
مسائل اجتماعی مهم ترین حوزه 
مسئولیتی وزارت کشور است

 حاج قاسم و سردار همدانی 
ساختار سازمانی داعش را  نابود کردند

صفحه )4(صفحه )4(

وزیر کشور گفت: از میان مسئولیت های سیاسی، امنیتی اقتصادی، 
مهمترین  اجتماعی  مسئولیت  کشور،  وزارت  اجتماعی  و  عمرانی 
است. احمد وحیدی در همایش تشکل ها و مشارکت های اجتماعی 
که به مناسبت روز ملی تشکل ها در تاالر وزارت کشور برگزار شد، 
گفت: از دید من از میان مسئولیت های سیاسی، امنیتی اقتصادی، 

عمرانی و اجتماعی وزارت کشور، مسئولیت اجتماعی...

و  نفرات  حداقل  با  ما  گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
امکانات برابر تروریست ها ایستادیم. تعداد نیروهای ما در سوریه 
و عراق اندک بود و سردار شهید حاج حسین همدانی با بهره گیری 
را  توانستند ساختار سازمانی داعش  از سرمایه های آن کشورها 
نابود کنند.  مراسم روز خبرنگار با حضور سرلشکر محمد باقری، 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار بهمن کارگر رئیس...

سال شانزدهم * شماره 3146 * 4 صفحه *1000 تومانیکشنبه 23  مرداد 1401 * 14  آگوست 2022 * 16  محرم 1444

45 کیلومتر از محور یاسوج 
اصفهان قتلگاه شده است 

درخواست پلیس 
برای تجمیع کارت های بانکی

420 میلیون کارت بانکی 
برای 83 میلیون نفر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛

احتمال افزایش مرگ های
 ناشی از کرونا در استان 

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

گفت:  خبرنگاران  به  شنبه  روز  نژاد  غالم  محمد   
یک شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی در استان 
و  آمده  دست  به  اطالعات  براساس  و  دارد  وجود 
وزارت  رسانی  اطالع  سامانه  آماری  نقشه  مطابق 
دروضعیت  شهرستان  شش  اکنون  هم  بهداشت 
قرار  کرونایی  زرد  وضعیت  شهرستان  دو  نارنجی، 

دارند. وی ادامه داد: براساس نقشه...

نقشه  هماهنگی  ستاد  جلسه  دوازدهمین 
مهندسی فرهنگی کشور ظهر روز )شنبه( به 
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در ابتدای این جلسه با محکوم 
کردن تالش های اخیر جریان معاند برای زیر 
جریان  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  بردن  سوال 
است  الزم  گفت:  حرم،  مدافعین  و  مقاومت 
شورای عالی انقالب فرهنگی و دستگاه های 
به  پاسخگویی  برای  فرهنگ  حوزه  با  مرتبط 
و  شده  ریزی  برنامه  که  سخنان  گونه  این 
وابسته به جریان معاند هستند، اقدامات الزم 

را انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور افزود: آنچه قدرت 
متمایز  دیگران  از  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  و  روحیه  کند،  می 
و  سالح  از  کشورها  همه  که  چرا  است 
تجهیزات نظامی برخوردار هستند اما روحیه 
ایثار و شهادتی که در ملت ایران متبلور است، 

ما را از سایر کشورها متمایز ساخته است.
وی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت امروز در 
عرصه بین الملل نشر پیدا کرده و بدین جهت 
دستور  در  را  فرهنگ  این  با  مقابله  دشمنان 
برنامه  صورت  به  و  اند  داده  قرار  خود  کار 
ریزی شده به دنبال تضعیف و زیر سوال بردن 

مدافعین حرم و جریان مقاومت هستند. 
معاون اول رییس جمهور همچنین از مراسم 
راهپیمایی اربعین به عنوان فرصتی فوق العاده 
و  دینی  های  ارزش  ترویج  برای  استثنایی  و 
فرهنگی یاد کرد و افزود: دولت آمادگی دارد 
تمامی امکانات الزم را برای تکمیل زیرساخت 
های فرهنگی و ترویج ارزش ها در این مراسم 

پراهمیت فراهم کند. 
فرهنگی  دیپلماسی  اهمیت  به  وی همچنین 
اشاره و تصریح کرد: دیپلماسی فرهنگی  نیز 
مهم  رویکردهای  از  ای  منطقه  دیپلماسی  و 
دولت سیزدهم است که باید اقدامات بیشتری 

در این بخش صورت گیرد. 
های  شاخص  دقیق  احصاء  لزوم  بر  مخبر   
فرهنگی و کمی شدن این شاخص ها تاکید 

کرد و گفت: استفاده از ظرفیت ...

 نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون 
در مجلس شورای اسالمی گفت: 4۵ کیلومتر از محور 
یاسوج به اصفهان به قتلگاه تبدیل شده است. مهدی 
با  خبری  نشست  در   ۱4۰۱ مردادماه   ۲۲ روشنفکر 
خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز خبرنگار در خصوص 
کمیسیون  در  کرد:  اظهار  معلمان  بندی  رتبه  طرح 
تلفیق و در سال ۱4۰۰ طرح رتبه بندی معلمان بعد 
راهرو  در  و  و مجلس  بین دولت  از چندین سال که 
های آنها در حال رفت و آمد بود و خاک خورده بود 
با ۳ بار رایزنی آن را تصویب کردیم و در صحن علنی 

مجلس هم با اکثریت آرای نمایندگان مورد...

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس عنوان کرد:
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معاون آموزشی دانشگاه یاسوج خبر داد؛

پذیرش دانشجو
 در 3 رشته جدید
 در دانشگاه  یاسوج

در سالجاری ؛

پانزدهمین مورد غرق شدگی 
در کهگیلویه و بویراحمد

 ثبت شد

جریان معاند به دنبال زیر سوال 
بردن فرهنگ شهادت است 

2

2

40 درصد بازسازی کارخانه قند یاسوج انجام شد؛

امید به صنعت استان 
باز می گردد

3

شناسه آگهی ؛  1361966  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره 01/ 005/ 445           

شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به

 انجام خدمات تامین خودروهاي میني بوس، اتوبوس، سپتیك تانك، جرثقیل، باالبر و لیفتراك مورد 
نیاز اداره ترابري به شماره مناقصه)01/ 005/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 

جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 15/ 05/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 

برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( رتبه بندي وگواهي تعیین صالحیت پیمانکاري از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي )اصالت گواهي از 

سامانه جامع روابط کار استعالم مي گردد(.
۲( گواهي )معتبر( صالحیت ایمني پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

۳( ارائه یک نسخه تایید شده از صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران 
رسمي مربوط به سال مالي قبل الزامي مي باشد.

4( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره
۵(تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري،ارزشیابي سوابق و...

    22/ 05/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      05/ 06/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

000ر400ر431ر229 یال برآورد کارفرما

000ر628ر588ر10 ریال بصورت ضمانتنامه بانکينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي-  صندوق پستي : 191

 کد پستي : 7581873849 
تلفن : 074-31921261

مرکز تماس : 41934 - 021تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 

88969737 و 85193768

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(
   نوبت  اول

 مشاور رئیس جمهور در امر مردمی سازی  دولت با بیان 
برنامه  فوق  مستحب،  اجتماعی  تشکل های  کار  اینکه 
امام  رویکرد  و  اصلی  کار  بلکه  نیست  سازمانی  کار  و 
حضور  بخش،  نجات  راه  تنها  گفت:  است،  رهبری  و 

حداکثری مردم در میدان است.
تشکل های  همایش  در  شنبه  روز  عبودتیان«  »مهدی 
مردمی در تاالر وزارت کشور گفت: الگوی حکمرانی در 
هر کشوری متفاوت است و الگوی حکمرانی در کشور 
ما هم متناسب با پیشینه، سلیقه، عقبه و فرهنگ کشور 
است اما نمی توانیم ادعا کنیم این الگو بی هیچ اشتباهی 

پیش می رود.
از  هدف  که  اساسی  قانون  مقدمه  به  استناد  با  وی 
به  الهی  هدف  سوی  به  مردم  دادن  رشد  را  حکومت 
با  استعدادها  شکوفایی  زمینه  شدن  فراهم  منظور 
مشارکت فعال و عناصر همه اجتماع عنوان کرده است، 
متذکر شد: قانون اساسی باید زمینه چنین مشارکتی را 

برای همه اجتماع فراهم سازد. 

براساس  )ره(  خمینی  امام  اینکه  بیان  با  عبودتیان 
منطق حکمرانی خود الگوی نظام جمهوری اسالمی را 
به همه پرسی گذاشتند و بعد از رأی گیری پیامی به 
این مضمون دادند که »امروز را که روز فتح، ظفر و روز 
آغاز امامت و امت است، روز جمهوری اسالمی معرفی 
می کنم«، ادامه داد: به امام )ره( گفتند محله ها نا امن 
مشارکت های  با  این ها  همه  اما  است  زیاد  بی سواد  و 

مردمی حل شد.
آحادی  نهاد   ۱۶ آغاز  جنگ  تا  )ره(  امام  او،  گفته  به 
زیرا  کردند؛  دعوت  هم  را  مردم  جنگ  زمان  و  ایجاد 
که  طوری  نبود.  دفاعی  امور  پاسخگوی  ارتش  صرفاً 
حتی خانم ها هم پای کار آمدند و از امکانات پزشکی و 
بیمارستانی تا فرزندان خود را در خدمت جنگ و جبهه 

گذاشتند.
با  دولت  مردمی سازی   امر  در  جمهور  رئیس  مشاور 
از جنگ دچار تزلزل شد و  بعد  این مسیر  اینکه  بیان 
اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی و انتفاعی سازی 

کرد:  خاطرنشان  نشست،  غیرانتفاعی سازی   جای  به 
آخرین مشکل که با مشارکت مردم رفع شد کرونا بود 
که در حوزه اقتصاد و سالمت باز هم مردم وارد میدان 
هزار   ۲۰۰ تا  آن  قیمت  بود  قرار  که  ماسکی  و  شدند 

تومان برسد را با کار جهادی به ۶۰۰ تومان رساندند.
عبودتیان ادامه داد: الگوهای مردمی سازی در حکمرانی 
هنوز در کشور مستقر است اما آیا شرایط کشور و مردم 
در پذیرش مسئولیت خود را که حقشان است دارند و 
چقدر مردم خود را مسئول می دانند؟ چقدر حلقه های 
میانی فعالند؟ چقدر حاکمیت حاضر است فعالیت خود 
را به گروه های مردمی واگذار کند و خود نظارت داشته 

باشد؟
وی تصدی گری نهادهای اجرایی را یکی از آفات کشور 
ذهن  در  باید  مردمی سازی   افزار  نرم  گفت:  و  دانست 

حکمران مستقر باشد.
مشاور رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت با بیان 
برنامه  فوق  مستحب،  اجتماعی  تشکل های  کار  اینکه 
امام  رویکرد  و  اصلی  کار  بلکه  نیست  سازمانی  کار  و 
حضور  بخش،  نجات  راه  تنها  گفت:  است،  رهبری  و 
حداکثری مردم در میدان است و تنها در این صورت 
است که می توانیم بگوییم الگوی حکمرانی در کشور 

موفق عمل کرده است .

