
هشدار جدی در خصوص تغییرات
 بی رویه در نظام تقسیمات کشوری

هماهنگی مجلس با دولت
 مثمر ثمر خواهد بود 

صفحه )4(صفحه )4(

خصوص  در  جدی  هشدار  با  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رییس 
منفی  ابعاد  گفت:  کشوری،  تقسیمات  نظام  در  رویه  بی  تغییرات 
تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله ای 
است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. بابک نگاهداری با اشاره 
به عملکرد دولت دوازدهم، در خصوص پیامدهای تبدیل بی رویه 

کشور به واحدهای کوچک سیاسی و بی  ثباتی در...

رئیس جمهور اظهار داشت: قطعاً هماهنگی، همکاری و همراهی 
نمایندگانی که دغدغه مردم و توسعه شهرستان های کشور را دارند 

با دولت، در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها مثمرثمر خواهد بود.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز دوشنبه در دیدار با مجمع 
نمایندگان استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان 

جنوبی، با ابراز خرسندی از دیدار با نمایندگان ۳ استان...

سال شانزدهم * شماره 3141 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 11  مرداد 1401 * 2  آگوست 2022 * 4  محرم 1444

آمار مبتالیان به کرونا
 در استان  افزایش یافت

دستورالعمل های 
بهداشتی عزاداری
 در کرونا اعالم شد

حمایت از فعاالن رسانه ای
 به فرآیند توسعه شتاب می بخشد

انسانی  منابع  و  برنامه ریزی   ، پژوهش  معاون   
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش 
حمایت از اهالی رسانه به عنوان کسانی که در رشد 
شتاب  موجب  موثرند  جامعه  جانبه  همه  تعالی  و 
سبحان  ایمان  شود.  می  توسعه  فرآیند  در  ویژه 
نژاد  روز دوشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت 
روز خبرنگار در اداره کل آموزش و پرورش ضمن 
صارمی  محمود  شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
شجاع  و  جسور  خبرنگاری  صارمی  :شهید  گفت 
خود  خون  نثار  با  که  بود  رسانی  اطالع  عرصه  در 
را عینیت بخشد. وی  والقلم  نون  توانست حقیقت 
مکتب و رسالت خبرنگاران را الگو گرفته از مکتب 

حضرت زینب )س( دانست و افزود: همانطوری...

سخنگوی سپاه با اشاره به قدردانی سرلشکر 
در  سپاه  های  یگان  پیشتازی  از  سالمی 
به  خالقانه  و  مجاهدانه   ، صادقانه  خدمت 
هموطنان زلزله زده هرمزگان گفت: خالقیت و 
نوآوری در خدمت رسانی به مردم در حوادث 

و بالیای طبیعی راهبرد قطعی سپاه است.
 در پی اتمام عملیات امداد و خدمت رسانی 
سردار   ، هرمزگان  زدگان  زلزله  به  سپاه 
فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر 
همت  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
جهادی و خالقیت و نوآوری های یگان های 
تامین  و  خدمات  بخشی  سرعت  در  سپاه 
نیازهای اساسی مردم آسیب دیده از زلزله در 
منطقه سایه خوش استان هرمزگان قدردانی 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  شریف  سردار  کرد. 
در پی زلزله اخیر استان هرمزگان به دستور 
دریایی  نیروی  یگان های  سالمی  سرلشکر 
هرمزگان  استان  )ع(  سجاد  امام  سپاه  سپاه، 
ساعتی  سپاه  زمینی  نیروی  مدینه  قرارگاه  و 
گسیل  و  سازماندهی  با  زلزله  وقوع  از  پس 
و  نجات  امداد،  صحنه  به  خود  ظرفیت های 
خدمت رسانی به مردم زلزله زده سایه خوش 
تامین  سپاه  سخنگوی   . شتافتند  بندرلنگه 
زلزله زده  مردم  اساسی  و  ضروری  نیازهای 
دغدغه  از  را  موقت  اسکان  و  جابجایی  بویژه 
با  اخیر  هایی دانست که بحمداهلل در حادثه 
سرعت و خالقیت مجموعه آماد و پشتیبانی 
سپاه در ساخت و تولید کانکس های مسکونی 
نیروهای حاضر  فناوری جدید و مجاهدت  با 
تشریح  در  شریف  شد.  مرتفع  صحنه  در 
در  شده  گرفته  کار  به  نوآوری  و  خالقیت 
سایه  زلزله  دیدگان  حادثه  به  رسانی  کمک 
ارسال  ،تامین،  : تولید  خوش بندرلنگه گفت 
،استقرار ، نصب ، آماده سازی و آغاز تحویل 
به  مجهز  متری   ۱۵ مسکونی  کانکس   4۸۹
سامانه سرمایشی به مردم زلزله زده در کمتر 
از  زلزله، حکایت  وقوع  از  از 4۸ ساعت پس 
تحول در فرایند خدمت رسانی های مردمی 

کشور در شرایط بحران و سختی ها دارد...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه آمار 
حال  در  روزانه  استان  در  کرونا  بیماری  به  مبتالیان 
افزایش است گفت: پیش بینی می شود طی روزهای 
آینده آمار بیماران بدحال و مرگ های ناشی از کرونا 
محمد  دکتر  یابد.  افزایش  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 
کهگیلویه  در  کرونا  قربانیان  شمار  افزود:   نژاد  غالم 
نفر  و ۱۳4  هزار  به  به  فوتی  نفر  یک  با  بویراحمد  و 
در  بیمار   ۶۹ اکنون  هم  افزود:  وی  یافت.  افزایش 
بیمارستان های کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند 
که از این تعداد ۳4 نفر مبتالی قطعی و یک نفر هم 

به دلیل و خامت حالش در بخش مراقبت های..

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام:

۷۰۰ بسته حمایتی بین سیل زدگان 
در کهگیلویه و بویراحمد

 توزیع می شود

مدیرکل هواشناسی استان خبر داد

میزان بارش های تابستانه 
کهگیلویه و بویراحمد

 اعالم شد

خدمت رسانی به مردم 
راهبرد قطعی سپاه است 

2

2

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

خسارات سیل 
در استان زیاد است 

3

شناسه آگهی ؛  1358394       روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 شماره 15/ 401

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

پیمانها
موضوع مناقصه: احداث سوله نگهداری اجناس واحد کاالی شرکت گاز استان کهگلویه وبویراحمد.

میزان ونوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: ۱.۳۸۱.000.000)یک میلیارد و سیصد وهشتادو 
یک میلیون ریال(که مي بایست مطابق مصوبه شماره ۱2۳402/ت۵0۶۵۹ ه مورخ 27/ 0۹/ ۱۳۹4 هیاًت 
محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدي به حساب شماره4۱0۱۱۱۹744۱۱۱۸۵۵ 

بانک مرکزی واریزگردد.
 زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد )دولت(: 

 ۱۵/ ۵/ ۱40۱ لغایت24/ 0۵/ ۱40۱
   www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس 

 مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 000/ ۵00 )پانصد هزار(ریال به حساب        4۱0۱۱۱۹744۱۱۱۸۵۵ 
نزد بانک مرکزی درسامانه ستاد 

 زمان،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت درمناقصه: ساعت۱۶مورخه 0۵/ 0۶/ ۱40۱ 
از طریق سامانه ستاد

 محل وزمان گشایش پیشنهادها:ساختمان شماره 2شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 
۱0 صبح مورخه0۶/0۶/ ۱40۱

 مبلغ برآوردشده معامله: 27.۶۱۹.۵47.۵77)بیست و هفت میلیارد و ششصد و نوزده میلیون و پانصد 
و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد و هفت ریال(

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

شرکت در روزنامه رسمي و ... (
- ارائه مستنداتی دال براجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.

کارمطابق  انجام  مالی  و  فنی  توانایی  و  مورد(  )حسب  الزم  تخصص  امکانات،  تجهیزات،  بودن  دارا   -
استانداردهای صنعت نفت )شرکت ملی گاز ایران(

- داشتن حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه از سازمان برنامه ریزی
- گواهینامه صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی 

- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی
- از مناقصه گران جهت حضور درجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
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. 
تلفكس واحد امورپیمانها :  33336277 - 074                   

   نوبت  اول
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 

بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
با تاکید بر لزوم مصرف آب شرب بهداشتی و تایید شده 
پس از وقوع سیل، این بالی طبیعی را عاملی برای ایجاد 
مشکل در وضعیت بهداشت و سالمت مردم خواند و گفت: 
در نقاطی که سیل به شبکه آب رسانی لطمه وارد می کند، 
اولین توصیه این است که مردم برای مصرف آب شرب از 

منابع مطمئن استفاده کنند.
بر  سیل  اینکه  به  اشاره  با  فرهادی،  محسن  مهندس 
زیرساخت هایی که به شکل غیرمستقیم بر سالمت موثر 
است، تاثیرات سوء می گذارد، گفت: در برخی مناطق که 
شبکه  اینکه  احتمال  می شود،  وارد  آب  از  زیادی  حجم 
آبرسانی لطمه ببیند، وجود دارد. در واقع احتمال آسیب 
به چاه های فاضالب و سر ریز آنها وجود دارد و به دنبال رها 
شدن فاضالب و ایجاد مشکل در شبکه آب رسانی ممکن 
با قطع شدن آب و شکستگی  است قطعی آب رخ دهد. 
شبکه توزیع، احتمال اینکه فاضالب وارد سیستم شده و 

سبب آلودگی شود، وجود دارد.
ادامه داد: در مناطق سیل زده، از ساعات اولی که کار  او 
محیط  بهداشت  همکاران  می یابد،  خاتمه  امدادرسانی 
تمرکز  آب شرب  کنترل  بر  و  منطقه حاضر می شوند  در 
متولیان  می دهد  رخ  آب  قطعی  که  نقاطی  در  می کنند. 
استقرار  یا  شده  بطری  آب  توزیع  به  موظف  آب رسانی 
تانکرهای آب رسانی می شوند. هنگام توزیع آب با تانکرها 

انجام  را  میکروبی  برداری  نمونه  و  بازرسی  همکاران 
شرب  جهت  به  آب  سالمت  از  می بایست  آنها  می دهند؛ 
رسانی  آب  شبکه  به  سیل  که  نقاطی  در  شوند.  مطمئن 
لطمه وارد می کند اولین توصیه این است که مردم برای 
مصرف آب شرب از منابع مطمئن استفاده کنند. گاهی که 
میزان آسیب به شبکه آب رسانی کمتر باشد، آب وجود 
خوشبختانه  می یابد.  افزایش  آب  کدورت  میزان  اما  دارد 
کدورت آب با چشم هم قابل بازدید است و طبعیتا باید از 

مصرف این آب خودداری کنند.
وی افزود: همکاران ما از ساعات و روزهای اول ارتباط خود 
را با شرکت های آب و فاضالب تقویت می کنند و از نظر 
اطمینان بر آب شرب همکاری الزمه را داشته اند. از سوی 
آب  به شکبه  آسیب  که  روستاها  از  بخش هایی  در  دیگر 
رسانی بیشتر بوده است با کمک متولیان روستاها اقدام به 
توزیع کلر یک درصد مادر می شود که خود مردم بتوانند 

آب را سالم سازی کنند.
آب  به  دسترسی  اینکه  بر  مبنی  گزارشی  گفت:  فرهادی 
نداشتیم.  باشد،  نداشته  وجود  اصال  منطقه ای  در  شرب 
شرایطی که مردم مجبور شوند از آب آن منطقه استفاده 
آید  پیش  هم  حالتی  چنین  اگر  اما  نداشتیم  نکنند، 
را  به مردم آموزش های الزم  بهداشت و محیط  همکاران 
می دهند که استفاده سالم از منابع آب موجود را هم در 
نظر داشته باشند. به طور کلی کنترل آب شرب به شکل 

مستمر تا رفع مشکل ادامه دارد.
وی درباره تامین آب شرب در مناطقی از جمله شهرها و 
از وقوع سیل  بلوچستان که پیش  روستاهای سیستان و 
داد:  توضیح  بودند،  روبرو  آب شرب  تامین  با مشکل  هم 
از وقوع سیل هم  ایرانشهر قبل  برخی روستاهای منطقه 
اما همکاری نزدیکی در  مشکل تامین آب شرب داشتند 
عمال  منطقه  آن  در  داشتیم.  تانکری  آب  تامین  با  رابطه 
آب بطری شده توزیع نمی شود و توزیع آب به شکل آب 
تانکری انجام می شود که خوشبختانه مشکل و کمبودی 
تا  وجود نداشته است و مقرر شد تامین  آب شرب سالم 

بهبود سیستم آب رسانی ادامه پیدا کند.
او درباره دفن بهداشتی الشه حیواناتی که به دنبال وقوع 
بهداشت محیط  کرد: همکاران  تصریح  تلف شدند،  سیل 
در این زمینه با سازمان های متولی از جمله شهرداری ها 
و دهیاری ها همکاری مساعدی داشتند. برای دفن الشه ها 
جانمایی انجام می شود اما خوشبختانه چندان گزارشی از 
تجمع الشه حیوانات و طیور را نداشتیم و میزان تلقات به 

گونه ای نبوده است که سبب بروز مشکل شود.
مناطق  در  حشرات  جمعیت  کنترل  خصوص  در  وی 
سیل زده، اظهار کرد: آب های رها شده )مانده آب مخلوط 
نظر  از  مشکلی  و  است  شده  کنترل  فاضالب(  با  شده 
ازدیاد و تجمع حشرات را نداشتیم. زمانی مشکل تجمع 
حشرات را داریم که بعد از سیل، مانده آب رها شده زیادی 
نرسیدیم؛  مرحله  این  به  هنوز  که  باشد  داشته  وجود 
هرچند  باشیم؛  داشته  را  شرایط  این  پیش بینی  باید  اما 
باقی  مانده آبی  که  است  بعید  هوا  گرمای  به  توجه  با  که 
همکاران  برخورد  از  گزارشی  تاکنون  خوشبختانه  بماند. 

با کلونی های موش ها و سایر حشرات موذی نداشته ایم.
بهداشت،   وزارت  کار  و  محیط  مرکز سالمت  فنی  معاون 
گفت: مناطقی که َمسکن  مردم آسیب ببیند طبیعتا توزیع 
که  می شود  انجام  کمپ ها  در  یا  اضطراری  شکل  به  غذا 
همکاران ما از ساعات اولیه در حال خدمت رسانی هستند 

و همکاران به شکل مستمر در منطقه حاضر هستند.
او به مردم تاکید کرد: به دنبال پیش بینی ها و هشدارهای 
سازمان هواشناسی باید تا حد امکان از تردد در تفرج گاه ها 
مشکالت  دچار  اگر  و  شود  خودداری  رودخانه ها  بستر  و 
ناشی از وقوع سیل شدند باید مراقب سالمت خود باشند. 
به عنوان مثال از هر منبع آبی استفاده نکرده و مطمئن 
شوند که آب سالم مصرف می کنند. هوا گرم است و باید 
مراقب بهداشت مواد غذایی و رعایت بهداشت فردی باشند. 
تمیز  بهداشتی  سرویس های  تامین  مهم  شرایط  از  یکی 
بهداشتی  سرویس  از  استفاده  از  پس  می بایست  و  است 
زیرا  شود؛  انجام  دست ها  کردن  ضدعفونی  یا  شست وشو 
سیل،  خود  اصلی  مشکالت  بر  عالوه  سال  گرم  فصل  در 
بروز بیماری های گوارشی بویژه وبا به دنبال عدم رعایت 

بهداشت فردی ممکن است.

تامین آب شرب بهداشتی؛ 
مهمترین اقدام »پساسیل«



w w w . o m i d k b . i r سه شنبه  11  مرداد 1401  4   محرم 1444  سال شانزدهم  شماره 3141

ن  
ستا

ر ا
ی د

یر
س

خبر

رویداد

2

مدیرکل هواشناسی استان خبر داد

میزان بارش های تابستانه 
کهگیلویه و بویراحمد اعالم شد

ثبت  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  هواشناسی  مدیرکل 
شهرستان  “ماهور”  منطقه  در  باران  بارش  میلیمتر   ۱2۵

باشت خبر داد.
تا  تابستانی استان  بر اساس بارش های  افزود:  رضا کاکاوند، 
ساعت ۱۹ و ۳0  دقیقه روز یکشنبه نهم مرداد ماه ۱40۱، 
امامزاده جعفر 7۳.۸ ، دوگنبدان  بابکان ۱۱۱،  در امیر آباد 
7۱، دیشموك ۶۸ و تنگ سرخ ۶۵ میلیمتر بارش ثبت شد.

 ،۵7 رئیسی  قلعه  در  زمان  همین  اساس  بر  اظهارکرد:  وی 
، ۹۶، سرفاریاب4۸،  ، سرآبننیز ۵۵  یوسفی ۵۶  سرآسیاب 
۳۹میلیمتر  گنجگون  و   4۹ وزگ  کاکان4۳،  منصورخانی 

بارندگی داشتیم.
میزان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  هواشناسی  مدیرکل 
بارندگی شهر یاسوج را ۱۳.4 میلیمتر دانست و تصریح کرد: 
در موشمی زیالیی ۳۸، دژ سلیمان ۳7، لنده ۳۵، ده برآفتاب 
۳۳، چرام 2۹، دلی خمسیر 27 ، چیتاب 2۶.۵ ، دهدشت 
2۶.۱ ، دشتروم 2۵، ممبی 24، سی سخت 2۳.۳، گنجه ای 
22، کریک 22، آبمورد لوداب 2۱، سادات امامزاده علی 20، 
لیکک ۱4.۸، باشت ۱4.۵، جاورده ۱0.۵، مارگون ۸، لوداب 
۸، کالوس 7، بوستان 4 و قلعه دختر 2 میلیمتر باران بارید.

سامانه  این  کرد:  بیان  بارش ها،  تداوم  به  اشاره  با  کاکاوند 
بارشی تا روز چهارشنبه به فعالیت خود ادامه می دهد و از 

جو استان خارج خواهد شد. 

