده  قاچاق  داروی  که  داشتیم  اوراسیا 
کشورها  این  به  پاکستان  و  افغانستان  به 
را  کشور  آن  دارویی  بازار  و  شده  قاچاق 
قطعی  برآورد  است.  کرده  اختالل  دچار 
اساس  بر  اما  نداریم،  معکوس  قاچاق  از 
میلیارد  هزار   ۵ حدود   ۹۹ سال  برآوردها 
ما  کردند،  کشف  قاچاق  داروی  تومان 
اکنون انسولین به وفور داریم، اما همچنان 
حجم زیادی از کشور خارج می شود، زیرا 
کاالی ما در داخل ارزان است، آمار خوبی 
گذشته  سال  و  نداریم  معکوس  قاچاق  از 
۱۲۰ میلیون دالر هزینه انسولین شده که 
در  و  خریداری  بیمه  به  دالر  میلیون   4۰

سیستم ثبت شده است.
است  کلیدی  نکته  صادرات  افزود:  دارایی 
تولید  داخل  مصرف  برای  دارویی  وقتی 
می کنیم محصول بازار خود را دارد و حتی 
نداشته  را  الزم  کیفیت  کاال  است  ممکن 
باشد و آن زمانی کیفیت محصول مشخص 
بین  بازارهای  به  محصول  که  می شود 
المللی عرضه شود، ما باید تراز داروسازی 
را مثبت کنیم و صادرات ما بیش از واردات 
باشد، ما فضا را برای صادرات باز کرده ایم 
واگذار  دارو  سندیکای  به  را  فرایندها  و 
در  تشویق  برای  بار  اولین  برای  و  کردیم 
تا ۲۵ درصد تشویق در  تحقیق و توسعه 
از  استفاده  با  تا  گذاشتیم  گذاری  قیمت 
نخبگان و مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان ها 

بتوانیم موفق عمل کنیم.

 نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: اقدام دولت سیزدهم در حوزه 
تحول  حرکت  یک  اقتصادی  دیپلماسی 
گرایانه و روبه جلو است امیدواریم این اقدام 

در خنثی سازی تحریم ها موثر باشد.
موسی احمدی در مورد دیپلماسی اقتصادی 
در  سیزدهم  دولت  گفت:  سیزدهم  دولت 
با  ایران  که  کرد  آغاز  را  خود  کار  شرایطی 
پیامدهای ناشی از همه گیری ویروس کرونا، 
و  آمریکا  ظالمانه  های  تحریم  فشار  تداوم 
اقتصادی  چالش های  با  متحدانش  همراهی 
کمیسیون  رییس  نایب  بود.  مواجه  مختلفی 
سیزدهم  دولت  داشت:  بیان  مجلس  انرژی 
با توجه به وضعیت کشور تقویت دیپلماسی 
اقتصادی و تعامل با همسایگان را در دستور 
با  قیاس  قابل  اقدام  این  که  داد  قرار  کار 
دوره های قبل نبود، امروز گسترش تعامالت 
ایران نقشه تحریم  اقتصادی و مقاومت ملت 
است.  کرده  ناکام  را  آمریکا   ظالمانه  های 
با  عسلویه  و  جم  دیر  کنگان،  مردم  نماینده 
ترکمنستان  با  ایران  روابط  توسعه  به  اشاره 
بر اساس  بیان داشت:  قراداد سوآپ گازی  و 
این توافق، ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون 
آذربایجان  جمهوری  به  گاز  مترمکعب 
می فروشد. این گاز از مسیر ایران به جمهوری 
می  ایران  و   شد  خواهد  ترانزیت  آذربایجان 
تواند گاز مصرفی مورد نیاز پنج استان شمالی 
برداشت  گاز  این  انتقال  از حق  نیز  را  کشور 
نقش  تواند  می  مهم  قرارداد  این  که  کند 

مهمی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشد.

توسعه  کشور،  نفتی  صادرات  رشد  احمدی 
احیای  و  همسایه  کشورهای  با  روابط 
دیپلماسی اقتصادی را نویدبخش مسیر روشن 
اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: بازگشت 
تسهیل گری ها  و  نفت  فروش  از  حاصل  ارز 
در  سزایی  به  نقش  کشور  صادرات  حوزه 
است  داشته  کشور  ارزی  درآمدهای  افزایش 
این  نتیجه  زودی  به  مردم  امیدواریم  که 