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به حساسیت های 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهارکرد: فردی باید 
برای این وزارتخانه انتخاب شود که در بین نمایندگان 
مجلس مقبولیتی داشته باشد و با رأی خوبی از مجلس 

به این وزارت برود.
و  تعاون  کار،  وزیر  معرفی  درباره  سید محمد حسینی 
بعد  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  به  اجتماعی  رفاه 
آقای  بالفاصله  عبدالملکی،  دکتر  آقای  استعفای  از 
زاهدی وفا به عنوان سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه 
تعیین شد. ایشان استاد دانشگاه است و سابقه اجرایی 
آقای زاهدی وفا،  با سرپرستی  اقتصاد دارد.  در وزارت 
فعالیت ها همچنان انجام می شود و وقفه ای در انجام کار 

صورت نگرفته است.
وی با یادآوری این موضوع که از نظر قانونی رئیس جمهور 

سه ماه فرصت دارد که وزیر جدید را معرفی کند، اظهار 
کرد: رئیس جمهور باید بررسی های دقیقی در این زمینه 
داشته باشد، زیرا وزارت کار یک وزارت معمولی نیست 
این  و  است  ادغام شده  یکدیگر  در  وزارت خانه  و چند 
دارای  که  است  ساخته  را  عریض وطویل  وزارت خانه 
شرکت های متعدد و سازمان های مختلف مانند تأمین 

اجتماعی و شستا است.
با  تلفنی  صورت  به  که  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
رادیو گفت وگو صحبت می کرد، از فرصت یک ماهه برای 
مختلفی  نظرات  کرد:  واظهار  گفت  کار  وزیر  معرفی 
در این باره مطرح شده است و افراد مختلف از جمله 
فعاالن عرصه اقتصادی و نخبگان جامعه دراین خصوص 
نظر خود را بیان کرده اند تا در نهایت یک انتخاب دقیق 
اعتمادبه نفس  با  هم  وزیر  و  باشیم  داشته  مناسب  و 

بیشتری کار خود را انجام دهد.
وزیر  درباره  نمایندگان  نظرات  به  اشاره  با  حسینی 
در  به ویژه  مجلس  نمایندگان  گفت:  کار  پیشنهادی 
روزهای ابتدایی استعفای وزیر سابق کار، افرادی را از 
وزارت خانه  این  زعامت  برای  از مجلس  و خارج  داخل 
منتقل  رئیس جمهور  به  هم  بنده  و  می کردند  معرفی 
تشکیل  خاصی  کمیته  دراین رابطه  البته  می کردم. 
خود  دفتر  در  زیرا  ندارد  هم  ضرورتی  و  است  نشده 

رئیس جمهور این موارد بررسی می شود.
معرفی  برای  نخبه  نیروی  کمبود  اینکه  بیان  با  وی 
به عنوان وزیر کار وجود ندارد، درعین حال تصریح کرد: 
برای اینکه انتخاب شایسته ای انجام شود تا وزارت خانه 
مربوطه به خوبی اداره شود باید تأمل وجود داشته باشد. 
همچنین فردی باید انتخاب شود که در بین نمایندگان 
از  خوبی  رأی  با  تا  باشد  داشته  مقبولیتی  نیز  مجلس 

مجلس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برود.
برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو در خصوص 
دالیل معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه کار، تعاون و 
پارلمانی  معاون  با سید محمد حسینی  اجتماعی  رفاه 

رئیس جمهور به صورت تلفنی گفتگو کرد.

تنها راه نجات بخش، 
حضور حداکثری مردم در میدان است

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 باید بین نمایندگان مقبولیت داشته باشد
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معاون آموزشی دانشگاه یاسوج خبر داد؛

پذیرش دانشجو
 در ۳ رشته جدید در دانشگاه  یاسوج

بار  نخستین  برای  گفت:  یاسوج  دانشگاه  آموزشی  معاون 
و  است  اندازی شده  راه  یاسوج  دانشگاه   در  رشته جدید   ۳

دانشجو پذیرش می کند.
عباس ظریفی با بیان اینکه چهار دانشکده در مرکز استان و 
دو دانشکده اقماری در شهرستان های گچساران و چرام در 
حال فعالیت هستند، افزود: دانشگاه یاسوج متشکل از چهار 
دانشکده از جمله دانشکده فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم 

انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی است.
وی از پذیرش داوطلبان در دو دانشگاه نفت و گاز گچساران 
و صنعت و معدن چرام خبر داد و اظهارکرد: رشته مهندسی 
انرژی، رشته مهندسی نقشه برداری و رشته مهندسی خاک 
نفت  دانشکده  در  که  های جدیدی هستند  رشته  از جمله 
و گاز گچساران، دانشکده صنعت و معدن چرام و دانشگاه 

یاسوج دانشجو می پذیرد.
معاون آموزشی دانشگاه یاسوج با بیان اینکه دانشگاه یاسوج 
دانشگاه مادر و معین این استان است، خاطرنشان کرد: در 
دانشکده فنی و مهندسی شش رشته پایه، در دانشکده علوم 
پایه چهار رشته، علوم انسانی ۹ رشته و کشاورزی و منابع 

طبیعی پنج رشته پذیرای داوطلبان است.
و  عنوان  دانشجو   ۶۵ تا   ۳۵ را  رشته  هر  ظرفیت  ظریفی 
دارای  یاسوج  دانشگاه  در  ها  تصریح کرد: ۹۰ درصد رشته 

کارشناسی ارشد و تکمیلی دکترا است.
رشته  هر  اول  رتبه  دانشجویان  درصد   ۱۵ کرد:  بیان  وی 
بدون آزمون می توانند در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 

پذیرش شوند.

در سالجاری ؛

پانزدهمین مورد غرق شدگی 
در کهگیلویه و بویراحمد ثبت شد

شدن  غرق  با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  اورژانس  رئیس 
کودک هفت ساله در شهرستان کهگیلویه پانزدهمین مورد 

غرق شدگی در این استان طی سالجاری ثبت شد.
این مطلب  اعالم  با  نژاد شامگاه  جمعه  جهانبخش وحدت 
کودکی  شدگی  غرق  گزارش  داشت:  اظهار  ها  رسانه  به 
هفت ساله در ساعت ۱۰ و ۶ دقیقه در حالی به مرکز پیام 
کهگیلویه اعالم شدکه با خودروی شخصی )پیکان( پسربچه 

غرق شده در حال انتقال به مرکز درمانی بود.
به  دختر  قلعه  پایگاه  امدادی  نیروهای  بالفاصله  افزود:  وی 
محل حادثه واقع در پل سه گدار از توابع بخش قلعه دختر 

در شهرستان کهگیلویه سریع اعزام شد.
وحدت نژاد  تاکید کرد: به علت گذشت زمان زیادی از غرق 
شدن کودک تالشهای اورژانس و بیمارستان جهت احیا بی 

نتیجه مانده و متاسفانه این کودک فوت کرد.

فرمانده انتظامی گچساران اعالم کرد؛

کاهش 70 درصدی نزاع در گچساران 
در سال جاری 

 فرمانده انتظامی گچساران از کاهش ۷۰ درصدی نزاع های 
فردی و جمعی و کاهش ۵۰ درصدی قتل در سال جاری در 

گچساران خبر داد. 
سرهنگ ارسالن خادمیان روز شنبه در نشست با خبرنگاران 
با اجرای  امسال   این میزان مواد مخدر   افزود:   گچساران 
این شهرستان  نقاط مختلف  در  مواد مخدر  با  مبارزه  طرح 

کشف و ضبط شد.
انتظامی امسال ۱44  وی بیان کرد: در این زمینه ماموران 
مواد  باند   ۲ و   دستگیر  را  معتاد  فروش،  خرده  قاچاقچی، 

مخدر در این شهرستان نیزمتالشی کرد.
های دستگیر شده  قاچاقچی  تعداد  داشت:  اظهار  خادمیان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان بیش از 

۲۶ درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: 4۸۲ فقره کشف سرقت در گچساران امسال 
انجام شده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد 
کاهش داشته است. خادمیان با بیان اینکه امسال ۹۰ درصد 
از  ای  حرفه  سارق   ۱۸۸ گفت:  ایم  داشته  کشفیات  وقوع 

ابتدای امسال تاکنون در گچساران دستگیر شده است.
امسال  ابتدای  از  خودرو   دستگاه   ۹۵۲ کرد:  تصریح  وی 
به  نسبت  که  توقیف شد  مختلف  تخلفات  دلیل  به  تاکنون 

مدت زمان مشابه پنج درصد افزایش داشته است.
متهم    ۲۳4 و  هزار  یک  گفت:   گچساران  انتظامی  فرمانده 
شده  دستگیر  شهرستان  این  در  تاکنون  امسال  ابتدای  از 
است. وی به کاهش ۷۰ درصدی نزاع های فردی و جمعی 
و کاهش ۵۰ درصدی قتل در این مدت در گچساران خبر 
داد. خادمیان ابراز کرد:  هشت هزار و 4۵۵ مورد تماس با 
مرکز ۱۱۰ این شهرستان امسال انجام شد که بیش از هفت 
تالش  بر  تاکید  با  وی  شد.  عملیاتی  ان  مورد   ۹۶۰ هزارو 
این نهاد برای تامین امنیت گفت: توجه بیشتر رسانه ها به 
را  جامعه  امنیت  احساس  انتظامی،  صحیح  اخبار  انعکاس 

تقویت خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛

احتمال افزایش 
مرگ های ناشی از کرونا در استان 

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

یابد.
 محمد غالم نژاد روز شنبه به خبرنگاران گفت: یک شهرستان 
براساس  و  دارد  وجود  استان  در  کرونایی  قرمز  وضعیت  در 
اطالعات به دست آمده و مطابق نقشه آماری سامانه اطالع 
رسانی وزارت بهداشت هم اکنون شش شهرستان دروضعیت 

نارنجی، دو شهرستان وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
کهگیلویه  ،شهرستان  آماری  نقشه  براساس  داد:  ادامه  وی 
در وضعیت قرمز کرونایی و شهرستانهای بویراحمد، بهمئی، 
چرام، باشت، لنده، مارگون در وضعیت نارنجی کرونایی قرار 

دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: شهرستانهای دنا و 
گچساران نیز در وضعیت زود کرونایی قرار دارند و رنگ آبی 

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

این بیماری به دیگر اعضا خانواده و دیگران را داشته باشند.
به  ابتالء  از  پیشگیری  برای  راهکار  مهمترین  نژاد  غالم 
از  خودداری  و  بهداشتی  العمل های  دستور  رعایت  را  کرونا 
عادی انگاری این بیماری دانست و اضافه کرد: مردم استان 
کرونا  از  ناشی  میر  کاهش مرگ  و  ابتالء  از  پیشگیری  برای 
گیر،  همه  و  خطرناک  بیماری  این  برابر  در  ایمنی  ایجاد  و 
واکسیناسیون خود را تکمیل و ُدز یادآور را حتماً تزریق کنند.

24۶ واحد صنفی متخلف در گچساران 
شناسایی شد

سرپرست اداره صنعت،معدن و تجارت گچساران گفت: ۲4۶ 
واحد صنفی متخلف امسال در راستای نظارت بر عملکرد و 
فعالیت های واحدهای صنفی عرضه کننده کاال و خدمات در 

این شهرستان شناسایی شد.
 ۱۸ ارزش  به  شده  انجام  تخلفات  افزود:  محرابی  غالمعلی 
برای  مناسب  قانونی  اقدامات  که  شده  برآورد  ریال  میلیارد 

برخورد با واحدهای صنفی متخلف صورت گرفته است.
وی بیان کرد:  پنج هزار و ۱۵۰ واحد صنفی در این شهرستان 
امسال مورد بازرسی قرار گرفت. محرابی اظهار داشت: درج 
فاکتور،  صدور  عدم  گرانفروشی،  فروشی،  کم  قیمت،  نشدن 
تداخل صنفی و امتناع از عرضه کاال از جمله این تخلف ها 
اساسی  کاالهای  موقع  به  تأمین  کرد:  ابراز  وی  است.  بوده 
مورد نیاز مردم، قیمت گذاری کاالها و نظارت و بازرسی بر 
واحدهای صنفی از مهمترین وظایف ستاد تنظیم بازار است 
کنونی  شرایط  از  استفاده  سوء  از  جلوگیری  راستای  در  که 
سرپرست  گیرد.  صورت  اصولی تر  و  بیشتر  نظارت ها  این 
مدت  این  در  گفت:  گچساران  تجارت  و  اداره صنعت،معدن 
انجام  امسال  شهرستان  این  بازار  در  مشترک  گشت   4۹
گزارش  مورد   ۸۵ امسال  کرد:  تصریح  محرابی  است.  شده 
مراجعه  طریق  از  شهرستان  این  اصناف  تخلفات  از  مردمی 
حضوری و ثبت در سامانه ۱۲4 به این اداره رسید که تمام 
همچنین  کرد:  بیان  وی  شد.  بررسی  زمان  کمترین  آنهادر 
پروانه  مورد   ۱۵ خانگی،  مشاغل  پروانه    ۶4 مدت  این  در 
کسب ایثارگری و یک مورد پروانه بهره برداری معدن برای 
متقاضیان در این شهرستان صادر شده است. محرابی افزود: 
این  مرکز  بازار  در  تقاضا  و  عرضه  سیستم  بر  نظارت  طرح 
شهرستان در طول سال بطور جدی و مستمر ادامه دارد. وی 
گفت: قیمت کاال در بازار گچساران به طور مستمر رصد می 
خواهد  برخورد  متخلفان  با  افزایش  هرگونه  در صورت  شود 
شد. هم اکنون  بیش از ۹ هزار واحد صنفی در این شهرستان 
عضو اتاق اصناف هستند که از این تعداد بیش از چهار هزارو 

۷۲ واحد صنفی دارای پروانه کسب می باشند.