آمار مبتالیان به کرونا
 در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافت

آمار  اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مبتالیان به بیماری کرونا در استان روزانه در حال افزایش 
آمار  آینده  روزهای  طی  شود  می  بینی  پیش  گفت:  است 
و  کهگیلویه  در  کرونا  از  ناشی  مرگ های  و  بدحال  بیماران 

بویراحمد افزایش یابد.
در  کرونا  قربانیان  شمار  افزود:   نژاد  غالم  محمد  دکتر 
 ۱۳4 و  هزار  به  به  فوتی  نفر  یک  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 

نفر افزایش یافت.
وی افزود: هم اکنون ۶۹ بیمار در بیمارستان های کهگیلویه 
و بویراحمد بستری هستند که از این تعداد ۳4 نفر مبتالی 
بخش  در  حالش  خامت  و  دلیل  به  هم  نفر  یک  و  قطعی 

مراقبت های ویژه تحت درمان است.
غالم نژاد اضافه کرد: تاکنون از مجموع مبتالیان به کووید 
۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۹۶ هزار 7۳۳ نفر بهبود یافته 

گزارش شده است.
استان طی 24  انجام شده در  آزمایش های  به  اشاره  با  وی 
از  شده  دریافت  نمونه   ۱74 از  داد:  ادامه  گذشته  ساعت 
آزمایشگاه های استان که شامل تست های پی سی آر ورپید 

تست است حدود 4۹ درصد موارد مثبت بودند.
آمار  اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مبتالیان به بیماری کرونا در استان روزانه در حال افزایش 
آمار  آینده  روزهای  طی  شود  می  بینی  پیش  گفت:  است 
و  کهگیلویه  در  کرونا  از  ناشی  مرگ های  و  بدحال  بیماران 

بویراحمد افزایش یابد.
می شود  توصیه  افزود:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  کرونا  بیماری  عالئم  گونه  هر  داشتن  صورت  در  افراد 
پزشک مراجعه و مراقبت های الزم برای پیشگیری از انتقال 
را  دیگران  و  خانواده  اعضاء  دیگر  به  بیماری  این  بیماری 
پیشگیری  برای  راهکار  مهمترین  نژاد  غالم  باشند.  داشته 
و  بهداشتی  العمل های  دستور  رعایت  را  کرونا  به  ابتال  از 
خودداری از عادی انگاری این بیماری دانست و اضافه کرد: 
میر  و  کاهش مرگ  و  ابتال  از  پیشگیری  برای  استان  مردم 
ناشی از کرونا و ایجاد ایمنی در برابر این بیماری خطرناك و 
همه گیر واکسیناسیون خود را تکمیل و ُدز یادآور را حتما 

تزریق کنند.

برق گرفتگی بالی جان کارگر ساختمانی 
در کهگیلویه و بویراحمد شد

 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
بویراحمد گفت: دو حادثه برق گرفتگی کارگر  کهگیلویه و 
ساختمان در مادوان و منطقه امامت یاسوج به مرکز اورژانس 
گزارش شد.جهانبخش وحدت نژاد اظهار داشت: حادثه اول 
در ساعت ۱۱ و ۱۸ دقیقه روز گذشته در مادوان اعالم شد.

حادثه  محل  به  صنعتی  شهرك  پایگاه  بالفاصله  افزود:  وی 
های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس  شد.  اعزام 
موقع  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پزشکی 
عالئم  فاقد  مصدوم  حادثه  صحنه  به  آمبوالنس  رسیدن 
جان  و  مانده  نتیجه  بی  احیا  برای  تالش  که  بوده  حیاتی 
دوم  حادثه  داشت:  ابراز  نژاد  وحدت  داد.  دست  از  را  خود 
در ساعت ۱۱ و ۳7 دقیقه به مرکز پیام یاسوج گزارش شد 
در  واقع  حادثه  محل  به  شهری  چهار  پایگاه   بالفاصله  که 
منطقه امامت یاسوج اعزام شد. رئیس مرکز مدیریت حوادث 
تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پزشکی  های  فوریت  و 
کرد: موقع رسیدن آمبوالنس مصدوم فاقد عالئم حیاتی بوده 
احیا شده و تحویل  اورژانس ۱۱۵  با تالش کارشناسان  که 
بخش اتفاقات شهید جلیل یاسوج شد. وی ادامه داد: حال 

مصدوم به علت شدت آسیب های وارده وخیم است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام:

۷00 بسته حمایتی بین سیل زدگان در 
کهگیلویه و بویراحمد توزیع می شود

و  کهگیلویه  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
بویراحمد گفت: 700 بسته حمایتی شامل جیره غذایی 72 
ساعته،پتو و نایلون برای عایق سیاه چادرهای عشایری بین 

سیل زدگان استان توزیع می شود.
امروز  حمایتی  بسته  تعداد  این  داشت:  اظهار  نادری  شایان 
مناطق  در  مجموعه  این  امدادی  جهادی  قرارگاه  تالش  با 

سیل زده کهگیلویه و بویراحمد توزیع می شود.
برای  معدنی  آب  بطری  هزار  کرد: همچنین چهار  بیان  وی 

توزیع درمناطق سیل زده استان آماده شده است.
و  کهگیلویه  در  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
چند  آسای  سیل  های  بارش  از  کرد::پس  تصریح  بویراحمد 
جیره  بسته   2۶0 به  قریب  قرارگاه  این  تاکنون  گذشته  روز 

غذایی 72 ساعته بین  سیل زدگان توزیع کرده است.
جهادی  قرارگاه  همچنین  مدت  این  در  کرد:  عنوان  نادری 
بندی  عایق  جهت  پالستیک  تعدادی  مجموعه  این  امدادی 
چادرهای مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد تهیه و بین 

عشایر و سایر آسیب دیدگان کرده است.
مردمی  و  جهادی  های  گروه  بسیج  با  کرد:  تاکید  نادری 
فرمان  اجرایی  ستاد  احسان  بنیاد  امدادی  قرارگاه  سوی  از 
حضرت امام )ره( خدمات رسانی به آسیب دیدگان بارندگی 

های سیل آسا در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.
خسارت به حوزه کشاورزی، زیرساخت های عمرانی و قطع 
راه های ارتباطی مناطق عشایر در شهرستان های بویراحمد، 
دنا، مارگون از پیامدهای بارندگی های روز گذشته تاکنون در 

استان بوده است.

حمایت از فعاالن رسانه ای
 به فرآیند توسعه شتاب می بخشد

 معاون پژوهش ، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: حمایت از اهالی رسانه به عنوان 
کسانی که در رشد و تعالی همه جانبه جامعه موثرند موجب 

شتاب ویژه در فرآیند توسعه می شود.
هماهنگی  نشست  در  دوشنبه  روز  نژاد   سبحان  ایمان 
بزرگداشت روز خبرنگار در اداره کل آموزش و پرورش ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی گفت :شهید 
صارمی خبرنگاری جسور و شجاع در عرصه اطالع رسانی بود 
نثار خون خود توانست حقیقت نون والقلم را عینیت  با  که 

بخشد.
وی مکتب و رسالت خبرنگاران را الگو گرفته از مکتب حضرت 
زینب  حضرت  که  همانطوری  افزود:  و  دانست  )س(  زینب 
افشا کننده  و  عاشورای حسینی  تاریخی  قیام  روایتگر  )س( 
تاسی  با  هم  خبرنگاران  ،امروزه  بود  زمانش  یزیدیان  چهره 
از آن حضرت راوی خدمات بی بدیل نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و برمال کننده نقشه های شوم دشمنان قسم خورده 

و تا دندان مسلح داخلی و خارجی این مرز و بوم هستند.
وی با تکریم ۱7 مرداد ماه سالروز گرامیداشت روز خبرنگار ، 
آن را فرصتی مناسب برای تجلیل و تکریم این قشر فرهیخته 
جامعه  عمومی  افکار  مهندسان  گفت:خبرنگاران  و  برشمرد 
هستند که اگر آنها از وظیفه اصلی و اخالق حرفه ای خود 
فاصله بگیرند جامعه در ابعاد مختلف دچار آسیب و انحطاط 

می شود.
سبحان نژاد خبرنگاران را رکن مهم فرهنگسازی در جامعه 
نقش  توسعه  مسیر  فرایند  در  خبرنگاران  گفت:  و  دانست 

مهمی دارند که باید حمایت شود.
سید ولی موسوی رئیس اداره  اطالع رسانی و روابط عمومی 
این  در  نیز  وبویراحمد   کهگیلویه  استان  وپرورش  آموزش 
نشست  با تسلیت ایام محرم  از برنامه های ویژه  روز خبرنگار 
در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: با همکاری بسیج رسانه   
و آموزش وپرورش  برنامه های خوبی برای گرامیداشت  روز 
خبرنگار  تدارك دیده شده است که بزودی اعالم خواهد شد.

2 کشته و 4 مصدوم
 در تصادف کمربندی یاسوج

استان  پزشکی  های  فوریت  و  مدیریت حوادث  مرکز  رئیس 
خودروهای  برخورد  حادثه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بنزین  پمپ  از  بعد  یاسوج  کمربندی  در  پارس  و   40۵ پژو 
معصومی روز یکشنبه نهم مرداد ماه ۱40۱ در ساعت 22 و 

۵۹ دقیقه به مرکز پیام یاسوج اعالم شد.
به  اشاره  این خبر ضمن  تشریح  در  نژاد  وحدت  جهانبخش 
اعزام سریع پایگاه های شهرك صنعتی، مادوان و ۳شهری و 
همچنین یک دستگاه آمبوالنس هالل احمر و یک دستگاه 
پمپ  حوالی  در  واقع  حادثه  محل  به  نشانی  آتش  خودروی 
افزود:  )ع(  مختار  امامزاده  پل  به  نرسیده  معصومی  بنزین 
که  مصدومین  از  نفر  دو  جراحات  شدت  علت  به  متاسفانه 
یک نفر آقایی حدوداً ۱۵ساله و یک نفر دیگر خانمی حدوداً 

۵0ساله بوده در دم فوت کردند.
به گزارش به نقل از روابط عمومی اورژانس استان کهگیلویه 
که  حادثه  دیگر  مصدوم  چهار  اظهارکرد:  وی  بویراحمد،  و 
آسیب های زیادی داشتند توسط آمبوالنس های اعزامی، به 
بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شده و تحویل بخش 

اتفاقات شدند.
از اواخر یكشنبه شب:

آب یاسوج گل آلود شد
آب مناطق مختلفی از شهر یاسوج از شب گذشته گل آلود 

و قطع شد.
ابوذرها، راهنمایی و  آب مناطق محمودآباد، بلوار بویراحمد، 
چند نقطه دیگر از از اواخر یکشنبه شب دچار گل آلودی و 

تغییر حالت به رنگ قهوه ای شد.
تأیید گل  با  بویراحمد  بر همین اساس مدیر آب و فاضالب 
آلود شدن آب در برخی مناطق، گفت: آب چند نقطه شهر 
یاسوج از دو چشمه تأمین می شود که یکی از چشمه ها گل 

آلود شد.
علمدار آرمین افزود: با هدف حفظ سالمت مردم، آب از مدار 
و   آغاز  زنی  کلر  و  مخزن  شستشوی  عملیات  خارج،  توزیع 

امیدواریم بزودی  با کلر زنی آب وارد مدار می شود.

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

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

بسته هایی در اختیار آنها قرار گرفت.
وی اظهار کرد: چادر برخی از خانوارهای 
احمر  هالل  از  که  رفته  بین  از  عشایری 
دهد  قرار  آنها  اختیار  در  چادر  خواستیم 
برخی ها خانواده ها هم موکت و پالستیک 

نیاز دارند.
در  عشایر  دسترسی  جاده  کرد:  بیان  وی 
سامانه  از  ناشی  آسای  سیل  بارش های 
شده،  مسدود  و  دیده  خسارت  مونسون 
یک  از  بیش  شدیم  مجبور  بنابراین 
مردم  به  تا  کنیم  پیاده روی  را  کیلومتر 
تالش  در  متولی  دستگاه های  که  برسیم 

برای بازگشایی جاده ها هستند.
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
عشایر  به  زیادی  خسارت  سیل  اینکه 
کرد:  خاطرنشان  است،  کرده  وارد  استان 
گله دام یکی از عشایر منطقه »نرماب« از 
توابع شهرستان بویراحمد براثر صاعقه از 
بین رفته که باید مورد حمایت قرار گیرد.

احمدزاده با اشاره به اینکه عشایر مناطق 
شهرستان کهگیلویه، چرام، جالله زیالیی 
شهرستان  از  بخش هایی  دنا،  شهرستان 
سیل  از  »گرگو«  جمله  از  بویراحمد 
کرد:  تصریح  دیدند،  زیادی  خسارت 

کاهش  و  کمک رسانی  حال  در  مسئوالن 
مشکالت عشایر هستند.

مرکز  از  استان  عشایر  اینکه  بیان  با  وی 
آنها  خسارت  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 
وجود خسارت  با  داد:  ادامه  جبران شود، 
آسا  سیل  های  بارش  از  ناشی  مالی 
سامانه مونسون، خوشبختانه تلفات جانی 
نداشتیم و مردم در سالمت کامل هستند.

تاکید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار   
بر اینکه مشکالت عشایر بیشتر از شهرها 
برآورد  خصوص  در  است  روستاها  و 
خسارت سیالب تاکید کرد: دوباره طوفان 
از  بعد  و  داشت  خواهیم  بارش هایی  و 
اقدام  متولی  دستگاه های  بارش ها،  پایان 
تیم های  و  می کنند  جاده ها  بازگشایی  به 
برآورد  جهت  ارزیاب  و  کارشناسی 
را  استان  عشایر  به  وارده  خسارت  میزان 

جمع بندی خواهند کرد.

برخی مناطق شهرستان بویراحمد 
همه اموال خود را در سیل تابستانی 

از دست دادند
فرماندار شهرستان بویراحمد نیز با اشاره 
گفت:  استان  در  اخیر  سیل  خسارات  به 
در  بویراحمد  شهرستان  مناطق  برخی 
از  تابستانی همه دار و ندار خود را  سیل 

دست داده اند.
بخش  افزود:  مطلق  مهدوی  شهرام 
همه  در  بویراحمد  شهرستان  کشاورزی 
است  دیده  فراوانی  های  خسارت  مناطق 
به  کشاورزی  های  زیرساخت  از  ،بخشی 

طور کلی نابود شده است.

در  عشایر  بیشترین  اظهارکرد:  وی 
در  که  است  مستقر  بویراحمد  شهرستان 
ندار  و  دار  همه  قشر  این  مناطق  برخی 

خود را از دست داده اند.
خاطرنشان  بویراحمد  شهرستان  فرماندار 
خدوم  استاندار  روزی  شبانه  حضور  کرد: 
دلگرم  بسیار  استاندار  عمرانی  معاون  و 
کننده و پیش برنده بود. مدیریت بحران 
حرکت  از  جلوتر  الحمداهلل  استانداری 

بحران بود.
امکانات،  کرد:  تصریح  مطلق  مهدوی 
جهادی  های  گروه   ، امدادی  نیروهای 
مردمی و بسیجی پای کارند. اکثر عشایر 
با کمک و همکاری جمعیت هالل احمر، 
اجرایی  ستاد  احسان  بنیاد  و  عشایر  امور 
خدمات  و  امدادرسانی  )ره(  امام  فرمان 
وجود  با  رسانی  خدمت  شدند.  رسانی 
امکانات و وسعت مناطق و صعب  کمبود 
العبور بودن مناطق، بدون اغراق بی نظیر 

بود.
شهرستان  اصلی  راه های  داد:  ادامه  وی 
تثبیت  محض  به  هست،  باز  بویراحمد 
دستور  در  نیز  فرعی  های  راه  شرایط 
منطقه  چندین  گرفت.  خواهد  قرار  کار 
عشایری در بخش های لوداب و کبگیان 
و سپیدار هم اکنون راه شان بسته هست و 
به همراه استاندار  پیاده به قسمتی از اون 

مناطق رفتیم و بازدید شد.
کرد:  بیان  بویراحمد  شهرستان  فرماندار 
برآورد خسارت وارده هنوز مشخص نیست 
اما خسارت های بسیار زیاد و فراتر از آن 
بوده  گذشته  حوادث  در  که  است  چیزی 

تاکنون  انسانی  تلفات  خوشبختانه  است. 
و  خدا  لطف  به  مهم  این  و  ایم  نداشته 
آقای  خاص  دستورات  و  مردم  همکاری 

استاندار در این خصوص بوده است.

بارش های سیل آسا به زیرساخت ها، 
بخش کشاورزی و دام عشایر 

شهرستان دنا خسارت زد
فرماندار شهرستان دنا نیز گفت: بارش های 
سیل آسا به زیرساخت ها، بخش کشاورزی 
زده  این شهرستان خسارت  دام عشایر  و 

است.
خصوص  در  زاده”  درخشان  “کوروش 
در  مستقر  عشایر  به  سیل  خسارت 
توابع  از  پادنا  منطقه  کرمو  برف  محدوده 
افزود:  اصفهان  استان  سمیرم  شهرستان 
این  عشایر  آسا  سیل  بارش های  پی  در 
که  شدند  سیل  و  زمین  رانش  منطقه 
وسایل خانه و چادر و تعدادی از دام های 

آنها از بین رفت.
و  احمر  هالل  همکاری  با  اظهارکرد:  وی 
و  بازگشایی  منطقه  این  جاده  راهداری 
آنها  به  معیشتی  های  بسته  و  پتو  چادر، 
نفر   ۵0 حدود  که  آنها  همه  و  شد  اهدا 
بودند اسکان داده شدند و پس از مساعد 
عشایری  منطقه  به  جوی  شرایط  شدن 

خود بازگشتند.
کرد:  خاطرنشان  دنا  شهرستان  فرماندار 
زیرساخت ها،  به  آسا  سیل  بارش های 
شهرستان  عشایر  دام  و  کشاورزی  بخش 
دنا خسارت زده و مشکالتی را برای مردم 

ایجاد کرده است.
 7 همچنین  کرد:  تصریح  زاده  درخشان 
از 20 تا ۸0 درصد  مزرعه پرورش ماهی 
به شالیزارهای مردم  و  اند  خسارت دیده 

شهرستان نیز خسارت وارد شد.
زده  سیل  مناطق  به  داد:  ادامه  وی 
امداد رسانی  شهرستان خدمات رسانی و 
شد که در برخی مناطق بدلیل صعب العبور 
انجام  امدادرسانی  چهارپا  بوسیله  بودن 

شد.
فرماندار شهرستان دنا عنوان کرد: اگر از 
قبل اطالع رسانی نمی شود و هشدار به 
مردم داده نمی شد قطعاً خسارات و تلفات 
ناشی از بارش های سیل آسا در شهرستان 

دنا باالتر و بیشتر بود.
رعایت کردن  با  بیان کرد:  زاده  درخشان 
هشدارها  و  تذکرات  به  توجه  و  مردم 
انسانی  تلفات  سیل  این  در  خوشبختانه 

نداشته ایم.

