
تیم اقتصادی دولت
 باید ترمیم شود

شبکه ملی هشدار و پیش 
آگاهی حوادث ایجاد شود 
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نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس گفت: دولت در بحث 
باید به طور جدی  اقتصادی  ترمیم کابینه خود به ویژه در حوزه 
عمل کند. غالمعلی کوهساری در جلسه علنی روز )یکشنبه ۹ مرداد 
ماه( مجلس شورای اسالمی طی تذکر شفاهی، گفت: پرداخت پول 
گندم به کشاورزان هنوز کامل نشده است. وی بیان کرد: همچنین 

پول دانه های روغنی به ویژه کلزا و دانه روغنی کاملیا ....

رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار تشکیل شبکه ملی هشدار 
و پیش آگاهی حوادث شد و بر لزوم عمل شهرداری ها به وظایف 
خود تاکید کرد.  محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه 
مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود فرا رسیدن 
ایام مصیبت اهل بیت و عزاداری بر سید شهدا سالم اهلل علیها را 

به همه دوستداران اهل بیت تسلیت گفت و افزود: اگر...
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امنیت سرمایه گذاری در استان
 برقرار است

سرنوشت
 آب های سیل 

چه می شود؟

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد : 

سیل ۸۵۶ میلیارد تومان به بخش 
کشاورزی استان خسارت زد

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اخیر۸۵۶  آسای  سیل  های  باران  بویراحمدگفت: 
بخش  تاسیسات  و  تولیدات  به  تومان  میلیارد 
کشاورزی این استان خسارت وارد کرد.  سید علی 
معتمدی پور روز یکشنبه در سرکشی از یک مزرعه 
داشت:  اظهار  سیل  از  ماهی خسارت دیده  پرورش 
تامینی  و  اقدامات هشداری  روز پیش همه  از ۱۰ 
صورت  به  بهره برداران  و  تولیدکنندگان  همه  به 
کاهش  در  اگرچه  و  شد  انجام  مستمر  و  تفکیکی 
خسارات موثر بوده اما حجم باالی بارندگی ها وقوع 

حادثه و خسارت را اجتناب ناپذیر کرد.....

 رئیس جمهور با تعیین ضرب االجل ۲ ماهه 
برای واگذاری اراضی در اختیار دستگاه ها، به 
وزارت راه و شهرسازی دستور داد که عالوه 
به شرط  »زمین  مردم  به  بر ساخت مسکن، 
در  نیز  آنها  تا  کند  واگذار  مسکن«  ساخت 

فرایند تولید مسکن مشارکت کنند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه 
به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک 
این  مهم  طرح های  عملکرد،  جریان  در 
مسکن  احداث  زمینه  در  خصوصا  وزارتخانه، 
کشور  استانداران  جلسه  این  در  گرفت.  قرار 
نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.

بازار مسکن  احداث مسکن و تنظیم گری در 
مهم ترین محور سخنان رئیس جمهور در این 
جلسه بود. رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای 
وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن 
در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به 
نیاز موجود، خاطرنشان کرد: پیش نیاز اجرای 
این  در  که  است  زمین  اختصاص  طرح  این 
زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی 
زمین های  شناسایی  با  باید  و  دارد  عهده  به 
مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش 

تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
وزارتخانه ها  همه  به  ادامه  در  جمهور  رئیس 
موجب  به  داد  دستور  اجرایی  دستگاه های  و 
مناسب  اراضی  تمام  شهریور  پایان  تا  قانون 
اختصاص  احداث مسکن  برای  را  اعالم شده 
بانک زمین و وزارت راه و  از طریق  تا  دهند 
غیر  در  واگذار شود  متقاضیان  به  شهرسازی 
نام دولت  به  این زمین ها  تمامی  این صورت 

جمهوری اسالمی ایران سند خواهد خورد.
شهرسازی  و  راه  وزارت  به  همچنین  رئیسی 
دستور داد، عالوه بر ساخت مسکن به مردم 
واگذار  هم  مسکن«  ساخت  به شرط  »زمین 
کشور  در  مسکن  ساخت  فرایند  در  تا  شود 
مهم  نقش  ادامه  در  رئیسی  کنند.  مشارکت 
احداث  و  زمین  تخصیص  فرایند  بر  نظارت 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  مسکن 

دستگاه های مسئول باید با رصد و ...

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ضریب باالی امنیت در این 
استان شرایط مناسبی را برای انجام هر گونه سرمایه 
گذاری در بخش های مختلف از هر حیث فراهم کرده 
ایجاد  پایدار  امنیت  مهر،  هاشمی  جواد  سید   . است 
شده در استان را که زیربنای فعالیت های متعدد از 
جمله اقتصادی است را مرهون وفاق و همدلی ارکان 
حکومتی و در راس  آن استاندارسختکوش  و تالش 
بی وفقه  اعضای شورای تامین استان وشهرستانها ، 
مسئوالن و مراجع قضایی، ماموران انتظامی ، نظامی 

،امنیتی و مدیریت...

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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2

2 4

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

سیل خسارت زیادی
 به عشایر استان 
وارد کرده است

معاون درمان علوم پزشکی یاسوج
 خبر داد:

ششمین اهدای عضو امسال
 در کهگیلویه و بویراحمد

 انجام شد 

زمین به شرط ساخت مسکن 
به مردم واگذار کنید

2

2

 راهبرد دولت در کهگیلویه و بویراحمد؛

بازگشت واحد های 
راکد به ریل تولید

3

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی 
گفت: اعضای کمیسیون سن، مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی مورد نیاز 
اساس  بر  مختلف  شهرهای  در  شهرداری  پست  تصدی  نامزدهای  برای 

جمعیت را تعیین کردند.
علی حدادی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها به خبرنگاران گفت: بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور)الگوی انتخاب شهردار( با حضور کارشناسان مرکز 
پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط در دستور کار امروز کمیسیون 

بود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به تعیین سن و 
نامزدهای  افزود:  نامزدهای تصدی پست شهرداری،  برای  مدرک تحصیلی 
باید ۳۰ سال سن  نفر جمعیت  برای شهرهای زیر یک میلیون  شهرداری 
تمام و برای شهرهای با جمعیت باالی یک میلیون نفر باید ۳۵ سال سن 
تمام داشته باشند. همچنین این نامزدها برای شهرهای زیر یک میلیون نفر 
باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و برای شهرهای باالی یک میلیون 

نفر باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند.
وی با اشاره به تعیین سوابق اجرایی برای داوطلبان تصدی پست شهرداری 
بند  این بخش دارای چند  اظهار داشت:  این کمیسیون،  به عنوان مصوبه 
است که در نخستین آن ذکر شده که چهار سال سابقه فعالیت در شهرداری 
در  دهیاری ها  و  نهادها  اجرایی،  دستگاه های  امور  در  تجربه  سال  پنج  یا 
شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت الزم است که البته گفتنی است در پیش 
که  بود  شهرداری ها  در  مدیریت  شهرداری،  در  فعالیت  از  منظور  نویس 

مدیریت حذف شده و صرفا حضور و فعالیت در شهرداری ها کافی است.
حدادی ادامه داد: برای شهرهای با جمعیت از ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار 

نفر جمعیت نیز شش سال سابقه فعالیت در شهرداری یا هشت سال تجربه 
در امور مربوط به دستگاه های اجرایی یا نهادها الزم است همچنین برای 
شهرهای ۲۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰ سال سابقه حضور 
در شهرداری ها یا ۱۲ سال تجربه مربوط به دستگاه های اجرایی یا نهادها 

مورد نیاز است.
وی ادامه داد: برای شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت نیز ۱۰ سال 
سابقه حضور در شهرداری یا ۱۲ سال تجربه دستگاه های اجرایی و نهادهای 
دارد  ای  تبصره  ماده  این  است همچنین  نیاز  مورد  غیردولتی  یا  و  دولتی 
که داشتن چهار سال سابقه خدمت در سمت هایی که در ماده ۷۱ قانون 
یا یک دوره عضویت در شورای شهر  مدیریت خدمات کشور ذکر شده و 
و  شهرها  همه  در  شهرداری  پست  تصدی  داوطلبان  برای  شهر،  همان 
جمعیت ها کفایت می کند. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط 
به مقامات است که با داشتن چهار سال سابقه خدمت در هر کدام از این 

سمت ها، می توانند به عنوان نامزد شهرداری انتخاب شوند.
حدادی با اشاره به موضوعات دیگر در حوزه انتخاب شهردار تصریح کرد: 
افرادی که بخواهند نامزد پست شهرداری شوند باید از پیش ثبت نام کرده 
داوطلبان  مراجعه  مهلت  کنند.  دریافت  را  چهارگانه  مراجع  استعالمات  و 
عضویت در شورای شهر که به فرمانداری ها جهت اعالم داوطلبی می روند، 
هفت روز از تاریخ انتشار فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده برای پست 

شهرداری است.
وی افزود: داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای شهر مکلف هستند در 
شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت، اسامی دو نفر و در شهرهای 
یک میلیون نفر جمعیت و باالتر اسامی سه نفر نامزدی پست شهردار را به 

ترتیب اولویت به عنوان شهردار پیشنهادی خود اعالم کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه موازنه 
های راهبردی در منطقه و جهان از غرب به سمت شرق درحال تغییر است، 
از جمله جهان عرب دیگر مثل  قاطبه ملت های منطقه  نگاه  امروز  گفت 

گذشته، نگاه به غرب نیست.
ناصر کنعانی در مالقات عالءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و 
چین و اعضای هیات مدیره این انجمن گفت: امروز قاطبه ملت های منطقه 
نگاهی منفی به آمریکا دارند و دولت های عربی درحال ریل گذاری برای 

موازنه سازی در روابط خود با آمریکا و چین و روسیه هستند.
کنعانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب به موضوع نگاه به شرق گفت: 
از جمله چین  با کشورهای شرقی  تقویت روابط  ایران و  به شرق در  نگاه 
باید یک نگاه راهبردی و نه صرفا یک رویکرد تاکتیکی در برابر غرب باشد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در بخشی از بیانات خود در 
با  برتر علمی کشور  استعدادهای  و  نخبگان  مهرماه سال ۱۳۹۷ در دیدار 
تأکید بر »ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار 
دارند«، تصریح کردند: اینگونه کشورها عمدتاً در آسیا هستند، بنابراین باید 

نگاهمان به شرق باشد نه به غرب.
به ظرفیت  اشاره  با  ایران  امور خارجه جمهوری اسالمی  سخنگوی وزارت 
های انجمن دوستی ایران و چین، افزود: یکی از موضوع های مهمی که این 
تشکل مردم نهاد می تواند انجام دهد، کمک به اصالح نگاه ها در داخل 
و  اقتصادی  فراوان  های  ظرفیت  صحیح  معرفی  و  شرق  سمت  به  کشور 

اشتراکات فرهنگی با شرق از جمله چین است.
تیرماه  اول  ماه پیش)نیمه  باتجربه که حدود یک  ناصر کنعانی، دیپلماتی 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  سخنگویی  سمت  به   )۱4۰۱ سال 
ایران منصوب شده است، با اشاره به اینکه آقای چانگ هوا سفیر جمهوری 
خلق چین در تهران اولین سفیری بوده که با وی در مسؤلیت جدید مالقات 
کرده، در این باره گفت: این دیپلمات چینی که در حوزه دیپلماسی عمومی 
و فرهنگی بسیار فعال است، تاکید داشت که ایران و چین در این حوزه و 
با هدف تقویت شناخت صحیح دو ملت نسبت به یکدیگر، نیازمند کار و 

تالش بیشتری هستند. 
در این نشست همچنین با اشاره به اینکه بخش عمده ای از سند همکاری 
های ۲۵ ساله ایران و چین ، مربوط به موضوعات فرهنگی است، بر ضرورت 
چین  و  ایران  مناسبات  در  فرهنگی  زوایای  و  موضوعات  به  بیشتر  توجه 

تاکید شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به اینکه 
کشورهای  با  خود  روابط  به  اقتصادی”  “قدرت  یک  عنوان  به  چین  نگاه 
این  گفت:  است،  محور  تجارت  و  اقتصادی  نگاهی  عمدتا  جهان،  مختلف 
درحالی است که غربی ها در روابط خود با کشورهای منطقه، اغلب نگاهی 
سیاسی و امنیتی دارند و روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری تحت 

الشعاع این نگاه بوده و در اولویت بعدی آنها قرار می گیرد.
عالءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین نیز در این مالقات 
ضمن ارائه گزارش مختصری از فعالیت های این انجمن، با اشاره به تماس 
بر  کشور  دو  سران  تاکید  و  چین  و  ایران  جمهوری  روسای  اخیر  تلفنی 
ریل  گفت:  چین،  و  ایران  ساله   ۲۵ همکاری  سند  شدن  اجرایی  ضرورت 
تغییر  ایران  اسالمی  دوره دولت سیزدهم جمهوری  در  تهران-پکن  روابط 

کرده است و درصورت محقق شدن توافق برجام و باز شدن دربهای غرب و 
حتی آمریکا به روی ایران، چین با توجه به ظرفیت های فوق العاده در حوزه 
های فناوری، صنعتی و ... همچنان جایگاه ویژه خود را در روابط خارجی 

ایران خواهد داشت.
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  کنونی  دولت  عزم  اینکه  بیان  با  بروجردی 
اجرای تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین جدی است، به فعالیت انجمن دوستی 
ایران و چین در سطح ملی و در استان های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: 
در استان های مختلف کشور، پتانسیل های متنوع و فراوان برای گسترش 
همکاری ها، اجرای پرو ژه های مشترک و سرمایه گذاری از سوی شرکت 

های چینی وجود دارد.
به عنوان یک  نیز تالش می کند  ایران و چین  انجمن دوستی  افزود  وی 
کاتالیزور و موتور محرک روابط دو کشور عمل کند و تجربیات خود را برای 

تسهیل همکاری های در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهد.
غرب  و  آمریکا  هراس  به  اشاره  با  از سخنانش  دیگر  بخشی  در  بروجردی 
از اینکه ظرفیت عظیم چین در اختیار ایران به عنوان یک کشور مستعد 
پیشرفت سریع قرار گیرد، گفت به همین دلیل است که غربی ها سیاست 

و خط چین هراسی را در ایران دنبال می کنند.
رئیس انجمن دوستی ایران و چین پیشنهاد کرد برای خنثی کردن و تغییر 
فضای چین هراسی و چین ستیزی در ایران، می توان برخی پروژه های 
مهم از جمله خط آهن سریع السیر در ایران توسط شرکت های چینی با 
تواند در  این نوع کارها می  مدرن ترین فناوری روز جهان احداث کرد و 

اصالح نگاه ها و ذهنیت های مردم بسیار موثر باشد.
وی گفت طرف چینی برای اجرای این گونه پروژه ها در ایران آمادگی دارد 
و اجرای سریع این طرح ها، نیازمند تسریع در تصمیم گیری از سوی دولت 

جمهوری اسالمی ایران است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:

شرایط انتخاب شهرداران بر اساس جمعیت شهرها مشخص شد
سخنگوی وزارت خارجه: 

موازنه های راهبردی در جهان درحال تغییر است
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سیل ۸۵۶ میلیارد تومان به بخش 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد خسارت زد

بویراحمدگفت:  و  رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
باران های سیل آسای اخیر۸۵۶ میلیارد تومان به تولیدات 

و تاسیسات بخش کشاورزی این استان خسارت وارد کرد. 
سید علی معتمدی پور روز یکشنبه در سرکشی از یک مزرعه 
پرورش ماهی خسارت دیده از سیل اظهار داشت: از ۱۰ روز 
پیش همه اقدامات هشداری و تامینی به همه تولیدکنندگان 
و بهره برداران به صورت تفکیکی و مستمر انجام شد و اگرچه 
در کاهش خسارات موثر بوده اما حجم باالی بارندگی ها وقوع 
حادثه و خسارت را اجتناب ناپذیر کرد. رئیس سازمان جهاد 
جهاد،  وزیر  طرف  از  که  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
کشاورزان  مشکالت  به  رسیدگی  برای  تام االختیار  حکم 
گرفته است، افزود: بیشترین خسارت ناشی از سیل در بخش 
آبزیان بوده و از ۲۶۰ مزرعه پرورش ماهی، ۱۸۰ مزرعه به 
طور کامل و یا جزئی آسیب دیدند. وی با بیان اینکه با همه 
بخش  کرد:  تصریح  هستیم،  تولیدکنندگان  کنار  در  وجود 
آبزیان، پمپاژها و تاسیسات آب و خاک، اماکن دامی، کانال ها 
و سراب های کشاورزی، اراضی برنج کاری و صیفی و سبزی 
ها آسیب جدی دیدند. معتمدی پور گفت: در  باغ  برخی  و 
مجموع، بارش های رگباری اخیر بیش از ۸۵۶ میلیارد تومان 
تداوم  به  توجه  با  و  است  رده  کشاورزی خسارت  بخش  به 

سامانه بارشی این خسارات بیشتر خواهد شد.
معتمدی پور همچنین به تخریب سراب ها و کانال های انتقال 
در  برنج کاری  اراضی  هکتار   ۷۰۰ و  یکهزار  از  بیش  به  آب 
این  فوریت  با  اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  رودخانه ها  حاشیه 
خواهند شد  مزارع خشک  این  همه  نشوند  ترمیم  سراب ها 
جهاد  سازمان  رئیس  رفت.  خواهد  باال  خسارات  حجم  و 
ارتباطی  راه  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
حجم  و  شده  قطع  استان  منطقه  چندین  در  آنتن دهی  و 
خسارات در این مناطق هنوز براورد نشده است. معتمدی پور 
سوی  از  خسارت دیده  تولیدی  طرح های  همه  کرد:  تاکید 
واحد مدیریت بحران جهاد کشاورزی بازدید شدند و میزان 
انجام می شود و  اقدامات جبرانی  براورد و  با دقت  خسارات 

هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست.