مشکل جاده و آب آشامیدنی 
12روستای لنده برطرف می شود

فرماندار لنده گفت: با تخصیص اعتبار ویژه از سوی استاندار 
و آب آشامیدنی  ارتباطی  راه  بویراحمد، مشکل  و  کهگیلویه 

۱۲ روستای بخش مرکزی این شهرستان رفع می شود.
و  کهگیلویه  استاندار  اخیر  سفر  در  افزود:  دانش  جالل 
بویراحمد به شهرستان لنده، برای زیرسازی و آسفالت جاده 
روستاهای کتج، دوک تا کل شور در بخش مرکزی بیش از 

۱4۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شد.
این روستاها در حوزه های زیر سازی و آسفالت  افزود:  وی 
راه های روستایی، کشاورزی، آب آشامیدنی و واکسیناسیون 

دامهای سبک و سنگین با مشکل مواجه هستند و
احمر،  هالل  امداد،  کمیته  راهداری،  اداره  کرد   تاکید  وی 
بهزیستی و دامپزشکی آمادگی خود را برای خدمات رسانی 

به این روستاها اعالم کرده اند.
دانش ادامه داد: این روستاها دارای ظرفیت  و پتانسیل های 
باالیی از جمله دامداری و کشاورزی بوده که برای شکوفایی 

نیازمند حمایت بیشتر هستند .
مدیر نهاد پیشرفت و آبادانی شهرستان لنده هم از بازسازی 
قبور مطهر دو شهید روستای کل شور و دره بنگ در یک 
برای خدمات  مستضعفان  بنیاد  گفت:  و  داد  آینده خبر  ماه 
رسانی به خانواده معظم شهدای روستاهای دور دست و کمتر 

برخوردار لنده اعتبارات ویژه ای در نظر گرفته است.
علی نیکبخت افزود: در سال ۱4۰۰ بنیاد مستضعفان چهار 
آب  نعمت  از  را  لنده  شهرستان  مرکزی  بخش  روستای 

آشامیدنی سالم برخوردار کرد.
وی ادامه داد: روستای کل شور نیز در پایین دست روستاهای 
رچ و دوک با مشارکت دولت از آب لوله کشی برخوردار می 

شوند. 

گفت:  یاسوج  قند  کارخانه  مدیرعامل 
4۰ درصد بازسازی این کارخانه که نماد 
بویراحمد بود،  صنعت استان کهگیلویه و 

انجام شده است.
»بهزاد مقبول« ضمن تبریک روز خبرنگار 
واسطه  به  افزود:  خبرنگاران  جمع  در 
آنها  خوب  اقدامات  و  خبرنگاران  حضور 
کارخانه قند یاسوج اکنون وضعیت خوبی 

پیدا کرده است.
سال  در  کارخانه  این  کرد:  اظهار  وی 
داشت  را  برداری  بهره  دوره  آخرین   ۹۳
نداشته  عمرانی  فعالیت  بعد  به  آن  از  و 
ادامه  تا سال ۹۵  و فعالیت های مدیریتی 
از آن سال در یک مزایده به  پیدا کرد و 

بخش خصوصی واگذار شد.
مدیرعامل کارخانه قند یاسوج خاطرنشان 
کرد: شرکت از سال 4۶ راه اندازی شد و 
نقشه های بسیار جالب از این کارخانه به 
صورت دستی کشیده شده که گویای همه 
تغییرات  علت  به   ۹۷ سال  در  است  چیز 
به دستور قضایی شرکت پلمب شد و در 
و  ابطال  مناقصه  واگذاری  سال ۹۸ حکم 
قرار  تجارت  بانک  اختیار  تحت  کارخانه 

گرفت.
اهلل  آیت  حضور  با  کرد:  تصریح  مقبول   
رئیسی در اواخر سال ۹۹ به عنوان رئیس 
قوه قضائیه فک پلمب کارخانه انجام شد 
و پس از آن به دلیل رکود کارخانه، ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( این واحد صنعتی 
به  شدت  به  مخبر  دکتر  زیرا  خرید،  را 
اشتغالزایی در این استان اعتقاد داشت که 

باید دوباره راه اندازی شود.
پایان  از  ما  قرارداد رسمی  داد:  ادامه  وی 
سال ۱4۰۰ بود دقیقا از همان جا حواشی 
مشکالت  باعث  شد،  زده  دامن  بیشتر 
بیشتری برای ما شد و برخی افراد فضا را 

مناسب می دیدند و به واسطه ورود ستاد 
اجرایی به فکر مطالبات خود افتادند.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج عنوان کرد 
فقیه در  نماینده ولی  و  : سیستم قضایی 
داشتند. ما  به  زیادی  لطف  نیز  استان 

گرفته  کار  به  مجرب  نیروی  تعدادی 
شده تا تعمیرات را انجام دهند و شرایط 
خوب رقم خورده و اکنون بیش از ۶۰ نفر 
مشغول به کار هستند و توانسته اند بخش 

زیادی از کارها را انجام دهند.
پایان تیرماه امسال  تا  تاکید کرد:  مقبول 
واحد صنعتی  این  بازسازی  و  اورهال  کار 
۳۰ درصد انجام شده و اگر بخواهیم یک 
ماه اخیر ) مرداد ماه( را نیز حساب کنیم، 
این زمینه پیشرفت داشته   4۰ درصد در 

است.
با بیان اینکه در زمان بهره برداری از  وی 
نیرو  بیشتر  تعداد  یا   ۲۰۰ کارخانه  این 
شاغل خواهند شد، اظهار کرد: خوشبختانه 
هم اکنون کل کارخانه دارای برق شده و 
تمام دستگاه های برقی نیز بازسازی و یک 
بار استارت و تست کرده ایم و اکنون هیچ 

دستگاه خاموشی نداریم.
مدیرعامل کارخانه قند یاسوج تصریح کرد: 
پیمانکاری  کارهای مکانیکی توسط گروه 
خارج از استان بود که سه میلیارد تومان 
با  را  کار  االن ۵۰ درصد  اما  داشتند  نیاز 
پنج نفر نیرو در استان انجام می دهیم زیرا 
معتقدیم پولی که برای بازسازی از تهران 
به اینجا می آید تنها باید هزینه کارخانه 

شود.
مقبول با بیان اینکه برق دار شدن کارخانه 
به  اکنون  و  بود  بزرگ  کارهای  از  یکی 
و  هستیم  سیستم  کردن  آب دار  دنبال 
این یکی از کارهای مهم در کارخانه قند 
برنامه  طبق  کرد:  عنوان  است،  یاسوج 

زمان بندی شده امیدواریم تا پایان امسال 
کار تمام شود برخی دستگاه ها نیز خرید 
رایزنی  حال  در  که  داشتند  نیاز  خارجی 
برای خرید هستیم و هیچ دستگاه درجه 
دو و دست دوم نیز استفاده نخواهیم کرد 
می توانستیم  صورت  این  در  که  چند  هر 
خیلی زودتر کار را جمع کرده و به اتمام 

برسانیم.
ما  بر  سختی  روزهای  اینکه  بیان  با  وی 
گذشت، ادامه داد: با اقدامات خوب ستاد 
اجرایی فرمان امام، بانک تجارت و مدیریت 
عالی شایان نادری مدیرکل ستاد اجرایی 
استان و از نیروهای خوشنام کهگیلویه و 

بویراحمد کار به اینجا رسیده است.
بیان  با  یاسوج  قند  کارخانه  مدیرعامل 
انداخته  پا  پیش  همیشه  سنگ  اینکه 
ها  برخی  است  ممکن  گفت:  شود،  می 
روزی که  از  کنند چنانچه  حاشیه سازی 
کار را شروع کردیم این سنگ اندازی ها 
کار  البته  و  داشته  وجود  ها  کارشکنی  و 

بدون مشکل هرگز محقق نمی شود.
اکنون  کارخانه  دارایی  کل  افزود:  مقبول 
در اختیار است، بانک تجارت هم سهامدار 
است و یک اختالف حساب مالی داریم که 

باید تعیین تکلیف شود.
کارخانه  خصوص  در  کرد:  اظهار  وی 
به  مربوط  که  دارد  وجود  مشکالتی 
توافق  به  حال  در  و  بوده  مالی  مشکالت 
سال  پایان  تا  کارخانه  و  هستیم  رسیدن 
راه اندازه می شود که محقق شدن آن با 

برخی شروط است.
مدیرعامل کارخانه قند یاسوج خاطرنشان 
کارخانه  یک  اندازی  راه  دنبال  به  کرد: 
مانند کارخانه سال 4۶نیستیم و معتقدیم 
باید کارهای بهتری در این کارخانه انجام 

شود.

شدن  شرکت  برای  کرد:  تصریح  مقبول 
زمان  سال  سه  به  حداقل  کارخانه  این 
به صورت مستقل  کارخانه  اما  داریم  نیاز 
اندازی خواهد شد چه  راه  امسال  آخر  تا 
ما باشیم چه نباشیم این کار بر روی روال 

خود انجام خواهد شد.
ستاد  مدیرکل  نادری،  شایان  همچنین 
سیر  به  اشاره  با  )ره(  امام  فرمان  اجرایی 
تحویل دادن این کارخانه به ستاد اجرایی 
گفت: همزمان با زلزله ۲۹ اسفند ۹۸ سی 
قرار  و  آمد  استان  به  مخبر  دکتر  سخت 
از کارخانه قند داشته باشد و  بازدید  شد 
خرید آن را مشروط به چند آیتم کرد که 
باید از لحاظ مالی حقوقی و فنی همه چیز 

معلوم باشد.
برای  مدل  چندین  ابتدا  افزود:  وی 
همکاری در نظر گرفتیم اما قرار شد ۵۱ 
درصد سهام آن را ما خریداری کنیم بقیه 
بانک تجارت و مقدار کمی را نیز کارگران 
 ۱4۰۰ سال  اواخر  از  هستند  سهامدار 
مدیره  هیئت  گرفتیم،  تحویل  را  کارخانه 
مشخص و کارها منظم و طبق زمان بندی 
امروز  همین  تا  اکنون  که  می شود  انجام 

4۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
ظرفیت های  دنبال  به  اظهارکرد:  نادری 
در  نخبه  و  جوان  افراد  هستیم  بیشتری 
این کارخانه به ما کمک می کنند و کار 
با سرعت در حال پیشرفت است و انتظار 
کار  پای  همه  واقعی  معنای  به  که  داریم 

باشند.
)ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
در  فقیه  ولی  نماینده  از  باید  کرد:  تاکید 
کرده  زیادی  کرد، حمایت  تمجید  استان 
داشته  موثر  نقش  گره گشایی ها  در  و 
که  دادگستری  کل  رئیس  همچنین  و 

بسیاری از گره ها را باز کرده است.
نادری عنوان کرد: طبق قراردادی که بین 
ما و بانک تجارت وجود دارد هر چه طبق 
باید  ایم  شده  متعهد  همدیگر  با  قرارداد 
نماند  باقی  سرسوزنی  و  شود  برگردانده 
اگر زمین و ملکی و خانه ای وجود داشته 
است و بر اساس معامله وارد شده ایم کم 
و زیادی در آن وجود ندارد و همه را پس 

می گیریم.
رفته  جا  هر  اجرای  ستاد  داد:  ادامه  وی 
بندی  سرهم  به  و  بوده  دقیق  کار  دنبال 
و  خوب  کار  دنبال  ندارد  اعتقادی  هیچ 

پاک هستیم.
امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
جنس  که  کرد  خواهیم  نظارت  چنان 
نشود،  برده  کار  به  کارخانه  در  تقلبی 
بیت المال نفله نشود، کارخانه را روی ریل 
و  به صنعت  را  امید  و  برد  تولید خواهیم 

تولید استان بر می گردانیم.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: اگرچه طوفان 
و بارندگی های سامانه بارشی معروف به 
میلیارد   ۵۰ بر  افزون  تاکنون  مونسون، 
ریال به شبکه توزیع برق استان خسارت 
با این وجود شبکه توزیع برق  وارد کرده 