گفت:  گچساران  آب  امور  اداره  رئیس 
گذشته   روز   چند  های  بارندگی  پی  در 
های  طرح  در  آب  مکعب  متر  هزار   ۶20
و  ذخیره  شهرستان  این  مصنوعی  تغذیه 
به آبخوان دشت امامزاده جعفر تزریق شد.

سید معصوم افضلی افزود: این میزان آب 
در طرح  های تغذیه مصنوعی  ناصرآباد، 
ذخیره   و  آبگیری  خواجه  شیخ  و  گرگدا 

شده است.
آب ذخیره  میزان  این  از  کرد:   بیان  وی 
طرح   در  مکعب  متر  هزار   ۳20 شده 
هزار   ۱۵0 آباد،  ناصر  مصنوعی  تغذیه 
متر مکعب در طرح تغذیه مصنوعی شیخ 
درطرح  مکعب  متر  هزار   ۱۵0 و  خواجه 
بند  طریق  از   ، گرگدا  مصنوعی،  تغذیه 
های رسوبگیر کنترل و کانال های انتقال 
و  وارد  مصنوعی  تغذیه  حوضچه های  به 

ذخیره شدند.
بندخاکی  آب   ظرفیت  کرد:  ابراز  افضلی 
آباد   ناصر  مصنوعی  تغذیه  رسوبگیر طرح 
این شهرستان بدنبال بارندگی های چند 
روز  گذشته تاکنون تکمیل و سرریز شد.

گفت:  گچساران  آب  امور  اداره  رئیس 
مصنوعی   تغذیه  های  حوضچه  ظرفیت 
این طرح ها یک میلیون و ۵00 هزار متر 
از ۳7درصد حجم  بیش  که  است  مکعب 
بارندگی  اثر  در  تغذیه  های  این حوضچه 

و سیالب های اخیر تکمیل  شده است.
 وی هدف از ساخت این طرح ها  را مهار 
تخریب  از  ،جلوگیری  سیالب  کنترل  و 

دشت  آبخوان  تقویت  کشاورزی،  اراضی 
از  جلوگیری  و  زمینی  زیر  آب  منابع  و 
فرسایش خاك  عنوان کرد و گفت: وجود 
این مخازن آبی در آب و هوای منطقه نیز 

تاثیر مطلوبی دارد.
گفت:  گچساران  آب  امور  اداره  رئیس 
در  گذشته  روز   چند  شدید  های  بارش 
شهرستان گچساران و منطقه در باالدست 

باال  و  افزایش  سبب  جعفر  امامزاده  سد 
آمدن آب اطراف این سد و نیز افزایش آب 

پشت سد شده است.
طرح  سه  اکنون   هم  کرد:  بیان  وی 
شیخ   ، ناصرآباد  مناطق  در  آبخوانداری 
در   گرگدا  و   ) میشو  )آبداالن  خواجه 
جعفر  امامزاده  دشت  مطالعاتی  محدوده 

گچساران در حال بهره برداری هستند.
گرمسیری  به  توجه  با  کرد:  ابراز  افضلی 
نزوالت  کمبود  و  شهرستان  این  بودن 
های  خشکسالی  بروز  آن  پی  در  جوی 
متوالی در سال های اخیر ایجاد طرح های 
ذخیره  و  مدیریت  برای  مصنوعی  تغذیه 

آب  در این شهرستان ضروری است.
گفت:  گچساران  آب  امور  اداره  رئیس 
تغذیه  برداری   بهره  طرح های  در حال 
صورت  در  شهرستان  این  مصنوعی 
 ۶ از  بیش  سالیانه  سیالب  و  بارندگی 
و  ها  آبخوان  به  آب  مترمکعب  میلیون 
سفره های آب زیرزمینی تزریق می کنند.

تغذیه  های  طرح  اجرای   افزود:  افضلی 
شده  موجب  شهرستان  این  مصنوعی  
در  کمتری  تاثیر  اخیر  های  خشکسالی 
افت منابع آبی زیر زمینی  دشت امامزاده 

جعفر داشته است.
برای  الزم  اعتبارات  تامین  افزود  وی 
و  شده  مطالعه  های  طرح  سایر  احداث 
هم چنین ترمیم ، مرمت و بازسازی طرح 
های در دست بهره برداری الزم و اساسی 

می باشد.

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

خسارات سیل در استان زیاد است 

 620 هزار متر مکعب آب در طرح های 

تغذیه مصنوعی گچساران ذخیره شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: بیشترین آمار مربوط به صدور 
مجوز مشاغل خانگی در کشور به ترتیب مربوط 
به استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، 

فارس و خراسان رضوی است.
حمید رضا واعظی روز دوشنبه در این باره افزود: 
از ابتدای فروردین تاپایان ماه سال ۱400تعداد 
و  هزار  هفت  بویراحمد  و  کهگیلویه  دراستان 
۳۵7 نفر درسامانه مشاغل خانگی برای دریافت 
این  از  که  اند  کرده  ثبت  خانگی  مجوزمشاغل 
مجوز  اخذ  به  موفق  نفر   ۹۸۹ و  هزار   2 تعداد 

شده اند.
 وی بیان کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری 
دریافت  نفر،متقاضی   774 و  هزار  هشت  تعداد 
مجوز مشاغل خانگی بوده اند که تعداد ۶ هزار 
اخذ مجوز مذکور  به  تاکنون موفق  نفر  و ۸۹2 

شده اند. 
تطبیقی  و  آماری  بررسی  واعظی   گفته  به 
های  سال  طی  استان  صادره  های  مجوز 
قابل  و  نسبی  رشد  از  ۱400و۱40۱حکایت 
قبول در صدور مجوز مشاغل خانگی دارد وآمار 
در  وافزایشی صدور مجوز  موجود رشد مطلوب 
استان  سایر  به  نسبت  سال  نخست  ماهه  چهار 

های کشور را نشان می دهد.
واعظی ابراز داشت: براساس سیاست های ابالغی 
دولت و تاکیدات مقام عالی وزارت در خصوص 

در  تسهیل  و  اداری  پیچیده  بروکراسی  حذف 
فرآیند صدور مجوزها خوشبختانه روند افزایشی 
غیرضروری  موانع  حذف  از  حاکی  مجوز  صدور 
می  ها  مجوز  صدور  در  تسهیل  قانون  واجرای 
بیشترین مجوز مشاغل  اساس  برهمین  و  باشد 
خانگی به ترتیب مربوط به استان های کهگیلویه 
وبویراحمد ، خوزستان ،فارس وخراسان رضوی  

می باشد.
کهگیلویه  اجتماعی  ورفاه  کار  تعاون،  مدیرکل 
تعداد  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  بویراحمد  و 
دریافت  به  قادر  آنی  بصورت  شغلی  4۸۸رشته 
تاییدیه هستند و تنها مجوز 2۸رشته دیگر در 

مدت زمان سه روز صادر خواهد شد.
و  ۱400تعدادیکهزار  درسال  کرد:  تصریح  وی 
ریال  میلیارد  از 272  بیش  ارزش  به  2۶۳طرح 

به بانک های عامل معرفی شدند که از این تعداد 
میلیون   ۹20 ۱۹۳میلیارد  مبلغ  به  ۸۳۱طرح 
ریال موفق به دریافت تسهیالت مشاغل خانگی 

شده اند.
سال  ماه  فروردین  ابتدای  از  داد:  ادامه  واعظی 
مبلغ  با  ۸2۸طرح  تعداد  نیز  تاکنون  جاری 
دریافت  جهت  ریال  ۳00میلیون  2۱۹میلیارد 
معرفی  استان  عامل  های  بانک  به  تسهیالت 
مبلغ ۱7۱میلیارد  با  تعداد ۶۹۵طرح  شدند که 
و 700میلیون ریال تسهیالت دریافت کرده اند .

وی گفت: امید است با رصد کمیته های نظارت 
وپرداخت تسهیالت شاهد کاهش نرخ بیکاری و 

رشد وتوسعه اشتغال دراستان باشیم.

کهگیلویه و بویراحمد در صدور 
مجوز مشاغل خانگی برتر شد
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متولد فروردین : 
حواستان جمع باشد که موقعیتی را ایجاد نکنید که رئیس یا یکی از 
مدیران شما از دستتان عصبانی بشوند. اگر کسی جلوی پیشرفت شما 
را بگیرد و چوب الی چرخ شما بگذارد شما عصبانی می شوید. اکنون 
درعوض  باشد،  بی نتیجه  کاماًل  است  ممکن  دادن  نشان  سرسختی 
باید عملکردهای خود را برای دیگران شفاف ساخته و تا جایی که 

شرایطتتان اجازه می دهد سعی و تالش مضاعف داشته باشید.
متولد اردیبهشت :

 خوشبختانه، ایده پیک نیک رفتن با خانواده و یا ناهار خوردن با آنها 
به نظر می رسد که برای شما بسیار مفید باشد. شما قصد دارید موقتاً 
مشکالت مربوط به کار و همکاران خود را فراموش کنید. و اکنون 
بیشتر از هر چیز نیاز دارید که بر احساسات و نیازهای شخصی خود 
متمرکز شوید. فراموش نکنید که شما زمان کافی برای رسیدن به 
کارهایتان را دارید، بنابراین می توانید زمانی را هم به خود فرجه داده 

و استراحت کنید.
متولد خرداد :

 ممکن است شما دوست داشته باشید که رویه خود را تغییر داده 
به  نسبت  دیگران  می رسد  نظر  به  اما  ببرید،  لذت  زندگی تان  از  و 
که  کنید  باید سعی  اگرچه شما  دارند.  ذهن  در  دیگری  تصور  شما 
با توجه به برنامه هایتان پیش بروید، اما اگر به نقطه ای رسیدید که 
راه  خود  به  نگرانی  می کردید  روی  پیش  اینجا  تا  نباید  کردید  فکر 
ندهید. فقط چند نفس عمیق کشیده و مرزهایی را که برای خودتان 
تعیین کرده اید را به دیگران نیز بگویید تا از راهی که شما برگزیده اید 

متعجب نشوند.
متولد تیر : 

زمانی که امروز برای شما تبدیل به روز سختی می شود، ماهی های 
نامشخص  واکنش  این  کرد.  خواهند  کار  سخت تر  فقط  شما  نشانه 
شغل  درمورد  رویاپردازی  برای  شما  تمایل  نتیجه  است  ممکن 
ایده آلتان باشد، اما آشفته کردن خود با وظایف بیشمار می تواند به 

ذهنتان کمک کند که خودش را با چیزهای دیگری مجهز کند. 
متولد مرداد : 

برنامه های شما مثل فکرتان پرمشغله هستند، اما خصوصیات شما به 
گونه ای است که از مدیریت زمانی نادرست بیشتر از کنسل شدن قرار 
مالقاتها ناراحت می شوید. شما اکنون فراموشکار شده اید؛ البته فقط 
دست و بالتان تنگ تر شده است. اگرچه شما می توانید پتانسیل های 
بهره  آنها  از  نمی توانید  اما  ببینید،  را  است  اطرافتان  در  که  فراوانی 

بگیرید. 
متولد شهریور :

 با وجود اینکه شما می دانید امروزه پیروی کردن از قوانین اهمیت 
انجام  خودتان  منطق  مبنای  بر  را  کارهایتان  شما  اما  دارد،  ویژه ای 
می دهید. حتی اگر این رفتار غیر قانونی شما باعث شود که احساس 

کامل بودن بکنید، توجیه کردن آن کار سختی است. 
متولد مهر :

 برای هر کاری که امروز انجام می دهید باید یک توجیه داشته باشید 
ولی شاید ذهنتان یاری نکرده و نتوانید خیلی منطقی برخورد کنید. 
گرچه انگیزه ی پسندیده ای دارید اما در عمل آن را نشان نمی دهید. 
شما به راحتی می توانید با دلگرمی کامل کاری را انجام بدهید که بعداً 

ممکن است به خاطر آن پشیمان بشوید.
متولد آبان :

 شما دارید چیزی را خلق می کنید و اول راه هستید اما اگر می خواهید 
تغییری ایجاد کنید باید صبور باشید. شاید بخواهید در مورد شروع 
کار جدیدتان با دیگران صحبت کنید اما دالیل درستی نداشته باشید 
. حتی اگر بین آنچه می خواهید انجام دهید و آنچه ناچار به انجام آن 
هستید مانده اید ، انجام هر عمل مثبتی عاقالنه تر از منتظر شانس 

بهتربودن برای بیان خصوصیات فردی شما است.
متولد آذر :

برای  ترازو  به دنبال پیدا کردن یک  به خرید می روید   شاید وقتی 
خود با شید. اما موقتاً چشمتان آن را نبیند. حتی ممکن است خیلی 
طول بکشد تا بفهمید که چه چیزی االن می خواهید. چون این کار 
شما را آسان تر می کند.با این وجود، اگرچیز قشنگی هم بخرید،راضی 

نخواهید بود
متولد دی :

پلوتو  و  ماه  که  چرا  دارند،  زیادی  انتظارات  شما  از  دیگران  امروز   
تورهای  در  انگار  حاال  تا  شما  می کنند.  تحریک  را  شما  احساسات 
جادویی مرموز سیر می کردید، ولی حاال وقت این است که درمورد 

کارهایی که پیش رو دارید تصمیم جدی بگیرید.
متولد بهمن :

همین  به  است،  زندگی شما شده  وارد  ای  تازه  مثبت  نیروی  یک   
کارها  اید.شما  یافته  باز  را  خود  سابق  شادی  سالمتی،  شما  دلیل 
منطق  اساس  بر  و  درست  کامال  می دهید  انجام  که  فعالیت هایی  و 
می باشد، اما فرد یا افرادی با شیطنت ها و بد جنسی هایشان شما را از 
راه درستی که انتخاب کرده اید منحرف می کنند توصیه می کنیم که 

راه خود را تا انتها بدون تغییر ادامه بدهید.
متولد اسفند : حوادث غیر مترقبه اخیراً شما را شوکه کرده است 
و امروز زمان از نو سازمان دهی کردن، استراحت و تجدید قوا کردن 
فرا رسیده است. همان طوری که قلبت را به سوی انرژی مثبت باز 
به  اکنون  دیگران  وکمک  دلگرمی  بر،  لذت  ات  آزادی  از  کنی  می 

یاریت می آیند.

3
فال روز 

با گذشت دو سال و نیم از شیوع کرونا حاال هم 
به  هم  و  است  شده  کامل تر  بیماری  از  شناخت 
ترس  افراد  اکثر  واکسیناسیون،  گسترش  دنبال 
بدانیم  باید  بیماری دارند؛ هرچند که  از  کمتری 
گسترش  جلوی  نمی تواند  تنهایی  به  واکسن 
دیگر  مهم  اصل  و  بگیرد  را  آن  انتقال  و  ویروس 
برای عدم ابتال به بیماری، رعایت اصول بهداشت 

فردی و خود مراقبتی است.
هرچند  کرونا  هفتم  موج  میانه  در  و  روزها  این 
از  خبری  دیگر  قبل  سال  تابستان  برخالف 
ابتالهای باال و مرگ و میر سه رقمی نیست؛ اما 

حتی فوت یک نفر به دلیل این بیماری نیز زیاد 
با رعایت نکات بهداشتی و  است؛ زیرا دیدیم که 
تزریق واکسن می توانیم روزهایی بدون مرگ ناشی 
از کرونا را تجربه کنیم. در عین حال می دانیم که 
هر  و  ننشسته  پا  از  هم  کرونا  هوشمند  ویروس 
چند وقت یکبار با جهشی جدید که بعضا قدرت 
سرایت پذیری باالیی هم دارد می تواند سبب بروز 

موج هایی از بیماری و افزایش مبتالیان شود.
انتشار  از  جلوگیری  برای  خودمراقبتی  اصول 

بیماری کووید۱۹- چیست؟
بنابر اعالم دفتر مدیریت بیماری های واگیر وزارت 

بهداشت:
_ دست ها را به طور مرتب و کامل با آب و صابون 
حاوی  ضدعفونی کننده  محلول های  با  یا  بشویید 

الکل تمیز کنید.
از فردی که سرفه یا عطسه می کند، یا دارای   _

فاصله  متر   2 تا  است حداقل یک  بیماری  عالئم 
بگیرید.

با  نزنید.  دست  بینی تان  و  دهان  چشم ها،  به   _
با دست های آلوده،  لمس چشم ها، دهان و بینی 
ویروس به آنها منتقل شده، از طریق این نواحی 
به بدن شما وارد می شود و می تواند شما را بیمار 

کند.
اطرافیانتان  هم  و  شما  هم  که  شوید  مطمئن   _
بهداشت  می کنید.  رعایت  را  تنفسی  بهداشت 
تنفسی به معنای پوشاندن دهان و بینی با آرنج 
عطسه  هنگام  در  کاغذی  دستمال  یا  شده  خم 
عطسه،  و  سرفه  از  بعد  بالفاصله  است.  سرفه  و 
دور  صحیح  طور  به  را  خود  کاغذی  دستمال 

بیاندازید.
_ اگر احساس بیماری می کنید در خانه بمانید و 
سعی کنید تا حد امکان در اجتماعات و جلسات و 

اماکن عمومی نروید.
_ اگر تب دارید، سرفه می کنید و به سختی نفس 

می کشید، سریعا به پزشک مراجعه کنید.
_ به توصیه های مسئولین بهداشت عمل کنید.

_ در صورت امکان از سفر به مناطقی که آلودگی 
اگر  به خصوص  کنید؛  خودداری  است  باال  آن 
سالمند هستید یا دیابت، ناراحتی قلبی یا کلیوی 

یا بیماری های زمینه ای مزمن دارید.
_  در صورت بیماری، در هنگام ماندن در منزل 

فاصله خود با دیگران را رعایت کنید.
_ اگر بیمار هستید و خارج از خانه کار ضروری 
خرید  است  نیاز  موادغذایی  تأمین  برای  و  دارید 
بروید یا قرار است فرد دیگری اقالم مورد نیازتان 
بیمار  را  دیگران  تا  بزنید  بیاورد، حتما ماسک  را 

نکنید.