۵ میلیون متر مکعب آب به حجم ذخیره سد 
کوثر اضافه شد

پنج  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
میلیون مترمکعب در بارندگی های اخیر سامانه مونسونی به 
آب سد کوثر اضافه شد.  آرش مصلح در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: حجم فعلی سد کوثر گچساران 4۵۲.۶میلیون 
در  مترمکعب  میلیون  پنج  حدود  که  بوده  مترمکعب 
اضافه  سد  این  آب  به  مونسونی  سامانه  اخیر  بارندگی های 
شده است. وی با اشاره به اینکه سد کوثر ظرفیت مهار شد 
۹4.4 میلیون مترمکعب سیالب را دارد، افزود: در سد شاه 
آبریز  زیرا در حوضه  نداشته ایم  افزایش حجم  یاسوج  قاسم 
با  مصلح  است.  نداده  رخ  عمده ای  تاکنون سیالب  این سد 
اشاره به آماده باش نیروهای این شرکت تصریح کرد: میزان 
روان آب بستگی به شدت بارش ها دارد اما ظرفیت های خوبی 
برای مهار این روان آب ها وجود دارد. وی افزود: در سد کوثر 
توان ذخیره سازی حدود ۶۵ میلیون مترمکعب و در سد شاه 
قاسم حدود هفت میلیون مترمکعب وجود دارد و نگرانی از 
این بابت نداریم. مصلح ادامه داد: طرح های تغذیه مصنوعی 
ناصرآباد گچساران، شیخ خواجه، گرگدا در گچساران، کالچو 
و تنگ سپو در کهگیلویه و سولک در بهمیی نیز حدود پنج 

میلیون مترمکعب را مهار می کنند.
مدیرعامل شرکت امور آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
روان آب ها  مهار  میزان  بارش ها  پایان  از  بعد  کرد:  بیان 

محاسبه و اعالم می شود.

ششمین اهدای عضو امسال
 در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد 

یاسوج گفت: ششمین  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مورد اهدای عضو سال ۱4۰۱ در این استان امروز )یکشنبه( 
انجام شد و به یک بیمار نیازمند جان دوباره بخشید.  محمود 
شهامت اظهار داشت: بهزاد شاکری فر به دلیل ایست  قلبی 
- تنفسی، در بخش آی.سی.یو  بیمارستان امام خمینی )ره( 

شهر دهدشت بستری شد. 
وی افزود: شاکری فر پس از چند روز بستری در این مرکز 

بهداشتی، درمانی شهر دهدشت دچار مرگ مغزی شد. 
بیان کرد: پس  یاسوج  علوم پزشکی  دانشگاه  معاون درمان 
از تأیید کمیته مرگ مغزی این دانشگاه و با اعالم رضایت 
خانواده شاکری فر نسبت به اهدای اعضای بدن قابل پیوند 
او اقدام شد.  شهامت عنوان کرد: پس از هماهنگی های الزم 
با تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کبد شاکری فر در اتاق عمل 
بیمارستان امام خمینی )ره( شهر دهدشت از بدن او جدا و 
برای پیوند به بیماران نیازمند به مرکز فوق تخصصی ابوعلی 

سینای شیراز ارسال شد.
وی ابراز داشت: پس از این اقدام خداپسندانه خانواده شاکری 
فر ششمین مورد ایثار ماندگار سال ۱4۰۱ در کهگیلویه و 

بویراحمد به ثبت رسید.

معاون استاندار:

 امنیت سرمایه گذاری در استان
 برقرار است

و  استانداری کهگیلویه  اجتماعی  و  امنیتی   ، معاون سیاسی 
بویراحمد گفت : ضریب باالی امنیت در این استان شرایط 
مناسبی را برای انجام هر گونه سرمایه گذاری در بخش های 

مختلف از هر حیث فراهم کرده است .
سید جواد هاشمی مهر ، امنیت پایدار ایجاد شده در استان 
است  اقتصادی  از جمله  متعدد  های  فعالیت  زیربنای  که  را 
آن  راس   در  و  حکومتی  ارکان  همدلی  و  وفاق  مرهون  را 
استاندارسختکوش  و تالش بی وفقه  اعضای شورای تامین 
ماموران  قضایی،  مراجع  و  مسئوالن   ، وشهرستانها  استان 
انتظامی ، نظامی ،امنیتی و مدیریت اصولی و منطقی عنوان 
های  حوزه  در  استان  توسعه  و  رونق  بخش  نوید  که  کرد 

مختلف می باشد .
در محرومیت  دولت سیزدهم  رویکرد  مهر  گفته هاشمی  به 
زدایی از سیمای مناطق کم تر توسعه یافته استانهای مختلف 
از جمله کهگیلویه و بویراحمد و ضریب امنیتی باالی موجود 
در این استان پشتوانه مهمی در به جریان انداختن سرمایه 

فعاالن اقتصادی در راستای خلق فرصت های جدید است .
این مقام امنیتی خطاب به فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
استان  در  سرمایه گذاری  امنیت  که  باشید  مطئمن  افزود: 
کهگیلویه و بویراحمد در سطح بسیار باال برقرار است و هیچ 

مشکلی برای سرمایه گذاری در استان وجود ندارد.
هاشمی مهر با اشاره به اینکه هر قدمی که برای ایجاد شغل 
در جامعه برداشته شود به همان نسبت می توان به کاهش 
آسیب و بزه اجتماعی امیدوار شد تصریح کرد: برای تسهیل 
امور سرمایه گذاری چه در حوزه های اقتصادی و چه امنیتی 
گذاران  سرمایه  از  و  دار  کامل  آمادگی  استان  اجتماعی  و 

استقبال می کند. 
و  بالقوه   های  ظرفیت  از  برخوردار  استان  کرد:  اضافه  وی 
زیادی در حوزه های مختلف از نفت و گاز گرفته تا کشاورزی 
، معدن و گردشگری است که این قابلیت ها در کنار امنیت 
غیر  و  بومی  گذاران  سرمایه  برای  را  مناسبی  شرایط  پایدار 

بومی ایجاد کرده است.
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  فصل  چهار  استان  مهر  هاشمی 
است  شهره  ایران  طبیعت  پایتخت  به  که  یاسوج  مرکزیت 
جذابیت  روزها   این  که  برشمرد  العاده  فوق  مزیتی  نیز  را 
آب و هوای سالم آن در کنار دیگر ظرفیت های اقتصادی و 
کاری برشمرده شده  زمینه ساز حضور بیش از پیش سرمایه 

گذاران و فعاالن اقتصادی شده است.

خسارت های سیل در بخش گردشگری 
استان درحال ارزیابی است

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  معاونت  سرپرست 
خسارت های سیل چند روز اخیر در بخش گردشگری استان 
جبران  برای  ملی  سطح  در  الزم  اعتبارات  پیگیری  جهت 

خسارات توسط کارشناسان در حال ارزیابی است.
ها   رسانه  به  مطلب  این  اعالم  با  یکشنبه  روز  کرمی  فرشید 
در  زیرساخت های گردشگری  از  برخی  به  اخیر  افزود: سیل 

مناطق مختلف استان آسیب جدی  رسانده است.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  معاونت  سرپرست 
مناطق  به  سیل  از  ناشی  خسارت  ارزیابی  کارشناسان  کرد: 
گردشگری  تأسیسات  اولیه  بررسی  جهت  استان  مختلف 

آسیب دیده اعزام شده اند.
و جاری شدن سیل سبب  بارندگی  بیان کرد: شدت  کرمی 
خسارت زیادی به مناطق گردشگری کوه گل سی سخت، باغ 
فردوس گچساران، منطقه گردشگری طسوج چرام وارد کرده 

است.
وی تاکید کرد: جبران خسارات ناشی از سیل برای بازسازی 
توجه  نیازمند  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  تأسیسات 

جدی مسئوالن استانی و ملی است.
ادامه  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  معاونت  سرپرست 
داد: تا اطالع ثانوی با توجه به هشداری های هواشناسی تمام 
تأسیسات گردشگری استان که در مسیر رودخانه ها قرار دارند 
به منظور حفظ سالمت شهروندان و گردشگران تعطیل است.

سیل ۳۱ میلیارد ریال به شبکه های برق 
کهگیلویه و بویراحمد خسارت زد

بویراحمد  و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ریالی سیل و طوفان های چند روز  از خسارت ۳۱ میلیارد 
گذشته به شبکه های توزریع نیروی برق این استان خبر داد.

جمال معتمدی زاده روز یکشنبه در حاشیه بازدید از شبکه 
متاسفانه  گفت:  مارگون  شهرستان  روستاهای  برخی  برق 
خسارت وارده سیل و طوفان های شدید چند روز گذشته به 
شبکه های توزیع نیروی برق در استان کهگیلویه و بویراحمد 
۳۱ میلیارد ریال بوده که امیدواریم در بارش روزهای آینده 

شاهد خسارت به شبکه های برق در استان نباشیم.
وی با تشریح این خسارات، اظهار داشت: ۱۲ اصله پایه، ۱۰ 
دستگاه ترانسفورماتور و سه کیلومتر شبکه برق در شهرستان 
های درگیر با سیالب ها و طوفان ها متاسفانه دچار خسارت 
اقدامات الزم  شدید شد که در همان شرایط بحرانی جوی، 
برای تامین برق پایدار به مشترکین انجام و تمامی مشترکین 

از نعمت برق پایدار برخوردار شدند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
نعمت  از  استان  این  در  اکنون  برق  تمامی مشترکین  گفت: 
برق  تامین  زمینه  در  مشکلی  و  بوده  برخوردار  پایدار  برق 
بیش  باش  آماده  از  زاده  معتمدی  ندارد.  وجود  مشترکان 
احتمالی  های  بارش  برای  اتفاقاتی  و  عملیاتی  اکیپ   ۲۵ از 
از ۱۰۰  آینده هم خبرداد و خاطرنشان کرد: بیش  روزهای 
وظایف  با  بندی  گروه  بصورت  اکنون  انسانی هم  نیروی  نفر 
مشترکین  پایدار  برق  تامین  برای  آمادگی  درحال  مشخص 
و  سیل  وارده  خسارت  بیشترین  افزود:  وی  برند.   می  بسر 
به  مربوط  استان  این  در  برق  توزیع  های  شبکه  به  طوفان 
تومان  میلیارد  یک  حدود  خسارتی  با  بویراحمد  شهرستان 
بوده و البته اکنون در هیچ نقطه ای از این شهرستان گزارشی 
مبنی بر قطع برق نداریم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
کهگیلویه و بویراحمد از مشترکین خواست در صورت قطع 
برق با تلفن ۱۲۱ تماس گرفته و اطالعات الزم را در اختیار 

اپراتورهای اتفاقاتی قرار دهند.

بخش  در  مردمی سیزدهم  دولت  رویکرد 
احیای  و  کار  بازار  رونق  تولید،  و  صنعت 
همان  از  و  است  راکد  تولیدی  واحدهای 
ابتدای آغاز به کارش این مهم در سرفصل 
توان  تمام  با  و  قرار گرفت  اولویت هایش 

پای کار آمده است.
و  اقتصادی  مشکالت  رفع  کلید  تولید 
اقتصادی  دشواری های  از  عبور  اصلی  راه 
است و مقام معظم رهبری با دوراندیشی 
دانش بنیان،  »تولید؛  سال  را  امسال 

اشتغال آفرین« نام گذاری کردند.
ظرفیت ها  دارای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سایه  در  که  است  بسیاری  داشته های  و 
حمایت از تولید و مانع زدایی ها می توان 
چرخ تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را در 

این استان به حرکت درآورد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  پرظرفیت  استان 
معروف به سرزمین رودخانه های خروشان،  
۲۵ درصد نفت و گاز، ۱۰ درصد آب های 
حوزه  جنگل های  درصد   ۲۰ سطحی، 
نظیر  کم  جاذبه   ۳۰۰ از  بیش  زاگرس، 
جای  خود  دل  در  کشوررا  گردشگری 
داده که بهره گیری اصولی از هر کدام از 
این قابلیت ها می تواند استان را بر مدار 

توسعه متوازان و پایدار قرار دهد.
کشاورزی،  متنوع  تولیدات  از  برخورداری 
طیور،  و  دام  آبی،  سرد  ماهیان  باغی، 
صنایع دستی و بومی، داشتن جاذبه های 
اکوتوریسم،  بویژه  گردشگری  نظیر  کم 
گیاهان دارویی نادر، برخورداری از معادن 
ظرفیتهای  مهمترین  از  معدنی  ذخایر  و 
بشمار می  استان  این  در  گذاری  سرمایه 

رود.
با وجود این همه ظرفیت تناسب چندانی 
میان این داشته ها و گردش چرخ تولید 
گسترده  ابعاد  در  صنعتی  های  واحد  در 
متمادی  سالیان  طی  در  و  ندارد  وجود 
واحد های بسیاری هم حتی از ریل تولید 

خارج شده اند.
اختالف  بازار،  فقدان  نقدینگی،  کمبود 
شرکا، تامین مواد اولیه، مشکالت قضایی، 
زیرساختی  مشکالت  ماشین آالت،  تامین 
غیرفعال  علل  مهم ترین  از  عوامل  سایر  و 

بودن این واحدها به شمار می روند.
واحد   ۱4۷ تعداد  آمار  آخرین  اساس  بر 
می  که  شده  شناسایی  استان  در  راکد 

توانند به چرخه تولید بازگردند.
دولت سیزدهم با تمام توان پای کار آمده 
از  راکد  های  واحد  دوباره  رونق  برای  و 

تولید کنندگان واقعی حمایت می کند.
کارخانه قند یاسوج نخستین واحد صنعتی 
مدرن کهگیلویه و بویراحمد یکی از نمونه 
های بارز کارخانه های راکدی است که با 
سابقه ای بیش از نیم قرن فعالیت، اکنون 
به  آن  بازگشت  زمینه  دولت  اهتمام  با 

چرخه تولید در حال فراهم شدن است.
در  یاسوج  قند  کارخانه  اجرایی  عملیات 
تولید  اسمی  ظرفیت  با  و   ۱۳44 سال 
روزانه یکهزار تن قند و شکر آغاز شد و در 

سال ۱۳4۶ به بهره برداری رسید.
معضالت  با  کارخانه  این  مدتی  از  پس 
فراوانی دست و پنجه نرم کرد و سرانجام 
طور  به  را  خود  فعالیت   ۱۳۸۷ سال  از 

مشکالتی  سایه  اما  کرد  آغاز  مجدد 
همچون معوق ماندن حقوق، مزایا و بیمه 
کمبود  تجهیزات،  بودن  قدیمی  کارگران، 
اعتبار برای نوسازی قطعات فنی کارخانه، 
نبود چغندر قند دست از سر این کارخانه 
کارخانه  این  کمر  توانست  تا  و  برنداشت 

را خم کرد.
کارخانه قند یاسوج از دی ماه سال ۱۳۹۵ 
اهل  و  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه  به 
کهگیلویه و بویراحمد واگذار شد که بنا به 

دالیلی باز هم  راکد و یا نیمه فعال ماند.
آیت  مهرماه ۱4۰۰  کارخانه در سفر  این 
جمهور  رییس  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل 
مورد بازدید قرار گرفت و برای بازگرداندن 
این کارخانه بر روی ریل تولید تاکید شد. 
و  دولت  های  ریزی  برنامه  با  اکنون 
امام  فرمان  اجرایی  ستاد  به  آن  واگذاری 

تالش می شود به چرخه تولید برگردد.
زمینه  قند  کارخانه  مجدد  اندازی  راه 
و  کهگیلویه  در  را  نفر   ۲۰۰ اشتغال 

بویراحمد فراهم می کند.
کارخانه قند یاسوج که روزی واژه صنعت 
می  یدک  را  بویراحمد  و  کهگیلویه  مادر 
دالیل  به  گذشته  سالهای  طی  کشید، 
مشکالت  با  مختلف  های  انگاری  سهل 

زیادی دست و پنجه نرم کرد.
صدها نفر از طریق این کارخانه بزرگ در 
استان می توانستند در سایه امنیت شغلی 
درآمد پایداری  را داشته باشند و از سوی 
دیگر کمک زیادی به توسعه صنعت استان 
کنند اما از کار بیکار شدند و کامشان برای 

همیشه تلخ شد و آواره شدند.
بزرگ  کارخانه  این  تعطیلی  از  پس 
کارگران بسیاری بیکار و معیشت خانواده 
هایشان در مضیقه افتاد و روزهای تلخی 
را تجربه کردند، اما هم اینک روزنه های 
کارخانه  این  کارگران  دل  در  امید  نور 
روشن شده و برای بازگشت به کار لحظه 

شماری می کنند. 
گوید:  می  کارخانه  این  کارگران   از  یکی 
تعداد زیادی از همکارانم پس از تعطیلی 
تجربه  باری  فالکت  روزهای  کارخانه 

کردند.
وی ادامه داد: هزینه های زندگی باالست 
را  زندگی  های  هزینه  پرداخت  توان  و 
کارگر فصلی مشغول  به صورت  و  نداریم 
به کار هستم و امیدوارم چرخ این کارخانه 

دوباره با تمام توان بچرخد. 
قطعات  نوسازی  و  نصب  تجهیز،  تامین، 
حال  در  بندی  زمان  برنامه  با  کارخانه 

اجراست
در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد در این ارتباط گفت: 
کارخانه قند یاسوج نماد صنعت کهگیلویه 
و بویراحمد بوده و  اینک ۵۱ درصد سهام 
این کارخانه متعلق به ستاد اجرایی فرمان 

امام خمینی )ره( است.
شایان نادری افزود: از زمان واگذاری این 
اجرای  ستاد  به   ۱4۰۰ اسفند  از  طرح 
کارشناسانه  و  دقیق  صورت  به  مراحل 
انجام و مشخص شد که بسیاری از قطعات 
مستهلک بوده و خیلی از قطعات نیز باید 

تعویض شود.