در منطقه با پایداری همراه بوده است.
جمال معتمدی زاده افزود: آسیب دیدگی 
حدود ۱۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و 
۲۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، شکستگی 
و تخریب ۱۰ عدد پایه و آسیب پذیرشدن 
ضعیف  و  متوسط  فشار  پایه   ۵۰ حدود 
در  ها  پایه  اطراف  شدن  ُشسته  دلیل  به 
اثر شدت سیالب، وارد آمدن خسارت به 
هزار  به  ترانس، صدمه  تابلو  دستگاه  پنج 
معیوب  و  خودنگهدار  مترکابل   ۵۰۰ و 
شدن ۱۵ دستگاه ترانسفورماتور از جمله 
خسارات وارد شده به شبکه توزیع نیروی 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  برق 
تاکید کرد:  است. وی  این طوفان  جریان 
آمدن خسارت های سنگین  وارد  وجود  با 
جریان  در  برق  تجهیزات  و  تاسیسات  به 
طوفان و بارندگی های این سامانه بارشی، 
عملیاتی  نیروهای  روزی  شبانه  تالش 
با  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  شد  باعث 
اصالح شبکه یا مانور خطوط توزیع آسیب 
دیده با خطوط دیگر، شبکه برق احیاء و 

ُمشترکان برق دار شوند.
معتمدی زاده با قدردانی از تالش تمامی 
صنعت  سیمبانان  و  پیمانکاران   ، نیروها 
برق درخصوص پایداری شبکه در شرایط 
سخت ناشی از وقوع بحران اخیر در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، اظهارداشت: همواره 
صورت  به  عملیاتی  گروه های  و  همکاران 
شبانه روزی در حال رصد و پایش شبکه 
هستند تا در صورت بروز خسارت و آسیب 
را  موارد  برق،  توزیع  خطوط  به  احتمالی 
بررسی و در سریع ترین زمان ممکن اقدام 
کنند.  مشترکان  برق  تامین  و  اصالح  به 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
کهگیلویه و بویراحمد به اقدامات اجرایی 
بارشی  سامانه  با  مواجهه  در  شرکت  این 
مطابق  کرد:  خاطرنشان  و  پرداخت  اخیر 
ُهشدارهای سازمان  هواشناسی از روزهای 
تمامی  مونسون،  طوفان  شروع  از  قبل 
شرکت  این  عملیاتی  و  اجرایی  عوامل 
و   گرفت  قرار  کامل  آماده باش  حالت  در 
بعد  و  حین  قبل،  بخش  سه  در  اقدامات 

از وقوع بحران، برنامه ریزی و اجرایی شد.
این  وقوع  از  قبل  گفت:  زاده  معتمدی 
پدیده، اقدامات پیشگیرانه موثری از جمله: 
جلسات هماهنگی ستاد مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل در سطح شرکت تشکیل 
مخاطرات  با  مرتبط  سناریوهای  همه  و 
احتمالی  سیالب  و  بارندگی  از  ناشی 
برنامه ریزی و مصوب  اقداماتی  بررسی و 
شد. وی افزود: مقاوم سازی پایه های واقع 
در مسیل احتمالی سیالب ها، ایمن سازی 
پست های توزیع زمینی، بازدید از شبکه، 
بررسی  شبکه،   درگیر  درختان  هرس 
فیدرهای فشار متوسط  مانور  سناریوهای 
و سایر موارد نیز صورت گرفت. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت:  در زمان وقوع بارندگی 
و طوفان، گروه های عملیات و اتفاقات در 
نواحی  و  مرکز  در  تعیین شده  محل های 
مدیریت های تابعه این شرکت، مستقر و 
با اقدام سریع و به موقع نیروها، مشکالت 
زمینه  و  رفع  ممکن  زمان  کوتاهترین  در 

شد.  فراهم  پایدار  و  مطمئن  برق  تامین 
افزود: در هر شیفت کاری  معتمدی زاده 
،گروه  اتفاقات  )گروه  شامل  گروه   ۳۰
گروه  و  باالبر  و  جرثقیل  بحران،  کمکی 
خط گرم( مشغول بوده و این گروه ها در 
هر شبانه  نسبت به رفع سریع خاموشی 
اقدام کردند. وی خاموشی های  و بحران 
ناشی از شرایط نامساعد جوی را کمتر از 
۱۰۰ مورد عنوان و تصریح کرد: با وجود 
شدید،  )بارندگی  هوایی  و  آب  بد  شرایط 
، جاری شدن  برق  و  ، رعد  و طوفان  باد 
تالش  با  خوشبختانه  اما   ،) ها  سیالب 
کارکنان  همه  روزی  شبانه  و  جهادی 
و  عملیاتی  تیم های  و  برق  خدوم صنعت 
آسیب  مناطق  مشکالت  شرکت  امدادی 
دیده در همان ساعات اولیه رفع و شبکه 
مدیرعامل  شد.  پایدار  مناطق  این  برق 
شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
مهمترین  از  یکی  گفت:  بویراحمد  و 
خاموشی های صورت گرفته سامانه بارشی 
معروف به مونسون در این استان مربوط 
به معیوب شدن ترانس T۳ ایستگاه فوق 
توزیع َسرپَری دهدشت بود که بخشی از 
شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، 
شهرستان لنده، بخش های قلعه رئیسی، 
ای  روستاهای حاشیه  و  دیشموک، سوق 

این مناطق را در خاموشی قرارداد.

40 درصد بازسازی کارخانه قند یاسوج انجام شد؛

امید به صنعت استان باز می گردد

سامانه بارشی 50میلیارد ریال به شبکه برق 
کهگیلویه و بویراحمد خسارت زد

 نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون 
در مجلس شورای اسالمی گفت: 4۵ کیلومتر از محور 

یاسوج به اصفهان به قتلگاه تبدیل شده است.
نشست  در   ۱4۰۱ مردادماه   ۲۲ روشنفکر  مهدی 
خبری با خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز خبرنگار 
در خصوص طرح رتبه بندی معلمان اظهار کرد: در 
کمیسیون تلفیق و در سال ۱4۰۰ طرح رتبه بندی 
معلمان بعد از چندین سال که بین دولت و مجلس 
و در راهرو های آنها در حال رفت و آمد بود و خاک 
خورده بود با ۳ بار رایزنی آن را تصویب کردیم و در 
نمایندگان  آرای  اکثریت  با  صحن علنی مجلس هم 

مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: کار به خوبی پیش رفت اما اکنون در حوزه 
اجرا بعد از ۲۷ بار چکش کاری وزیر اعالم کرده که 

آماده اجراست.
نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون 
در  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
صحن  در  همچنین  و  تلفیق  و  آموزش  کمیسیون 
به تصویب  این موضوع در اسرع وقت  علنی مجلس 
رسید اما نمی دانیم چرا در اجرا باید ۲۷ بار چکش 

کاری شود.
روشنفکر تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس 
هم به شدت بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان 
به  زودتر  هر چه  امیدواریم  و  است  بررسی  در حال 

نتیجه برسد.
وی در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای 
فرآیند  همه  کرد:  اظهار  مارگون  و  دنا  بویراحمد، 
ارتقای دهستان سادات محمودی به بخش تمام شد 

به  براساس شاخص ها دهستان سادات محمودی  و 
بخش تبدیل می شود.

نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون 
بازیکنان  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  در 
شهرستان شدن بخش پاتاوه در حال پیگیری است، 
به  دارد  بیشتری  استحقاق  که  دهستانی  همچنین 
بخش تبدیل می شود. بخش لوداب برای شهرستان 
شدن شاخص های الزم را در حوزه هایی دارد که نیاز 

به کار بیشتر دارد.
روشنفکر در خصوص تبدیل شدن دهستان دشتروم 
به بخش ادامه داد: برای تبدیل دهستان به بخش یکی 
از شاخص ها، جمعیت است که در خصوص دشتروم 
به حد نصابی که اعالم شده نتوانسته ایم کاری انجام 
این  در  توفیقاتی  شاید  که  هستیم  دنبال  اما  دهیم 

قسمت کسب کنیم.
وی در خصوص پروژه راه آهن اقلید به یاسوج عنوان 

شده   منظور  خوبی  اعتبارات  پروژه  این  برای  کرد: 
کمیسیون  در  که  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  اما 
عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی راه آهن اقلید به 
یاسوج دنبال کردم و البته برخی کارشناسان مسیری 
دیگری را از سمت پادنا پیشنهاد دادند که در حال 

بررسی است.
و  دنا  بویراحمد،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
سفر  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  مارگون 
آقای اسالمی وزیر وقت راه و شهرسازی ۷۰۰ میلیارد 
تومان به محور پاتاوه به دهدشت اختصاص داده شد 
و محور یاسوج به اصفهان از محدوده پل قره تا یاسوج 
شده  تبدیل  قتلگاه  به  که  است  کیلومتر   4۵ حدود 
اما  شده  گذاشته  اعتبار  تومان  میلیارد   4۰ و حدود 
جوابگو نیست و پیگیر هستیم که در بهره برداری از 

این پروژه تسریع یابد.

 45کیلومتر از محور یاسوج 
به اصفهان قتلگاه شده است
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متولد فروردین : 
دوستان شما افراد بسیار خوبی هستند، اما گاهی اوقات وقتی که آنها با 
شما مخالفت می کنند، شما عصبانی می شوید. متأسفانه وقتی که عقاید 
آنها با شما متفاوت است، معموالً از ادامه دادن بحث با آنها خودداری 
می کنید. اما امروز اینگونه نیستید. حتی اگر وسوسه شوید که این کار 
را انجام دهید، به یاد داشته باشید اگر هیچ کس نخواهد که خودش را 

عوض کند، هیچ مسأله پیچیده ای حل نخواهد شد.
متولد اردیبهشت : 

شما در این روزها چشمان تان را بیشتر باز کرده اید و به زندگی تان 
دقیق تر می نگرید، تا جزییات زندگی را نیز دریابید.باید سعی کنید بین 
زندگی شخصی و روحیات تان یک تعادلی برقرار کنید زیرا روحیه شما 
با زندگی که در حال حاضر تجربه می کنید سنخیتی ندارند به همین 

دلیل کمی برایتان مشکل به نظر می رسد.
متولد خرداد :

 بادی از تغییرات بر فراز آسمان زندگی تان در حال وزیدن است، اما 
برای شما سخت است که دست به کار شوید چرا که هنوز آمادگی این 
کار را در خود نمی بینید. بازگشت عطارد به سیاره شما نشان دهنده 

این است که باید هدف خود را در زندگی مشخص کنید. 
متولد تیر :

 عجیب این است که اگر دیگران واقعا شما را مورد حمایت خود قرار 
دهند یا اینکه کارهای شما را با سرتکان دادن تصدیق کنند شما بیشتر 
از آنکه باید نگران می شوید. حقیقت این است که اگر کسی برخالف 
پیشرفت شما حرکت کند قادر هستید که به او بگویید و اگر بخواهید 

با او بجنگید فقط انرژی هدر دادن است. 
متولد مرداد :

فکر  االن  و  کرده اید،  برقرار  نفر  یک  با  خاصی  دوستانه  رابطه  شما   
می کنید که اگر بخواهید به این رابطه پایان دهید باید همه زندگیتان 
تغییر کند و از این رو به آن رو بشود. بنابراین این موضوع خیلی شما 
را ناامید و همچنین خسته کرده است. اعتماد بیش از اندازه شما به 

دیگران باعث شده که خیلی بی احتیاط عمل کنید.
متولد شهریور :

 با تابیدن ماه امروز حس و شخصیت متفاوتی را درون خود احساس 
خواهید کرد. هرچند که دیگران نمی توانند حس و حال امروز شما را 
تشخیص دهند اما در درون خود احساسات عمیقی را خواهید داشت 
که هنوز به سطح باالتر و ظاهری شما نرسیده است. از آنجا که افکار 
و احساس خود را با کسی در میان نگذاشته اید احساس سنگین بودن 

آنها را دارید. 
متولد مهر : 

رابطه متقابل شما با دیگران ممکن است به خاطر ترس غیر منصفانه 
باشد. اگر شما از این می ترسید که شخصی سعی کند تا شما را تحت 
کنترل خودداشته باشد بعد ممکن است شما به روشنی انگیزه درست 
او را متوجه نشوید. با وجود اینکه نگرانی های اخیر شما ادامه نخواهد 
داشت هنوز بهتر است که سئوال های ضروری را بپرسید تا هر گونه 

شک و شبهه ای را از بین ببرید. 
متولد آبان :

اداره  را  موقعیتی  که  باشند  داشته  انتظار  شما  از  دیگران  امروز  اگر   
کنید و آن را سرو سامان دهید که بسیار دشوار و غیرعملی است،  شما 
ناخوشایندی خواهید  بدنبال آن احساس  و  از کوره در خواهید رفت 
داشت. این ریسک بزرگی برای شماست که در جواب آنها نه بگویید، 
بنابراین ممکن است که مجبور شوید اعتماد بنفس خود را تقویت کرده 

و این مسئولیت را قبول کنید. 
متولد آذر : 

حاال که ماه وارد خانه ششم شما یعنی خانه سالمتی شده است، شما 
خیلی نگران اوضاع جسمانی خود هستید و به فکر بهتر کردن وضعیت 
سالمتی خود افتاده اید. اگر احساس خوبی ندارید از انجام دادن کارهای 
سخت پرهیز کنید. برای مثال به جای اینکه ناگهان از همین االن به 
جای غذا شروع به خوررن هویج و سبزیحات کنید، کم کم رژیم غذایی 
خود را تغییر بدهید! همیشه قدم های کوچک نتایج بزرگی در پی دارد.