يادکرد

پدر اولين شهيد مدافع حرم اهل سنت به فرزندش پيوست

 مردي كه افتخار سرزمين نيم روز است
   احمد محمدتبريزي

در بحبوحه جنگ س�وريه و مبارزه براي 
دف�اع از حرم مطه�ر اهل بي�ت )ع( خبر 
ش�هادت عمر مالزه�ي از ش�هداي اهل 
س�نت بازتاب گس�ترده اي در رسانه هاي 
داخل�ي و عرب�ي پي�دا ک�رد. ت�ا پيش از 
ش�هادت مالزهي رس�انه هاي نزديك به 
وهابيون سعودي س�عي مي کردند جنگ 
سوريه را جنگ ميان ش�يعيان و سني ها 
نشان دهند ولي ش�هادت اين جوان اهل 
س�نت وجهه ديگري از آنچه در س�وريه 
مي گ�ذرد را پي�ش چش�م م�ردم جهان 
گذاشت. ش�هادت عمر مالزهي نشان داد 
جنگ در سوريه، تنها جنگ شيعه و سني 
نيس�ت بلكه نبرد براي دف�اع از حقانيت 
اسالم و مسلمانان است و تفاوتي نمي کند 
اين مس�لمانان س�ني يا ش�يعه باش�ند. 
به گزارش »جوان« پس از انتشار خبر شهادت 
مالزهي در سوم آذر ماه سال ۹۴ پدر شهيد در 
گفت وگوهاي مختلفي كه با رسانه ها داشت 
خيلي محكم بر مواضع اعتقادي اش ايستاد 
و شهادت پس��رش را يك افتخار بزرگ براي 
خود و خانواده اش دانست. اسماعيل مالزهي 
خيل��ي زود در گفت وگوهاي��ش راه را براي 
فتنه و اختالف افكني دش��منان كشور بست 
و گفت: ش��ايد براي بعضي ها سؤال باشد كه 
مثاًل ما چون سني هستيم بايد جذب طرف 
مقابل شويم اما هر انسان عاقلي مي فهمد آنها 
دروغگو هستند و چه كسي راست مي گويد؛ 

مانند جنگ ايران و عراق .براي دشمن فرق 
نمي كند بمب��ي كه مي اندازد روي س��ر چه 
كسي، با چه دين و تفكري مي ريزد. دشمن 
سعي دارد در قضيه س��وريه اينگونه القا كند 
كه جنگ بين شيعه و س��ني است در حالي 
كه هر دوي ما مسلمان و با هم برادريم، همه 
مي گوييم ال ال��ه اال اهلل. وقت��ي مي بينيم در 
سوريه برادران ما كش��ته مي شوند آن هم با 
بدترين وضع انس��ان نمي تواند تحمل كند و 
عمر هم احساس مس��ئوليت كرد و خواست 

دينش را ادا كند. 
حرف هاي اميدواركنن��ده و الهام بخش پدر 
شهيد مالزهي جبهه تازه اي در شرق كشور 
گش��ود. اس��ماعيل مالزهي در روز تشييع 
فرزندش با دلي قرص و اراده اي محكم بيان 
كرد: راضي هس��تم به رضاي خدا. ش��هادت 
دس��ت خداوند اس��ت. خداوند از نيت هاي 
انسان ها آگاه است. خوشحالم كه حاال من هم 
پدر شهيد هستم. مسلمان ها با هم برادرند. 
شيعه و سني برادرند و هر دو مورد ظلم داعش 
هستند. كس��ي كه نظري خالف اين داشته 
باش��د، باعث تفرقه مي ش��ود. من به فرزندم 
عمر تبريك مي گويم ك��ه مردانه جنگيده و 
به شهادت رسيده اس��ت. جوانان نيكشهر را 

به جهاد تش��ويق مي كنم تا بروند در سوريه 
بجنگند و از خون مسلمانان دفاع كنند. 

پس از ش��هادت عمر، جوانان ديگري براي 
حق خواهي و دفاع از حريم اسالم پا به جبهه 
مقاومت گذاش��تند و با شهادتش��ان اجازه 
دس��ت درازي را  به تروريست هاي تكفيري 
و وهابي ندادند. رهب��ر معظم در ديداري كه 
با پدر شهيد مالزهي داشتند، روحيه ايشان 
را چنين توصي��ف كردن��د: »خانواده هايي 
از ش��هداي مدافع حرم پيش من آمدند كه 
در بينشان چند خانواده س��ّني بودند. خب، 
اين برادر اهل س��ّنت كه ب��راي دفاع از حرم 
حضرت زينب يا حرم اميرالمؤمنين يا حرم 
سيدالّشهدا جوان خودش را گسيل مي كند 
به جبهه، بعد هم كه پيش ما مي آيد، به جاي 
اظهار تأّسف، به جاي اظهار غم و اندوه يا گله 
و شكايت، ابراز افتخار مي كند كه پسر من در 

اين راه شهيد شده است«.
حال پ��س از گذش��ت بيش از يك س��ال از 
شهادت عمر مالزهي، پدر اين شهيد بزرگوار 
در بيمارس��تاني در زاهدان دار فاني را وداع 
گفت تا يك��ي از چهره هاي مان��دگار جبهه 
مقاومت به فرزند شهيدش بپيوندد. اسماعيل 
مالزهي در طول مدتي كه از شهادت پسرش 
مي گذشت، به خوبي از رسالت بزرگي كه بر 
دوش��ش بود برآمد و با صب��ر و تكيه بر خدا 
و اهل بيت)ع( نام��ي نيك از خ��ود بر جاي 
گذاش��ت. پدر ش��هيد با س��عه صدر، صبر و 
اس��تقامت، فرزندش و كار بزرگي كه انجام 

داده بود را به بقيه م��ردم معرفي كرد تا افراد 
زيادي از سراسر كشور با شهيد عمر مالزهي 
آشنا ش��وند. مس��لمانان اهل س��نت در غم 
بزرگمردي نشسته اند كه همواره مأمن غم ها 
و ناراحتي هايش��ان بود و در يك سال اخير 
به همه ش��ان قوت قلب مي داد. قدرت ايمان 
پدر ش��هيد مالزهي از او مردي بزرگ و يك 
الگو س��اخته بود. مردم سيس��تان امروز در 
كنار شهيدان جنگ تحميلي و مدافع حرم، 
قهرماناني مثل اسماعيل مالزهي را دارند و به 

آنها افتخار مي كنند. 

   صغري خيل فرهنگ 
اولين نكت�ه اي که در زندگي ش�هيد مدافع 
حرم حسين معز غالمي جلب توجه مي کند، 
اين نكته اس�ت ک�ه او مداح اه�ل بيت بود. 
در بخش هاي�ي از مداحي ه�اي اين ش�هيد 
ک�ه از طرف يك�ي از دوس�تانش به دس�تم 
رس�يد حرف هايي اس�ت از جنس ناله يكي 
از جاماندگان قافله شهدا: نمي دونم تا به کي 
بايد آقا بمونم/ رفيقام شهيد بشند، ولي من 
جا بمونم. . . شهيد حسين معز غالمي آنقدر 
در خانه ارباب بي کف�ن را عاجزانه کوفت، تا 
اينكه قرعه ش�هادت به نام�ش افتاد و گوي 
س�بقت را از پدر جانبازش رب�ود. علي اکبر 
مع�ز غالمي اين م�داح اهل بي�ت عصمت و 
طه�ارت، عاقبت جان�ش را نيز ب�راي حفظ 
حريم اهل بيت داد. گفت و گوي ما با علي اکبر 
معز غالم�ي پدر ش�هيد را پي�ش رو داريد. 

      
به عنوان يك پدر چ�ه توصيفي براي 
خصوصي�ات اخالق�ي ش�هيد داريد؟ 
قبلش اگر مي شود کمي از خانواده تان 

بگوييد. چند فرزند داريد؟
من س��ه فرزند دارم، دو دختر و يك پسر كه در 
راه خدا هديه اش كردم. حسين در 6 فروردين 
ماه سال 1373 در پايگاه پنجم شكاري اميديه 
اهواز به دنيا آمد. اگر بخواهم خصوصيات حسين 
را در چند جمله خالصه كنم بايد بگويم ايشان 
تقريباً جزو جوانان اس��تثنائي بود. هم از لحاظ 
رفتار هم از لحاظ ك��ردار و گفتار. رفتار و كردار 
حسين در منزل هم نمونه و خاص بود. ايشان 
ارتباط صميمان��ه اي با خواهرهايش داش��ت. 
احترام زيادي به ما مي گذاشت. شايد در ميان 
نسل امروزي كم باشند كساني كه از سر ارادت 
پاي پدر و مادر را ببوسند اما حسين از آن دست 
جواناني بود كه با افتخار اين كار را بارها و بارها 
انجام مي داد و مي گفت من براي ثوابش اين كار 
را مي كنم. وقتي اهل خانه كاري را به حس��ين 
مي سپرد به هر ترتيبي بود آن را به خوبي انجام 
م��ي داد و هيچگاه از زير بار مس��ئوليت ش��انه 
خالي نمي كرد. ش��ايد يكي از مش��خص ترين 
ويژگي هاي اخالقي حس��ين خواندن نماز اول 
وقت بود. اصرار زيادي هم داشت كه اين فريضه 
الهي در مس��جد برگزار ش��ود. اعتقاد داش��ت 
حضور جوانان در مساجد بايد بيش از هميشه 
باشد. هر شب جمعه به آستان شاه عبدالعظيم 
حسني مي رفت. هر ماه يك بار زيارت حضرت 
معصومه را در برنامه خود داشت. در مراسم هاي 
مذهبي بسيار شركت مي كرد و مداح قابلي هم 
بود. حسين به خواندن و حفظ قرآن كريم بسيار 
اهتمام داشت. حسين آيات قرآني را در زندگي 
خود به كار مي بست و اصرار به انجام دستورات 
قرآني داشت. به نظر من قرآن و عمل به فرامين 
الهي بود كه حسين را به اين مرحله از تكامل و 
عاقبت بخيري رساند و شهادت را نصيبش كرد. 
پس��رم جواني مؤمن بود كه به مسئله حجاب 
بسيار اهميت مي داد. از همان دوران طفوليت 
زماني كه پس��ربچه اي بيش نب��ود وقتي يك 
نامحرم به خانه مي آمد به خواهرانش مي گفت 
حتماً جوراب بپوش��يد نامحرم ب��ه خانه آمده 
است. اما ما همه اينها را به عنوان شوخي تلقي 
مي كرديم. پسرم به حالل و حرام و رزقي كه به 
خانه مي امد اهميت م��ي داد. يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي حس��ينم امر به مع��روف و نهي از 

منكر بود. 
نظر حس�ين آقا در خصوص باب جهاد 
و شهادتي که در دفاع از حرم باز شده، 

چه بود؟
حسين مي گفت دعا كنيد با من محشور شويد. 
اما ما با خنده از حرفش مي گذش��تيم اما امروز 
كه به آن حرف ها فكر مي كني��م مي بينيم آن 
شوخي هاي حسين بي حكمت نبوده است. در 
نهايت گوي سبقت را از ما هم ربود و شهيد شد. 
آن هم يك شهيد مدافع حرم. واقعاً ما بايد دعا 

كنيم با او محشور شويم. 
ميان هم صحبتي با دوس�تان ش�هيد، 
حس�ين آقا را بيش�تر از هر چيزي به 
عنوان يك جوان هيئتي شناخته ايم. 

نظر شما در اين باره چيست؟
بله؛ ايشان يك جوان مداح و هيئتي بود. جاذبه 
خوبي هم داش��ت و بس��ياري از جوانان محل 
را به دور خودش جمع كرده ب��ود. جواناني كه 
خانواده هايشان مي گفتند اگر همراهي با حسين 
نبود ش��ايد آنها به بيراهه مي رفتند. حس��ين 
به عنوان يك عنصر فرهنگ��ي فعال، خيلي ها 
را ج��ذب مي ك��رد. فعاليتش در مس��جد قمر 
بني هاش��م متمركز بود. هر جواني با ايش��ان 
برخورد مي كرد جذب مي شد. با جمعي از همين 
جوانان حلقه هاي صالحين را تشكيل داده بود. 
با جمعي از دوستان و هم محله اي ها هيئتي به 
نام منتظران مهدي )عج( تشكيل داد و هيئت 
موفقي بود. من چند جلس��ه اي رفتم و حال و 
هواي خالصانه بچه ها واقعاً ديدني بود. حسين 
در اندك فرصتي كه به دست مي آورد به خانواده 

شهداي مدافع حرم سركشي مي كرد. 
خود شما هم در جبهه حضور داشتيد؟

من از ابتداي جنگ تحميلي به جبهه رفتم. از 
همان ابتدا همراه با شهيد چمران در جنگ هاي 
نامنظم شركت داش��تم. البته من نظامي بودم 
و تخصصم تعمي��ر هواپيماهاي ش��كاري بود 
اما با ش��روع جنگ داوطلبان��ه از طريق گروه 
ضربت پاي��گاه ش��كاري، گروهي را تش��كيل 
داديم و در عمليات ها ش��ركت كرديم. آخرين 
عملياتي كه ش��ركت كرديم، عمليات مرصاد 

بود. عمليات لش��كر اس��الم در مقابل نفاق كه 
با كمك ص��دام و بعث عراق تجهيز ش��ده و در 
اسالم آباد جنايات زيادي انجام دادند و در نهايت 
با دالوري رزمندگان اسالم در چهار زبر زمينگير 
شدند. من در مدت حضورم در جبهه هاي نبرد 
شيميايي شدم. در مرحله اي از عمليات مجبور 
ش��دم ماس��ك خود را به صورت يك بسيجي 
بزنم و ايش��ان را ت��ا مس��يري روي دوش خود 
حمل كنم. هر از گاهي كه اي��ن ياد گاري هاي 
مانده در جانم خودنمايي مي كن��د ياد آن روز 
پرخاطره برايم زنده مي شود اما هيچ گاه به دنبال 
مدرك جانبازي نرفتم. در دفاع مقدس يكي از 

برادرهايم نيز به شهادت رسيد. 
رابطه حسين با عموي شهيدش چطور 
بود؟ پاي خاطرات دوران جنگ شما هم 

مي نشست؟
من و حسين قبل از اينكه پدر و پسر باشيم رفيق 
بوديم. خيلي وقت ها با شوخي و كشتي گرفتن از 
خجالت هم در مي آمديم. حسين گذشته من را 
خوب مي شناخت. ما شش برادر بوديم. هر شش 
برادر ه��م در دوران دفاع مقدس در جبهه هاي 
نبرد حضور داش��تيم. از مي��ان برادر هايم حاج 
محمدحس��ين به شهادت رس��يد. من رفاقت 

زيادي با حاج محمدحس��ين داش��تم، الفتي 
عجيب بين م��ا بود. تا مدت ها بعد از ش��هادت 
ايش��ان نااميد بودم به طوري كه فكر مي كردم 
ديگر به زندگي عادي ام بازنخواهم گشت. كمي 
بعد از ش��هادت برادرم حس��ين به دنيا آمد. با 
آمدن حس��ين گويي جاي خالي برادر شهيدم 
پر شد. از همين رو عالقه زيادي به حسين پيدا 
كردم و رفيق هم شديم. بعد ها كه حسين بزرگ 
شد برايش از عموي ش��هيدش تعريف كردم، 
از سجاياي اخالقي ايش��ان بسيار گفتم. ايشان 
عمويش را ب��ه خوبي مي ش��ناخت. يك روز به 
من گفت كه مي خواهم مثل داداش ش��هيدت 
باش��م و جاي خالي او را برايت پر كنم. اين ايام 
گذشت تا يك سال پيش، از من پرسيد بابا من 
مثل داداشت ش��ده ام؟من هم به شوخي گفتم 
نه، هنوز خيلي مانده است. اما حسين در نهايت 
مثل داداش شهيدم شد همانطور كه قولش را 

داده بود. 
يادي کنيم از برادر ش�هيدتان محمد 

حسين معز غالمي. 
ب��رادرم متولد 1337ب��ود. در زم��ان خودش 
يك عنصر فعال فرهنگي محس��وب مي شد. از 
فعاالن دوران انقالب بود و مورد تعقيب ساواك. 
س��خنراني ها و تدريس هاي��ش همچن��ان در 
اذهان نوجوانان و جوانان آن دوران باقي مانده 
اس��ت. برادرم از نيرو هاي جهاد سازندگي بود. 
س��ال 1363در جاده سردشت –بانه در كمين 
منافقين گرفتار مي ش��وند و هم��راه 11 نفر از 
مسافران ميني بوس به شهادت مي رسند، باقي 
مسافران هم به اس��ارت گروهك هاي معارض 
كردستان در مي آيند. برادرم 27سال داشت و 
متأهل بود. از ايشان دو فرزند يك سال و نيم به 
نام مهدي و شاهد كه هشت ماه بعد از شهادت 

پدرش به دنيا آمد، به يادگار مانده است. 
پسر شهيدتان کي وارد سپاه شد؟

زماني كه حس��ين دوران پيش دانش��گاهي را 
س��پري مي كرد باره��ا و بارها به م��ا گفت كه 
مي خواهد وارد سپاه شود و در اين نهاد مقدس 
خدمت كند. از آنجايي كه عمو ها و دايي ايشان 
سپاهي بودند مكرراً به حسين مي گفتند كه شما 
بايد با تحصيالت باال وارد سپاه شويد تا بتوانيد 
خدمات بهتر و شايسته تري انجام دهيد. بعد از 
اعالم نتايج كنكور، حسين در رشته تكنسيني 
اتاق عمل پذيرفته شد اما تمايلي به اين رشته 
نداشت. مي گفت اگر دكتراي خودم را هم بگيرم 
باز هم به سپاه خواهم رفت. در نهايت در دانشگاه 

امام حسين)ع( پذيرفته شد. 
ش�هيد چه زماني راهي ميدان نبرد در 

جبهه مقاومت اسالمي شد؟
حس��ين از همان ابتداي مباح��ث موجود در 
منطقه تمايل به حضور داش��ت ام��ا با توجه به 
اينكه هنوز دوره هاي مورد نظر را سپري نكرده 