در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
قطعاتی  بیان کرد:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
قیمت  برآورد  ندارد  وجود  کارخانه  در 
انجام  الزم  گردش  در  سرمایه  و  دقیق 
شده و در مرحله  تامین، بهسازی تجهیز 

و تعویض قطعات است.
درصدی   ۲۲ پیشرفت  به  اشاره  با  وی 
کارخانه  دوباره  تجهیز  و  نوسازی  روند 
قند عنوان کرد: تامین برق کارخانه، الیه 
روبی حوضچه آب کارخانه،تعمیر و تجهیز 
پمپ ها، کوره آهک و درخواست ساخت  
قطعات مورد نیاز کارخانه را از مهمترین 

اقدامات اعالم کرد.
نادری ابراز داشت: تعمیرات بخش زیادی 
از کارخانه از سوی متخصصان و کارگران 
بومی منطقه آغاز و روند اجرای خوبی نیز 

دارد.
است  این  ما  تالش  تمام  کرد:  اضافه  وی 
اوایل  یا  و  امسال  اواخر  در  قند  کارخانه 
در  مردم  و  شود  راه اندازی  آینده  سال 

جشن بازگشایی آن شرکت کنند.
راه  و  گردش  در  سرمایه  هزینه  نادری 
اندازی مجدد کارخانه قند یاسوج را ۳۰۰ 
تمام  گفت:  و  کرد  اعالم  تومان  میلیارد 
هزینه های این طرح از سوی ستاد اجرایی 

فرمان امام تامین می شود.

تشکیل ستاد احیا واحدهای راکد 
در استان

کهگیلویه  استانداری  اقتصادی  معاون 
برنامه هایی  از  یکی  گفت:  بویراحمد  و 
بازگشت  داریم  استان  اقتصاد  برای  که 
ظرفیت  افزایش  یا  و  راکد  واحدهای 

واحدهای موجود است .
سید احسان عسکری افزود: کارگروه ستاد 
تشکیل  استان  در  راکد  واحدهای  احیا 
شده و در هفته مشکل دو واحد تولیدی 
راکد بررسی می شود تا این واحدها هر چه 

سریعتر فعال و به چرخه تولید بازگردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اینکه  به  اشاره  تبا  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  تقویت  نیازمند  استان  و  کشور  اقتصاد 
رفع  کارگروه  کرد:  تصریح  است  رونق 
مواتع تولید امسال برای رفع موانع تولید 
۲۵ واحد صنعتی و تولیدی استان تصمیم 
از  کرد  تصریح  عسکری  کند.  می  گیری 
ابتدای امسال مشکل هفت واحد صنعتی 
راکد و نیمه فعال برطرف شده و به چرخه 

تولید برگشتند.

شهرک های صنعتی کهگیلویه و 
بویراحمد در حال احیای دوباره 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نیست،  استان  زیبنده  واحدها  تعطیلی 
احیای  اقتصادی  بخش  سیاست  گفت: 

واحدهای راکد است.
حال  داشت:  اظهار  احسان عسکری  سید 
شهرک های صنعتی استان خوب نیست و 
رفع  و  راکد  واحدهای  احیای  راستای  در 
مشکالت واحدهای تولیدی برنامه بازدید 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  شهرک ها  از 

است.

وی افزود: عمده فعالیت واحدهای مستقر 
در شهرک ها مختل شده است و برخی از 
درصدی   ۱۰۰ اختالل  دچار  واحدها  این 
برخی  شده اند،  تعطیل  کامل  طور  به  و 

واحدها هم نیمه فعال هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
سیاست  در  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
فعال  که  واحدهایی  اقتصادی  حوزه 
هستند باید  فعال تر و واحدهای راکد باید 

به چرخه تولید بازگردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
عمده  در خصوص  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تصریح  استان،  تولیدی  واحدهای  مشکل 
کرد: مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی 
متنوع است به همین دلیل نمی توان یک 
نسخه خاص برای همه واحدها تجویز کرد 
برخی از واحدها مدت زیادی تعطیل بوده 
و  فرسوده  تولید  خطوط  دلیل  همین  به 
مستهلک و کارخانه از چرخه تولید خارج 

شده است.
وی بیان کرد: برخی از واحدهایی تولیدی 
بازاریابی  نتوانستند  اما  هستند  فعال 
خوبی در سطوح مختلف داشته باشند که 
ارائه  راه حل  موجود  مشکالت  با  متناسب 

می دهیم.

۲۶ واحد تولیدی در استان
 به چرخه تولید باز می گردد

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
این  امسال  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سازمان موظف است ۲۶ واحد راکد درون 
و خارج از شهرک ها را در استان به چرخه 

تولید بازگرداند.
 کریم روزبهان اظهار داشت: یکی از اولویت 
ها و سیاست های اصلی دولت فعال سازی 
واحد های راکد است که کار شناسایی آن 

ها در استان انجام شده است.
صنعتی  واحد   ۵۲۱ اینک  هم  افزود:  وی 
که  دارد  وجود  برداری  بهره  پروانه  دارای 
های  ظرفیت  با  واحد   4۱۱ تعداد  این  از 

مختلف در حال فعالیت هستند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کرد: ۱۱۰  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان شناسایی شده  فعال در  واحد غیر 

اند که برخی از آن ها قابلیت احیا دارند.
تعهد  گذشته  سال  کرد:  عنوان  روزبهان 
به  راکد  بازگرداندن واحد های  استان در 
 ۱۹ که  بود  راکد  واحد   ۲۶ تولید  چرخه 

مورد از آن ها محقق شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۷۸ پروانه 
استان وجود دارد  برداری معدن در  بهره 
 ۳۲ و  فعال  معدن   4۶ تعداد  این  از  که 
فعال  غیر  یا  و  تجهیز  حال  در  معدن 
هستند. سرپرست سازمان صنعت، معدن 
ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  تجارت  و 
داشت: خانه معدن در استان در سال ۹۵ 
شکل گرفت اما مشروعیت قانونی نداشت.

چندین  در  ایمیدرو  کرد:  بیان  روزبهان 
استان  مختلف  های  شهرستان  از  نقطه 
معادن  های  زیرساخت  توسعه  زمینه  در 
مهمی  های  گام  و  بوده  فعالیت  حال  در 

برداشته است.
۱۶۸ نفر اشتغال در کهگیلویه و 

بویراحمد ایجاد شد 
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن 
از  بویراحمد گفت:  و  کهگیلویه  تجارت  و 
تاکنون، در بخش  ابتدای دولت سیزدهم 
واحدهای تولیدی راکد ، تعداد۱۳ واحد به 
ایجاد  اند و اشتغال  چرخه تولید برگشته 

شده آن ها ۱۶۸ نفر بوده است.
واحد  از ۳۹۱  بیشتر  افزود:  فرامرزی  دارا 
سرمایه  و  بوده  فعال  استان  در  صنعتی 
گذاری واحدهای فعال استان بیش از ۱۱ 

هزار میلیارد ریال است.
واحدهای  اشتغال  مجموع  داد:  ادامه  وی 
فعال ۶ هزار و ۳۱4 نفر و اشتغال اسمی 
این واحدها ، هفت هزار و ۹4۵ نفر است.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن 
ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  تجارت  و 
داشت: در سال گذشته افزون بر 4۰ واحد 
صنعتی غیرفعال در استان به چرخه تولید 

باز گشت.

 راهبرد دولت در کهگیلویه و بویراحمد؛

بازگشت واحد های راکد به ریل تولید

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سیل خسارت 
بین  از  باعث  و  کرد  وارد  استان  عشایر  به  زیادی 

رفتن دام ها شد.
عشایر  از  میدانی  بازدید  در  احمدزاده  علی  سید 
در  »دیلگون«  و  »نرماب«  »بابکان«،  سیل زده 
نیازمند  عشایر  برخی  گفت:  بویراحمد  شهرستان 
و  احمر  هالل  طرف  از  که  هستند  غذایی  اقالم 
قرار  آنها  اختیار  در  بسته هایی  حمایتی  نهادهای 

گرفت.
وی اظهار کرد: چادر برخی از خانوارهای عشایری 
چادر  خواستیم  احمر  هالل  از  که  رفته  بین  از 

هم  خانواده ها  برخی ها  دهد  قرار  آنها  اختیار  در 
موکت و پالستیک نیاز دارند. وی بیان کرد: جاده 
ناشی  آسای  بارش های سیل  در  عشایر  دسترسی 
و مسدود شده،  دیده  مونسون خسارت  از سامانه 
را  کیلومتر  یک  از  بیش  شدیم  مجبور  بنابراین 
پیاده روی کنیم تا به مردم برسیم که دستگاه های 

متولی در تالش برای بازگشایی جاده ها هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سیل 
وارد کرده است،  استان  به عشایر  خسارت زیادی 
منطقه  عشایر  از  یکی  دام  گله  کرد:  خاطرنشان 
»نرماب« از توابع شهرستان بویراحمد براثر صاعقه 

از بین رفته که باید مورد حمایت قرار گیرد.
احمدزاده با اشاره به اینکه عشایر مناطق شهرستان 
دنا،  شهرستان  زیالیی  جالله  چرام،  کهگیلویه، 
بخش هایی از شهرستان بویراحمد از جمله »گرگو« 

کرد:  تصریح  دیدند،  زیادی  خسارت  سیل  از 
مسئوالن در حال کمک رسانی و کاهش مشکالت 
از  استان  اینکه عشایر  بیان  با  عشایر هستند. وی 
مرکز مورد توجه قرار گرفته و خسارت آنها جبران 
از  ناشی  مالی  خسارت  وجود  با  داد:  ادامه  شود، 
بارش های سیل آسا سامانه مونسون، خوشبختانه 
کامل  سالمت  در  مردم  و  نداشتیم  جانی  تلفات 
هستند.  استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر 
اینکه مشکالت عشایر بیشتر از شهرها و روستاها 
تاکید  سیالب  خسارت  برآورد  خصوص  در  است 
خواهیم  بارش هایی  و  طوفان  دوباره  امشب  کرد: 
داشت و بعد از پایان بارش ها، دستگاه های متولی 
تیم های  و  می کنند  جاده ها  بازگشایی  به  اقدام 
کارشناسی و ارزیاب جهت برآورد میزان خسارت 

وارده به عشایر استان را جمع بندی خواهند کرد.

سیل خسارت زیادی به عشایر استان 
وارد کرده است
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ماه فروردین
شرایطي پیش مي آید که بر درآمدتان تاثیر مي گذارد. در حال 
حاضر نمي توانید فکر کنید که همه چیز به انتظار شما پیش 

روند سعي کنید خودتان را با شرایط وفق دهید.
ماه اردیبهشت

فرصت های زیادی برای روابط اجتماعی و رمانتیک دارید اگر 
در حال اتمام کاری هستید بدانید در لحظات پایانی تمام می 
با  روید.اگر  بیرون می  غذا خوردن  برای  تان  شود.با همکاران 
باشید.خیلی  ماشین به منزل بر می گردید الزم است مراقب 

بهتر است تاکسی بگیرید تا این که رانندگی کنید.
ماه خرداد

بیان  را  منظورتان  تا  کنید  استفاده  فرصتي  هر  از  باید  امروز 
کنید و توضیح دهید که چرا مسیر خاصي را انتخاب کرده اید. 
افرادي که روزانه با آنها در تماس هستید، شاید مانند همیشه 
با شما موافق نباشند، اما حداقل مي دانید که براي رسیدن به 

چه هدفي تالش مي کنید.
ماه تیر

اگر همسرتان به یکی از نظرات شما بی توجهی کرد و آن را 
جدی نگرفت ،نگران نشوید. دوست یا عضوی از خانواده را پیدا 
کنید که از شما دفاع کند. همسرتان به نظرتان دیگران بیشتر 

از شما توجه میکند!
ماه مرداد

امروز قدرت تصور شما هیچ حد و مرزي ندارد و اگر اجازه دهید 
شما را به سفري اعجاب انگیز خواهد برد. اگر به غریزه و شعور 
آنها  اگر  را خواهد داشت خصوصاً  ارزشش  اعتماد کنید.  خود 
شما را در مسیري خاص هدایت کنند و یا اطالعات مفید راجع 

به یکي از اشخاص زندگي تان به شما بدهند. 
ماه شهریور

یک نفر موضوعی ذهنش را به خود مشغول کرده است و تا آن 
را با شما در میان نگذارد آرام نمی شود.آن ها را تشویق کنید 
حرف دلشان را بزنند و با دقت گوش کنید.به راهنمایی ندای 

درون تان گوش کنید.
ماه مهر

امروز به حس ششم و حس ذاتی خود توجه کنید چرا که امروز 
با  است  ممکن  چنین  کند.هم  می  عمل  فعال  و  دقیق  بسیار 
استفاده از این حس اطالعات مهمی راجع به وضیعت احساسی 
با  توانید  این طریق می  از  و  دریابید  تان  مورد عالقه  شخص 

بهترین راه به او نزدیک شوید.

ماه آبان
حرف های زیادی برای گفتن دارید و می توانید عقایدتان را به 
دیگران بقبوالنید.شما می توانید راه خودتان را بروید اما اجازه 
دهید دیگران هم تجربیات خودشان را به دست آورند.بنابراین 

ناراحت و عصبانی نشوید.

ماه آذر
امروز روز خوبي نیست که تصمیمات متعهد کنندهاي بگیرید 
و نگذارید کسي شما را راضي به هر گونه امضاي تعهدي بکند. 
نمي  ذاتاً  چون  دهید  انجام  کاري  و  باشید  فعال  مایلید  شما 
کشف  دارد  امکان  حال  بااین  بایستید.  ساکت  و  بیکار  توانید 
فرق مي  فکر مي کنید خیلي  آنچه شما  با  واقعیت  کنید که 
کند و خیلي عواملي وجود دارند که شما به حساب نیاورده اید.

ماه دی
 احساسات متفرقي دارید و ذهنتان به همه جا مي رود. زیاد به 
خودتان سخت نگیرید. اگر زیاد در رویاها سپري کنید افرادي 

هستند که شما را به این دنیا)دنیاي واقعي( مي آورند.

ماه بهمن
نیروی  شما  به  مشکلی  هر  با  برخورد  مورد  در  بودن  بهمنی 
در  امروز  بتوانید  اگر  دهد.بنابراین  می  تشخیص  قوه  و  ابتکار 
رویارویی با هر رقابتی از این دو خصوصیت استفاده کنید بعد از 
سپری کردن این زمان سخت باید آسوده خاطر و موفق باشید.

ماه اسفند
گاهی بهتر است به خانواده بچسبید اما اکنون شما آماده اید که 
بیشتر مستقل باشید.هنگامی که نمی خواهید دوستان قدیمی 
را کنار بگذارید می دانید که یکی دو نفر عاجز از همکاری با 
که  باشد  آن  زمان  که  است  ممکن  هستند.  شما  انداز  چشم 
اجازه دهید دوستی تان کم کم رنگ پریده و کم رنگ تر شود.