متولد دی :
باشید،  داشته  گفتن  برای  زیادی  است شما حرف های  ممکن  امروز   
اما که نمی دانید باید از کجا شروع کنید. متاسفانه، شما ممکن است 
دردسر  به  هستند  هم  اشتباه  که  زده  شتاب  احساسات  با  را  دیگران 
نشان  واکنش  آنقدر سریع  است که شما  این  به خاطر  این  بیندازید. 
چه  در سر شما  نمی دانند  تان  خانواده  افراد  و  دوستان  که  می دهید 

می گذرد. 
متولد بهمن :

 امروز از یک طرف شما وسوسه شده اید از زیر کار فرار کنید و یا اینکه 
حداقل تا جایی که امکان دارد کار کمتری انجام دهید. البته این سخن 
به معنی این نیست که شما می خواهید کسی را گول بزنید؛ بلکه معنی 
این حرف این است که شما وسوسه شده اید به جای انجام دادن وظایف 

شغلی کاری لذت بخش تر انجام بدهید. 

متولد اسفند : 
انرژی شما اکنون در سطح باالیی قرار دارد و بسیار مهم است که در 
رابطه با این انرژی و زنده دلی تازه یافته خود مثبت بیندیشید. برنامه 
ریزی برای هفته های آینده بسیار مهم است چرا که مریخ زمان زیادی 

در نشان شما خواهد ماند. 

۳
فال روز 

یک تحلیل جدید نشان می دهد که جایگزین کردن 
نمک با کلرید پتاسیم، فشار خون و در نتیجه خطر 
را  عروقی  قلبی  بیماری های  و  سکته  قلبی،  حمله 

کاهش می دهد.
اجرایی  مدیر  و  ارشد  محقق  نیل«،  »بروس  دکتر 
مردم  »بیشتر  داد:  توضیح  استرالیا،  جرج  مؤسسه 
در کشورهای توسعه یافته نمک خود را از غذاهای 

آماده و فرآوری شده دریافت می کنند.«
فروش  جای  به  باید  کنندگان  »تامین  افزود:  وی 
نمک معمولی از نمک غنی از پتاسیم استفاده کنید 
و به این ترتیب مردم از مزایای آن بهره مند خواهند 

شد.«

مقادیر  در  پتاسیم  کلرید  جایگزینی  »با  گفت:  نیل 
مختلف به جای کلرید سدیم )نمک معمولی غذا(، 
قلبی  مغزی، حمله  و خطر سکته  افراد  فشار خون 
به طور چشمگیری  باال  فشار خون  عوارض  و سایر 

کاهش می یابد.«
در  بزرگ  مطالعه  یک  اساس  بر  یافته ها  آخرین 
روستاهای چین بود که با استفاده از یک جایگزین 
در  چشمگیری  کاهش  پتاسیم،  با  شده  غنی  نمک 

حمالت قلبی و سکته مغزی نشان داد.
اما تیم به این فکر کرد که آیا نتایج مشابهی در سایر 
کشورها و جمعیت ها نیز دیده می شود. بنابراین نیل 
که  را  شده  منتشر  مطالعه   ۲۱ نتایج  همکارانش  و 
کردند.  بررسی  بود،  نفر   ۳۰,۰۰۰ به  نزدیک  شامل 
آرام،  اقیانوس  غربی  منطقه  اروپا،  در  مطالعات  این 

قاره آمریکا و آسیای جنوب شرقی انجام شد.
مقدار کلرید سدیم در جایگزین های نمک از %۳۳ تا 
%۷۵ و مقدار کلرید پتاسیم از %۲۵ تا %۶۵ متغیر 

جایگزین های  که  داد  نشان  تحلیل  و  تجزیه  بود. 
نمک فشار خون را در همه شرکت کنندگان کاهش 

می دهند.
میلی   ۵ به  نزدیک  سیستولیک  خون  فشار  کاهش 
متر جیوه و کاهش فشار خون دیاستولیک تقریباً ۲ 

میلی متر جیوه بود.
در  کلرید سدیم  در  میزان کاهش ۱۰ درصدی  هر 
در  جیوه  متر  میلی   ۱.۵ کاهش  با  نمک  جایگزین 
فشار خون سیستولیک و کاهش حدود ۱ میلی متر 

جیوه در فشار خون دیاستولیک مرتبط بود.
که  داد  نشان  بیشتر  تحلیل های  و  تجزیه 
تا ۱۱  را  جایگزین های نمک خطر مرگ زودهنگام 
تا ۱۳ درصد و  را  قلبی عروقی  بیماری های  درصد، 
کاهش  درصد  تا ۱۱  را  یا سکته  قلبی  خطر حمله 

می دهند.
تیم تحقیق همچنین دریافتند که برای اکثر مردم 

استفاده از پتاسیم بی خطر است.

به گفته محققان، »با این حال، جایگزین های نمک 
بیماری  کلیوی،  بیماری  مانند  شرایطی  که  زمانی 
قلبی، فشار خون باال، بیماری کبد یا دیابت دارید، 

می توانند خطرناک باشند.«
این بیماری های مزمن گاهی اوقات می توانند سطح 
پتاسیم را در خون افزایش دهند و پتاسیم موجود 
خطرناکی  طور  به  می تواند  نمک  جایگزین های  در 

تعادل را برهم زند.
مصرف  حین  در  نمک  جایگزین های  از  استفاده  و 
و   ACE مهارکننده های  ویژه  به  داروها،  برخی 
سطح  می تواند  پتاسیم،  نگهدارنده  های  دیورتیک 

پتاسیم خون را بیش از حد باال ببرد.
نمک  جایگزین های  »اثربخشی  می گویند:  محققان 
در بین جمعیت های مختلف، به عنوان مکملی برای 
جمله  از  زندگی  سبک  تغییرات  و  پزشکی  درمان 

ورزش، یک یافته عالی است.«
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88498481ارتباط با ما

 شكوفه زماني
ش�هيد کوهس�اري از اولين ش�هداي »مدافع 
حرم ثاراهلل« اس�تان خراس�ان رضوي است که 
در آخري�ن روز از ماه مبارك رمضان س�ال 94 
در نبرد با تروريست هاي داعش در اطراف شهر 
فلوجه عراق به ش�هادت رسيد. جواد از جوانان 
دهه ش�صتي بود که قهرماني و بزرگمردي اش 
زبانزد همه دوستان بود. در همان ماه رمضاني که 
انتهايش به سرخي شهادت او ختم شد، خانواده 
شهيد کوهس�اري براي او کت و شلوار گرفتند 
تا دامادش کنند اما تقدي�ر چيز ديگري براي او 
رقم زد. وقتي با برادر ش�هيد صحبت مي کردم 
به رغ�م دلتنگي ه�ا، از اينكه جواد ف�داي اهل 
بيت)ع( شد افتخار مي کرد و مي گفت بايد افكار 
شهدا را به درستي به مردم جامعه منتقل کنيم، 
چراکه آنها غريبانه به ش�هادت رسيدند. گفت 
و گوي ما با مهدي کوهس�اري را پيش رو داريد. 

به نظر شما پيش زمينه هاي حضور برادرتان 
در جبه�ه مقاوم�ت اس�امي از کجا رقم 
خورد؟ اگر مي ش�ود کم�ي از خانواده تان 

بگوييد. 
ما یک خانواده مذهب��ي داریم. پدرم بازنشس��ته 
فرهنگي اس��ت و از مهاجرین اس��تان گلستان که 
سال هاست در مشهد ساکن شده است. مادرم هم 
اصالتاً سبزواري است. تا آنجا که یادم هست پدرم 
همیشه ما را به جلسات و هیئت هاي مذهبي مي برد 
که باعث شد من و برادر شهیدم جذب بسیبج شویم. 
برادرم حتي وقتي که لیسانس حسابداري در مشهد 
گرفت و دانشجو بود مس��تمر در برنامه هاي بسیج 
شرکت مي کرد. شهید کوهساري متولد 64/11/10 

بود و من سه سال از او بزرگ ترم. 
آنطور که م�ن از صحبت هايت�ان متوجه 
شدم، شما تربيت مذهبي شهيد را علت 
حضورش در دفاع از حرم معرفي کرديد، اما 
شايد خيلي ها از چنين تربيتي برخوردار 
باشند و همت حضور در چنين جبهه اي را 

هم نداشته باشند. 
جواد عشق ش��دید به والیت فقیه داشت. همیشه 
گوشزد مي کرد کشوري هاي دیگر به کشور ایران 
خیلي حسادت مي کنند چون والیت فقیه ما مانند 
چتري بر سر همه گسترده است و همگي اتصال به 

آن دارند و این سایه اتحاد و همدلي موجب مي شود 
آن اتفاقي که در کشور عراق و س��وریه مي باشد و 
قوم هاي مختلف درگیر هستند در کشور ایران به 
وجود نیاید. همین والیتمداري اش عامل دیگري 
بود که او را به سوي حضور در جبهه مقاومت اسالمي 
مي کشاند. ش��هید آگاهي خوبي نسبت به شرایط 
منطقه داشت و همه اینها دست به دست هم دادند 

تا از او یک مدافع حرم بسازند. 
شغل شهيد چه بود؟

ایشان به مدت یک سال کارمند قراردادي قرارگاه 
خاتم االنبیاء در قسمت حراست قطار مشهد و تهران 
شده بود. ولي قبلش ش��غل آزاد داشت. از نقاشي 

ساختمان گرفته تا کارهاي متفرقه انجام مي داد. 
گويا ش�هيد در کارهاي خير بسيار زبانزد 

مردم بود؟ 
بله آدم بخشنده اي بود، حتي در شرایطي که خودش 
احتیاج داشت. همیش��ه به ما مي گفت شما کاري 
نداشته باشید ظاهر کس��ي که محتاج است به چه 
صورت اس��ت. معتاد اس��ت یا نه ولي م��ا مأمور به 
وظیفه ایم و باید به آنان کمک کنیم. شهید ارادت 
خاصي هم به خان��واده جانبازان و خانواده ش��هدا 
داشت. منطقه اي به نام سرافرازان در مشهد است که 
بیشتر خانواده هاي شهدا و جانبازان در آنجا زندگي 
مي کنند. بنده که زیاد اشراف به این منطقه نداشتم 

ولي بعد از ش��هادت داداش از دوستان این منطقه 
ش��نیدم که ایش��ان در کمک به این خانواده هاي 
عزیز بدون دریافت مزد و پاداش��ي از هیچ کمکي 

دریغ نمي کردند. 
اعزامشان به عراق چطور صورت گرفت؟

برادرم 20 تیرماه 94 که اواخر ماه مبارک رمضان 
بود براي اولین بار به عراق اعزام شدند و روز ششم 
در منطقه فلوجه عراق به شهادت مي رسند. جواد از 
همان اولي که جنگ در سوریه آغاز شده بود چندین 
مرتبه تصمیم به اعزام به سوریه را داشتند حتي تا دم 
پرواز هم رفته بود ولي قسمتش نشده بود که برود 
تا اینکه اعزام به عراق درست شد. با توجه به اینکه با 
بچه هاي سپاه بدر ارتباط گرفته بود توانست با هزینه 
خودش به عراق اعزام ش��ود. ظرف شش روز مجوز 

پرواز به آسمان گرفت و به شهادت رسید. 
نحوه به شهادت رس�يدن داداش جواد را 

دوستان به شما نقل کرده اند؟ 
جواد چون دوره هاي تخریبچي و مربي تخریب را در 
بس��یج دیده بود، خیلي به کارش مسلط بود و براي 
پاکسازي منطقه فلوجه رفته بود که همرزمش شهید 
مصطفي عارفي براي ما نقل مي کند: با بچه هاي عراقي 
که صحبت مي کردیم آنها مي گویند در این منطقه ما 
شهیدي داریم که حاال اس��مش یادم نیست بگویم 
که پیکر این ش��هید در درگیري با عالئم انفجاري 