و آموزش هاي الزم را نديده بود تا سال 13۹۴ 
منتظر زمان موعود مان��د. در نهايت18 آذر ماه 
سال 13۹۴ براي اولين بار به منطقه اعزام شد. 
رفت و آمد هاي حسين به منطقه ادامه داشت تا 

اينكه درسومين اعزامش به شهادت رسيد. 
بعد از اع�زام ب�ه منطقه با ه�م تماس 

داشتيد؟
 حسين هميشه در تالش بود تا اوضاع منطقه 
را خيلي آرام برايمان جلوه ده��د و به مادرش 
مي گفت مادر ج��ان حتي يك تي��ر هم از بغل 
گوش��مان رد نمي ش��ود. مادرش هم مي گفت 
خب اگر اينطور است ش��ما براي چه مي رويد 
مي گفت: ما براي مباحث آموزش��ي مي رويم. 
البته مادرش به اين اوضاع عادت داش��ت. من 
1۹روز بع��د از ازدواج يعني زماني كه ازدواج ما 
پا گرفته بود ايش��ان را تنها گذاشته و به جبهه 
رفتم. اگر بگوييم از مسيري كه حسين انتخاب 
كرده بود دلواپس نبوديم، غلو كرده ايم. حسين 
عزيزكرده م��ا بود. بهترين موقعي��ت را برايش 
فراهم كرده بوديم. خوب ياد دارم برايش ماشين 
نو خريديم. گفتم تو سوار شو من ماشين قبلي 
را سوار مي شوم، گفت نه من ناراحت مي شوم. 
وقتي مأموريت بود و با هم تماس داشتيم گفتم 
حس��ين جان منتظريم كه بيايي. ماشين نو را 
گرفته ايم تا تو برگردي و سوار شوي. حسين اما 
نيامد... اينها اهل دنيا و تعلقاتش نيستند. از همه 
چيز اين دنيا دل كنده و راهي مي شوند، گويي 

اين دنيا برايشان بازيچه اي بيش نيست. 
با خبر شهادتش چطور روبه رو شديد؟

وقتي مادرش از حسين بي خبر مي ماند و ابراز 
نگراني مي كرد و مي گفت چ��را يك روز زود تر 
زنگ نمي زني، حسين مي گفت: خيالت تخت 
باش��د مادر جان، يك ربع بعد از ش��هادت من، 
خبر آن را در تلگرام خواهي ديد و عكس من را 
مشاهده خواهي كرد. تا زماني كه خبري نشده 
خيالت از حال و روز من راحت و آسوده باشد كه 
من سالم هستم. دقيقاً پيش بيني حسين درست 
از كار در آمد. ما در همدان مهمان بوديم كه خبر 
شهادت حس��ين در فضاي مجازي پيچيد و ما 
متوجه آسماني ش��دنش شديم. گويي حسين 
سه روز قبل از شهادتش از ناحيه دست مجروح 
مي ش��ود اما كار را ادامه مي ده��د. تير دژخيم 
دشمن به چشم و پهلوي حسين اصابت مي كند. 
حسين در۴ فروردين 13۹6 تنها دو روز مانده 
به سالروز حيات دنيايي اش در حماه به شهادت 

رسيد و حيات اخروي اش را آغاز كرد. 
در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد. 

از مهم ترين شاخصه هاي ايشان عشق به آل اهلل 
بود؛ عشق به ابا عبداهلل و عشق به خانم زينب )س(  
و سه ساله امام حسين )ع(. خط قرمز شهيد واليت 
فقيه بود. حسين مي گفت در بيرون از كشور در 
عراق، س��وريه و لبنان و جاهايي ك��ه ما رفتيم، 
ديديم رهبري عزيز ما را با عنوان امام خامنه اي 

مي شناسند و مورد خطاب قرار مي دهند. 
الزم مي دانم در اينجا به اين مهم اشاره كنم كه 
وقتي حسين حرف ها و حديث هاي مردم را در 
مورد چرايي حضور و اينكه چرا بايد به آنجا نيرو 
اعزام شود مي شنيد بس��يار ناراحت مي شد. از 
اينكه اينگونه فتنه ها در اذهان نيرو هاي جوان 
و پير در جامعه اس��المي به وجود آمده دلخور 
بود. مي گفت برخي فكرشان كوتاه است و تنها 
خودش��ان را مي بينند و بين خود و كشور هاي 
اسالمي مرزبندي كرده اند. حسين معتقد بود 
اسالم يك دين جهاني اس��ت و مرزي ندارد و 
وقتي يك مسلماني در يمن فرياد يا لل مسلمان 

سر مي دهد، بايد به فريادش رسيد. 

گفت  وگوي »جوان« با پدر شهيد مدافع حرم معز غالمي از اولين شهداي سال 96

دعا كرديم با تو محشور شويم
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88498481ارتباط با ما

مي گفت برخي فكرش�ان 
کوتاه است و تنها خودشان 
را مي بينن�د و بي�ن خود و 
کشور هاي اسالمي مرزبندي 
کرده اند. حسين معتقد بود 
اسالم يك دين جهاني است 
و مرزي ن�داردو وقتي يك 
مس�لماني در يمن فرياد يا 
لل مسلمان س�ر مي دهد، 
باي�د ب�ه فريادش رس�يد. 

و  اميدوارکنن�ده  حرف ه�اي 
الهام بخ�ش پ�در ش�هيد مالزهي 
جبه�ه ت�ازه اي در ش�رق کش�ور 
گش�ود. اس�ماعيل مالزه�ي در 
روز تش�ييع فرزن�دش ب�ا دل�ي 
قرص و اراده اي محك�م بيان کرد: 
راض�ي هس�تم ب�ه رض�اي خدا. 
ش�هادت دس�ت خداون�د اس�ت
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 13- ش��انه نس��اجي – آلت نوازندگی ويولون – جهان پهلوان – بز كوهي  1۴- پرنده بزرگ دريايي – حلزون 

گيالني ها  15- شريك – از شهرهاي فرانسه – تنبيه بدني

از راست به چپ
 1- پايتخت فرهنگي پاكس��تان – ش��اعر ايتاليايي صاحب »كمدي الهي« - متضاد هيچ  2- همنش��يني 
ومعاشرت – ريخت و شكل  3- ورزش مادر – نوعي رنگ خودرو – بالش – متكبر  ۴- شيپور بزرگ – دمل و 
 جوش هاي ريز بدن – مهاجم كلمبيايي رئال مادريد  5- چرخ فوالدي تانك – معبد يهود – كتاب حضرت موسي  
 6- پهلوانان – تابستان آذري – همواره  7- دين برتر – بررس��ي و تفتيش – سيالب  8- عدد يك رقمي 
– هفتمين معصوم – چاپار – كتف  ۹- پسوند صفت ساز – سور ازدواج – گياه روغني  10- ارث – كشوري 
 قديمي در بين  النهرين – مسگر  11- بندري در بلغارستان – از شهرهاي آذري نشين – كاپيتان تيم چلسي 
 12- وس��يله اي در نجاري – پايه و رتبه اداري – كار سرسري  13- وحش��ي – جهان باقي – سودا پيشه – 
صريح  1۴- نماهنگ – جراح انگليسي كه اولين بار پيوند كليه را انجام داد  15- شيريني كرمانشاه – ايست 
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حل جدول 3140

وزارت اطالعات اعالم کرد

بازداشت اعضای هسته ی مرکزی
 حزب جاسوس بهاییت

وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد: سربازان گمنام امام 
زمان )عج(، اعضای هسته ی مرکزی حزب جاسوس بهاییت را 

بازداشت کردند.
امام  گمنام  سربازان  است:  آمده  اطالعات  وزارت  اطالعیه  در 
زمان )عج( شماری از اعضای هسته ی مرکزی حزب جاسوس 
بهاییت را بازداشت کردند. متهمین بازداشت شده مستقیماً با 
فلسطین  در  مستقر  بیت العدل  به  موسوم  صهیونیستی  کانون 
اشغالی در ارتباِط تشکیالتی بودند. یافته های مستند اطالعاتی 
حکایت دارند که کانون پیش گفته، سال گذشته راهبرد احیای 
عنوان  تحت  را  ایران  در  بهاییت  ضاله ی  فرقه ی  تشکیالت 
»خط تبلیغ تهاجمی« و مأموریت ویژه ی جمع آوری هدفمند 
اطالعاتی به شبکه ی بازداشت شده ابالغ نموده بود. همچنین 
ساخته ی  استعمار  آموزه های  گسترده ی  تبلیغ  مأموریت های 
و  مختلف  سطوح  در  آموزشی  محیط های  در  نفوذ  و  بهاییت 
کرده  محّول  را  کشور  سراسر  مهدکودك های  خاص  به طور 
بودند. عالوه بر آن اعضای هسته ی بازداشت شده، مالقات های 
از  خارج  در  صهیونیستی  حزب  مرکزیت  کادر  با  متعددی 
پیرامون مأموریت های  نوبه ای  کشور داشته و گزارِش عملکرد 
پیش گفته به ویژه ترویج سازمان یافته ی بی حجابی در ایران را به 

مرکز توطئه ی مستقر در فلسطین اشغالی ارائه می داد.
وزارت اطالعات اعالم می نماید که فارغ از سناریوهای تبلیغاتی 
و جنگ روانی بلندگوهای غربی صهیونیستی، با عزم و اراده ی 
جدی به وظیفه ی خود در قبال عوامل جاسوسی و هجمه به 
دین و فرهنگ و هویت ایرانی – اسالمی کشور و مزدوران رژیم 

اشغالگر قدس عمل کرده و خواهد کرد. ان شاءاهلل.

سرهنگ گودرزی خبر داد

دستگیری یکی از شاخ های اینستاگرام
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی 
تبلیغ  خصوص  در  اینستاگرامی  مطرح  فرد  یک  دستگیری  و 

سایت های شرط بندی در فضای مجازی خبر داد.
پایتخت  فتای  پلیس  رئیس  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال دریافت گزارشاتی 
مبنی بر دعوت کاربران به سایت های قمار و شرط بندی توسط 
یک فعال اینستاگرامی با بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده 
پیگیری  مجازی،  فضای  در  هنجارشکنانه  اقدام  این  بازتاب  و 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی 
کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را 
آغاز کردند و متوجه شدند این شخص مجازی که بیش از یک 
کاربران فضای مجازی  از  برخی  دارد  دنبال کننده  نفر  میلیون 
را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت های شرط بندی 

هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می کند.
وی افزود: افسران سایبری پلیس فتای پایتخت پس از تحلیل 
مستندات جمع آوری شده و بررسی های اطالعاتی و تخصصی 
و پس از تشریفات قضائی فرد مذکور را دستگیر و به پلیس فتا 

منتقل کردند.
پلیس  به  انتقال  از  داشت: مجرم پس  بیان  سرهنگ گودرزی 
مشاهده  از  پس  اما  کرد،  رد  را  مجرمانه ای  اقدام  هرگونه  فتا 
ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی 

انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شیوه و شگرد در این اقدام 
مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده هایی 
فریبنده نظیر دریافت سودهای کالن به مخاطبان، لینک های 
اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت زنی، پیش بینی و … در 
به جذب  و سعی  قمار طراحی کرده  و  سایت های شرط بندی 

افراد ناآگاه می کنند.
کرد:  توصیه  شهروندان  به  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  رئیس 
به  داریم  انتظار  جوان  و  نوجوان  قشر  خصوص  به  کاربران  از 
تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و 

از فعالیت در چنین سایت هایی خود داری کنند.

خبر

جدول 3141

برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در 
کشورمان آغاز شده است، اما باتوجه به شرایط 
حفظ  موج،  هفتمین  در  کرونا  گیری  اوج 
بر  و  است  ضروری  حسینی  عزاداران  سالمت 
پروتکل های  بر آن است که  تاکید  اساس  این 
برگزاری  برنامه ریزی  بهداشتی ضدکرونایی در 
مراسم ها، زمان و مکان برگزاری عزاداری ها و 

همچنین توزیع نذورات رعایت شود.
بهداشت  مهندسی  مدیریت  دستورالعمل  در 
عبداهلل  ابا  حضرت  سوگواری  ایام  در  محیط 
)علیه السالم( که از سوی مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت منتشر شده، تاکید شده 
و  محرم  ایام  در  عزاداری  مراسم  برگزاری  که 
صفر در کشورمان و اهمیت سالمت عزاداران، 
ویژه   به  و پیشگیری  نیازمند مدیریت کنترلی 
و  حفظ  راستای  در  محیطی  عوامل  کنترل 
ارتقای سالمت عزاداران با برنامه ریزی منسجم 
بیماری کووید ۱۹،  اولویت کنترل  با  و مدون 
است. در عین حال هم توسعه واکسیناسیون و 
بهره مندی از طرح هوشمند محدودیت ها باید 

مورد توجه قرار گیرد.
در این دستورالعمل همچنین به توزیع نذورات 
و  اشاره  نیز  بهداشتی  موازین  رعایت  لزوم  و 
تاکید شده که عدم رعایت موازین بهداشتی در 
توزیع نذورات به صورت پخت غذا، در مراسم 
موکب  و  ها  هیئت  و  تکایا  مساجد،  عزاداری، 
ها می تواند احتمال بروز بیماری های مرتبط 
با آب و غذا به ویژه بیماری های عفونی روده 
برد. همچنین عدم رعایت بهداشت  باال  را  ای 
فردی و محیطی می تواند بیماری های مرتبط 
با محیط از جمله بیماری های تنفسی به ویژه 
کووید ۱۹، آبله میمومی و CCHF و التور را 

افزایش دهد.
وکار  محیط  سالمت  مرکز  دستورالعمل  در 
زمان  در  که  شده  عنوان  بهداشت  وزارت 
باید  محرم  عزاداری  های  مراسم  برگزاری 
بازرسی بهداشتی از منابع تأمین و مخازن آب،  
بازرسی بهداشتی از مدیریت پسماند مساجد، 
عزاداری  برگزاری  محل های  و  حسینیه ها 
گذاری  فاصله  و  فردی  بهداشت  اولویت  با 
و  مراکز  کلیه  از  بهداشتی  بازرسی  اجتماعی، 
اولویت  با  حساس  روستایی  و  شهری  اماکن 
بهداشت فردی از جمله کنترل واکسیناسیون، 
ماسک  از  استفاده  و  اجتماعی  گذاری  فاصله 
از  بهداشتی  بازرسی    ،۱۹ کووید  کنترل  در 
های  مکان  تهویه  جمله  از  عمومی  تاسیسات 
های  محل  بهداشتی  های  سرویس  بسته، 
برگزاری عزاداری شامل حسینیه ها، امامزاده ها 
هیئت ها،  و  موکب ها  و  دیگر  متبرکه  اماکن  و 
توزیع  شبکه های  از  مستمر  بازرسی  کنترل 
پخت  امر  بر  مستمر  نظارت  آشامیدنی،  آب 
ایام،  این  در  نذورات  و  غذا  مناسب  توزیع  و 
سنجش مستمر عوامل محیطی و موادغذایی با 
دستگاه های سنجش پرتابل و کنترل و بازرسی 
و ساماندهی دستفروشان موادغذایی در مبادی 
انجام  راهی  بین  و  شهرها  خروجی  و  ورودی 

شود.
تاکید کرده که  دستورالعمل مذکور همچنین 
در  محیط  بهداشت  حفظ  اهمیت  به  توجه  با 
الزم  سوگواری،  مراسم  برگزاری  محل های 
متولیان  و  امنا  هیات  توجیه  به  نسبت  است 
امر و مداحان مبنی بر رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی،  مواد  اقالم  کردن  فراهم  و  ضمیمه 
ضدعفونی، نصب پالکاردهای آموزشی،  توجیه 

بیماری  دارای  و  مسن  افراد  حضور  عدم 
از  استفاده  اجتماعی،  فاصله  رعایت  زمینه ای، 
ماسک، مدیریت ساعت و زمان برگزاری و سایر 

موارد، اقدام الزم انجام شود.
رعایت  به  نسبت  نیز  مراسم  برگزاری  مسئول 
کامل ضوابط بهداشتی، زمان برگزاری و رعایت 
الزم  و  بوده  متعهد  پذیرائی  با  مرتبط  نکات 
توجیه  و  رسانی  اطالع  مناسب  به شیوه  است 
و  اماکن  در  مراسم  حال  عین  در  شود.  انجام 
تبلیغات  سازمان  از  مجوز  دارای  فضاهایی 

اسالمی برگزار شود.
ضوابط اجرای مراسم در شهرها

 با توجه به روند بیماری کووید ۱۹
وزارت بهداشت در قالب دستورالعمل مدیریت 
برای  را  ضوابطی  محیط،   بهداشت  مهندسی 
به  توجه  با  شهرها  در  عزاداری  مراسم  اجرای 
که  است  کرده  اعالم  کووید ۱۹  بیماری  روند 

در ادامه می آید: 
بر  ترجیحاً  مراسم  برگزاری  برنامه ریزی   -
اساس طرح جامع مدیریت هوشمند در اماکن 
و  ها، مساجد  تکایا و حسینیه  باز،  و فضاهای 
تجمعات  و  گذاری  فاصله  رعایت  با  ها  هیئت 

حداقلی انجام شود.
- لزوم رعایت کاهش ساعات برگزاری مراسم 

)حداکثر دو ساعت(
در  مشابه  وسایل  و  سنج  طبل،  از  استفاده   -
برگزاری مراسم با اولویت شخصی بودن است، 
از  انجام گندزدایی قبل  با  این صورت  در غیر 
استفاده شخص بعدی منعی ندارد. بدیهی است 
مراسم سینه زنی و زنجیر زنی با رعایت فاصله 
مجاز  تجمعات  در  ماسک  از  استفاده  و  ایمن 

است.
در  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  ضرورت   -

مراسم  عزاداری.
- لزوم استفاده از ماسک به صورت مستمر.