۳
فال روز 

گرمسیری  و  عفونی  بیماری های  متخصص  یک 
درمان  و  انتقال  روش های  هپاتیت،  انواع  درباره 
آنها توضیح داد. دکتر مسعود مردانی، با بیان اینکه 
هپاتیت به معنی التهاب در سلول های کبدی است، 
اظهار کرد: عوامل زیادی از جمله افراط در مصرف 
و  باکتری ها  به  آلودگی  داروها،  برخی  اثر  الکل، 
از  مختلفی  انواع  بروز  موجب  ویروس ها  هم چنین 
هپاتیت می شوند. وی با اشاره به اینکه برخی از انواع 
هپاتیت ها مسری و برخی غیرمسری هستند، تصریح 
کرد: در این بین عوامل ویروسی که منجر به عفونت 
و  دارند  بیشتری  )هپاتیت( می شوند، شیوع  کبدی 
نیز کشندگی  و  قدرت سرایت  بیماری زایی،  نظر  از 

یکی  ایران  اینکه  بیان  با  وی  دارند.  زیادی  اهمیت 
سمت  به  حرکت  حال  در  که  است  کشورهایی  از 
مهار بیماری هپاتیت است، توضیح داد: در ایران به 
متولدین از سال ۱۳۷۲ به بعد و همچنین مشاغل 
پر خطر واکسن هپاتیت B تزریق می شود، که اگر 
این روال تا ۱۰ الی ۲۰ سال آینده نیز ادامه داشته 
باشد، می توان به ریشه کنی هپاتیت B امیدوار بود.

مردانی با اشاره به اینکه هپاتیت A  عارضه چندانی 
ندارد، مرگ و میر آن زیر یک در هزار است و یک 
شد:  یادآور  می شود،  محسوب  خیم  خوش  بیماری 
اما برای کسانی که نقص سیستم ایمنی یا سرطان 

دارند، خطرناک است و باید بیشتر مراقب باشند.
قابل  واکسن   E هپاتیت  برای  افزود:  ادامه  در  وی 
توجهی در دسترس نیست و همچنین برای هپاتیت 
مسئله خود  این  ندارد.  وجود  واکسنی  هیچ  نیز   C
نشان دهنده اهمیت موضوع و رسیدگی بیشتر به این 

نوع هپاتیت را می رساند.

اگر  اینکه  یادآوری  با  عفونی  بیماری های  متخصص 
و سرطانی  مزمن  فرم  به  هپاتیت  انواع  از  کدام  هر 
تبدیل شوند، خطرناک هستند، تصریح کرد: هپاتیت 
نوع  B و C بیشتر مزمن می شوند، اما به طور کلی 
ابتال به هر نوع هپاتیتی در افراد داری نقص سیستم 
حاد  فرم های  خوشبختانه  است.  خطرناک  ایمنی 
مانند هپاتیت A و E با درمان بهبودی پیدا می کنند 
اینکه  با بیان  و جای نگرانی وجود ندارد.   مردانی 
یک و نیم درصد افراد وقتی از مادر متولد می شوند 
افراد  این  شد:  یادآور  هستند؛  مبتال   B هپاتیت  به 
می توانند در آینده بیماری را به دیگران نیز منتقل 
کنند. لذا برای کسانی که قبل از سال ۱۳۷۲ متولد 
خون  آزمایش  طریق  از  تا  است  الزم  باشند،  شده 
بررسی  در خون  را  هپاتیت  بادی  آنتی  تیتر  میزان 
کنند تا در صورت لزوم هر چه سریع تر اقدام درمانی 

الزم را انجام دهند.
 E و   A هپاتیت  انتقال  چگونگی  به  اشاره  با  وی 

دهانی  مدفوعی  طریق  از  نوع  دو  این  داد:  توضیح 
ویروس  زیادی  مقدار  مدفوع  در  می شوند.  منتقل 
رعایت  را  فردی  بهداشت  فرد  اگر  می شود.  دفع 
بر همین  آلوده کند.  را  افراد زیادی  نکند، می تواند 
 A اساس توصیه می شود کسی که مبتال به هپاتیت
لوازم  شود.  نگهداری  افراد جدا  سایر  از  است   E یا 
نیز   ... و  بهداشتی  سرویس  حوله،  مانند  بهداشتی 

جدا از سایر اعضای خانواده باشد.
 C و B مردانی با اشاره به اینکه راه انتقال هپاتیت
مشابه است، افزود: این دو نوع بیماری به دنبال خون 
مشترک  سرنگ  از  استفاده  خونی،  فراورده های  و 
در  ایمن  غیر  تزریقات  راه  از  تزریقی،  معتادان  در 
بیمارستان ها منتقل می شود. همچنین هپاتیت بی 
منی،  مایعات  چشم،  اشک  مانند  بدن  مایعات  در 
می تواند  و  است  شده  دیده  نیز  پستان  ترشحات 

موجب انتقال بیماری شود.

جدول

پاسخ جدول شماره 5085

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5086

123456789101112131415
1�  �������������
2������������
3�����������  �
4������������
5������������
6������������
7������������
8�  ���������
9������������
10������������
11������������
12������������
13������������
14������������
15��������������

از باال به پايين
 1- تابع و پيرو-مجسمه ای با بدن شير و سر انسان  2- خيال و وهم- جزاير بين امريكاي شمالي و جنوبي- دختر 
گشتاسب  3- به دنياآوردن- هنرپيشه سريال نابرده رنج- تيم فوتبالي در ايتاليا  4- پدر ادريس نبي- وزير خارجه 
دولت اوباما- آمدن- پول سامورايي ها  5- پايه و ركن- خوك وحشي- ترك وطن  6- جريمه و غرامت- صابون 
خياطي- درياچه مريوان  7- رگ گياه- عارضه پوستي- النه پرنده  8- برج كج- واحد نظامي- سواد نمي آموزد- 
مربي فوتبال آلمان  9- درس كشيدنی- آلت نوازندگي ويولون- به ناچار  10-مراسمی كه برای يادبود كسی يا 
چيزی برپا می شودـ   عدد منفي- نخ بافتني  11- مقدس و پاك- واحد شمارش تيرآهن !- ظرفيتي در كارخانه ها 
 12- طايفه كريمخان زند- جزيره مرجانی- درياچه ای در لرستان- متضاد كيفی  13- سلول- راتبه گير- آفت 
نباتي  14- روسا- از فرشتان مغضوب- واحد اندازه گيری طول)84/2 سانتی متر(  15- ورزشگاه معروف فوتبال 
برزيل- در روابط بين المللی به وجود يک قدرت بدون رقيب جهانی كه هيچ منازعی در سطح جهان نداشته باشد، 

اطالق می شود

از راست به چپ
 1- فلسفه وجودگرايي  2- از بازي هاي حرام- از نام های خدا- به صورت علني  3- ضمير اجتماعي- ناهنجاري 
كروموزمي- خرقه- محافظ گل  4- عدد مجهول سه تا نه- مرض مردم آزاري- كوه آتشفشاني ايتاليا   5- آحاد- 
محافظ و مالظم  6- كمک كننده- ويتامين جدولي- كشتي جنگي- بخار دهان  7- رسول- گوارا- راننده هواپيما 
 8- پدر آذري- صورتي كمرنگ- نام دكارت، فيلسوف فرانسوي- پشت سر  9- مشمئز- تكان و لرزش- در رهن 
گذاشتن  10- رها- بهار آذري- يک خودماني- يواش  11- از شهرهاي استان فارس- عنوان هر يک از پادشاهان 
ساساني  12- زبانه كشيدن آتش- مبلغي كه با چانه زدن كم نمي شود- شورانگيز و مهيج  13- كل- ستم- نوعي 
سالح قديمي- از اقمار مشتري  14- افسوس و دريغ- چغندر پخته- دندانساز  15- از  نوابغ هنر ايتاليا و جهان 

كه عالوه بر معماري و نقاشي در ساير رشته ها هم صاحب نظر بود

123456789101112131415
1  
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

گزارش
مروري بر زندگي شهيد عليرضا ياسيني با نگاهي به کتاب 

»ياسيني به روايت همسر شهيد«
شهادت در هواپيما آرزويش بود

 احمد محمدتبريزي
سيد عليرضا ياسيني از خلبانان كارآزموده و 
ــت  ماهر دوران دفاع مقدس بود كه سرگذش
زندگي او در كتاب كوچكي از سوي انتشارات 
روايت فتح روانه بازار شده است. اين كتاب كه 
ــران به روايت شهيد  در زمره مجموعه همس
ــيني را از نگاه  برمي گردد زندگي شهيد ياس
ــي توأمان با  ــرش مرور مي كند و نگاه همس
عشق، دلتنگي و هيجان به همراه دارد. رهبر 
ــاب از اينكه ياد  معظم انقالب هم در اول كت
اين عزيز فقيد و بزرگوار زنده شده،  صميمانه 
تشكر كرده كه همين موضوع اهميت كار را 

نشان مي دهد. 
ماجراي بازگشت امريكا و اولين ديدار ياسيني 
ــر آينده اش با قلم نفيسه ثبات بسيار  با همس
ــت. او پس  ــته شده اس روان و خواندني نوش
ــواده، به خانه  ــال ها دوري از وطن و خان از س
ــا در اولين ديدارش با  عمه اش مي رود و آنج
ــر آينده اش مي شود را  دخترعمه ، كه همس
ــوي اتاق را  ــم باال از الي در، ت مي بيند. »رفت
ــته و  ديد زدم. ديدم روي يک صندلي نشس
كت چهارخانه اش را انداخته پشت صندلي. 
صورت اصالح كرده؛ خيلي خوش تيپ بود...« 

)ص16(
مهر پروانه بر دل علي افتاده بود. نجابت دختر 
ــت از امريكا به  عمه، علي را كه پس از بازگش
ــه كرده بود.  فكر ازدواج بود، پاگير خانه عم
ــط خرداد 1352 نامزد مي كنند و همه  اواس

چيز برايشان رؤيايي شروع 
مي شود. زندگي شان با تولد 
دو فرزند پسر آرام و زيبا بود. 
ــه زيبايي دنبال  همه چيز ب
ــد تا اينكه ساعت 2   مي ش
بعدازظهر روز 31 شهريور 
ــتناك  ــداي وحش 59 ص
ــتري  ــاي خاكس هواپيماه
ــه ستاره  عراق كه پرچم س
ــده بود،  ــان حک ش رويش
ــا  ــان را يكج دل و خانه ش
ــوي هواپيماها  لرزاند. »جل
مسلسل وصل كرده بودند. 
ــگاه را به  ــاي پاي خيابان ه

رگبار مي بستند. آسفالت سوراخ سوراخ شده 
بود. همينطور كه رد مي شدند، شيشه ها خرد 
ــان خانه را تاريک مي كرد،  مي شد و سايه ش
درخت ها آتش گرفته بود. آب و برق بالفاصله 
قطع شد. دو سه دقيقه بعد پايگاه ساكت شد؛ 

ساكت و تاريک مثل قبرستان« )ص14(
علي و پروانه مثل باقي مردم هيچ تصوري از 
جنگ نداشتند. بمباران هواپيماهاي عراقي و 
ــوكه كرده بود. جنگ  شروع جنگ همه را ش
ــود، زندگي ها و  ــرده ب ــز را عوض ك همه چي
آدم ها عوض شده بودند. همكاران علي يكي 
ــي مي رفتند و  ــه مرخص ــه اصطالح ب يكي ب
ــيدند. اوايل  ــهادت مي رس در واقعيت به ش
ــود. از بس  دهه 60 علي فرمانده پايگاه مي ش
ــهيد  پروازهاي برون مرزي اش زياد بود كه ش
ستاري به او مي گفت راننده تاكسي خط ويژه 

عراق شده اي!
در يكي از عمليات ها چهار هواپيماي عراقي 
ــره اش مي كنند.  ــتان محاص در مرز كردس
ــالم بنشانند در  ــتند هواپيما را س مي خواس
خاك عراق كه بعدها استفاده تبليغاتي كنند 
ــالم گرفتيم. محاصره  و بگويند ياسيني را س
ــود و در يكي  كه كرده بودند ايجكت كرده ب
از مزرعه هاي كردستان فرود آمده بود. چند 
روز بعد عباس دوران شهيد مي شود و پايگاه را 

تبديل به ماتم سرا مي كند. 
ــاله اش به عنوان بسيجي  وقتي برادر 18 س
شهيد مي شود به همسرش چنين مي گويد: 
ــهادته،  ــت. اين ش »مرگ كه چيز بدي نيس
ــد، تو  ــدنه، باور كن رضا راحت ش راحت ش
نمي دوني من چي مي گم، اگه مثل من توي 
آسمون بودي، توي آتيش ها بودي، اون وقت 

مي فهميدي مرگ چقدر دلچسبه.«
در همان گير و دار جنگ، علي براي تدريس به 
دانشجويان سال اول خلباني راهي پاكستان 
ــال و چند ماه ماندن  مي شود. پس از يک س
ــتان، به خاطر بحراني شدن جنگ  در پاكس
دوباره به ايران برمي گردند. باالخره قطعنامه 
ــود و جنگ پايان مي يابد. دوباره  امضا مي ش
ــود و خاطرات  ــيراز مي ش فرمانده پايگاه ش
20 سال پيش جلوي چشمشان رژه مي رود؛ 
خاطرات روزهاي نامزدي و گشت و گذار در 
پايگاه. مردم مي گفتند براي پايگاه شيراز يک 
ــت كرده است.  فرمانده آمده كه آنجا را بهش
ــتاد كل نيروي هوايي را به  ــت رئيس س پس
ــنهاد مي دهند. دوباره راهي تهران  علي پيش
ــخت ترين مسئوليت كاري اش  مي شود تا س

را انجام دهد. 
ــد.  ــت مرگش در هواپيما باش ــت داش دوس
مي گفت نمي دانم چرا بعد از جنگ مانده ام. 
ــنبه 14 دي علي براي سفري  عصر چهارش
ــن انگار كه  ــش مي رفت. قبل رفت بايد به كي
ــتي  ــفر بازگش ــد اين س به دلش افتاده باش

ــه مي كند و  ــدارد. صحبت هايش را با پروان ن
در دلش خداحافظي  اش را مي گيرد. در تاريخ 
73/10/15 در ساعت 6/30 صبح هواپيماي 
ــد نيروي  ــتار حامل فرماندهان ارش جت اس
هوايي )شهيد منصور ستاري، شهيد ياسيني 
و شهيد مصطفي اردستاني( از تهران به سمت 
كيش پرواز كرد تا فرماندهان در جلسه شوراي 
ــركت  ــي نيروي هوايي در كيش ش هماهنگ
كنند. بعداز ظهر قرار مي شود كه هواپيما قبل 
از عزيمت به تهران، در پايگاه هوايي اصفهان 
ــد از بازديدي كوتاه از  توقفي كوتاه نمايد. بع
اين پايگاه، هواپيما در ساعت 8/30 شب آماده 
پرواز به سمت تهران مي شود و پس از دقايقي 

هواپيما به پرواز درمي آيد. 
ناگهان در ساعت 8/42 شب از سوي خلبان 
اعالم مي شود كه به علت بازشدن پنجره كابين 
ــرود اضطراري  ــان، هواپيما مجبور به ف خلب
مي باشد. لحظاتي بعد هواپيما در حال گردش 
ــد در 64 كيلومتري  ــتن روي بان براي نشس
جنوب پايگاه اصفهان، سقوط مي كند و چراغ 
زندگي سيد علي رضا ياسيني براي هميشه 
خاموش مي شود و او به درجه رفيع شهادت 
نائل مي آيد. شهيد ياسيني در زمان شهادت 
43 سال داشت و از وي سه فرزند پسر و يک 

دختر به يادگار ماند. 

  عليرضا محمدي
براي خبرن�گاران ح�وزه دفاع مقدس بد نيس�ت گاه�ي بدون هدف هم که ش�ده س�ري به بهش�ت زهرا 
بزنند. ب�ه ويتاميني مي مان�د که خوردنش ب�دون تجويز پزش�ک نه تنه�ا ضرر ن�دارد، بلکه پ�ر از فايده 
اس�ت. مي ش�ود با يک چرخ ال به الي مزار ش�هدا، آن قدر نکته و س�وژه جم�ع کرد که ب�دون هيچ حرف 
و گفت و گويي گ�زارش مفصل�ي از آن اس�تخراج ش�ود. گزارش زير س�فر به ديار خاموش�اني اس�ت که 
فريادش�ان تاري�خ را خواهد لرزاند. بهش�ت زه�را در روزه�اي خنک ارديبهش�ت ماهي صف�اي ديگري 
دارد. صبح اس�ت ک�ه به گل�زار ش�هدا در قطع�ه 24 مي رس�م و از همي�ن جا گزارش�مان آغاز مي ش�ود.