در پاکسازي هنوز باقي مانده است و نتوانسته ایم به 
عقب بیاوریم که بچه هاي ایراني مي گویند ما شعاع 
پاکس��ازي را زیاد مي کنیم و به خاطر حرمت پیکر 
این شهید که روي زمین نماند تا هر چقدر توانستیم 
در منطقه جلو مي رویم.  ش��هید محمد اس��دي از 
شهداي سوریه و جانباز موسوي و جواد با هم در حال 
پاکسازي منطقه فلوجه بودند که در درگیري با تله 

انفجاري داداش به شهادت مي رسند. 
به نظر شما چه شاخصه اي در برادرتان بود 

که او را به درجه رفيع شهادت رساند؟
اعتقاد راس��خي به والیت فقیه و ائمه اطهار داشت 
و اعتقاد به این داش��ت دنیاي دوم��ي وجود دارد 
براي زندگي واقعي و این دنیاي م��ادي و زودگذر 
را قبول نداشت و این دنیا را مقدماتي براي داشتن 
دنیاي اخروي مي دانس��ت و در بیشتر هیئت ها از 
جمله هیئت بیت الحسین ش��رکت داشت وخود 
را خادم آنجا مي دانس��ت و در مراسمات عاشورا و 
تاسوعا شستن ظرف هاي هیئت را فقط خودش به 
عهده مي گرفت. جواد آدم  عجیبي بود. حاضر بود 
سرش برود ولي حرفش پایمال نشود. من با ایشان 
درب��اره نرفتنش خیلي بحث مي کردم و همیش��ه 
جواد با گفت��ن یک کلمه دهان من را مي بس��ت و 
آن اینکه»س��ر و بدنم همگي فداي حرم حضرت 
زینب)س(« من خودم پیمانکار ساختمان هستم 
و در اوقات تنهایي خود زمان خالي براي فکر کردن 
پیدا مي کنم. تا لحظه اي که جواد به شهادت نرسیده 
بود براي من هم��ان داداش کوچک بود ولي وقتي 
جاي خالي او را مي بینم تازه مي فهمم او را به خوبي 
نشناخته ام.  او صد برابر من بزرگي داشت و حیف که 

دیر متوجه شدم. 
فكر مي کرديد با رفتنش به عراق اين قدر 

زود او را از دست بدهيد؟ 
من هنوز پیامک هایي که به همدیگر مي دادیم را به 
یادگار نگه داشته ام. هر وقت از اوضاع آنجا از جواد 
س��ؤال مي کردم در جوابم مي گفت اینجا شرایط 

خوب است و خیلي ما را تحویل مي گیرند. 
حتي داداش قبل از شهادتش به همه زنگ زده بود 
و از همه حاللیت طلبیده بود. خبر سالمتي اش را 
داده بود تا اینکه س��اعت 3 بعد از ظهر همان روز از 
شماره اش با من تماس گرفتند که فرد تماس گیرنده 
سریع قطع کرد. در دل من آشوبي برپا شد. خودم با 
او تماس گرفتم. یک نفر جواب داد. فکر کردم خود 
جواد است و احوالش را پرسیدم. ولي کس دیگري 
جواب داد گفت من از دوستانش هستم. جواد زخمي 
شده است. او را مي برند بغداد تا به ایران منتقل کنند. 
بعد از آن تماس قطع شد و من هرچه زنگ مي زدم 
موبایلش خاموش بود. به هرح��ال کمي بعد خبر 
ش��هادتش را به ما اطالع دادند. مقارن با ش��هادت 
برادرم، پدرمان در خواب دیده بود جواد سوار مرکب 

سفیدي شده و در دشتي مي رود. 
به عنوان س�خن پاياني کم�ي از خلقيات 

شهيد برايمان بگوييد. 
جواد احترام شدیدي براي پدر و مادرمان قائل بود. 
من گمان نمي کنم هیچ وقت پایش را جلوي حاج 
آقا دراز کرده باشد و همیشه دیدار و صله رحم را در 
فامیل رعایت مي کرد و با خودش مهري به همراه 
داشت تا در خواندن نماز اول وقت موفق باشد. در 
موضوع جور شدن اعزامش یکي از دوستانش به نام 
مجتبي نجفي تعریف مي ک��رد: ما یک برنامه نذر 
چهلگي میان خودمان گذاشته بودیم که هرشب 
در وقت معین ب��ه زیارت حرم حض��رت علي بن 
موسي الرضا )ع( برویم جواد ارادت خاصي به امام 
رضا)ص( داشت و تمام ش��ب هاي نذر را مرتب به 
حرم مي رفت ولي ما به خاطر تنبلي یکي در میان 
مي رفتیم که روز چهلم جواد برگشت گفت: » ما که 

حاجتمان را گرفتیم.«

واگويه

درد دل هاي يک جانباز دفاع مقدس
شنيدن دردهايمان کار سختي نيست!

 زينب محمودي عالمي
متولد 1335 هس��تم. س��ال 58 ازدواج کردم و س��ال 1365 که 30 س��ال 
داشتم، زن و فرزندان خردسالم را به امان خدا گذاشتم و به جبهه رفتم. چون 
گواهینامه پایه یک داش��تم با تریلي هدایاي مردمي را از سه راه بهشت زهرا 
بار زدیم و به منطقه بردیم. ابتدا وارد دو کوهه شدیم که مقر لشکر 27 محمد 
رسول اهلل بود. از آنجا هم ما را به ستاد تغذیه مأمور کردند که براي رزمنده ها 

در خط مقدم منطقه مهران غذا مي بردیم. 
در عملیات کربالي ی��ک در مهران دچار موج گرفتگي ش��دم. موج انفجار از 
روي تریلي پرتم کرد و چند ترکش خمپاره هم به تنم اصابت کرد. در لحظه 
انفجار بي هوش شدم. مرا به بیمارستان صحرایي و از آنجا به بیمارستان شهید 
کالنتري اندیمش��ک بردند. ترکش ها را از بدنم خارج کردن��د. بازو و گردنم 
ترکش خورده بود. از جبهه مرا به بیمارستان بقیه اهلل تهران آوردند. بعد مرا 
به بیمارستان فاطمي انتقال دادند. یک هفته بستري بودم و بعد یک ماه در 
بیمارستان مردم یا بهادري قدیم بستري شدم. آن زمان متوجه نبودم که دچار 
مجروحیت شیمیایي هم شده ام. دو سال بعد از اینکه از منطقه برگشتم متوجه 
شدم شیمیایي هستم. چون موج انفجار مرا گرفته بود از محل کارم در شرکت 

دستمال حریر بیرونم کردند. 
بعد از اتمام جنگ چون جوان بودم خیلي دنبال مس��ائل جانبازي و گرفتن 
درصد نرفتم. مثل االن نبودم که نتوانم راه بروم. گفتم کار مي کنم و فکر این 
روزها را نمي کردم. اما رفته رفته حالم بد شد. یک روز از دماوند برمي گشتم که 
دیدم نفسم باال نمي آید. نگو عوارض شیمیایي داشت خودش را نشان مي داد. 
البته به خانمم حرفي نزدم و از طرفي چون احتیاج مالي نداشتم دنبال درصد 
جانبازي نرفتم. االن هم اگر زندگي ام به مشکل نخورده بود تا موقعي که نفس 

داشتم دنبال جانبازي ام نمي رفتم. 
سال 1380 مدارکم را بردم بنیاد جانبازان و پرونده درست کردم. از روز اول 
مدارک پزشکي ام که درست شد صورت س��انحه را به من دادند و رفتم بنیاد 
شهید، در کمیسیون پزشکي به خاطر موج انفجار 10 درصد جانبازي برایم 
لحاظ کردند و کد جانبازي دارم. ولي مشکالت جس��مي من خیلي فراتر از 
اینها بود.  یک روز با صورت در خیابان به زمین افتادم. اورژانس آمد مرا بردند 
بیمارستان امام حسین)ع(، چهار ماه بیمارستان بستري بودم و هر چه وسایل 
زندگي داشتم فروختند تا هزینه بیمارستانم را بدهم. من قباًل خانه داشتم اما 
به خاطر مجروحیتم فروختم و االن خانه ندارم. یارانه ام نباشد یک سري دارو 

هم نمي توانم بگیرم. 480 هزار تومان فقط داروي اکسیژنم است. 
تصمیم گرفتم با روزنامه شما گفت و گو کنم تا بلکه صدایم به گوش مسئوالن 
بنیاد برسد و فکري به حالم بکنند. ما به خاطر اعتقاداتمان به جبهه رفتیم و 
انصاف نیست که االن اینطور به حال خودمان رها شویم. متأسفانه خیلي ها 
مثل من که دیر اقدام به تشکیل پرونده جانبازي کردند، به لحاظ تعیین درصد 
جانبازي به مشکل برخوردند. امیدوارم صدایم از طریق رسانه شما به گوش 

مسئوالن برسد. 
االن اوضاع زندگي مان اصاًل مناس��ب نیس��ت. خانمم با سبزي پاک کردن و 
نظافت خانه مردم زندگي مان را پیش مي برد. س��ال 92 عمل قلب باز کردم. 
چهار ماه به خاطر ریه هایم بیهوش بودم و وقتي به هوش آمدم، هیچ کسي را 
نمي شناختم. تمام بدنم را آب گرفته بود و متورم شده بود. یک بار   داروخانه 
کارت مل��ي ام را گرفت. چ��ون 120 هزار تومان پول نداش��تم ت��ا داروهاي 
جانبازي ام را حساب کنم. از بچگي کار کردم. در جواني راننده کامیون بودم 
و االن به این روز افتادم. هر جا که فکر کنید رفتم تا جانبازي ام را ثابت کنم. با 
قلب مریضم همه جا رفتم. همه جا نامه نوشتم ولي دریغ از یک جواب نامه! با 
اینکه کد جانبازي دارم، اما درصدم را زیاد نمي کنند تا حداقل بتوانم از خدمات 
دارویي بنیاد استفاده کنم. خواهش مي کنم به داد ما برسید. اگر خودتان را یک 

روز جاي ما بگذارید، شنیدن دردهایمان کار سختي نیست. 
 

خبرنگار روزنامه »جوان« صرفا با معرفي بس��یجیان ح��وزه 336 طلیعه نور 
ناحیه ش��هید محالتي اقدام به انعکاس درد دل هاي جانباز منصور شهرابي 
فراهاني کرده اس��ت تا طبق رسالت رس��انه اي خود، صداي این جانباز را به 
گوش مسئوالن برساند. آدرس و تلفن جانباز شهرابي فراهاني در دفتر روزنامه 

موجود است. 