از راهکارهای جایگزین  بینی استفاده  - پیش 
برگزاری  امکان  که  شهرهایی  و  مناطق  در 
هماهنگی  )با  ندارد  وجود  مراسم  حضوری 

کارگروه استانی(.
- اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی مرتبط با 

مراسم و نذورات.
پروتکل های  اجرای  بر  نظارت  تشدید   -
بهداشتی مرتبط با عزاداری در شهرهای دارای 
وضعیت حاد بیماری توسط کمیته های نظارت 

استانی و شهرستانی.
این  یک  تبصره  اساس  بر  حال  عین  در 
به  نسبت  ها  تولیت  مدیریت  دستورالعمل 
برگزاری مراسم در اماکن و فضای باز با رعایت 
های  پروتکل  اجرای  اجتماعی،  گذاری  فاصله 
بهداشتی در چارچوب ضوابط کلی فوق اقدام 
برگزاری  آن  دو  تبصره  اساس  بر  و  کنند.  می 
نماز  مانند گذشته در مساجد بر اساس طرح 

جامع مدیریت هوشمند بالمانع است.
پروتکل های ضدکرونایی برای توزیع نذورات

است:  آمده  همچنین  دستورالعمل  این  در 
توزیع  به  نسبت  جدی  مخاطرات  به  توجه  با 
نذورات به شکل  سال های قبل، الزم است ذیل 
بیماری  فعلی  شرایط  در  الزم  نظارت  و  اقدام 

انجام شود و بر این اساس:
انجام  محل  در  پذیرایی  شود  می  توصیه   -
برگزاری  محل  در  پذیرایی  صورت  در  نشود. 
باز و فضاهای بسته  اولویت در فضای  مراسم، 
دارای تهویه مناسب و استفاده از ظروف یکبار 
مصرف دارای مجوز قانونی در اولویت است که 

ترجیحا استفاده از ظروف یکبار مصرف بر پایه 
گیاهی توصیه می شود.

بهداشتی  دستورالعمل  اساس  بر  نذورات   -
مرتبط با اولویت مواد غذایی خشک و یا خام 

توزیع شود.  
ایستگاه های  نوع  هر  برپایی  صورت  در   -
ها،  موکب  در  چای  و  نذورات  توزیع  صلواتی 
تمام  در  تجمع  مدیریت  و...،  ها،  چادر   خیمه 
که  باشد  نحوی  به  ها  شهرستان  و  ها  استان 
خادمین  و  داران  موکب  توسط  فاصله  رعایت 

ایستگاه ها کنترل شود.
- نذورات خاصی که امکان تغییر نذر به دلیل 
مسائل شرعی را ندارند، با نظارت کارشناسان 
بهداشتی طبخ و بسته بندی می شود. توزیع 
از  تا  انجام  اماکن  سایر  در  باید  نذورات  این 
تشکیل تجمع، صف و تراکم جمعیت خودداری 

شود.
- توصیه می شود که از ایستگاه های صلواتی، 

به عنوان موکب های سالمت استفاده شود.
- توصیه می شود که توزیع نذورات به صورت 
منازل  اولویت  با  منازل  در  های خشک  بسته 

نیازمندان صورت گیرد.
نحوه تهیه نذورات در شرایط کرونایی

- در صورت پخت و پز باید هرگونه پخت وپز 
در مکان هایی با شرایط بهداشتی انجام شود.

باید  غذا  و  آب  توزیع  در  درگیر  افراد  کلیه   -
واکسن  کارت  دارای  و  بهداشت  کارت  دارای 
شامل  فردی  بهداشت  رعایت  و  بوده  معتبر 
ارائه  هنگام  در  دستکش  و  ماسک  از  استفاده 

خدمت ضروری است.
- مواد خام مصرفی باید سالم و بهداشتی باشد 
و توصیه می شود از مواد غذایی مشمول بسته 
است،  بهداشت  وزارت  تایید  مورد  که  بندی 

استفاده شود.
- از فراورده های خام دامی با کشتار مجاز  یا 
بسته بندی شده که مورد تایید وزارت بهداشت 

و سازمان دامپزشکی است، استفاده شود.
- ذبح و قربانی در جلوی هیئت انجام نشود.

- از نمک های بسته بندی ید دار تصفیه شده 
در  ودارو  غذا  سازمان  از  ساخت  مجوز  دارای 

تهیه و پخت غذا و برنج استفاده شود.
مجوز  دارای  های  روغن  از  غذا  تهیه  در   -
پایین  ترانس  با  دارو  و  غذا  از سازمان  ساخت 

استفاده شود.
- از ظروف مناسب در آشپزی استفاده شود.

- از نگهداری مواد غذایی پخته شده در دمای 
ساعت(  دو  )حداکثر  طوالنی  مدت  به  محیط 
نگهداری  به  الزام  صورت  در  شود.  خودداری 
بیشتر از دو ساعت، باید مواد غذایی پخته در 
دمای زیر 4 درجه سانتی گراد یا در باالی ۶۳ 
درجه سانتی گراد )روی شمعک گاز( نگهداری 
 ۶۳ زیر  به  غذایی  ماده  حرارت  درجه  تا  شود 

درجه نرسد.
قبل  ساعت  دو  از  بیش  غذا  بندی  بسته  از   -
از مصرف خودداری شود. بعضا هیئت ها و نذر 
مصرف  از  قبل  ساعت  چند  را  غذا  دهنده ها 
که  کنند  می  بندی  بسته  اشتباه  به  عزاداران 
این کار باعث به خطر افتادن سالمت عزاداران 

می شود.
شده  پخته  و  خام  غذایی  مواد  نگهداری  از   -
در مجاورت هم در داخل یخچال یا سردخانه 

خودداری شود.
- از آب آشامیدنی سالم استفاده شود.

مصرف  یکبار  ظروف  از  استفاده  صورت  در   -
ظروف  از  گرم  غذایی  مواد  توزیع  برای 
یکبارمصرف مناسب دارای مجوز از غذا و دارو 

با اولویت ظروف بر پایه گیاهی استفاده شود.
مجوز  فاقد  یکبار مصرف  از ظروف  استفاده   -
و مشخصات و همچنین ظروف پلی استایرنی 
توزیع  در  نازك(  و  شفاف  پالستیکی  )ظروف 
خودداری  شده  پخته  غذای  و  گرم  نوشیدنی 

شود.
- از توزیع آب، شربت یا شیر فاقد بسته بندی 
در بین دسته های عزاداری یا در مراسم جدا 

خودداری شود.
- ضمن رعایت نظافت، شست و شو و گندزدایی 
مستمر سرویس های بهداشتی نسبت به نصب 
نصب  یا  دستشویی  مایع  کشی  لوله  سیستم 
جای مایع محتوی مایع دستشویی اقدام شود.

دستورالعمل های بهداشتی عزاداری در کرونا

چگونه به کرونا 
مبتال نشویم؟



هشدار جدی در خصوص تغییرات
 بی رویه در نظام تقسیمات کشوری

هماهنگی مجلس با دولت
 مثمر ثمر خواهد بود 

صفحه )4(صفحه )4(

خصوص  در  جدی  هشدار  با  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رییس 
منفی  ابعاد  گفت:  کشوری،  تقسیمات  نظام  در  رویه  بی  تغییرات 
تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله ای 
است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. بابک نگاهداری با اشاره 
به عملکرد دولت دوازدهم، در خصوص پیامدهای تبدیل بی رویه 

کشور به واحدهای کوچک سیاسی و بی  ثباتی در...

رئیس جمهور اظهار داشت: قطعاً هماهنگی، همکاری و همراهی 
نمایندگانی که دغدغه مردم و توسعه شهرستان های کشور را دارند 

با دولت، در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها مثمرثمر خواهد بود.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز دوشنبه در دیدار با مجمع 
نمایندگان استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان 

جنوبی، با ابراز خرسندی از دیدار با نمایندگان ۳ استان...

سال شانزدهم * شماره 3141 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 11  مرداد 1401 * 2  آگوست 2022 * 4  محرم 1444

آمار مبتالیان به کرونا
 در استان  افزایش یافت

دستورالعمل های 
بهداشتی عزاداری
 در کرونا اعالم شد

حمایت از فعاالن رسانه ای
 به فرآیند توسعه شتاب می بخشد

انسانی  منابع  و  برنامه ریزی   ، پژوهش  معاون   
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش 
حمایت از اهالی رسانه به عنوان کسانی که در رشد 
شتاب  موجب  موثرند  جامعه  جانبه  همه  تعالی  و 
سبحان  ایمان  شود.  می  توسعه  فرآیند  در  ویژه 
نژاد  روز دوشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت 
روز خبرنگار در اداره کل آموزش و پرورش ضمن 
صارمی  محمود  شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
شجاع  و  جسور  خبرنگاری  صارمی  :شهید  گفت 
خود  خون  نثار  با  که  بود  رسانی  اطالع  عرصه  در 
را عینیت بخشد. وی  والقلم  نون  توانست حقیقت 
مکتب و رسالت خبرنگاران را الگو گرفته از مکتب 

حضرت زینب )س( دانست و افزود: همانطوری...

سخنگوی سپاه با اشاره به قدردانی سرلشکر 
در  سپاه  های  یگان  پیشتازی  از  سالمی 
به  خالقانه  و  مجاهدانه   ، صادقانه  خدمت 
هموطنان زلزله زده هرمزگان گفت: خالقیت و 
نوآوری در خدمت رسانی به مردم در حوادث 

و بالیای طبیعی راهبرد قطعی سپاه است.
 در پی اتمام عملیات امداد و خدمت رسانی 
سردار   ، هرمزگان  زدگان  زلزله  به  سپاه 
فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر 
همت  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
جهادی و خالقیت و نوآوری های یگان های 
تامین  و  خدمات  بخشی  سرعت  در  سپاه 
نیازهای اساسی مردم آسیب دیده از زلزله در 
منطقه سایه خوش استان هرمزگان قدردانی 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  شریف  سردار  کرد. 
در پی زلزله اخیر استان هرمزگان به دستور 
دریایی  نیروی  یگان های  سالمی  سرلشکر 
هرمزگان  استان  )ع(  سجاد  امام  سپاه  سپاه، 
ساعتی  سپاه  زمینی  نیروی  مدینه  قرارگاه  و 
گسیل  و  سازماندهی  با  زلزله  وقوع  از  پس 
و  نجات  امداد،  صحنه  به  خود  ظرفیت های 
خدمت رسانی به مردم زلزله زده سایه خوش 
تامین  سپاه  سخنگوی   . شتافتند  بندرلنگه 
زلزله زده  مردم  اساسی  و  ضروری  نیازهای 
دغدغه  از  را  موقت  اسکان  و  جابجایی  بویژه 
با  اخیر  هایی دانست که بحمداهلل در حادثه 
سرعت و خالقیت مجموعه آماد و پشتیبانی 
سپاه در ساخت و تولید کانکس های مسکونی 
نیروهای حاضر  فناوری جدید و مجاهدت  با 
تشریح  در  شریف  شد.  مرتفع  صحنه  در 
در  شده  گرفته  کار  به  نوآوری  و  خالقیت 
سایه  زلزله  دیدگان  حادثه  به  رسانی  کمک 
ارسال  ،تامین،  : تولید  خوش بندرلنگه گفت 
،استقرار ، نصب ، آماده سازی و آغاز تحویل 
به  مجهز  متری   ۱۵ مسکونی  کانکس   4۸۹
سامانه سرمایشی به مردم زلزله زده در کمتر 
از  زلزله، حکایت  وقوع  از  از 4۸ ساعت پس 
تحول در فرایند خدمت رسانی های مردمی 

کشور در شرایط بحران و سختی ها دارد...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه آمار 
حال  در  روزانه  استان  در  کرونا  بیماری  به  مبتالیان 
افزایش است گفت: پیش بینی می شود طی روزهای 
آینده آمار بیماران بدحال و مرگ های ناشی از کرونا 
محمد  دکتر  یابد.  افزایش  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 
کهگیلویه  در  کرونا  قربانیان  شمار  افزود:   نژاد  غالم 
نفر  و ۱۳4  هزار  به  به  فوتی  نفر  یک  با  بویراحمد  و 
در  بیمار   ۶۹ اکنون  هم  افزود:  وی  یافت.  افزایش 
بیمارستان های کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند 
که از این تعداد ۳4 نفر مبتالی قطعی و یک نفر هم 

به دلیل و خامت حالش در بخش مراقبت های..

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام:

۷۰۰ بسته حمایتی بین سیل زدگان 
در کهگیلویه و بویراحمد

 توزیع می شود

مدیرکل هواشناسی استان خبر داد

میزان بارش های تابستانه 
کهگیلویه و بویراحمد

 اعالم شد

خدمت رسانی به مردم 
راهبرد قطعی سپاه است 

2

2

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

خسارات سیل 
در استان زیاد است 

3

شناسه آگهی ؛  1358394       روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 شماره 15/ 401

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

پیمانها
موضوع مناقصه: احداث سوله نگهداری اجناس واحد کاالی شرکت گاز استان کهگلویه وبویراحمد.

میزان ونوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: ۱.۳۸۱.000.000)یک میلیارد و سیصد وهشتادو 
یک میلیون ریال(که مي بایست مطابق مصوبه شماره ۱2۳402/ت۵0۶۵۹ ه مورخ 27/ 0۹/ ۱۳۹4 هیاًت 
محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدي به حساب شماره4۱0۱۱۱۹744۱۱۱۸۵۵ 

بانک مرکزی واریزگردد.
 زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد )دولت(: 

 ۱۵/ ۵/ ۱40۱ لغایت24/ 0۵/ ۱40۱
   www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس 

 مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 000/۵00)پانصد هزار(ریال به حساب        4۱0۱۱۱۹744۱۱۱۸۵۵ نزد 
بانک مرکزی درسامانه ستاد 

 زمان،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت درمناقصه: ساعت۱۶مورخه 0۵/ 0۶/ ۱40۱ 
از طریق سامانه ستاد

 محل وزمان گشایش پیشنهادها:ساختمان شماره 2شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 
۱0 صبح مورخه0۶/0۶/ ۱40۱

 مبلغ برآوردشده معامله: 27.۶۱۹.۵47.۵77)بیست و هفت میلیارد و ششصد و نوزده میلیون و پانصد 
و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد و هفت ریال(

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

شرکت در روزنامه رسمي و ... (
- ارائه مستنداتی دال براجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.

کارمطابق  انجام  مالی  و  فنی  توانایی  و  مورد(  )حسب  الزم  تخصص  امکانات،  تجهیزات،  بودن  دارا   -
استانداردهای صنعت نفت )شرکت ملی گاز ایران(

- داشتن حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه از سازمان برنامه ریزی
- گواهینامه صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی 

- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی
- از مناقصه گران جهت حضور درجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
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. 
تلفكس واحد امورپیمانها :  33336277 - 074                   

   نوبت  اول
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 

بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
با تاکید بر لزوم مصرف آب شرب بهداشتی و تایید شده 
پس از وقوع سیل، این بالی طبیعی را عاملی برای ایجاد 
مشکل در وضعیت بهداشت و سالمت مردم خواند و گفت: 
در نقاطی که سیل به شبکه آب رسانی لطمه وارد می کند، 
اولین توصیه این است که مردم برای مصرف آب شرب از 

منابع مطمئن استفاده کنند.
بر  سیل  اینکه  به  اشاره  با  فرهادی،  محسن  مهندس 
زیرساخت هایی که به شکل غیرمستقیم بر سالمت موثر 
است، تاثیرات سوء می گذارد، گفت: در برخی مناطق که 
شبکه  اینکه  احتمال  می شود،  وارد  آب  از  زیادی  حجم 
آبرسانی لطمه ببیند، وجود دارد. در واقع احتمال آسیب 
به چاه های فاضالب و سر ریز آنها وجود دارد و به دنبال رها 
شدن فاضالب و ایجاد مشکل در شبکه آب رسانی ممکن 
با قطع شدن آب و شکستگی  است قطعی آب رخ دهد. 
شبکه توزیع، احتمال اینکه فاضالب وارد سیستم شده و 

سبب آلودگی شود، وجود دارد.
ادامه داد: در مناطق سیل زده، از ساعات اولی که کار  او 
محیط  بهداشت  همکاران  می یابد،  خاتمه  امدادرسانی 
تمرکز  آب شرب  کنترل  بر  و  منطقه حاضر می شوند  در 
متولیان  می دهد  رخ  آب  قطعی  که  نقاطی  در  می کنند. 
استقرار  یا  شده  بطری  آب  توزیع  به  موظف  آب رسانی 
تانکرهای آب رسانی می شوند. هنگام توزیع آب با تانکرها 

انجام  را  میکروبی  برداری  نمونه  و  بازرسی  همکاران 
شرب  جهت  به  آب  سالمت  از  می بایست  آنها  می دهند؛ 
رسانی  آب  شبکه  به  سیل  که  نقاطی  در  شوند.  مطمئن 
لطمه وارد می کند اولین توصیه این است که مردم برای 
مصرف آب شرب از منابع مطمئن استفاده کنند. گاهی که 
میزان آسیب به شبکه آب رسانی کمتر باشد، آب وجود 
خوشبختانه  می یابد.  افزایش  آب  کدورت  میزان  اما  دارد 
کدورت آب با چشم هم قابل بازدید است و طبعیتا باید از 

مصرف این آب خودداری کنند.
وی افزود: همکاران ما از ساعات و روزهای اول ارتباط خود 
را با شرکت های آب و فاضالب تقویت می کنند و از نظر 
اطمینان بر آب شرب همکاری الزمه را داشته اند. از سوی 
آب  به شکبه  آسیب  که  روستاها  از  بخش هایی  در  دیگر 
رسانی بیشتر بوده است با کمک متولیان روستاها اقدام به 
توزیع کلر یک درصد مادر می شود که خود مردم بتوانند 

آب را سالم سازی کنند.
آب  به  دسترسی  اینکه  بر  مبنی  گزارشی  گفت:  فرهادی 
نداشتیم.  باشد،  نداشته  وجود  اصال  منطقه ای  در  شرب 
شرایطی که مردم مجبور شوند از آب آن منطقه استفاده 
آید  پیش  هم  حالتی  چنین  اگر  اما  نداشتیم  نکنند، 
را  به مردم آموزش های الزم  بهداشت و محیط  همکاران 
می دهند که استفاده سالم از منابع آب موجود را هم در 
نظر داشته باشند. به طور کلی کنترل آب شرب به شکل 

مستمر تا رفع مشکل ادامه دارد.
وی درباره تامین آب شرب در مناطقی از جمله شهرها و 
از وقوع سیل  بلوچستان که پیش  روستاهای سیستان و 
داد:  توضیح  بودند،  روبرو  آب شرب  تامین  با مشکل  هم 
از وقوع سیل هم  ایرانشهر قبل  برخی روستاهای منطقه 
اما همکاری نزدیکی در  مشکل تامین آب شرب داشتند 
عمال  منطقه  آن  در  داشتیم.  تانکری  آب  تامین  با  رابطه 
آب بطری شده توزیع نمی شود و توزیع آب به شکل آب 
تانکری انجام می شود که خوشبختانه مشکل و کمبودی 
تا  وجود نداشته است و مقرر شد تامین  آب شرب سالم 

بهبود سیستم آب رسانی ادامه پیدا کند.
او درباره دفن بهداشتی الشه حیواناتی که به دنبال وقوع 
بهداشت محیط  کرد: همکاران  تصریح  تلف شدند،  سیل 
در این زمینه با سازمان های متولی از جمله شهرداری ها 
و دهیاری ها همکاری مساعدی داشتند. برای دفن الشه ها 
جانمایی انجام می شود اما خوشبختانه چندان گزارشی از 
تجمع الشه حیوانات و طیور را نداشتیم و میزان تلقات به 

گونه ای نبوده است که سبب بروز مشکل شود.
مناطق  در  حشرات  جمعیت  کنترل  خصوص  در  وی 
سیل زده، اظهار کرد: آب های رها شده )مانده آب مخلوط 
نظر  از  مشکلی  و  است  شده  کنترل  فاضالب(  با  شده 
ازدیاد و تجمع حشرات را نداشتیم. زمانی مشکل تجمع 
حشرات را داریم که بعد از سیل، مانده آب رها شده زیادی 
نرسیدیم؛  مرحله  این  به  هنوز  که  باشد  داشته  وجود 
هرچند  باشیم؛  داشته  را  شرایط  این  پیش بینی  باید  اما 
باقی  مانده آبی  که  است  بعید  هوا  گرمای  به  توجه  با  که 
همکاران  برخورد  از  گزارشی  تاکنون  خوشبختانه  بماند. 