 مزار رنگ پريده
سنگ مزار پاسدار شهيد نوروز علي تمدني حق جو 
ــبيه ترين  ــماره يک، ش در قطعه 24، رديف 89 ش
ــت. مزارش هيچ  سنگ مزار به شهداي گمنام اس
تابلو و تصويري ندارد، جز سنگي كه انگار از همان 
روز اولي كه روي اين مزار گذاشته شد، هيچ كسي 
ــايد نوروزعلي  ــت. ش به فكر تعويضش نيفتاده اس
ــا بود كه  ــال 1315 تنه ــد ذوالفقار متولد س فرزن
ــف زمين يكي  ــن طور غريبانه با ك حاال مزارش اي
ــت وقتي به قطعه 24 مي رويد،  شده است. بد نيس
نوروزعلي را از تنهايي درآوريد. هرچند او در جمع 
دوستان شهيدش قرار است، اما ما را كه مي تواند از 

تنهايي هايمان خارج كند!

 شهادت خيابان وليعصر)عج(
ــهادت: تهران، خيابان  ــهيدي نوشته است »محل ش روي سنگ مزار ش
وليعصر)عج( درگيري با منافقين« اسم اين شهيد پاسدار خسرو قدياني 
مصرآبادي است. فرزند نصرت اهلل كه بيستم شهريورماه 1340 دنيا آمد و 
تنها دو روز قبل از تولد زميني اش، در هجدهم شهريور ماه 60 به شهادت 
رسيد. آقا خسرو 19 سال و 363 روزش بود كه آسماني شد.  سنگ مزار 
شهيد قدياني خودش روايت گوشه اي از تاريخ معاصر است. 30 خرداد 
1360 را كه يادمان است. اعالم ميليشياي نفاق كه بزرگ ترين ضربه به 
پيكره اين سازمان و آغاز شكست تاريخي شان بود. اين حركت مسلحانه از 
بدو اعالم به شكل علني از جوانان اين مرز و بوم شهيد گرفت و در برابرش 
از پيكر جوانان فريب خورده منافقين نيز لعنت آباد ساخت! تداوم همين 
ــيا، خسرو قدياني را در  تقابل مسلحانه تنها سه ماه بعد از شروع ميليش

طويل ترين خيابان خاورميانه جاودانه كرد. 

 دانشجوي شهيد
»شهيد سيد محمد جعفري ميريوسفي عطائي فرزند مرحوم حاج مير 
احمد، دانشجوي دانشگاه پلي تكنيک، عضو افتخاري سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي.« عين اين جمله روي سنگ مزار شهيد ميريوسفي 
نوشته شده است، اما ننوشتند كه آقاي دانشجو مي توانست به جاي 
قطعه قطعه شدن در ارتفاعات ايالم در محيط آرام و تر و تميز دانشگاه 
اميركبير بماند و پز بار علمي اش را بدهد. يا اينكه قيافه روشنفكري 
ــان پر كني مثل  ــگ را با جمالت ده بگيرد و ترس از حضور در جن
ــاند. اما او به جاي  »طرفداري از صلح«و »ضديت با خشونت«بپوش
اينكه دانشمندي بي خيال باشد، ترجيح داد شهيدي ماندگار باشد. 
شهادت سيد محمد 26 بهمن ماه 1359 رخ داد. او در حالي به شهادت 
رسيد كه تنها چهار روز به بيستمين سالروز تولدش باقي مانده بود. 

روحت شاد سيد محمد... 

 بسيجي عارف
ــيد مهدي قادري جلب  ــنگ مزار شهيد س دو كلمه در س
توجه مي كند. نوشته است: بسيجي عارف و زاهد شهيد. . . ، 
با ديدن اين دو كلمه به تصويرش نگاه مي كنم. معصوميت 
ــيد  ــه آدم را جذب مي كند. س ــي دارد ك و گيرايي خاص
ــت. در اوج جواني و  ــهادتش 18 سال داش مهدي موقع ش
شيطنت هايي كه خيلي از ما در همان مقطع سني داشتيم، 
اما خدا مي داند انقالب و جنگ چه كوره اي براي بروز گوهر 
وجود اين جوان ها مهيا كرده بود كه چنين طالي نابي از آن 
استخراج مي شد. سيد مهدي متولد چهارم خرداد سال 48 
و آسماني شده 14 مرداد 1366 در سردشت بود. شهادت 
ــب عرفه 1408  ــيجي عارف و زاهد مصادف با ش اين بس

هجري قمري بود. 

 همه فرزندان روح اهلل
ــروان خلبان علي اصغر ملک  س
ــين  صفت، جهادگر محمد حس
ــلكي و  ــم س خاني، محمد قاس
مهدي نواب)از شهداي غدير( دو 
شهيد گمنام جدا افتاده در ميان 
ــي فرزندان  ــه 24 و... همگ قطع
روح اهلل هستند كه عاشورا را باز 
در عصر جديد خلق كردند و در 
جبهه هاي ديگري چون دفاع از 
ــت  حرم تكرارش كردند. بد نيس
گاهي مهمان خلوت فريادنشينان 

هميشگي تاريخ باشيم. 

 سيد احمد
ــر ودكلي متولد 1314، مسئول عمليات جنگ هاي  سيد احمد مقدم پورنش
نامنظم شهيد چمران بود. سمت اين شهيد به شكل كامل روي سنگ مزارش 
نوشته شده است. او از همان ارتشي هاي كاركشته اي بود كه وقتي نداي خميني 
كبير را شنيدند، از ارتش شاهنشاهي كناره گرفتند و در موسم انقالب باز رخت 
رزم برتن كردند. براي آنها پوشيدن لباس ارتش در زمانه انقالب اسالمي، بسان 
خدمت در ارتشي بود كه فرماندهي اش را نايب امام زمان )عج( برعهده داشت.  
سيد احمد وقتي كه دوم تيرماه 1360 به شهادت رسيد، 46 سال داشت. حاال 
اگر مي ماند، 82 سال داشت و شايد به مرگ طبيعي مي مرد. اما او شهادت را 
برگزيد كه باالترين مرگ ها و برترين سعادت هاست. سيد احمد از فرمانده اش 
دكتر چمران سه سال كوچک تر بود و تنها چهار روز بعد از شهادت فرمانده نيز 
به او پيوست. چه كسي مي داند امثال سيد احمدها در غربت و مظلوميت اوايل 

جنگ در دهالويه و سوسنگرد چه حماسه ها كه نيافريدند. 

 ياران کنار هم
شهيدان عباس داورزني متولد سال 40 و محمدرضا مرادي متولد 1339 دو دوستي هستند كه هر دو در يک روز و در يک واقعه به شهادت 
رسيده اند. هرچند روي سنگ مزارشان دو تاريخ مجزا نوشته شده، اما چون از قبل با خانواده هايشان گفت وگويي داشتم، مي دانم كه هر دو 
عصر 24 آبان ماه 1359 در تنگه حاجيان و با يک گلوله خمپاره دشمن آسماني شدند. اين دو دوست ديرينه نه تنها در زندگي و شهادت 
با هم بودند كه اكنون سنگ مزارشان نيز در كنار يكديگر است. مزار رضا، باالي سر عباس قرار دارد و هنوز با هم هستند.  شهيدان مجيد 
جهانبين و عباس مقدم هم دوستان همرزمي هستند كه در يک زمان به شهادت رسيده اند. در خصوص تاريخ شهادت اين دو اشتباهاتي 
ــنيدم كه مجيد و عباس با يک گلوله توپ دشمن در ارتفاعات تنگه حاجيان شهيد  روي سنگ مزارشان ديده مي شود، اما از رزمنده اي ش
شدند. جالب است كه شهيدان مجيد جهانبين، عباس مقدم، عباس داورزني و محمدرضا مرادي هر چهار نفر با هم دوستي عميقي داشتند 
و از غائله كردستان گرفته تا جبهه هاي دفاع مقدس در يک منطقه خدمت مي كردند. دوستاني كه خيلي نتوانستند دوري يكديگر را تحمل 
كنند و به فاصله سه روز از يكديگر به شهادت رسيدند. اول رضا و عباس داورزني در 24 دي ماه 59 شهيد شدند و سه روز بعد نيز مجيد و 

عباس مقدم روز 27 دي ماه 1359 به شهادت رسيدند. 

گزارش خبرنگار »جوان« از روايت حماسه ايران روي سنگ نوشته مزار گلزار شهداي بهشت زهرا

دیدار با مردان بهشت در روزهاي اردیبهشت
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88498481ارتباط با ما

 سرباز منقضي خدمت
سرباز منقضي خدمت 55 مسعود فرحبخش 
ــاه 1360 در  ــت م فرزند علي 31 ارديبهش
كرخه نور به شهادت رسيده است. خانواده اش 
»منقضي خدمت 55« را روي سنگ مزارش 
ــم او خدمتش را  حک كرده اند، تا همه بداني
ــت ديگر به جبهه  تمام كرده بود و مي توانس
نرود، اما رفت تا ما بمانيم. رفت تا همه بدانيم 
انقالب خون مي خواهد و همين خون ها و از 
ــجره طيبه نظام  خودگذشتگي هاست كه ش

اسالمي را بارور كرده است. 
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حل جدول 3139

دستگیری راهزنان مسلح در جنوب تهران
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری راهزنان مسلح 

خودروهای باری خبرداد.
عامالن  دستگیری  از  پایتخت  گودرزی  ولیپور  علی  سرهنگ 
جنوب  در  عبوری  خودروهای  از  راهزنی  و  مسلحانه  سرقت 
تهران خبر داد و گفت: متهمان دستگیر شده به هشت فقره 
سرقت از نیسان های عبوری اعتراف کردند. او گفت: درپی وقوع 
سرقت های مسلحانه از رانندگان خودروهای عبوری در جنوب 
کارآگاهان  از  تیمی  دستورکار  در  پرونده  به  رسیدگی  تهران، 
اداره یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و در تحقیقات ابتدایی 
کارآگاهان مشخص شد، شش مرد جوان با جعل عنوان مامور 
به  اقدام  نورآباد  و  آباد  حسن  کهریزک،  جاده های  در  پلیس 
کرده  نیسان  عمدتا  و  عبوری  باری  خودروهای  کردن  متوقف 
و پس از بستن دستان رانندگان، آنها را مورد  ضرب و جرح 
قرار داده و در ادامه با تهدید سالح کلت کمری، بار خودروها 
از قبیل پارچه، روغن صنعتی، مس، آلومینیوم و موادغذایی را 

سرقت  کرده اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان اینکه متهمان از خودروهای 
رصدهای  با  ماموران  گفت:  بودند،  کرده  استفاده  پالک  فاقد 
اطالعاتی موفق به شناسایی یکی از اعضای این باند خشن شده 
و درگام بعدی نیز متوجه شدند که این افراد با همین شگرد 
جنوبی  جاده های  در  دیگری  مسلحانه  سرقت های  به  دست 

تهران زده اند.
خانه  یک  در  سارق  شش  هر  اینکه  بیان  با  گودرزی  ولیپور 
گفت:  گرفتند،  قرار  شناسایی  مورد  تهران  جنوب  در  مجردی 
در ادامه با کسب مجوزهای الزم قضائی هر شش سارق در یک 
انتظامی  مقر  به  و  دستگیر  مخفیگاهشان  در  پلیسی  عملیات 
منتقل شدند. همچنین در بازرسی از محل دستگیری آنان یک 

قبضه کلت کمری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
به گفته وی متهمان پس از انتقال به اداره یکم پلیس آگاهی 
به هشت فقره سرقت مسلحانه از نیسان های عبوری در جنوب 

تهران اعتراف کردند.
پرونده  تشکیل  به  اشاره  با  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
برای متهمان دستگیر شده در این ماموریت ها گفت: تحقیقات 
این  از سوی  احتمالی  ارتکابی  دیگر جرائم  یافتن  برای  پلیس 
روانه  متشکله  پرونده  همراه  به  نیز  متهمان  دارد.  ادامه  افراد 

دادسرا شده اند.
از  یکی  در  گفت:  همچنین  گودرزی  ولیپور  علی  سرهنگ 
ماموریت های پلیس راننده یک تاکسی اینترنتی که با خیانت 
بود،  کرده  همراه  تلفن  به سرقت ۲۰ دستگاه  اقدام  امانت  در 
دستگیر شد. رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت 
به کالنتری هفت چنار  امسال و درپی مراجعه شهروندی  ماه 
آغاز شده و در ادامه رسیدگی به موضوع با دستور قضایی به 

پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی با اشاره به حضور شاکی در مقر انتظامی و ثبت شکایتش 
اتباط با خیانت در امانت  گفت: شاکی که شکایت خود را در 
و کالهبرداری ثبت کرده بود به ماموران گفت که در ساعت: 
تعداد  شمشیری  خیابان  در  ماه  اردیبهشت   ۲۵ روز   ۱۷:۱۹
۲۰دستگاه مدل مختلف از گوشی تلفن همراه برند سامسونگ 
یک دستگاه PS4 را به راننده تاکسی اینترنتی تحویل داده و از 
او خواسته که محموله را به مقصد برساند، اما راننده از این اقدام 
است. ضمن  نداده  تحویل  خریدار  به  را  محموله  و  زده  سرباز 

اینکه پاسخی هم به تماس های شاکی نداده است.
ولیپور گودرزی با بیان اینکه راننده تاکسی اینترنتی از سوی 
هماهنگی  ادامه  در  گفت:  گرفت؛  قرار  شناسایی  مورد  پلیس 
فرد  این  بازداشت شد.  نیز  و متهم  انجام شده  با مقام قضایی 
خود  جرم  به  آن  جریان  در  که  گرفت  قرار  بازجویی  تحت 
مبنی بر سرقت اموال شاکی و خیانت در امانت اعتراف کرد و 
گفت که پس از آنکه که متوجه وجود تعداد ۲۰ دستگاه تلفن 
همراه در بسته شده وسوسه شده و آن را به فردی در محدوده 
ستارخان فروخته است. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه 
داد: خریدار که متصدی یک فروشگاه بود، مورد شناسایی قرار 
گرفته و بازداشت شد، اما این فرد در ابتدا مدعی شد که تنها دو 
دستگاه تلفن همراه خریداری کرده است. اما سرانجام این فرد 
پنهان  و  همراه  تلفن های  تمامی  مالخری  به  پی جوئی های  در 

کردن آن ها در پشت بام منزل مسکونی اش اعتراف کرد.

خبر

جدول 3140

پایدار  خاک  و  آب  انجمن  عضو  یک 
اهمیت  بر  تاکید  ضمن  ایرانیان، 
کشور،  آبی  منابع  تامین  در  سیالب ها 
سیالب  از  ناشی  ورودی  آب  میزان 
و  ندانست  کافی  آبی  منابع  به  را  اخیر 
سیالب ها  مسیر  بودن  باز  ضرورت  بر 
بستر  و  حریم  به  تجاوز  از  خودداری  و 

رودخانه ها تاکید کرد.
و  گفت   در  خوانساری  موسوی   محسن 
گو با ایسنا با توجه به سطح سیالب های 
چند روز اخیر در کشور به مقدار بارش 
باران اشاره کرد و گفت: براساس سطح 
احتمال  اخیر  روز  چند  در  سیالب ها 
دو  از  بیش  بارش ها  میزان  که  دارد 
تخمین  و  باشد  آب  مترمکعب  میلیارد 
زده می شود به طور تقریبی حدود ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب از این بارش ها قدرت 
رواناب داشته اند؛ به عبارتی ۲۰۰ میلیون 
این  از  مترمکعب یعنی در حدود نیمی 
سدها  داخل  مترمکعب  میلیون   ۵۰۰
ذخیره شده است چراکه بسیاری از این 

رودخانه ها به سدها منتهی می شوند.
این  به مصارف متعدد آب  توجه  با  وی 
زاینده رود  در سد  تنها  افزود:  سیالب ها 
مترمکعب آب ذخیره شده   میلیون   ۵۰
مترمکعب  میلیون   ۳۰۰ حدود  است. 
بختگان،  مانند  تاالب هایی  به  نیز 
جازموریان، پشک و حوضچه استان قم 

وارد شده است.
بسیار  ارقام  این  کرد:  تاکید  موسوی 
باعث  نباید  و  هستند  کوچکی  اعداد 
نمونه  عنوان  به  چراکه  شوند  گمراهی 
تنها مصرف آب کشاورزی در کل کشور 
۷۰ تا ۷۵ میلیارد مترمکعب است. این 
رژیم های بارشی اقیانوسی گذرا هستند 
و حتی ۲۰ سال یک بار هم رخ نمی دهند 

و نباید به آن ها تکیه کرد.
این کارشناس آب به فالت مرکزی ایران 
این سیالب ها در آن رخ داده است  که 
مرکزی،  فالت  در  کرد:  اظهار  و  اشاره 
داریم.  بسیاری  خشک شده  تاالب های 
بسیاری از رودخانه ها نیز سدهایی برای 
نیز  آن ها  تمام  از  که  دارند  آبخیزداری 
استفاده می شود و اگر تمام این آب ها به 
تاالب ها وارد شود، باز هم به مقدار آب 

بیشتری نیاز داریم.
وی با توجه به مسئله تغییر اقلیم گفت: 
تغییراقلیم و گرمایش هوا در خاورمیانه 
یعنی  مانسون  پدیده  افزایش  باعث 
رژیم های اقیانوسی شده است. در نتیجه 
در  پدیده ای  چنین  افزایش  انتظار  باید 
سال های اخیر را داشته باشیم. براساس 
جهانی،  اقلیم  تغییر  کنفرانس  تصویب 
کشورها باید خود را متناسب با تغییرات 
احداث  و  طراحی  زمینه  در  اقلیمی 

و  جاده ها  سدها،  پل ها،  آبی،  سازه های 
ساختمان ها به  روز کنند.