دستاورد را در حوزه معیشتی ببینند.
دولت  کار  به  شروع  ابتدای  از  افزود:  وی 
حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  و  سیزدهم 
در  رونق  شاهد  همسایه  کشورهای  با  تعامل 
به نحوی که  ایم  بوده  حوزه تجارت خارجی 
ایران رشد قابل توجه  حجم تجارت خارجی 
ها  تحریم  اینکه  وجود  با  است،  داشته  ای 
کرده  ایجاد  مالی  تبادالت  سر  بر  موانعی  
اقتصادی  دیپلماسی  داشت:  بیان  وی  بودند. 
کرده  پیدا  خوبی  جایگاه  سیزدهم  دولت  در 
شدن  فعالتر  با  هم  آینده   در  امیدواریم  و 
این حوزه موقعیت ایران از نظر اقتصادی در 
کنگان،  مردم  نماینده  کند.  پیدا  ارتقا  جهان 
دیر، جم و عسلویه  تصریح کرد: در شرایط 
دیپلماسی  حوزه  در  دولت  اقدام  کنونی 
روبه  و  گرایانه  تحول  حرکت  یک  اقتصادی 
در  اقدام  این  اثرات  امیدوارم  که  است  جلو 
رفع و دور زدن تحریم ها  موثر باشد. احمدی 
افزود: اراده جمهوری اسالمی افزایش تعامل 
در  همسایگان  بخصوص  کشورها  همه  با 

تمامی سطوح است. 

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
ارزان  اینترنت  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
قیمت باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: 
را  بسته هایی  اینترنت  موضوع  در  دولت  اگر 
به صورت تشویقی و به شکل یارانه برای مردم 

در نظر بگیرد اقدام مثبت و خوبی است.
اینترنتی  بسته  درباره  جوکار  محمدصالح 
دهک  سه  به  رایگان  دائمی  و  چهارماهه 
پایین جامعه گفت: زیرساخت های استفاده از 
تا  شود  فراهم  افراد  همه  برای  باید  اینترنت 
همه بتوانند از مزایای فضای مجازی استفاده 

کنند.
داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رییس 
قیمت  ارزان  اینترنت  اینکه  بیان  با  مجلس 
البته  افزود:  قرار گیرد،  اختیار مردم  در  باید 
استفاده  اینترنت  بیشتر  بخواهند  که  افرادی 
کنند باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند.  
نکته ای که وجود دارد این است که اگر دولت 
به صورت  را  بسته هایی  اینترنت  موضوع  در 
تشویقی و به شکل یارانه برای مردم در نظر 

بگیرد، اقدام مثبت و خوبی است.
مردم  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  جوکار 
توزیع  بحث  به  نسبت  جدی  انتقادات  هنوز 
به  نسبت  باید  دهک ها  این  دارند  یارانه ها 
دالیل قطع یارانه شان توجیه شوند و یا اینکه 
غیر  البته  مردم  همه  برای  همگانی  اینترنت 
از دهک باالی جامعه که نیازی به این یارانه 

ندارند،  در نظر گرفته شود.
به  نسبت  سیزدهم  دولت  توجه  درباره  وی 
موضوع قطعی برق گفت: البته اینطور نیست 

بلکه  باشیم  نداشته  برق  قطعی  امسال  که 
صنایع  برای  اما  نداریم  خانگی  برق  قطعی 
مهم مانند فوالد و سیمان قطعی برق داریم 
به طوری که با کمبود سیمان در بازار مواجه 
آسیب  تولید  به  موضوع  این  که  شده ایم 

می رساند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای 
که  است  این  اقدام  بهترین  افزود:  اسالمی 
را  بخش  این  یارانه،  اختصاص  با  دولت 
بیشترین  که  شرکت هایی  و  کند  پشتیبانی 
مصرف برق را دارند خودشان بتوانند نیروگاه 
داشته باشند و تولید برق کنند و از این جهت 
خودکفا شوند و بهتر است دولت بیشتر برای 
خانگی،  مصارف  برق  قطعی  از  جلوگیری 

اصناف و بخش تجاری اقدام کند.  
قطعی  از  جلوگیری  در  دولت  اقدام  جوکار، 
ارزیابی کرد و  اقدامی خوب و مثبت  را  برق 
گفت: امسال با توجه به گرمای طافت فرسای 
هوا قطعی برق خانگی نداشتیم که این مساله 

از اقدامات خوب و مثبت دولت بود.
دولت  مهم  اقدامات  از  یکی  افزود:  وی 
آیت اهلل رئیسی توجه به کشورهای منطقه و 

پیمان های منطقه ای است.
شورای  مجلس  شوراهای  کمیسیون  رئیس 
با  اقتصادی  ارتباطات  افزود:  اسالمی 
تحریم ها  خنثی سازی  در  منطقه  کشورهای 
دولت  گذشته  ماه های  در  است  اثرگذار 
در  را  خوبی  بسیار  اقدامات  رئیسی  آیت اهلل 

این زمینه آغاز کرده و ادامه داده است.

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه 
دیپلماسی اقتصادی تحول گرایانه است  

اینترنت ارزان 
در اختیار مردم قرار گیرد