با کلونی های موش ها و سایر حشرات موذی نداشته ایم.
بهداشت،   وزارت  کار  و  محیط  مرکز سالمت  فنی  معاون 
گفت: مناطقی که َمسکن  مردم آسیب ببیند طبیعتا توزیع 
که  می شود  انجام  کمپ ها  در  یا  اضطراری  شکل  به  غذا 
همکاران ما از ساعات اولیه در حال خدمت رسانی هستند 

و همکاران به شکل مستمر در منطقه حاضر هستند.
او به مردم تاکید کرد: به دنبال پیش بینی ها و هشدارهای 
سازمان هواشناسی باید تا حد امکان از تردد در تفرج گاه ها 
مشکالت  دچار  اگر  و  شود  خودداری  رودخانه ها  بستر  و 
ناشی از وقوع سیل شدند باید مراقب سالمت خود باشند. 
به عنوان مثال از هر منبع آبی استفاده نکرده و مطمئن 
شوند که آب سالم مصرف می کنند. هوا گرم است و باید 
مراقب بهداشت مواد غذایی و رعایت بهداشت فردی باشند. 
تمیز  بهداشتی  سرویس های  تامین  مهم  شرایط  از  یکی 
بهداشتی  سرویس  از  استفاده  از  پس  می بایست  و  است 
زیرا  شود؛  انجام  دست ها  کردن  ضدعفونی  یا  شست وشو 
سیل،  خود  اصلی  مشکالت  بر  عالوه  سال  گرم  فصل  در 
بروز بیماری های گوارشی بویژه وبا به دنبال عدم رعایت 

بهداشت فردی ممکن است.

تامین آب شرب بهداشتی؛ 
مهمترین اقدام »پساسیل«

امام حسین علیه السالم
ِمن َدالئِِل العالِِم انتِقاُدُه لَِحدیثِِه وِعلُمُه بَِحقائِِق ُفنُوِن النََّظِر؛

از نشانه های دانا ، نّقادی )و بررسی( گفتار خود
 و آگاهی او از حقایق فنون رأی )و نظر( است. 
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محققان پی بردند؛

از بین رفتن سریع حس بویایی عالمت 
اولیه بیماری آلزایمر

یک مطالعه جدید نشان می دهد که کاهش در حس 
ذهنی  عملکرد  دادن  دست  از  تواند  می  افراد  بویایی 
تغییرات  بینی کند و هشداری در مورد  را پیش  آنها 
ساختاری در مغز که در بیماری آلزایمر مهم هستند 

باشد.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  پینتو«،  »جایانت  دکتر   
دانشگاه شیکاگو، می گوید: »این مطالعه نشان می دهد 
که کاهش سریع حس بویایی نشان دهنده بسیار خوبی 
از آنچه در نهایت به طور ساختاری در مناطق خاصی از 

مغز رخ می دهد، است.«
اینکه بین حس بویایی و زوال عقل ارتباط وجود دارد، 
مطالعه خاطرنشان  نویسندگان  نیست.  یافته جدیدی 
آلزایمر  بیماری  کردند که پالك ها و گره هایی که در 
اتفاق می افتند، قبل از اینکه در سایر قسمت های مغز 
ظاهر شوند، اغلب در نواحی مرتبط با بویایی و حافظه 

مغز ظاهر می شوند.
تا ببینند آیا  برای این مطالعه، محققان تالش کردند 
از  با  که  کرد  شناسایی  مغز  در  را  تغییراتی  می توان 
در  شناختی  یا  ذهنی  عملکرد  و  بویایی  دادن  دست 

طول زمان مرتبط است یا خیر.
به  شأن  بویایی  حس  که  افرادی  محققان،  گفته  به 
سرعت در حال کاهش است در طول زمان در شرایط 
بدتری قرار دارند و بیشتر احتمال دارد که مشکالت 

مغزی و حتی آلزایمر داشته باشند.
از  از داده های مربوط به ۵۱۵ سالمند  تیم تحقیقاتی 
استفاده  شیکاگو  راش  دانشگاه  پیری  و  حافظه  پروژه 

کرد.
محققان ساالنه داوطلبان را از نظر توانایی در شناسایی 
عقل  زوال  عالئم  و  ذهنی  عملکرد  خاص،  بوهای 
اسکن  نیز  از شرکت کنندگان  برخی  آزمایش کردند. 

MRI دریافت کردند.
بویایی  حس  سریع  کاهش  که  دریافتند  مطالعه  تیم 
کمتری  خاکستری  ماده  حجم  عادی،  دوره  طول  در 
را در نواحی مغز مرتبط با بویایی و حافظه پیش بینی 
می کند. همچنین عملکرد ذهنی بدتر و خطر ابتالء به 

زوال عقل را در این افراد مسن پیش بینی کرد.
ژن  وجود  مشابه  خطر  این  که  داد  توضیح  تیم  این 
بود که در حال حاضر یک عامل خطر   APOE-e4

ژنتیکی شناخته شده برای ابتالء به آلزایمر است.
محققان همچنین دریافتند که این تغییرات بیشتر در 
نواحی بویایی اولیه از جمله آمیگدال و قشر آنتورینال 
قابل توجه است. این ناحیه ورودی اصلی به هیپوکامپ 

است که مکان مهمی در بیماری آلزایمر است.
و  حجم  که  دهیم  نشان  توانستیم  »ما  گفت:  پینتو 
با  مرتبط  و  بویایی  نواحی  در  خاکستری  ماده  شکل 
حافظه مغز افرادی که دچار کاهش سریع حس بویایی 
با افرادی که کاهش بویایی شأن  هستند، در مقایسه 

شدید نبود، کمتر است.«
در  را  خود  مطالعه  باید  »ما  افزود:  ادامه  در  پینتو 
آلزایمر  مورد  در  که  خطری  عوامل  همه  چارچوب 
می دانیم، از جمله تأثیرات رژیم غذایی و ورزش انجام 
دهیم. حس بویایی و تغییر در حس بویایی باید یکی از 
مؤلفه های مهم در زمینه مجموعه ای از عوامل باشد که 
به اعتقاد ما بر مغز در سالمت و پیری تأثیر می گذارد.«

توصیه محقق ایرانی در دانشگاه ویرجینیا؛

میوه و سبزیجات بیشتری بخورید
 تا کلیه های سالم داشته باشید

رنگین  مصرف  ها،  کلیه  سالمت  حفظ  برای  محققان 
کمانی از میوه ها و سبزیجات را توصیه می کنند.

دکتر »شیرین پورافشار«، متخصص تغذیه در دانشگاه 
و  ها  میوه  بیشتر  »مصرف  گوید:  می  ویرجینیا، 
سبزیجات به شدت با سالمت مرتبط است. زمانی که 
می بینیم بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه کمتر 
میوه و سبزیجات مصرف می کنند، نگران اثرات کلی 
سالمتی شان هستیم. هنگام ارائه توصیه های تغذیه 
مانند  کلیه،  مزمن  بیماری  به  مبتال  بیماران  به  ای 
توصیه هایی برای کاهش مصرف پتاسیم، باید مراقب 
باشیم که بی جهت از مصرف میوه و سبزیجات سالم 
جلوگیری نکنیم.« برای این مطالعه، محققان داده های 
مربوط به الگوهای تغذیه را از نظرسنجی های سالمت 
و تغذیه که بین سال های ۱۹۸۸ و 20۱۸ انجام شد، 
بین  که  دریافتند  محققان  کردند.  تحلیل  و  تجزیه 
سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹4، ۵2 درصد از پاسخ دهندگان 
مبتال به بیماری مزمن کلیه، مصرف میوه و سبزیجات 
شان کم بود. بین سال های 200۳ و 20۱0، 4۶ درصد 
در  کلیه،  مزمن  بیماری  به  مبتال  پاسخ دهندگان  از 
از  کمی  مصرف  دیگر،  افراد  از  درصد   4۱ با  مقایسه 
تا  بین سال های 20۱۱  و  داشتند.  و سبزیجات  میوه 
20۱۸، 4۸ درصد از پاسخ دهندگان مبتال به بیماری 
مزمن کلیه، الگوی مصرف کمی داشتند. به گفته مرکز 
متحده،  ایاالت  های  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل 
کلیه  که  افتد  می  اتفاق  زمانی  کلیوی  مزمن  بیماری 
این  نیستند.  فرد  خون  از  زائد  مواد  دفع  به  قادر  ها 
بیماری  باال،  خون  فشار  به  منجر  تواند  می  وضعیت 
به  که  بیمارانی  به  اوقات  گاهی  شود.  سکته  و  قلبی 
شود  می  گفته  هستند  مبتال  کلیه  مزمن  بیماری 
که  معدنی  ماده  دهند،  کاهش  را  پتاسیم  مصرف  که 
به  شود.  می  یافت  سبزیجات  و  ها  میوه  در  معموالً 
گفته نویسندگان این مطالعه، مطالعات بیشتری برای 
تعیین اینکه آیا مصرف کم میوه و سبزیجات علت یا 
نتیجه بیماری مزمن کلیه است یا عوامل دیگری در آن 
دخیل هستند، مورد نیاز است. عالوه بر این، محققان 
بین  ارتباط  درك  برای  بیشتری  مطالعات  که  گفتند 
مصرف میوه و سبزیجات و بیماری مزمن کلیه مورد 
و  مطالعه  این  طریق  از  امیدوارند  محققان  است.  نیاز 
مطالعات مشابه، بتوانند افراد سالم و بیماران مبتال به 
بیماری مزمن کلیوی را تشویق کنند تا در مصرف میوه 
ها و سبزیجات با گنجاندن انواع و مقادیر بیشتر میوه 
ها و سبزیجات فرآوری نشده یا کم فرآوری شده در 

زندگی روزمره خود تجدید نظر کنند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد

طرح ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت به صحن مجلس می آید

از  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اتمام بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: تمام تالش کمیسیون 
بر این است که این طرح در اسرع وقت به صحن مجلس آمده 
وضعیت  آخرین  درباره  اسماعیلی،  ولی  برسد.  تصویب  به  و 
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: کمیسیون 
اجتماعی با جدیت تمام این طرح را در دستور دارد و جلسات 
مرتبا  طرح  این  جزئیات  بررسی  تخصصی  کمیته  کارشناسی 
تشکیل می شود و در روز سه شنبه نیز برای جمع بندی نهایی، 
این طرح در صحن کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی 
ادامه  در  مجلس  در  گرمی  مردم  نماینده  گرفت.  خواهد  قرار 
اظهار کرد: از آنجا که مطالبه عمومی برای تصویب این طرح 
این  وقت  اسرع  در  تا  است  این  بر  ما  تالش  تمام  است،  باال 
طرح را به صحن علنی مجلس بیاوریم. نایب رئیس کمیسیون 
های  بررسی  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  اجتماعی 
این طرح در کمیسیون روبه پایان است و به زودی به صحن 
مجلس خواهد آمد، تصریح کرد: حذف شرکت های واسطه و 
تامین امنیت شغلی برای کلیه کارکنان دولت مهم ترین اهداف 
از آن جایی که  ابتدا دنبال شده است.  از  این طرح است که 
امنیت  از  دارند  حجمی  یا  شرکتی  قراردادهای  که  کارکنانی 
شغلی خود در آینده اطمینان ندارند، این طرح امنیت شغلی را 

برای کلیه کارکنان دولت به ارمغان خواهد آورد.

ترور بیولوژیک امام خمینی 
دروغ است

دفتر نشر معارف انقالب با رد شایعه ترور بیولوژیک امام خمینی 
)س(، ادعاهای مطرح شده اخیر را دروغ محض دانست.

دفتر نشر معارف انقالب اعالم کرد که  پیرو انتشار شایعه ای در 
فضای مجازی توسط یکی از افراد در رابطه با ترور بیولژیک امام 
خمینی و ادعای آگاه شدن آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از این 
موضوع، به اطالع می رساند این ادعا فاقد صحت بوده و برای 
نخستین بار پس از ۳۳ سال از رحلت امام خمینی تولید شده 
و هیچگونه اشاره ای به این موضوع در خاطرات و دست نوشته 
های آیت اهلل هاشمی رفسنجانی وجود ندارد و فرایند پزشکی 
بیماری و رحلت امام خمینی طی سه دهه گذشته بارها توسط 
افکار عمومی  برای اطالع  تیم متخصص پزشکی در رسانه ها 

بیان شده است.

ایده های پیشنهادی خود را برای 
جمع بندی مذاکرات وین ارائه دادیم

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت:  ما ایده های پیشنهادی 
شکلی و محتوایی خود را به منظور هموار ساختن مسیر برای 
جمع بندی سریع مذاکرات وین، به طرف های مقابل ارائه دادیم.

توییتر خود  در صفحه  ایران  ارشد  کننده  مذاکره  باقری  علی 
را  خود  محتوایی  و  شکلی  پیشنهادی  ایده های  :» ما  نوشت 
به منظور هموار ساختن مسیر برای جمع بندی سریع مذاکرات 
وین، که با هدف اصالح یک  شرایط پیچیده خسارت بار ناشی 
از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا آغار شده، به طرف های 
برجامی  شرکای  با  نزدیک  به صورت  دادیم.  ما  ارائه  مقابل 
به  دیگر  فرصتی  ارائه  به منظور  هماهنگ کننده،  به ویژه  خود، 
خود  مسؤولیت پذیری  و  نیت  حسن  نشان دادن  برای  آمریکا 
آماده جمع بندی مذاکرات در مدت زمان  ایران   کار می کنیم. 

کوتاهی است، اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.«

12 هزار میلیارد تومان برای مصوبات 
سفر استانی اختصاص یافت

برنامه  سازمان  که  کرد  اعالم  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
منابعی  جمهور  رئیس  استانی  سفر  مصوبات  برای   بودجه 
که  است  داده  تخصیص  منابع  تومان  میلیارد  هزار  حدود ۱2 
مرتضوی،  صولت  سید  می شود.   ابالغ  استان ها  به  زودی  به 
نشست  در حاشیه  دوشنبه  روز  رییس جمهور  اجرایی  معاون 
تعیین و تکلیف نحوه تعیین و پرداخت اعتبار طرح های مصوب 
سفرهای استانی از محل فروش و تهاتر نفت گفت: در سفرهای 
تامین  محل  چند  از  مصوب  های  طرح  اجرای  برای  استانی، 
منابع پیش بینی شده است که امروز بخشی از طرح های تهاتری 
با  ها  تهاتر  سایر  و  امالك  تهاتر  مانند  مختلف  منابع  محل  از 
و  پیمانکاران مورد بحث  و  اجرایی  استانداران و دستگاه های 
به  جلسه  این   در  گفت:  ادامه  در  وی  گرفت.    قرار  بررسی 
این نتیجه رسیدیم که در بازه زمانی دو یا سه ساله طرح هایی 
که مصوب سفر استانی هستند و اعتبارات آنها از محل منابع 
عمومی تامین نمی شود را تعیین تکلیف کنیم. بر این اساس 
با  بود که گام  نیاز  حدود 4۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد 
گام اجرایی و تامین خواهد شد. معاون اجرایی رئیس جمهور 
اظهار کرد: برای مصارف کشور، منابعی پیش بینی شده است 
تامین  منابع  درصد   ۱00 سال ها  اول  ماهه  سه  در  اساسا  که 
نمی شود زیرا عمده منابع کشور جاری هستند که شامل حقوق 

مزایا و یارانه ها و کمک های معیشتی می شود.  

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ از تاج تا تاراج !!! 