از چند  به وقوع هر  موسوی  خوانساری 
در  و گفت:  کرد  اشاره  گاهی سیالب ها 
این سیالب  از  مقداری  تنها  جهان  کل 
باقی مانده  مقدار  و  است  کنترل  قابل 
آزاد  مهم  نکته  ندارد.  کنترل  قابلیت 

گذاشتن مسیر سیالب هاست.
امامزاده  اخیر  سیالب  به  توجه  با  وی 
محوطه  حیاط  در  اظهارکرد:  داوود 
آبراهه ها  از  یکی  روی  داوود  امامزاده 
سقفی احداث شده  بود و به وسیله چوب 
و دیگر وسایل آبراهه مسدود شده و آب 
وارد امامزاده شد. اقداماتی که در شهرها 
است.  آسیب زا  بسیار  می دهیم،  انجام 
قم رود  رودخانه  باالی  نمونه  عنوان  به 
معصومه)ع(  حضرت  حرم  مجاورت  در 
جاده و پارکینگ احداث کردند و تغییر 

کاربری صورت گرفت.
این کارشناس حوزه آب به اخطار مکرر 
کاربری در  تغییر  به  نیرو نسبت  وزارت 
توضیح  و  اشاره کرد  قم  مسیر رودخانه 
احداث  با  نیرو  وزارت  گفته  به  داد: 
وقوع  هنگام  مسیر  این  در  پارکینگ 
سیالب راه فراری برای خودروها و مردم 
در پارکینگ وجود ندارد و تلفات زیادی 

خواهیم داد.
این  در  خوانساری  موسوی  پیشنهاد 
توسط  آبراهه ها  آزادسازی  زمینه 
باید  نیز  نیرو  وزارت  است.  شهرداری ها 
حریم، بستر رود و قانون توزیع عادالنه 
به  تجاوز  هرگونه  کند.  رعایت  را  آب 
حریم و بستر رودخانه خسارت جانی و 

مالی برای مردم دارد.
پایدار  خاک  و  آب  انجمن  عضو  این 

ایرانیان به روش های متفاوت استفاده از 
فالت  در  گفت:  و  کرد  اشاره  سیالب ها 
مرکزی ایران به اندازه کافی سد، بند و 
در  سیالب ها  آب  که  دارد  وجود  تاالب 
مشکلی  و  می شود  استفاده  موارد  این 
آزاد  آبراهه ها  است  الزم  ندارد.  وجود 
تاالب  به  را  خود  سیالب ها  تا  باشند 

برسانند.
در  مانسون  پدیده  وقوع  اشاره  با  وی 
منطقه  جمله  از  کشور  جنوبی  سواحل 
اظهارکرد:  مکران  منطقه  و  بلوچستان 
منطقه مکران که از نظر دولت منطقه ای 
اقتصادی است و قصد برنامه ریزی برای 
مناطق  این  در  دارند.  را  آن  توسعه 
مانسون  از  ناشی  سیالب های  می توان 
نسبت  بلوچستان  و در منطقه  را حفظ 
به ایجاد سازه های تامین آب و اقدامات 
کرد  اقدام  آبخوان داری  و  آبخیزداری 
ذخیره سازی  لزوم  معنای  این  البته 
همه  در  پدیده  این  از  ناشی  آب های 

نقاط کشور نیست.
 این کارشناس آب با ذکر مثالی گفت: 
استعداد  که  کرخه  آبریز  حوضه  در 
آبخوان داری  و  آبخیزداری  اقدامات 
آب  ذخیره سازی  دارد،  وجود  آن  در 
چراکه  نمی شود  توصیه  هیچوجه  به 
یک  دارد.  نیاز  آب  به  خود  هورالعظیم 
آب  مترمکعب  میلیون   4۰۰ و  میلیارد 
نیاز است تا وارد کرخه سپس به سمت 

هورالعظیم روانه شود.
آبی،  پروژه های  کرد:  تاکید  موسوی 
و  آبخیزداری  مدیریت  و  سدسازی 
مکان  در  اما  است  خوب  آبخوان داری 
در  نمونه  عنوان  به  خودش.  مناسب 
فالت مرکزی به علت تعداد زیادی تاالب 

خشک شده اصال به سد نیازی نداریم و 
باید رهاسازی آب ها انجام شود.

که  ایسنا  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
در  اخیر  در چند سال  مقدار  ایران چه 
موفق  سیالب ها  آب  از  بهینه  استفاده 
مناطق  بعضی  در  افزود:  است،  بوده 
مانند منطقه بلوچستان و فالت مرکزی 
افراط و در بعضی مناطق  ایران در حد 
مانند حوضه آبریز کارون در حد خوب 
نیز  کارون  در  کرده ایم.  کار  مناسبی  و 
از انرژی برق آبی تعداد سدهای موجود 
در  است.  شده  استفاده  احسن  نحو  به 
حوضه آبریز کرخه نیز زیاده روی و در 
باالدست حوضه سازه های تامین آب را 

احداث کرده ایم.

ارائه  ضمن  آب  حوزه  کارشناس  این 
بهینه  استفاده  درباره  پیشنهاداتی 
مسیر  گفت:  کشور  در  سیالب ها  از 
بستر  و  حریم  به  باشد،  باز  سیالب ها 
دهیم  اجازه  و  نکنیم  تجاور  رودخانه ها 
در  چراکه  رود  پایین دست  به  سیالب 
مصارف  کافی  اندازه  به  پایین دست 
تعریف شده ای وجود دارد.  هرگونه مانع 
در کنار سیالب خسارت های بسیاری را 

متوجه شهروندان و شهرها می کند.
موسوی در پایان تاکید کرد: با ورود این 
سیالب ها به کشور مغرور نشویم چراکه 
از  پایدار  استفاده  تنها  و  هستند  گذرا 
است.  اهمیت  دارای  موجود  آب  منابع 
تکیه  و  اندازه  از  بیش  توجه  در صورت 
بر سیالب ها به مسیر نادرستی خواهیم 

رفت.

سرنوشت آب های سیل چه می شود؟

عالیم و راه های انتقال
 انواع هپاتیت 



تیم اقتصادی دولت
 باید ترمیم شود

شبکه ملی هشدار و پیش 
آگاهی حوادث ایجاد شود 

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس گفت: دولت در بحث 
باید به طور جدی  اقتصادی  ترمیم کابینه خود به ویژه در حوزه 
عمل کند. غالمعلی کوهساری در جلسه علنی روز )یکشنبه ۹ مرداد 
ماه( مجلس شورای اسالمی طی تذکر شفاهی، گفت: پرداخت پول 
گندم به کشاورزان هنوز کامل نشده است. وی بیان کرد: همچنین 

پول دانه های روغنی به ویژه کلزا و دانه روغنی کاملیا ....

رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار تشکیل شبکه ملی هشدار 
و پیش آگاهی حوادث شد و بر لزوم عمل شهرداری ها به وظایف 
خود تاکید کرد.  محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه 
مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود فرا رسیدن 
ایام مصیبت اهل بیت و عزاداری بر سید شهدا سالم اهلل علیها را 

به همه دوستداران اهل بیت تسلیت گفت و افزود: اگر...
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امنیت سرمایه گذاری در استان
 برقرار است

سرنوشت
 آب های سیل 

چه می شود؟

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد : 

سیل ۸۵۶ میلیارد تومان به بخش 
کشاورزی استان خسارت زد

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اخیر۸۵۶  آسای  سیل  های  باران  بویراحمدگفت: 
بخش  تاسیسات  و  تولیدات  به  تومان  میلیارد 
کشاورزی این استان خسارت وارد کرد.  سید علی 
معتمدی پور روز یکشنبه در سرکشی از یک مزرعه 
داشت:  اظهار  سیل  از  ماهی خسارت دیده  پرورش 
تامینی  و  اقدامات هشداری  روز پیش همه  از ۱۰ 
صورت  به  بهره برداران  و  تولیدکنندگان  همه  به 
کاهش  در  اگرچه  و  شد  انجام  مستمر  و  تفکیکی 
خسارات موثر بوده اما حجم باالی بارندگی ها وقوع 

حادثه و خسارت را اجتناب ناپذیر کرد.....

 رئیس جمهور با تعیین ضرب االجل ۲ ماهه 
برای واگذاری اراضی در اختیار دستگاه ها، به 
وزارت راه و شهرسازی دستور داد که عالوه 
به شرط  »زمین  مردم  به  بر ساخت مسکن، 
در  نیز  آنها  تا  کند  واگذار  مسکن«  ساخت 

فرایند تولید مسکن مشارکت کنند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه 
به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک 
این  مهم  طرح های  عملکرد،  جریان  در 
مسکن  احداث  زمینه  در  خصوصا  وزارتخانه، 
کشور  استانداران  جلسه  این  در  گرفت.  قرار 
نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.

بازار مسکن  احداث مسکن و تنظیم گری در 
مهم ترین محور سخنان رئیس جمهور در این 
جلسه بود. رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای 
وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن 
در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به 
نیاز موجود، خاطرنشان کرد: پیش نیاز اجرای 
این  در  که  است  زمین  اختصاص  طرح  این 
زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی 
زمین های  شناسایی  با  باید  و  دارد  عهده  به 
مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش 

تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
وزارتخانه ها  همه  به  ادامه  در  جمهور  رئیس 
موجب  به  داد  دستور  اجرایی  دستگاه های  و 
مناسب  اراضی  تمام  شهریور  پایان  تا  قانون 
اختصاص  احداث مسکن  برای  را  اعالم شده 
بانک زمین و وزارت راه و  از طریق  تا  دهند 
غیر  در  واگذار شود  متقاضیان  به  شهرسازی 
نام دولت  به  این زمین ها  تمامی  این صورت 

جمهوری اسالمی ایران سند خواهد خورد.
شهرسازی  و  راه  وزارت  به  همچنین  رئیسی 
دستور داد، عالوه بر ساخت مسکن به مردم 
واگذار  هم  مسکن«  ساخت  به شرط  »زمین 
کشور  در  مسکن  ساخت  فرایند  در  تا  شود 
مهم  نقش  ادامه  در  رئیسی  کنند.  مشارکت 
احداث  و  زمین  تخصیص  فرایند  بر  نظارت 
گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  مسکن 

دستگاه های مسئول باید با رصد و ...

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ضریب باالی امنیت در این 
استان شرایط مناسبی را برای انجام هر گونه سرمایه 
گذاری در بخش های مختلف از هر حیث فراهم کرده 
ایجاد  پایدار  امنیت  مهر،  هاشمی  جواد  سید   . است 
شده در استان را که زیربنای فعالیت های متعدد از 
جمله اقتصادی است را مرهون وفاق و همدلی ارکان 
حکومتی و در راس  آن استاندارسختکوش  و تالش 
بی وفقه  اعضای شورای تامین استان وشهرستانها ، 
مسئوالن و مراجع قضایی، ماموران انتظامی ، نظامی 

،امنیتی و مدیریت...

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

سیل خسارت زیادی
 به عشایر استان 
وارد کرده است

معاون درمان علوم پزشکی یاسوج
 خبر داد:

ششمین اهدای عضو امسال
 در کهگیلویه و بویراحمد

 انجام شد 

زمین به شرط ساخت مسکن 
به مردم واگذار کنید

2

2

 راهبرد دولت در کهگیلویه و بویراحمد؛

بازگشت واحد های 
راکد به ریل تولید

3

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی 
گفت: اعضای کمیسیون سن، مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی مورد نیاز 
اساس  بر  مختلف  شهرهای  در  شهرداری  پست  تصدی  نامزدهای  برای 

جمعیت را تعیین کردند.
علی حدادی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها به خبرنگاران گفت: بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور)الگوی انتخاب شهردار( با حضور کارشناسان مرکز 
پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط در دستور کار امروز کمیسیون 

بود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به تعیین سن و 
نامزدهای  افزود:  نامزدهای تصدی پست شهرداری،  برای  مدرک تحصیلی 
باید ۳۰ سال سن  نفر جمعیت  برای شهرهای زیر یک میلیون  شهرداری 
تمام و برای شهرهای با جمعیت باالی یک میلیون نفر باید ۳۵ سال سن 
تمام داشته باشند. همچنین این نامزدها برای شهرهای زیر یک میلیون نفر 
باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و برای شهرهای باالی یک میلیون 

نفر باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند.
وی با اشاره به تعیین سوابق اجرایی برای داوطلبان تصدی پست شهرداری 
بند  این بخش دارای چند  اظهار داشت:  این کمیسیون،  به عنوان مصوبه 
است که در نخستین آن ذکر شده که چهار سال سابقه فعالیت در شهرداری 
در  دهیاری ها  و  نهادها  اجرایی،  دستگاه های  امور  در  تجربه  سال  پنج  یا 
شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت الزم است که البته گفتنی است در پیش 
که  بود  شهرداری ها  در  مدیریت  شهرداری،  در  فعالیت  از  منظور  نویس 

مدیریت حذف شده و صرفا حضور و فعالیت در شهرداری ها کافی است.
حدادی ادامه داد: برای شهرهای با جمعیت از ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار 

نفر جمعیت نیز شش سال سابقه فعالیت در شهرداری یا هشت سال تجربه 
در امور مربوط به دستگاه های اجرایی یا نهادها الزم است همچنین برای 
شهرهای ۲۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰ سال سابقه حضور 
در شهرداری ها یا ۱۲ سال تجربه مربوط به دستگاه های اجرایی یا نهادها 

مورد نیاز است.
وی ادامه داد: برای شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت نیز ۱۰ سال 
سابقه حضور در شهرداری یا ۱۲ سال تجربه دستگاه های اجرایی و نهادهای 
دارد  ای  تبصره  ماده  این  است همچنین  نیاز  مورد  غیردولتی  یا  و  دولتی 
که داشتن چهار سال سابقه خدمت در سمت هایی که در ماده ۷۱ قانون 
یا یک دوره عضویت در شورای شهر  مدیریت خدمات کشور ذکر شده و 
و  شهرها  همه  در  شهرداری  پست  تصدی  داوطلبان  برای  شهر،  همان 
جمعیت ها کفایت می کند. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط 
به مقامات است که با داشتن چهار سال سابقه خدمت در هر کدام از این 

سمت ها، می توانند به عنوان نامزد شهرداری انتخاب شوند.
حدادی با اشاره به موضوعات دیگر در حوزه انتخاب شهردار تصریح کرد: 
افرادی که بخواهند نامزد پست شهرداری شوند باید از پیش ثبت نام کرده 
داوطلبان  مراجعه  مهلت  کنند.  دریافت  را  چهارگانه  مراجع  استعالمات  و 
عضویت در شورای شهر که به فرمانداری ها جهت اعالم داوطلبی می روند، 
هفت روز از تاریخ انتشار فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده برای پست 

شهرداری است.
وی افزود: داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای شهر مکلف هستند در 
شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت، اسامی دو نفر و در شهرهای 
یک میلیون نفر جمعیت و باالتر اسامی سه نفر نامزدی پست شهردار را به 

ترتیب اولویت به عنوان شهردار پیشنهادی خود اعالم کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه موازنه 
های راهبردی در منطقه و جهان از غرب به سمت شرق درحال تغییر است، 
از جمله جهان عرب دیگر مثل  قاطبه ملت های منطقه  نگاه  امروز  گفت 

گذشته، نگاه به غرب نیست.
ناصر کنعانی در مالقات عالءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و 
چین و اعضای هیات مدیره این انجمن گفت: امروز قاطبه ملت های منطقه 
نگاهی منفی به آمریکا دارند و دولت های عربی درحال ریل گذاری برای 

موازنه سازی در روابط خود با آمریکا و چین و روسیه هستند.
کنعانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب به موضوع نگاه به شرق گفت: 
از جمله چین  با کشورهای شرقی  تقویت روابط  ایران و  به شرق در  نگاه 
باید یک نگاه راهبردی و نه صرفا یک رویکرد تاکتیکی در برابر غرب باشد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در بخشی از بیانات خود در 
با  برتر علمی کشور  استعدادهای  و  نخبگان  مهرماه سال ۱۳۹۷ در دیدار 
تأکید بر »ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار 
دارند«، تصریح کردند: اینگونه کشورها عمدتاً در آسیا هستند، بنابراین باید 