روايت

حاجي نرفته بود
 که بخواهد بازگردد

 فريده موسوي

متن زیر روایت گ��رم و صمیمانه طاهره معیني از 
سال ها همراهي و چشم انتظاري همسر شهیدش 

حاج عبداهلل معیني است که پیش رو دارید. 
با حاج عبداهلل دختر عمو، پس��ر عم��و بودیم. من 
متولد س��ال 32 ب��ودم و او متولد س��ال 28. تنها 
چهار سال با هم فاصله سني داشتیم. انگار همین 
دیروز ب��ود که گفتن��د »عب��داهلل« مي خواهد به 
خواستگاري ات بیاید. شنیده بودم که عقد دختر 
عمو و پس��رعمو را در آسمان ها بس��ته اند و حاال 
این ضرب المثل داش��ت در زندگي واقعي خودم 

پیاده مي شد. 
ما زندگي مان را در ش��هر اصفهان ش��روع کردیم. 
بعد به تهران آمدی��م و در محله جي نزدیکي هاي 
خانه پدر ش��وهرم خانه اي گرفتی��م و یک زندگي 
مشترک س��اده اما ش��یریني را آغاز کردیم. هنوز 
خوب در تهران مستقر نشده بودیم که حاجي بنا 
کرد به فعالیت هاي انقالبي. شغل آزاد داشت، اما در 
کنارش مداحي مي کرد و رفت و آمد به محیط هاي 
مذهبي باعث شده بود تمام قد به فعالیت انقالبي 
بپردازد. اعالمیه هاي حضرت امام را توزیع مي کرد 
و در تظاهرات شرکت داشت و خالصه با عشقي که 
به امام خمیني داشت، هر کاري از دستش برمي آمد 

انجام مي داد. 
چند سال بعد زندگي ما روي غلتک افتاده بود. یکبار 
همراه حاجي به سفرحج رفتم که بهترین خاطره 
تمام زندگي ام است. خدا هم سه دختر به ما داد که 
حضورشان زندگي مان را ش��یرین تر کرد. حاجي 
سعي مي کرد خانواده چهارنفره مان را با رزق حالل 
اداره کند. چون مداح اهل بیت بود، ناني که به خانه 
مي آورد برکت داشت. هنوز نوحه  هایي که براي آقا 
امام حسین)ع( و آقا حضرت عباس)ع( مي خواند 
توي گوشم طنین انداز مي ش��ود. هر وقت به آواي 

محزونش فکر مي کنم، اشکم سرازیر مي شود. 
بعد از انقالب که جنگ شروع شد، من و حاجي چند 
سالي از زندگي مشترکمان مي گذشت و صاحب 
خانه و زندگي و سه بچه بودیم. اما حاجي از همان 
اولش س��از رفتن کوک کرد. اولین بار سال 60 به 
جبهه رفت و در عملیات فتح المبین شرکت داشت. 
همین طور به جبهه رفت و آم��د مي کرد تا اینکه 
سال 62 براي آخرین بار به جبهه اعزام شد. خیلي ها 
مي گفتند تو سه تا بچه قد و نیم قد داري، نرو بگذار 
جوان ترها بروند. اما در جواب همه شان مي گفت: 

اگر من بمانم پس کي از کشورمان دفاع کند؟ 
عاقبت رفت و در عملیات والفجر یک شرکت کرد. 
این عملیات بهار س��ال 62 بود. حاجي ما هم 21 
فروردین ماه همین سال در فکه به شهادت رسید. 
اما تا مدتي پیکرش مفقود بود و هر بار خبرهاي 
متناقضي به ما اعالم مي ش��د. یکب��ار مي گفتند 
شهید شده اس��ت. بار دیگر مي گفتند زنده است 
و ما هر بار با اخباري که مي آم��د از این رو به آن 
رو مي شدیم. عاقبت مسلم ش��د که حاجي جزو 
شهداست. ماند تا سیزدهم اردیبهشت ماه 1377 
که پیکرش تفحص ش��د و به کش��ور بازگشت. 
همس��رم وقتي که رفت 34 س��ال داشت و حاال 
بعد از 15 سال به خانه بازمي گش��ت. حتماً به او 
خوش گذشته بود که این قدر دیر آمد. اما همین 
که برگشت خوشحالمان کرد. حاجي از دلم نرفته 

بود که بخواهد بازگردد. 

گفت وگوي » جوان« با برادر شهيد جواد کوهساري اولين شهيد »مدافع حرم ثاراهلل« خراسان رضوي

6 روز گذشت که مجوز پرواز گرفت!
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محیط  بان برومند نجفی
 به دست پدرمقتول کشته شد

از  زیست  محیط  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
»شهادت« محیط بان برومند نجفی توسط پدر مقتول و 

در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه خبر داد.
نیروهای  مواجهه  جریان  در   ۱۳۹۹ سال  مرداد   ۱4
یک  سرنشینان  با  زیست  محیط  حفاظت  یگان  اجرایی 
این خودرو   از سرنشینان  نفر  پراید یک  دستگاه خودرو 
به دلیل تیراندازی که صورت گرفته جان خود را از دست 
داد. این اتفاق در منطقه حفاظت شده بیستون و در حد 
آباد رخ داد  فاصل روستای “سه چک” و پادگان حاجی 
و محیط بان برومند نجفی به اتهام قتل زندانی و آبان 
ماه سال جاری به قصاص محکوم شد اما در اوایل سال 

جاری درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد.
ایسنا  با  گو  و  گفت  در  محبت خانی  جمشید  سرهنگ 
درباره کشته شدن محیط بان برومند نجفی ظهر روز )۲۲ 
مردادماه( در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه گفت: امروز 
جلسه اعاده دادرسی این محیط بان در دادگاه کرمانشاه 
بود که او را از زندان برای بازجویی مجدد توسط قاضی 
پدر  پایان جلسه  از  بودند. پس  آورده  دادگاه  به  پرونده 
از  اتاق خارج شد و گویی  از  بان  از محیط  مقتول قبل 
قبل هماهنگ شده باشد اسلحه کالشینکف را گرفت و 
حدود ۱۰ تا ۱۵ تیر به محیط بان جلوی دادگاه شلیک 

کرد و او شهید شد.
محبت خانی در پایان از آخرین وضعیت پرونده »شهید 
نجفی« خبر داد و گفت: او به قصاص محکوم شده بود 
که ما اعتراض کردیم. اعتراض پذیرفته شده و در جلسه 

اعاده دادرسی در دست بررسی بود.

اعمال جریمه 
برای کارفرمایان مشموالن غایب

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشموالن 
تکلیف  تعیین  را  خود  وضعیت خدمتی  که  غایبی 
و  ها  سازمان  توسط  کار  به  اشتغال  امکان  نکنند، 

کارگاه های دولتی و خصوصی را ندارند.
کرد:  کسانی  اظهار  باره  این  در  مهری  تقی  سردار 
موسسات  در  را  غایب  مشموالن  نحوی  به  که 
دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، 
آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها  و تعمیرگاه ها ثبت 
قضائی  صالحه  محاکم  به  کنند  کارگیری  به  و  نام 

معرفی می شوند.
داد:  ادامه  فراجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
براساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی 
،مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد 
سرباز  یک  ساالنه  هزینه  پرداخت  بار  اولین  برای 
برابر قانون بودجه سال ۱4۰۰ به مبلغ حدود ۳۰۰ 
هزینه  بیشتر  و  دوم  بار  برای  و  بوده  ریال  میلیون 
ریال  میلیون   ۹۰۰ حدود  در  سرباز  سه  ساالنه 

جریمه می شوند.
مسئول  مقام  این  پلیس،  سایت  گزارش  اساس  بر 
آنان  های  وخانواده  کرد:مشموالن  خاطرنشان 
طریق  از  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
کانال خبرسربازی در پیام رسان سروش به نشانی

مربوطه  اخبار  آخرین  از   @khabaresarbazi
مطلع شوند.

خبر
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خواستار  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
تجمیع کارت های بانکی شد.

بانک  که  بود  پیش  ماه  سه  از  بیش 
یا  حساب  اجاره  به  نسبت  مرکزی 
کارت های بانکی به افراد غیر هشدار داد. 
در بخشی از این هشدار آمده بود: »اجاره 
حساب های بانکی توسط افراد کالهبردار 
و به منظور پوشش فعالیت های مجرمانه 
اساس هموطنان  این  بر  انجام می شود، 
ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را 
به مراجع قضائی و قانونی اطالع دهند.«

همچنین در بخش دیگری از این هشدار 
شده  مشاهده  »اخیرا  که  بود  آمده  نیز 
است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت 
ارتباطی  در مسیرهای  بانکی  یا حساب 
گروه های  و  کانال ها  جمله  از  گوناگون 
طی  که  می شود  مطرح  مجازی  فضای 
آن در ازای استفاده از کارت یا حساب 
ثابت  صورت  به  مبالغی  شخص،  بانکی 
به  توجه  می شود.با  پرداخت  وی  به 
کارت  دریافت  و  افتتاح حساب  که  این 
برای همه هم میهنان به سهولت میسر 
است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای 
پولشویی  مجرمانه،  فعالیت های  پوشش 
پیشنهاد  و  دارد  کاربرد  مالیاتی  فرار  و 
دهندگان، کسانی هستند که برای گریز 
قانون،  خالف  فعالیت های  عواقب  از 
مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی 
دهندگان  اجاره  متوجه  یکسره  اندک، 

می کنند.«
درپی  می رسد  نظر  به  که  هشداری 
وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این 
مجرمانی  است.  شده  صادر  خصوص 
و  ثابت  »درآمد  نظیر  وعده هایی  با  که 
چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال 
سرمایه«، »کسب درآمد بدون حتی یک 
شروط  پوشش  در  حتی  یا  کار«  دقیقه 
کارت  دریافت  به  اقدام   ... و  استخدام 
حساب  به  دسترسی  اطالعات  یا  بانکی 
بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب 
حساب بانکی و کارت را در فعالیت های 
مجرمانه خود شریک می کنند. شراکتی 
فرد  که  می شود  سبب  حتی  گاهی  که 
مجرم  عنوان  به  کارت  اجاره دهنده 
چرا  شود  محاکمه  و  شناسایی  اصلی 
جاری،  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  که 
مبادالتی  و  تراکنش ها  تمام  مسئولیت 
که از طریق حساب و کارت بانکی انجام 
می شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ 
حساب  دادن  اجاره  بر  مبنی  ادعایی 
برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و 

قضایی مسموع نیست.
پیش،  چندی  نیز  راستا  همین  در 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس 

باند ۱۰  انهدام  از  پایتخت  فتای  پلیس 
گردش  با  بانکی  کارت های  اجاره  نفره 
مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داده بود. 
او هم به شهروندان هشدار داده بود که 
به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار 
افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته 
باشند که در صورت اجاره کارت بانکی 
آن  با  که  مجرمانه ای  جرائم  در  خود 

کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.
هویت خود را اجاره ندهید

همانطور که گفته شد، سودجویان برای 
از  همواره  هویتی  مدارک  از  استفاده 
استفاده می کنند،  فریبنده ای  وعده های 
با  افراد  این  است  ممکن  واقع  در  اما 
آن  شماره  بانکی  کارت  از  سوءاستفاده 
خرید  شرط بندی،  سایت های  در  را 
اقدامات  غیرمجاز،  موارد  فروش  و 
قرار  استفاده  مورد   ... و  کالهبردارانه 
بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس  دهند. 
ایسنا »ممکن است  به  راستا  در همین 
و  گروه ها  و  کانال ها  در  سودجو  افراد 
دیگر بسترها در شبکه های اجتماعی با 
درآمد  مانند  ادعاهایی  و  تبلیغات  طرح 
کاربران  ترغیب  به  اقدام   ... و  میلیونی 
بانکی شان  کارت های  دادن  اجاره  برای 
کنند؛ در حالی که این اقدام جرم بوده 
و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را 
نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می گذارد. 
اجاره کارت بانکی در واقع به نوعی اجاره 
هویت فرد است و طبیعی است که هیچ 
آبروی  و  هویت  اجاره  به  تمایلی  فردی 
مختلف  مبالغ  دریافت  ازای  در  خود 

نخواهد کرد.«
اجاره  به  نسبت  هشدار  کنار  در  پلیس 
برای  هم  را  راهکاری  بانکی،  کارت های 
است.  کرده  ارائه  اقدام  این  با  مقابله 

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی 
نظام  که  است  معتقد  بزرگ  تهران 
باید به  بانکی و صدور کارت های بانکی 
سمت وسویی برود که در نهایت هرفردی 
بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت 

بانکی خرید کند. 
ایسنا  با  گفت وگو  در  رحیمی  سردار 
که  بانکی  کارت های  تعدد  از  انتقاد  با 
این  گفت:  دارد،  قرار  مردم  دست  در 
وقوع  ریسک  افزایش  به  منجر  موضوع 
از  سودجو  افراد  گاهی  می شود.  جرم 
شهروندان می خواهند که کارت بانکی را 
که هیچ استفاده ای از آن ندارند به آنها 

اجاره دهند. 
ادامه داد: یک فرد می تواند تعداد  وی 
زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را 
اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام 
از  بسیاری  در  کند.  سوءاستفاده  جرائم 
کارت  کار  می تواند  ملی  کارت  کشورها 
بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس 
پلیس  مطالبات  جزو  و  بانکی  نظام  به 
است و باید به موضوع کارت های بانکی 
سر و سامان داده شود تا بستر جرم از 

بین برود.
کرد:  اضافه  پایتخت  پلیس  رئیس 
می توان طرحی را اجرا کرد که بر اساس 
یک  در  بانکی  کارت های  تمامی  آن 
کارت تجمیع شود. آن وقت دیگر هیچ 
فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود 
نخواهد بود. متاسفانه پرونده هایی را در 
داشتیم   ... و  فتا  پلیس  آگاهی،  پلیس 
به  اقدام  شیوه  همین  با  مجرمان  که 
سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان 
حتی  که  جرائمی  در  را  آنان  و  کرده 
روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک 
برخورد  موارد  این  با  پلیس  کرده اند. 