رئیس جمهور:

 همکاری نمایندگان با دولت مثمرثمر خواهد بود
رئیس جمهور اظهار داشت: قطعاً هماهنگی، 
دغدغه  که  نمایندگانی  همراهی  و  همکاری 
مردم و توسعه شهرستان های کشور را دارند 
تصمیم گیری ها  و  تصمیم سازی  در  دولت،  با 

مثمرثمر خواهد بود.
روز  صبح  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت   
نمایندگان  مجمع  با  دیدار  در  دوشنبه 
استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و 
خراسان جنوبی، با ابراز خرسندی از دیدار با 
نمایندگان ۳ استان بزرگ کشور، گفت: قطعاً 
نمایندگانی  همراهی  و  همکاری  هماهنگی، 
شهرستان های  توسعه  و  مردم  دغدغه  که 
و  تصمیم سازی  در  دولت  با  دارند  را  کشور 

تصمیم گیری ها مثمرثمر خواهد بود.
مباحث  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رئیس 
مطرح شده از سوی نمایندگان درباره بودجه 
استانی،  پروژه های  به  اعتبارات  تخصیص  و 
 گفت: دولت بودجه ۱40۱ را بر محور عدالت 
این  در  ما  توجه  مورد  سند  و  کرده  تنظیم 

زمینه آمایش سرزمینی بوده است.
رفع  دولت  تالش  اینکه  بر  تأکید  با  رئیسی 
محرومیت، جبران کاستی ها و توسعه مناطق 
مصوبات  در  افزود:  است،  کشور  کم برخوردار 
موارد  این  به  توجه  ضمن  استانی  سفرهای 
توجه  مورد  نیز  استان ها  اولویت دار  مسایل 
و  موضوع  اهمیت  به  ناظر  و  بوده  دولت 
صورت  اعتبار  تخصیص  استانی  پروژه های 

گرفته است.
رتبه بندی  به موضوع  اشاره  با  رئیس جمهور 
معلمان  حقوق  مدافع  دولت  افزود:  معلمان، 
رتبه بندی  آیین نامه  منابع،  تامین  با  و  بوده 
معلمان مبتنی بر قانون مصوب مجلس تأیید، 
تصویب و برای اجرا به آموزش و پرورش ابالغ 
شده و در اجرای آن تأخیری صورت نگرفته 
قانون  این  دقیق  اجرای  دولت  بنای  که  چرا 

است.

تقویت  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی 
از  که  استان ها  زیرساخت های  و  نیروگاه ها 
بود،  شده  مطرح  نمایندگان  برخی  سوی 
تصریح کرد: برنامه ریزی دولت در این زمینه 
از جمله برای تولید ۳۵ هزار مگاوات برق آغاز 
زمستان  خوشبختانه  اجراست.  شرف  در  و 
سال گذشته و تابستان امسال با برنامه ریزی 
و مدیریت دولت قطعی گاز و برق در شبکه 
خانگی نداشتیم و برای واحدهای صنعتی نیز 

برنامه ریزی شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست و تالش 
اقدامات  از  جلوگیری  و  تورم  کنترل  دولت 
مواردی  حتی  زمینه  این  در  و  بوده  تورم زا 
ارائه  مجلس  به  نیز  قانون  اصالح  درخواست 
بعضی  زیرا  باشد،  نداشته  تورمی  اثر  که  شد 
است.  تورمی  بار  دارای  از  قانونی  موارد  از 
اقتصادی  اصالحات  است  ضروری  همچنین 

که با همکاری دولت و مجلس دنبال می شود 
نیز با تبیین از سوی نمایندگان همراه باشد.

مسأله انتقال آب دریای عمان به استان های 
کم آب، مهار آب های مرزی و همچنین تأکید 
بر سهولت و تسریع در ارائه تسهیالت ازدواج 
از سوی بانک ها از دیگر نکاتی بود که رئیس 

جمهور به آنها اشاره کرد.
همراهی  حتماً  گفت:  پایان  در  رئیسی 
به  مجلس  و  دولت  صادقانه  هم افزایی  و 
خنثی کننده  که  جامعه  در  امیدآفرینی 
توطئه های دشمنان است، منجر خواهد شد.

نمایندگان  جمهور  رئیس  سخنان  از  پیش 
استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و 
خراسان جنوبی به طرح مسائل و موضوعاتی 
از جمله تمرکززدایی از توزیع منابع در کشور، 
اعتبار به مسأله آب، تصفیه خانه ها  تخصیص 
و خطوط انتقال آب و همچنین آبخیزداری و 

آبخانداری در شهرستان ها، هدایت تسهیالت 
بانکی به سمت تولید و رشد کشور، پرداخت 
ظرفیت  به  توجه  معادن،  مالکانه  حقوق 
انرژی های بادی و خورشیدی در شرق کشور، 
خرید  کشور،  شرق  آزاد  مناطق  تفکیک 
تضمینی تولیدات عشایر، لزوم توجه ویژه به 
از  تقدیر  همچنین  و  بازار  در  دولت  نظارت 
کرونا،  مهار  در  دولت  تحسین  قابل  اقدامات 
حذف رانت ارز ترجیحی، نهضت ملی مسکن 
و دیپلماسی همسایگی با هدف رفع مشکالت 

استان های مرزی پرداختند.
همچنین استانداران خراسان شمالی، خراسان 
از  نیز در سخنانی  رضوی و خراسان جنوبی 
بویژه  دولت  محوری  و  اولویت دار  اقدامات 
استانی  سفرهای  مصوبات  اجرای  زمینه  در 

گزارشی ارائه کردند.

سخنگوی سپاه با اشاره به قدردانی سرلشکر 
در  سپاه  های  یگان  پیشتازی  از  سالمی 
به  خالقانه  و  مجاهدانه   ، صادقانه  خدمت 
زلزله زده هرمزگان گفت: خالقیت  هموطنان 
در  مردم  به  رسانی  خدمت  در  نوآوری  و 
حوادث و بالیای طبیعی راهبرد قطعی سپاه 

است.
 در پی اتمام عملیات امداد و خدمت رسانی 
سردار   ، هرمزگان  زدگان  زلزله  به  سپاه 
فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر 
همت  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
جهادی و خالقیت و نوآوری های یگان های 
تامین  و  خدمات  بخشی  سرعت  در  سپاه 
نیازهای اساسی مردم آسیب دیده از زلزله در 
منطقه سایه خوش استان هرمزگان قدردانی 

افزود:  خبر  این  اعالم  با  شریف  سردار  کرد. 
در پی زلزله اخیر استان هرمزگان به دستور 
دریایی  نیروی  یگان های  سالمی  سرلشکر 
هرمزگان  استان  )ع(  امام سجاد  سپاه  سپاه، 
نیروی زمینی سپاه ساعتی  قرارگاه مدینه  و 
گسیل  و  سازماندهی  با  زلزله  وقوع  از  پس 
و  نجات  امداد،  صحنه  به  خود  ظرفیت های 
خدمت رسانی به مردم زلزله زده سایه خوش 
تامین  سپاه  سخنگوی   . شتافتند  بندرلنگه 
زلزله زده  مردم  اساسی  و  ضروری  نیازهای 
دغدغه  از  را  موقت  اسکان  و  جابجایی  بویژه 
با  هایی دانست که بحمداهلل در حادثه اخیر 
سرعت و خالقیت مجموعه آماد و پشتیبانی 
سپاه در ساخت و تولید کانکس های مسکونی 
با فناوری جدید و مجاهدت نیروهای حاضر 

تشریح  در  شریف  شد.  مرتفع  صحنه  در 
در  شده  گرفته  کار  به  نوآوری  و  خالقیت 
سایه  زلزله  دیدگان  حادثه  به  رسانی  کمک 
خوش بندرلنگه گفت : تولید ،تامین، ارسال 
،استقرار ، نصب ، آماده سازی و آغاز تحویل 
به  مجهز  متری   ۱۵ مسکونی  کانکس   4۸۹
سامانه سرمایشی به مردم زلزله زده در کمتر 
از  زلزله، حکایت  وقوع  از  از 4۸ ساعت پس 
تحول در فرایند خدمت رسانی های مردمی 

کشور در شرایط بحران و سختی ها دارد.
گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  سپاه  سخنگوی 
رغم  به  زده  زلزله  مناطق  به  کانکس  ارسال 
نیروهای  مجدانه  و  مجاهدانه  تالش های 
باالی  حجم  دلیل  به  امدادی  و  پشتیبانی 
سازه ها ، عملیات انتقال به کندی صورت می 
پذیرفت و هر کانکس معموالً با یک دستگاه 
تریلی و طی زمان قابل توجه به مناطق مورد 
به  با  اخیر  ماجرای  در  اما  رسید،  می  نظر 
فناوری های  و  نوآوری  و  خالقیت  کارگیری 
تاشو سرعت  های  کانکس  در ساخت  جدید 
و سهولت و ارسال کانکس ها و عملیات آماده 
سازی و نصب برای بهره برداری و اسکان آن 
هم در 20 دقیقه را به گونه ای منحصر به فرد 

رقم زد که آثار آن در بهبود و تسریع فرایند 
و  مردم  دغدغه  کاهش  نیز  و  رسانی  خدمت 

رضایت آنان ملموس و قابل مشاهده بود.
شریف با اشاره به قدردانی فرمانده کل سپاه 
و پشتیبانی سپاه در  آماد  اهتمام معاونت  از 
ساخت و تامین کانکس های تاشو و همچنین 
فرماندهان نیروی دریایی سپاه قرارگاه مدینه 
)ع(  سجاد  امام  سپاه  و  سپاه  زمینی  نیروی 
های  ماموریت  اجرای  در  هرمزگان  استان 
فرمانده  گفت:  رسانی  خدمت  و  امدادی 
و  مبارك  دستاورد  این  تبریک  با  سپاه  کل 
یگان  روزی  شبانه  های  تالش  و  ارزشمند 
ایران  ملت  آحاد  به  ؛  صحنه  در  فعال  های 
اندیشه در خلق  و  اطمینان داد، تداوم تفکر 
موفق  مواجهه  برای  ها  نوآوری  و  ابتکارات 
ارتقای  و  پیشرو  و محتمل  مشابه  با حوادث 
خدمات  و  عملیات  کیفیت  و  دقت  سرعت، 
به هموطنان عزیز در  امدادرسانی  به  مربوط 
بالیای طبیعی مانند آنچه که برای اولین بار 
با ساخت کانکس های تاشو توسط سپاه رقم 
مردمی  نهاد  و  انقالب  پاسداران  برای  خورد، 
سپاه یک اصل و راهبرد قطعی و غفلت ناپذیر 

است.

ازسوی رییس مرکز پژوهش  های 
مجلس مطرح شد

هشدار جدی در خصوص 
تغییرات بی رویه در نظام 

تقسیمات کشوری
با هشدار  پژوهش های مجلس  مرکز  رییس 
جدی در خصوص تغییرات بی رویه در نظام 
ابعاد منفی تبدیل  تقسیمات کشوری، گفت: 
سیاسی  واحدهای  به  کشور  حد  از  بیش 
به  نمی توان  که  است  مسئله ای  کوچک، 

سادگی از آن گذشت.
دولت  عملکرد  به  اشاره  با  نگاهداری  بابک 
بی  تبدیل  پیامدهای  خصوص  در  دوازدهم، 
و  سیاسی  کوچک  واحدهای  به  کشور  رویه 
بی  ثباتی در تقسیمات کشوری هشدار داد.   

وی با ارائه آماری در خصوص عملکرد دولت 
سیاسی  واحدهای  ایجاد  زمینه  در  دوازدهم 
جدید، بیان داشت:  طی بازه زمانی شهریور 
۱۳۹۶ تا مرداد ۱400، در مجموع ۱7۹ شهر 
هیئت  تصویب  و  کشور  وزارت  پیشنهاد  با 
این  طی  درواقع  است.  شده  ایجاد  وزیران 
بازه زمانی، تقریباً هر ۸ روز یک شهر ایجاد 
شده،  ایجاد  شهر   ۱7۹ میان  از  است.  شده 
۱77 شهر دارای جمعیتی کمتر از ۱0.000 
نفر، بوده  اند و شاهد به وجود آمدن 7 شهر 
بوده  ایم. ۹۵  نفر  از ۵00  کمتر  با جمعیتی 
شهر جمعیتی کمتر از ۳۵00 نفر داشته  اند. 
جمعیت  که  اند  شده   ایجاد  درحالی  شهر   ۶
آنها کمتر از ۳۵00 نفر بوده و در عین حال 
تر  دقیق   به عبارت  و  نبوده   نیز  بخش  مرکز 
به  تبدیل  برای  قانون  در  مقرر  شرایط  واجد 
شهر نبوده  اند.  ۸۹ شهر به دلیل اینکه مرکز 

شده  شناخته  شهر  به عنوان  اند،  بوده   بخش 
 اند. درمجموع بقیه نقاطی که جمعیتی بین 
داشته  اند  جمعیت  نفر   ۱0.000 تا   ۳۵00
)۸2 مورد(، علی  القاعده باید »واجد شرایط« 
و ضوابط  تعاریف  قانون   )4( ماده  در  مندرج 
حدنصاب  به استثنای   – کشوری  تقسیمات 
شهر  تبدیل  برای   - نفر   ۱0.000 جمعیت 
بوده باشند. نگاهی اجمالی به ۸2 شهر ایجاد 
شده حاکی از این است که شهرهای مذکور 
در اغلب موارد واجد چنین شرایطی نیستند.

بیان  با  مجلس  پژوهش های  مرکز  رییس 
به  شده  انجام  الحاقات  است  ضروری  اینکه 
قانون تقسیمات در سال ۱۳۸۹ از این قانون 
در  زمانی،  بازه  در همین  حذف شود، گفت: 
که  است  شده  ایجاد  دهستان   ۱۳0 مجموع 
۵۵ دهستان، یعنی 4/42 درصد کل دهستان  
در  مندرج  شرایط  مغایر  شده،  ایجاد  های 
در  اینکه  مهم  نکته  شده   اند.  ایجاد  قانون 
است  شده  ایجاد  بخش   ۹۹ دوازدهم  دولت 
که  2۶ بخش )۳/2۶ درصد(، دارای جمعیتی 
کمتر از ۱0.000 نفر بوده  اند و درواقع  باید از 
طریق ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی 

ایجاد می  شدند.
 40 مجموع  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
 ۱۵( شهرستان   ۶ شده،  ایجاد  شهرستان 
درصد کل شهرستان های ایجاد شده(، واجد 
شرایط مقرر در قانون نبوده، و به عنوان موارد 
به  الیحه  پیشنهاد  طریق  از  استثنایی  باید 

مجلس شورای اسالمی ایجاد می  شدند.
تبدیل  منفی  ابعاد  کرد:  تصریح  نگاهداری 
سیاسی  واحدهای  به  کشور  حد  از  بیش 
به  نمی  توان  که  است  مسئله  ای  کوچک، 

سادگی از آن گذشت.

وی در خصوص روند تبدیل بی رویه روستا به 
شهر عنوان کرد: نواحی روستایی کارکردهای 
مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
نواحی  ویژه  به  دارند.  محیطی  زیست   و 
روستایی به دلیل وجود عرصه  های کشاورزی 
پایگاه اصلی تولید  و منابع طبیعی، کانون و 
لذا تأمین امنیت  مواد غذایی کشور هستند. 
غذایی جامعه و به  طور کلی  تر حفظ استقالل 
سیاسی – اقتصادی کشور وابسته به تداوم و 
تقویت کارکرد تولیدی نواحی روستایی است. 
شهر،  به  کوچک  روستاهای  بی  رویه  تبدیل 
نتیجه  ای جز تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
به هم  کشور،  کشاورزی  بخش  به  آسیب  و 
توازن  عدم  زیست  محیطی،  تعادل  خوردن 
جمعیت روستایی-شهری در کشور، ایجاد بار 
توسعه  واقع شدن  مغفول  دولت،  برای  مالی 
روستاهای کشور و در نهایت ایجاد شهرهای 

ناکارآمد نداشته است.
شورای  مجلس  پژوهشهای  مرکز  رییس 
از  دیگر  یکی  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
جدید  سیاسی  واحدهای  ایجاد  منفی  ابعاد 
است.  دولت  متوجه  که  است  پیامدهایی 
بستر  بر  خود  اداری  نظام  اینکه  به  توجه  با 
ایجاد  گیرد،  می   شکل  کشوری  تقسیمات 
واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش 
بر  فزاینده  مالی  بار  و  دولت  حجم  و  اندازه 
دوش دولت است. برای مثال چنانچه حداقل 
با  سازمانی  پست های  از  درصد   ۵0 فقط 
جدیدالتأسیس  شهرستان های  در  تصدی، 
پرداخت  برای  مالی  بار  باشند،  گرفته  شکل 
جدید  شهرستان   40 پرسنلی  های  هزینه  
سال  هزینه  های  به  توجه  با  گرفته،  شکل 
۱400، برای یک سال حدود ۱2 همت بوده 

هزینه  احتساب  بدون  رقم  این  البته  است. 
نظامی،  نهادهای  به  مربوط  پرسنلی   های 
شهرداری   دادگستری،  اطالعاتی،  و  انتظامی 
ها، مجموعه وزارت نفت و شرکت  های تابعه، 
بار  همچنین  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  و 
ابنیه  ها،  زیرساخت   امکانات،  از  ناشی  مالی 
دستگاه   استقرار  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  و 
های  دارایی   تملک  )اعتبارات  دولتی  های 

سرمایه  ای( است.
نگاهداری با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش های 
انتشار  طریق  از  اسالمی  شورای  مجلس 
به  نسبت  مختلف  کارشناسی  گزارشهای 
نظام  در  شتابزده  تغییرات  منفی  پیامدهای 
است،  داده  هشدار  کشوری  تقسیمات 
واحدهای  ایجاد  تجربه  کرد:  خاطرنشان 
سیاسی جدید در سال های گذشته حاکی از 
تقسیماتی  نظام  در  سطح  ارتقای  که  آنست 
منجر به تحقق توسعه نشده است و برعکس 
ایجاد  صرف  می  توانست  که  اعتباراتی 
اشتغال  و  توسعه  برای  الزم  زیرساخت  های 
مزایای  و  حقوق  صرف  گردد،  منطقه  در 
کارکنان، پست های مدیران و ساختمان ها و 
ابنیه دولتی شده است.   وی در پایان تاکید 
کرد با توجه به پیامدهای منفی تبدیل کشور 
است  ضروری  سیاسی  کوچک  واحدهای  به 
جامع  الیحه  ارائه  توسعه،  هفتم  برنامه  در 
با  کشور،  وزارت  توسط  کشوری  تقسیمات 
در  ثبات  ایجاد  منظور  به  جدید  رویکردی 
ایجاد  از  ممانعت  کشوری،  تقسیمات  نظام 
واحدهای سیاسی ناکارآمد و کوچک، تسریع 
و  منطقه  ای  سطح  در  متوازن  توسعه  روند 
ناحیه  ای و ایفای نقش دولت  های محلی در 

توسعه پایدار مورد تأکید قرار گیرد.

فرمانده کل سپاه:
خدمت رسانی به مردم در بالیای طبیعی

 راهبرد قطعی سپاه است