نگاهمان به شرق باشد نه به غرب.
به ظرفیت  اشاره  با  ایران  امور خارجه جمهوری اسالمی  سخنگوی وزارت 
های انجمن دوستی ایران و چین، افزود: یکی از موضوع های مهمی که این 
تشکل مردم نهاد می تواند انجام دهد، کمک به اصالح نگاه ها در داخل 
و  اقتصادی  فراوان  های  ظرفیت  صحیح  معرفی  و  شرق  سمت  به  کشور 

اشتراکات فرهنگی با شرق از جمله چین است.
تیرماه  اول  ماه پیش)نیمه  باتجربه که حدود یک  ناصر کنعانی، دیپلماتی 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  سخنگویی  سمت  به   )۱4۰۱ سال 
ایران منصوب شده است، با اشاره به اینکه آقای چانگ هوا سفیر جمهوری 
خلق چین در تهران اولین سفیری بوده که با وی در مسؤلیت جدید مالقات 
کرده، در این باره گفت: این دیپلمات چینی که در حوزه دیپلماسی عمومی 
و فرهنگی بسیار فعال است، تاکید داشت که ایران و چین در این حوزه و 
با هدف تقویت شناخت صحیح دو ملت نسبت به یکدیگر، نیازمند کار و 

تالش بیشتری هستند. 
در این نشست همچنین با اشاره به اینکه بخش عمده ای از سند همکاری 
های ۲۵ ساله ایران و چین ، مربوط به موضوعات فرهنگی است، بر ضرورت 
چین  و  ایران  مناسبات  در  فرهنگی  زوایای  و  موضوعات  به  بیشتر  توجه 

تاکید شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به اینکه 
کشورهای  با  خود  روابط  به  اقتصادی”  “قدرت  یک  عنوان  به  چین  نگاه 
این  گفت:  است،  محور  تجارت  و  اقتصادی  نگاهی  عمدتا  جهان،  مختلف 
درحالی است که غربی ها در روابط خود با کشورهای منطقه، اغلب نگاهی 
سیاسی و امنیتی دارند و روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری تحت 

الشعاع این نگاه بوده و در اولویت بعدی آنها قرار می گیرد.
عالءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین نیز در این مالقات 
ضمن ارائه گزارش مختصری از فعالیت های این انجمن، با اشاره به تماس 
بر  کشور  دو  سران  تاکید  و  چین  و  ایران  جمهوری  روسای  اخیر  تلفنی 
ریل  گفت:  چین،  و  ایران  ساله   ۲۵ همکاری  سند  شدن  اجرایی  ضرورت 
تغییر  ایران  اسالمی  دوره دولت سیزدهم جمهوری  در  تهران-پکن  روابط 

کرده است و درصورت محقق شدن توافق برجام و باز شدن دربهای غرب و 
حتی آمریکا به روی ایران، چین با توجه به ظرفیت های فوق العاده در حوزه 
های فناوری، صنعتی و ... همچنان جایگاه ویژه خود را در روابط خارجی 

ایران خواهد داشت.
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  کنونی  دولت  عزم  اینکه  بیان  با  بروجردی 
اجرای تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین جدی است، به فعالیت انجمن دوستی 
ایران و چین در سطح ملی و در استان های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: 
در استان های مختلف کشور، پتانسیل های متنوع و فراوان برای گسترش 
همکاری ها، اجرای پرو ژه های مشترک و سرمایه گذاری از سوی شرکت 

های چینی وجود دارد.
به عنوان یک  نیز تالش می کند  ایران و چین  انجمن دوستی  افزود  وی 
کاتالیزور و موتور محرک روابط دو کشور عمل کند و تجربیات خود را برای 

تسهیل همکاری های در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهد.
غرب  و  آمریکا  هراس  به  اشاره  با  از سخنانش  دیگر  بخشی  در  بروجردی 
از اینکه ظرفیت عظیم چین در اختیار ایران به عنوان یک کشور مستعد 
پیشرفت سریع قرار گیرد، گفت به همین دلیل است که غربی ها سیاست 

و خط چین هراسی را در ایران دنبال می کنند.
رئیس انجمن دوستی ایران و چین پیشنهاد کرد برای خنثی کردن و تغییر 
فضای چین هراسی و چین ستیزی در ایران، می توان برخی پروژه های 
مهم از جمله خط آهن سریع السیر در ایران توسط شرکت های چینی با 
تواند در  این نوع کارها می  مدرن ترین فناوری روز جهان احداث کرد و 

اصالح نگاه ها و ذهنیت های مردم بسیار موثر باشد.
وی گفت طرف چینی برای اجرای این گونه پروژه ها در ایران آمادگی دارد 
و اجرای سریع این طرح ها، نیازمند تسریع در تصمیم گیری از سوی دولت 

جمهوری اسالمی ایران است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:

شرایط انتخاب شهرداران بر اساس جمعیت شهرها مشخص شد
سخنگوی وزارت خارجه: 

موازنه های راهبردی در جهان درحال تغییر است

امام علی علیه السالم
َمن تََرَك إنکاَر الُمنَکِر بَقلبِِه ویَِدِه ولِسانِِه فُهَو َمیٌِّت بَیَن األحیاِء .

كسی كه در برابر منکر با دل و دست و زبان خویش اعتراض نکند،
 او مرده ای است در میان زندگان. 
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 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 سنگاپوری می گویند؛

از دست دادن بلندمدت حس بویایی و 
چشایی در برخی مبتالیان کرونا

میلیون   ۲۷ حدود  جدید،  مطالعه  یک  گزارش  طبق 
به  ابتال  دنبال  به  است  ممکن  جهان  سراسر  در  نفر 
کووید ۱۹ دچار آسیب طوالنی مدت به حس بویایی 
پذیرتر  آسیب  ویژه  به  زنان  و  شوند  خود  چشایی  یا 

هستند.
 »سونگ تار تو«، سرپرست بخش گوش و حلق و بینی 
»یافته های  می گوید:  سنگاپور،  عمومی  بیمارستان  از 
برای پزشکان عمومی و متخصصان گوش  احتماالً  ما 
و حلق و بینی در مشاوره بیماران مبتال به اختالالت 

بویایی و چشایی پس از کووید ۱۹ مناسب است.«
بیماران مبتال  بویایی و چشایی در  تغییرات در حس 
به کووید ۱۹ رایج است و به طور متوسط نیمی از آنها 

این عالئم را گزارش می کنند.
ماه  سه  در  بیماران  اکثر  می رود  انتظار  که  حالی  در 
شأن  چشایی  یا  بویایی  حس  عفونت،  از  پس  اول 
است  ممکن  بیماران  از  عمده ای  گروه  شود،  بازیابی 
به  نیاز  دچار اختالل عملکرد طوالنی مدت شوند که 
تشخیص به موقع، درمان شخصی و پیگیری طوالنی 

مدت دارد.
مطالعه   ۱۸ داده های  تحقیق  تیم  مطالعه،  این  در 
مشاهده ای را که شامل تقریباً ۳۷۰۰ بیمار بود، تجزیه 

و تحلیل کرد.
مدل سازی ریاضی محققان نشان می دهد که از دست 
از  درصد   ۵.۶ حدود  در  است  ممکن  بویایی  دادن 
بیماران کرونایی ادامه داشته باشد، در حالی که 4.4 

درصد ممکن است حس چشایی شأن بهبود نیابد.
محققان دریافتند تا یک ماه پس از عفونت اولیه، تنها 
۷4 درصد از بیماران حس بویایی و ۷۹ درصد حس 
ماه، ۹۶  از شش  بود. پس  بازیابی شده  چشایی شأن 
چشایی  درصد حس   ۹۸ و  شأن  بویایی  درصد حس 

شأن بهبود یافته بود.
داده ها نشان داد که در زنان نسبت به مردان احتمال 
بازیابی حس بویایی و چشایی کمتر است. عالوه بر این، 
افرادی که از دست دادن بویایی شدیدتری داشتند یا 
در طول عفونت از گرفتگی بینی رنج می بردند احتمال 

کمتری داشت که حس بویایی شأن بازیابی شود.

محققان چینی هشدار می دهند؛

رژیم غذایی مملو از موادغذایی
 فوق فرآوری شده به مغز آسیب می رساند

توسط محققان چینی  طبق مطالعه جدیدی که 
غذاهای  زیادی  مقدار  خوردن  است،  شده  انجام 
فوق فرآوری شده ممکن است به طور چشمگیری 

خطر ابتال به زوال عقل را افزایش دهد.
غذاهای فوق فرآوری شده سرشار از قند، چربی 
فیبر کمی دارند.  و  پروتئین  اما  و نمک هستند، 
شیرین،  و  نمکی  دسرهای  و  تنقالت  ها،  نوشابه 
طعم  ماست  شده،  سرخ  مرغ  سوسیس،  بستنی، 
بندی  بسته  نان  مایونز،  کچاپ، سس  دار، سس 
شده و غالت طعم دار همگی نمونه هایی از مواد 

غذایی فوق فرآوری شده هستند.
این مطالعه نشان داد که جایگزینی این غذاها با 
مواد غذایی سالم تر ممکن است احتمال ابتال به 

زوال عقل را تا ۱۹ درصد کاهش دهد.
از  بیش  داده های  محققان  مطالعه،  این  برای 
ابتدا  در  کردند.  جمع آوری  را  نفر   ۷۲۰۰۰
مطالعه، شرکت کنندگان ۵۵ سال و باالتر بودند 
و هیچکدام زوال عقل نداشتند. به طور متوسط 
طی ۱۰ سال، ۵۱۸ نفر به زوال عقل مبتال شدند.

محققان ۱۸۰۰۰ نفر را که رژیم غذایی آنها حاوی 
تعداد  با  را  بود  شده  فرآوری  غذای  کمی  مقدار 
شده  فرآوری  غذاهای  زیادی  مقدار  که  مشابهی 

مصرف می کردند، مقایسه کردند.
مقدار  کمترین  که  شرکت کنندگانی  میان  در 
غذاهای فرآوری شده را می خوردند )حدود ۲۲۶ 
گرم در روز(، ۱۰۰ نفر به زوال عقل مبتال شدند، 
بیشترین  که  آن هایی  از  نفر   ۱۵۰ که  حالی  در 
مصرف این نوع غذاها را داشتند )حدود ۸۲۲ گرم 
مطالعه  این  شدند.  عقل  زوال  به  مبتال  روز(  در 
اندازه یک وعده پیتزا را کمی بیش از ۱4۰ گرم 

در نظر گرفت.
فوق  لبنیات  و  قندی  محصوالت  ها،  نوشیدنی 
فرآوری شده سهم اصلی در مصرف مواد غذایی 

فوق فرآوری شده دارند.
درصد   ۱۰ جایگزینی  که  زدند  تخمین  محققان 
با غذاهای فرآوری  از غذاهای فوق فرآوری شده 
نشده یا حداقل فرآوری شده مانند میوه های تازه، 
سبزیجات، حبوبات، شیر و گوشت، می تواند خطر 
زوال عقل )نه آلزایمر( را تا ۱۹ درصد کاهش دهد.

»هیوپینگ لی«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
»تغییرات  گوید:  می  چین،  تیانجین  پزشکی 
مانند  غذایی،  رژیم  در  کنترل  قابل  و  کوچک 
یا حداقل  افزایش مصرف غذاهای فرآوری نشده 
فرآوری شده تنها به میزان ۵۶ گرم در روز ]حدود 
نصف سیب، یک وعده ذرت، یا یک کاسه غالت 
مصرف  کاهش  همزمان  طور  به  و  سبوس دار[، 
مواد غذایی فوق فراوری شده به میزان ۵۶ گرم در 
روز )حدود یک تکه شکالت یا یک وعده بیکن( 
با ۳ درصد کاهش خطر زوال عقل  ممکن است 

همراه باشد.«
مغذی  مواد  پایین  کیفیت  محققان،  گفته  به 
نمک،  از  سرشار  که  شده  فرآوری  فوق  غذاهای 
قند و چربی اشباع شده و میزان کم فیبر هستند، 
نظر  از  هم  ضعیف  سالمتی  برای  العملی  دستور 

جسمی و هم از نظر ذهنی است.

نماینده مردم رزن در مجلس:

۱۶ صندوق بازنشستگی
 فاقد قانون هستند

صندوق   ۱۶ اسالمی،  شورای  مجلس  در  رزن  مردم  نماینده   
بازنشستگی کشور را فاقد قانون دانست و گفت: برای قانونمند 
درخواست  دولت  و  مجلس  رئیسه  هیات  از  صندوق ها  شدن 
لطفی  کنند. حسن  ارائه  باره  این  در  الیحه  یا  طرح  تا  داریم 
در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در تذکر 
دارد  وجود  کشور  در  بازنشستگی  صندوق   ۱۸ گفت:  شفاهی 
که تنها دو صندوق دارای قانون بوده و ۱۶ صندوق فاقد قانون 
کرد:  تاکید  مجلس  در  درگزین  و  رزن  مردم  نماینده  است. 
است.  کرده  مواجه  بحران  با  را  صندوق ها  قانون،  وجود  عدم 
برای قانونمند شدن صندوق ها از هیات رئیسه مجلس و دولت 
درخواست داریم تا طرح و الیحه ارائه کنند تا تمامی صندوق 

های بازنشستگی از یک قانون تبعیت داشته باشند.
حاجی پور: 

باید توصیه های بهداشتی کرونا را 
رعایت کنیم

تاکید کرد:  سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
باید  بنابراین  است،  ناشناخته  کرونا  ویروس  اینکه  به  توجه  با 
زدن  مانند  بهداشتی  های  توصیه  و  کنیم  احتیاط  همچنان 
دچار  تا  شود  مراعات  حتما  اجتماعی  فاصله  رعایت  و  ماسک 
رعایت  ضرورت  با  رابطه  در  پور  حاجی  رضا  نشویم.  مشکل 
پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا بیان کرد: کرونا ویروس 
ناشناخته ای است و پزشکان ما نیز به صورت آزمایش و خطا 
به مقابله با آن می پردازند و با توجه به همین روند به تولید 
تغییرات  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی  پرداختند.  واکسن 
ویروس کرونا اگر پزشکان درباره این ویروس اشراف و شناخت 
کامل داشتند مثل ویروس های دیگر که در گذشته با آمپول 
زدن و واکسن خاص جلوی آنها گرفته شده و تمام می شود 
در مورد مقابله با این ویروس نیز اقدام می کردند، اما ویروس 
و  رویم  می  جلو  خطا  و  آزمایش  با  و  است  ناشناخته  کرونا 
ویروس  این  نیز  بار  هر  و  است  داشته  مرحله جهش  چندین 
با شرایط خاصی خود را نمایش می دهد. نماینده مردم آمل 
در مجلس یازدهم تاکید کرد: با توجه به اینکه ویروس کرونا 
ناشناخته است، بنابراین باید همچنان احتیاط کنیم و توصیه 
فاصله  رعایت  و  ماسک  زدن  مانند  درمانی  و  بهداشتی  های 
اجتماعی که برایمان تعریف می کنند حتما مراعات شود تا به 
هر صورت دچار مشکل نشویم. حاجی پور در پایان گفت: این 
ویروس همچنان با ما هست و بنابراین همچنان باید پروتکل 

های بهداشتی را رعایت کنیم.

تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس گفت: دولت در بحث 
ترمیم کابینه خود به ویژه در حوزه اقتصادی باید به طور جدی 
عمل کند. غالمعلی کوهساری در جلسه علنی روز )یکشنبه ۹ 
گفت:  شفاهی،  تذکر  طی  اسالمی  شورای  مجلس  ماه(  مرداد 

پرداخت پول گندم به کشاورزان هنوز کامل نشده است.
وی بیان کرد: همچنین پول دانه های روغنی به ویژه کلزا و دانه 
روغنی کاملیا علی رغم گذشت بیش از ۷۰ روز پرداخت نشده 
است. نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: دولت در اجرای قانون رتبه بندی فرهنگیان قانون 
گریزی می کند. سوال ما این است که چرا این مصوبه مجلس 
که در اسفند ماه به تصویب رسیده، هنوز اجرایی نشده است؟

وی اظهار داشت: بارندگی های اخیر یک بار دیگر ثابت کرد که 
با بحران مواجه  و  در حوزه مدیریت بحران چقدر آسیب پذیر 

هستیم. دولت در حل این مشکل باید چاره اندیشی کند.
کوهساری تاکید کرد: تبدیل وضعیت نیروهای وزارت بهداشت 
حق التدریس،  معلمان  شرکتی،  و  طرحی  نیروهای  ویژه  به 
به  مربوط  مشکل  حل  و  نهضتی  غیرانتفاعی،  خدمات،  خرید 
آزادشهر  و  رامیان  مردم  نماینده  دارد.  ضرورت  بازنشستگان 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولت در بحث ترمیم 
کابینه خود به ویژه در حوزه اقتصادی باید به طور جدی عمل 

کند تا مشکالت اقتصادی مردم حل شود.

یک ریال هم به صندوق ملی مسکن 
واریز نشده است

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسالمی گفت: امسال 
در بودجه تصویب کردیم که ۲۵ هزار میلیارد تومان به صندوق 
ملی مسکن داده شود که متأسفانه تاکنون حتی یک ریال هم 
به این صندوق واریز نشده است.  علی اصغر خانی در جلسه 
اسالمی طی  مردادماه( مجلس شورای  )یکشنبه ۹  روز  علنی 
نیست،  خوب  مسکن  روز  و  حال  داشت:  اظهار  شفاهی  تذکر 
اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  طبق  که  است  حالی  در  این 
باید امسال دو میلیون مسکن به مردم تحویل داده شود. وی 
بیان کرد: با برخوردهایی که امروز سازمان برنامه و بودجه دارد 
هیچ اتفاقی در زمینه ساخت مسکن نخواهد افتاد. امسال در 
بودجه تصویب کردیم که ۲۵ هزار میلیارد تومان به صندوق 
ملی مسکن داده شود که متأسفانه تاکنون حتی یک ریال هم 

به این صندوق واریز نشده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ از تاج تا تاراج !!! 

رئیس جمهور به مسکن و شهرسازی دستور داد:

زمین به شرط ساخت مسکن به مردم واگذار کنید 

 رئیس جمهور با تعیین ضرب االجل ۲ ماهه 
برای واگذاری اراضی در اختیار دستگاه ها، به 
وزارت راه و شهرسازی دستور داد که عالوه 
به شرط  به مردم »زمین  بر ساخت مسکن، 
در  نیز  آنها  تا  کند  واگذار  مسکن«  ساخت 

فرایند تولید مسکن مشارکت کنند.
روز  صبح  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
رفت  شهرسازی  و  راه  وزارتخانه  به  یکشنبه 
طرح های  عملکرد،  جریان  در  نزدیک  از  و 
مهم این وزارتخانه، خصوصا در زمینه احداث 
مسکن قرار گرفت. در این جلسه استانداران 
حضور  ویدئوکنفرانسی  صورت  به  نیز  کشور 

داشتند.
احداث مسکن و تنظیم گری در بازار مسکن 
مهم ترین محور سخنان رئیس جمهور در این 
جلسه بود. رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای 
وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن 
پاسخ  و  قانونی  تکلیف  انجام  برای  کشور  در 
پیش نیاز  کرد:  خاطرنشان  موجود،  نیاز  به 
اجرای این طرح اختصاص زمین است که در 
این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت 
شناسایی  با  باید  و  دارد  عهده  به  مهمی 
مسکن،  بانک  تشکیل  و  مناسب  زمین های 

زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم 
کند.

وزارتخانه ها  همه  به  ادامه  در  جمهور  رئیس 
موجب  به  داد  اجرایی دستور  و دستگاه های 
مناسب  اراضی  تمام  شهریور  پایان  تا  قانون 
اختصاص  احداث مسکن  برای  را  اعالم شده 
دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و 
واگذار شود در غیر  به متقاضیان  شهرسازی 
نام دولت  به  این زمین ها  این صورت تمامی 

جمهوری اسالمی ایران سند خواهد خورد.
شهرسازی  و  راه  وزارت  به  همچنین  رئیسی 
دستور داد، عالوه بر ساخت مسکن به مردم 
واگذار  به شرط ساخت مسکن« هم  »زمین 
کشور  در  مسکن  ساخت  فرایند  در  تا  شود 

مشارکت کنند.
رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرایند 
مورد  را  مسکن  احداث  و  زمین  تخصیص 
و گفت: دستگاه های مسئول  داد  قرار  تاکید 
کنند  مراقبت  دقیق،  نظارت  و  رصد  با  باید 
واسطه گری  شاهد  طرح  این  جریان  در  که 
به  صرفا  زمین ها  و  نباشیم  سوداگری  یا 

متقاضیان ساخت واگذار شود.
داد  دستور  نیز  استانداران  به  جمهور  رئیس 

را موضوع  مهم خود  اولویت های  از  یکی  که 
دولت  کالن  برنامه های  و  دهند  قرار  مسکن 
و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را با 

جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.
اسناد  و  قوانین  به  توجه  ادامه  در  رئیسی 
مورد  را  انبوه  مسکن  ساخت  در  باالدستی 
شهرها  توسعه  در  افزود:  و  داد  قرار  تاکید 
قانونی  دستورالعمل های  و  قواعد  به  توجه 
در حوزه معماری از اهمیت باالیی برخوردار 
به  شهرها  افقی  توسعه  دولت  ترجیح  است. 
این  الزمه  اما  است،  بلندمرتبه سازی  جای 
راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت های 
ساخت  برای  که  است  مناطقی  در  مربوطه 

مسکن در نظر گرفته می شود.
همه  خصوص  در  شفاف  اطالع رسانی 
مسکن،  حوزه  در  اجرا  دست  در  طرح های 
طرح  اجرای  فرایند  در  جدی  نظارت  اعمال 
اختیارات الزم  تفویض  تولید مسکن،  جهش 
به استانداران از طریق وزارت راه شهرسازی 
و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری 
زمین به مردم، دیگر دستورات صریح رئیس 
حوزه  در  مسئول،  دستگاههای  به  جمهور 

تولید مسکن بود.

سخنان  از  بخش  دومین  در  جمهور  رئیس 
خود، نظارت بر بازار مسکن و تنظیم گری در 
این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی 
با  باید  وزارتخانه  این  داشت:  بیان  و  دانست 
پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، بازار را 

به تعادل برساند.
سبد  از  مسکن  سهم  بر  تاکید  با  رئیسی   
این  در  مدیریتی  و  نظارتی  اقدامات  خانوار، 
بازار را یکی از اولویت های مهم کشور دانست 
کمک  می تواند  بازار  این  ساماندهی  گفت:  و 
بزرگی به معیشت خانواده ها نموده و بسیاری 

از مشکالت آنها را مرتفع نماید.
رئیس جمهور در این جلسه همچنین پس از 
استماع گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونان 
ضمن  مختلف،  حوزه های  در  وزارتخانه  این 
رشد  در  وزارتخانه  این  اقدامات  از  قدردانی 
ترانزیت، بسیج امکانات برای اعزام و بازگشت 
مصوبات  پیگیری  الحرام،  بیت اهلل  حجاج 
سفرهای استانی و راه اندازی سامانه  هوشمند 
در حیطه کاری وزارت راه و شهرسازی، این 
اقدامات را زمینه ساز تحقق برنامه های کالن 
در  خصوصا  گفت:  و  دانست  مردمی  دولت 
حوزه کریدورهای ترانزیتی، مسئولیت مهمی 
بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که 
می تواند پیشران فرایند توسعه و پیشرفت در 
توسعه ای  طرح های  است  الزم  باشد.  کشور 
در این حوزه در زمان مقرر تکمیل شود در 
این صورت ممکن است کارآیی خود را  غیر 

از دست بدهد.
مدیران  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  به  رئیسی 
این وزارتخانه و استانداران دستور داد  ارشد 
برای تمامی پروژه ها زمان بندی دقیق تعیین 
فرایند  در  حتماً  و  کنند  نصب  روزشمار  و 
شده  یاد  بندی  زمان  به  نیز  طرح ها  اجرای 

مقید باشند.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اطالع رسانی 
عمومی  افکار  به  پروژه ها  بندی  زمان  شفاف 
گفت: با اطالع رسانی شفاف زمان بندی باید 
امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانه ها 
به تکمیل طرح ها در زمان معین فراهم شود.

در ابتدای این جلسه، وزیر راه و شهرسازی و 
شماری از معاونان، طرح های در دست اجرای 
وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند اجرای 

آنها توضیحاتی را ارائه دادند.

خواستار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
پیش آگاهی  و  هشدار  ملی  شبکه  تشکیل 
به  شهرداری ها  عمل  لزوم  بر  و  شد  حوادث 

وظایف خود تاکید کرد.
روز  علنی  جلسه  در  قالیباف  محمدباقر   
یکشنبه مجلس شورای اسالمی در نطق پیش 
از دستور خود فرا رسیدن ایام مصیبت اهل 
بیت و عزاداری بر سید شهدا سالم اهلل علیها 
را به همه دوستداران اهل بیت تسلیت گفت 

را  ایران  مردم  می خواهد  کسی  اگر  افزود:  و 
بشناسد و واقعیت دینداری این مردم را درک 
کند، امروز به پهنه ایران اسالمی نگاه کند که 
سبک های  و  فرهنگ ها  خرده  تنوع  وجود  با 
گوناگون سوگواری، چگونه غرق در عزاداری 

برای سید و ساالر شهیدان است.
ببینیم  افزود:  رییس مجلس شورای اسالمی 
اعتبار  سالمتی،  مال،  مردم  این  چگونه  که 
به  دین  گسترش  برای  را  خود  چیز  همه   ,

جوانان  چگونه  ببینیم  می آورند.  میدان 
مجالس  بزرگترین  میدان دار  سرزمین،  این 
در  را  تدبیر  و  اخالص  و  می شوند  عزاداری 
اینکه  بدون  می کنند،  جمع  امور  مدیریت 

مقام و منصبی یا توقعی در کار باشد.
شهید  کند  رحمت  خدا  کرد:  تاکید  وی 
شناخته  خوب  را  مردم  این  که  را  سلیمانی 
بود و در یک کالم، این تابلوی پرشکوه را به 

تصویر کشید که ما ملت امام حسینیم.
قالیباف محرم و صفر هر سال را فرصت بی 
عواطف  و جوشش  دین  معارف  توسعه  نظیر 
دینی مردم برشمرد و اظهار داشت: هیچ کس 
نمی تواند در این سرمایه بزرگ مردمی تردید 
کند. چرا که به مانند انکار روز روشن است. 
مقاطع  همه  در  سرمایه  این  اینکه  برای  اما 
بیشترین بازدهی خود را نشان بدهد، نیاز به 
تقویت هوشمند و پرهیز از دخالت بیجا دارد.

رییس قوه مقننه ادامه داد: در چنین شرایطی 
ایمان  نیازمند فناوری اجتماعی برای تبدیل 
مردم و عمل صالح جمعی هستیم. مانند آنچه 
در رزمایش مواسات در دوران گرفتاری کرونا 
گره  مردم،  خود  دست  به  چگونه  که  دیدیم 
کارآمد  کاری  و  ساز  و  شد  باز  مردم  کار  از 
هم بود. جا دارد صاحبنظران با مالحظه همه 
و  تعمل  به  دارد،  برکاتی  چنین  که  ظرایفی 
به  و  بپردازند  زمینه  این  در  تجربه ها  مرور 

جهاد تولید فکر و ایده بپیوندند.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
کشور،  مختلف  نقاط  در  سیل  شدن  جاری 

تاکید کرد: تمام امکانات کشور برای رسیدگی 
یافتن  خصوص  به  مردم  مشکالت  به  فوری 
و  شود  بسیج  مجروحین  درمان  و  مفقودین 
جبران خسارت وارد آمده به مردم در دستور 

کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
داشت  توجه  باید  همچنین  شد:  یادآور  وی 
و  مشکالت  مقطعی  رسیدگی  صرف  که 
شک  بدون  آنها  وقوع  از  بعد  وقایع  عالج 
نیست. شهرداری ها موظف هستند در  کافی 
خصوص عملیات الیروبی و پاکسازی کانال ها 
و مسیرها اقدامات الزم را انجام دهند و باید 
وظایف قانونی خود در مدیریت حوادث، نظیر 
عمل  کردیم  تجربه  گذشته  هفته  در  آنچه 
این  از  توجهی  قابل  بخش  قالیباف  کنند. 
اتفاقات را در صورت عمل به همین وظایف، 
بر  عالوه  داد:  ادامه  و  دانست  مدیریت  قابل 
ملی  شبکه   راه اندازی  در  تسریع  ضرورت 
هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و 
نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تامین 
تجهیزات و آموزش های الزم نیز باید با توجه 
به تجارب موجود، به طور جدی متحول شود.

وی کمیسیون عمران و کمیسیون کشاورزی 
ارائه گزارش عملکرد از  مجلس را موظف به 
خصوص  به  گفت:  و  کرد  سیل  ها  خسارت 
و  طیور  و  دام  و  باغات  مشکالت  مورد  در 
خسارت هایی که وارد شده است باید این دو 
مجلس  به صحن  را  گزارش خود  کمیسیون 

ارائه دهند.

پرونده بدهی های مالیاتی بانک ها 
و بنگاه های اقتصادی بررسی شد

مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  سخنگوی 
بنگاه های عمده  گفت: پرونده بدهی مالیاتی 
اقتصادی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس  حضور  با 
کشور مورد بررسی قرار گرفت. علی خضریان، 
در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ قانون 
اساسی مجلس شورای اسالمی که با موضوع 
پیگیری پرونده بدهی مالیاتی بنگاه های عمده 
اقتصادی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس  حضور  با 
در  سازمان  این  مدیران  و  معاونان  کشور، 
کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، اظهارداشت: 
گذشته  مکاتبات  به  توجه  با  جلسه  این 
کمیسیون با سازمان امور مالیاتی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و طرح ۳ سوال اساسی در 
رابطه با مسائل مرتبط با مالیات برگزار شده 

است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: در وهله اول اعالم فهرست 
اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بنگاه های 
و  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  اقتصادی،  عمده 
اعتباری که میزان مانده بدهی مالیاتی آن ها 
تا پایان شهریور سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیارد 
میزان  دومین سوال  افزود:  وی  است.  تومان 
بنیاد  مالیات قطعی شده مجموعه هایی مثل 
مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و 
این دست مجموعه ها و سوم هم راهکارهایی 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود که مطرح 

شد. 
رئیس کل وقت سازمان  داد:  ادامه  خضریان 
طی   ۹۸ سال  ماه  اسفند  در  مالیاتی  امور 
مکاتبه ای با کمیسیون اصل ۹۰، اسامی ۷۷ 
بدهی  که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  نفر 
مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۹۸ بیش از 
۱۰ میلیارد تومان است را در ۲۹ برگ برای 

کمیسیون ارسال کرد. این نماینده مردم در 
مقرر  اینکه  بیان  با  ادامه  در  یازدهم  مجلس 
شد اسامی آن دسته از سازمان ها نظیر بنیاد 
سامانه  در  که  اجرایی  ستاد  و  مستضعفان 
درج نیست، در صورت نیاز شناسه ملی برای 
نحوه  راه های  داشت:  اظهار  شود،  اعالم  آنها 
برخورد با بنگاه های عمده اقتصادی، بانک ها 
و مؤسسات اعتباری نیز به پیوست اعالم شد 
که ۳۳ مورد از موارد فرار مالیاتی در آن آمده 

است. 
وی در ادامه با اشاره به مهم ترین شیوه های 
فرار مالیاتی ذکر شده در پیوست این اعالم، 
مالیات،  گفت: عدم ثبت درآمدهای مشمول 
از  اعم  مدارک  و  اسناد  سری  دو  نگهداری 
دستی یا ماشینی، سوءاستفاده از حساب های 
بانکی اجاره ای، قاچاق کاال از طریق صادرات 
از  کاغذی  شرکت های  ایجاد  و  واردات  و 
بود.  شده  ذکر  مالیاتی  فرارهای  موارد  اهم 

خضریان با توجه به گزارش های ارسال شده 
فرار  موضوع  به  نسبت  کمیسیون  نگرانی  و 
الزم  درآمد  کسب  عدم  همچنین  و  مالیاتی 
برای کشور در راستای پیش بینی های صورت 
گفت:  کشور،  در  توسعه  و  رشد  برای  گرفته 
کمیسیون جلسه ای در این خصوص با حضور 
یکسری  آن  در  که  کرد  برگزار  مسئوالن 
سازمان  وضعیت  به  نسبت  شناسی ها  آسیب 
و  افزاری  نرم  حوزه  قبیل  از  مالیاتی  امور 
در  مالیاتی  پولیش  استخدام  نبود  سامانه ای، 
کشور و ظرفیت مهمی که بتواند به نفع کشور 
و برای احقاق حقوق عامه رفتار کند، مطرح 

شد. 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
فرار  با  مبارزه  وظیفه  به  اشاره  با  اسالمی 
مالیاتی  امور  سازمان  در  پولشویی  و  مالیاتی 
و  مجموعه  ظرفیت  تمام  از  استفاده  لزوم  بر 

افزایش آن تاکید کرد.

قالیباف در صحن علنی مجلس:

شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی حوادث
 ایجاد شود