کرده است، اما الزم است شهروندان نیز 
آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچ 
اختیار  در  را  خود  بانکی  کارت  شرایط 

افراد غیر قرار ندهند.
 

420 میلیون کارت بانکی
 برای 83 میلیون نفر!

تجمیع  برای  پلیس  مطالبه  و  هشدار 
کارت های بانکی درحالی مطرح می شود 
از  اعالم شده  آمارهای  آخرین  برابر  که 
کارت های  شمار  مرکزی  بانکی  سوی 
بانکی صادر شده بانک ها تا پایان خرداد 
امسال معادل 4۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار 
و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت 
پول  کارت  و  هدیه  اعتباری،  برداشت، 
الکترونیک در کشور است. در این میان  
و ۹۶۵ عدد  و ۹۸۶ هزار  میلیون   ۲۷۲
کشور  در  برداشت  نوع  از  بانکی  کارت 
میلیون   ۱4۰ همچنین  دارد.  وجود 
خرید  کارت  عدد   ۶۲۰ و  هزار   ۸4۰ و 
شبکه  توسط  کشور  سطح  در  هدیه  یا 
بانکی وجود دارد و این درحالی است که 
کشورمان  جمعیت  آمارها  آخرین  برابر 

بیش از ۸۳ میلیون نفر است. 
 چقدر کارت بانکی داریم؟

این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح 
شده و موافقان و مخالفان این طرح بارها 
مطرح  این خصوص  در  را  خود  دیدگاه 
برای  پیشنهادات  این  از  یکی  کرده اند. 
تجمیع کارت های بانکی، تجمیع آن در 
باید دید  کارت هوشمند ملی بود. حاال 
پلیس در  به مطالبه صریح  با توجه  که 
این خصوص آیا طرح تجمیع کارت های 
شورای  مجلس  دستورکار  در  بانکی 
خواهد  قرار  مرکزی  بانک  و  اسالمی 

گرفت یا خیر.

درخواست پلیس برای تجمیع کارت های بانکی
420 میلیون کارت بانکی برای 83 میلیون نفر

استفاده از جایگزین نمك می تواند 
خطرات قلبی را کاهش دهد



مسائل اجتماعی مهم ترین حوزه 
مسئولیتی وزارت کشور است

 حاج قاسم و سردار همدانی 
ساختار سازمانی داعش را  نابود کردند

صفحه )4(صفحه )4(

وزیر کشور گفت: از میان مسئولیت های سیاسی، امنیتی اقتصادی، 
مهمترین  اجتماعی  مسئولیت  کشور،  وزارت  اجتماعی  و  عمرانی 
است. احمد وحیدی در همایش تشکل ها و مشارکت های اجتماعی 
که به مناسبت روز ملی تشکل ها در تاالر وزارت کشور برگزار شد، 
گفت: از دید من از میان مسئولیت های سیاسی، امنیتی اقتصادی، 

عمرانی و اجتماعی وزارت کشور، مسئولیت اجتماعی...

و  نفرات  حداقل  با  ما  گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
امکانات برابر تروریست ها ایستادیم. تعداد نیروهای ما در سوریه 
و عراق اندک بود و سردار شهید حاج حسین همدانی با بهره گیری 
را  توانستند ساختار سازمانی داعش  از سرمایه های آن کشورها 
نابود کنند.  مراسم روز خبرنگار با حضور سرلشکر محمد باقری، 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار بهمن کارگر رئیس...

سال شانزدهم * شماره 3146 * 4 صفحه *1000 تومانیکشنبه 23  مرداد 1401 * 14  آگوست 2022 * 16  محرم 1444

45 کیلومتر از محور یاسوج 
اصفهان قتلگاه شده است 

درخواست پلیس 
برای تجمیع کارت های بانکی

420 میلیون کارت بانکی 
برای 83 میلیون نفر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛

احتمال افزایش مرگ های
 ناشی از کرونا در استان 

اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
آمار مبتالیان به بیماری کرونا در استان روزانه در 
بینی می شود طی  افزایش است گفت: پیش  حال 
مرگ های  و  بدحال  بیماران  آمار  آینده  روزهای 
ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یابد.
گفت:  خبرنگاران  به  شنبه  روز  نژاد  غالم  محمد   
یک شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی در استان 
و  آمده  دست  به  اطالعات  براساس  و  دارد  وجود 
وزارت  رسانی  اطالع  سامانه  آماری  نقشه  مطابق 
دروضعیت  شهرستان  شش  اکنون  هم  بهداشت 
قرار  کرونایی  زرد  وضعیت  شهرستان  دو  نارنجی، 

دارند. وی ادامه داد: براساس نقشه...

نقشه  هماهنگی  ستاد  جلسه  دوازدهمین 
مهندسی فرهنگی کشور ظهر روز )شنبه( به 
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در ابتدای این جلسه با محکوم 
کردن تالش های اخیر جریان معاند برای زیر 
جریان  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  بردن  سوال 
است  الزم  گفت:  حرم،  مدافعین  و  مقاومت 
شورای عالی انقالب فرهنگی و دستگاه های 
به  پاسخگویی  برای  فرهنگ  حوزه  با  مرتبط 
و  شده  ریزی  برنامه  که  سخنان  گونه  این 
وابسته به جریان معاند هستند، اقدامات الزم 

را انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور افزود: آنچه قدرت 
متمایز  دیگران  از  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  و  روحیه  کند،  می 
و  سالح  از  کشورها  همه  که  چرا  است 
تجهیزات نظامی برخوردار هستند اما روحیه 
ایثار و شهادتی که در ملت ایران متبلور است، 

ما را از سایر کشورها متمایز ساخته است.
وی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت امروز در 
عرصه بین الملل نشر پیدا کرده و بدین جهت 
دستور  در  را  فرهنگ  این  با  مقابله  دشمنان 
برنامه  صورت  به  و  اند  داده  قرار  خود  کار 
ریزی شده به دنبال تضعیف و زیر سوال بردن 

مدافعین حرم و جریان مقاومت هستند. 
معاون اول رییس جمهور همچنین از مراسم 
راهپیمایی اربعین به عنوان فرصتی فوق العاده 
و  دینی  های  ارزش  ترویج  برای  استثنایی  و 
فرهنگی یاد کرد و افزود: دولت آمادگی دارد 
تمامی امکانات الزم را برای تکمیل زیرساخت 
های فرهنگی و ترویج ارزش ها در این مراسم 

پراهمیت فراهم کند. 
فرهنگی  دیپلماسی  اهمیت  به  وی همچنین 
اشاره و تصریح کرد: دیپلماسی فرهنگی  نیز 
مهم  رویکردهای  از  ای  منطقه  دیپلماسی  و 
دولت سیزدهم است که باید اقدامات بیشتری 

در این بخش صورت گیرد. 
های  شاخص  دقیق  احصاء  لزوم  بر  مخبر   
فرهنگی و کمی شدن این شاخص ها تاکید 

کرد و گفت: استفاده از ظرفیت ...

 نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون 
در مجلس شورای اسالمی گفت: 4۵ کیلومتر از محور 
یاسوج به اصفهان به قتلگاه تبدیل شده است. مهدی 
با  خبری  نشست  در   ۱4۰۱ مردادماه   ۲۲ روشنفکر 
خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز خبرنگار در خصوص 
کمیسیون  در  کرد:  اظهار  معلمان  بندی  رتبه  طرح 
تلفیق و در سال ۱4۰۰ طرح رتبه بندی معلمان بعد 
راهرو  در  و  و مجلس  بین دولت  از چندین سال که 
های آنها در حال رفت و آمد بود و خاک خورده بود 
با ۳ بار رایزنی آن را تصویب کردیم و در صحن علنی 

مجلس هم با اکثریت آرای نمایندگان مورد...

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس عنوان کرد:

2

2

2 4

معاون آموزشی دانشگاه یاسوج خبر داد؛

پذیرش دانشجو
 در 3 رشته جدید
 در دانشگاه  یاسوج

در سالجاری ؛

پانزدهمین مورد غرق شدگی 
در کهگیلویه و بویراحمد

 ثبت شد

جریان معاند به دنبال زیر سوال 
بردن فرهنگ شهادت است 

2

2

40 درصد بازسازی کارخانه قند یاسوج انجام شد؛

امید به صنعت استان 
باز می گردد

3

شناسه آگهی ؛  1361966  امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابي کیفي 
جهت برگزاري مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره 01/ 005/ 445           

شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد
 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به

 انجام خدمات تامین خودروهاي میني بوس، اتوبوس، سپتیك تانك، جرثقیل، باالبر و لیفتراك مورد 
نیاز اداره ترابري به شماره مناقصه)01/ 005/ 445( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 

جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه تاریخ 15/ 05/ 1401 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضي ملزم به ارائه مدارك زیر از طریق سامانه ستاد مي باشند:
۱( گواهي )معتبر( رتبه بندي وگواهي تعیین صالحیت پیمانکاري از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي )اصالت گواهي از 

سامانه جامع روابط کار استعالم مي گردد(.
۲( گواهي )معتبر( صالحیت ایمني پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي

۳( ارائه یک نسخه تایید شده از صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران 
رسمي مربوط به سال مالي قبل الزامي مي باشد.

4( روزنامه رسمي آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضاي هیات مدیره
۵(تکمیل فرم ارزیابي کیفي مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالي ، سوابق کاري،ارزشیابي سوابق و...

    22/ 05/ 1401مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي

      05/ 06/ 1401مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي

عمومي  -   یك مرحله اينوع مناقصه

متوسطمیزان اهمیت مناقصه

نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین

10درصدضریب تاثیر

 55حداقل امتیاز ارزیابي کیفي جهت شرکت در مناقصه

000ر400ر431ر229 یال برآورد کارفرما

000ر628ر588ر10 ریال بصورت ضمانتنامه بانکينوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري

آدرس شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
ساختمان اداره مرکزي-  صندوق پستي : 191

 کد پستي : 7581873849 
تلفن : 074-31921261

مرکز تماس : 41934 - 021تلفن هاي سامانه ستاد
دفتر ثبت نام : 

88969737 و 85193768

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 ) سهامی خاص(
   نوبت  اول

 مشاور رئیس جمهور در امر مردمی سازی  دولت با بیان 
برنامه  فوق  مستحب،  اجتماعی  تشکل های  کار  اینکه 
امام  رویکرد  و  اصلی  کار  بلکه  نیست  سازمانی  کار  و 
حضور  بخش،  نجات  راه  تنها  گفت:  است،  رهبری  و 

حداکثری مردم در میدان است.
تشکل های  همایش  در  شنبه  روز  عبودتیان«  »مهدی 
مردمی در تاالر وزارت کشور گفت: الگوی حکمرانی در 
هر کشوری متفاوت است و الگوی حکمرانی در کشور 
ما هم متناسب با پیشینه، سلیقه، عقبه و فرهنگ کشور 
است اما نمی توانیم ادعا کنیم این الگو بی هیچ اشتباهی 

پیش می رود.
از  هدف  که  اساسی  قانون  مقدمه  به  استناد  با  وی 
به  الهی  هدف  سوی  به  مردم  دادن  رشد  را  حکومت 
با  استعدادها  شکوفایی  زمینه  شدن  فراهم  منظور 
مشارکت فعال و عناصر همه اجتماع عنوان کرده است، 
متذکر شد: قانون اساسی باید زمینه چنین مشارکتی را 

برای همه اجتماع فراهم سازد. 

براساس  )ره(  خمینی  امام  اینکه  بیان  با  عبودتیان 
منطق حکمرانی خود الگوی نظام جمهوری اسالمی را 
به همه پرسی گذاشتند و بعد از رأی گیری پیامی به 
این مضمون دادند که »امروز را که روز فتح، ظفر و روز 
آغاز امامت و امت است، روز جمهوری اسالمی معرفی 
می کنم«، ادامه داد: به امام )ره( گفتند محله ها نا امن 
مشارکت های  با  این ها  همه  اما  است  زیاد  بی سواد  و 

مردمی حل شد.
آحادی  نهاد   ۱۶ آغاز  جنگ  تا  )ره(  امام  او،  گفته  به 
زیرا  کردند؛  دعوت  هم  را  مردم  جنگ  زمان  و  ایجاد 
که  طوری  نبود.  دفاعی  امور  پاسخگوی  ارتش  صرفاً 
حتی خانم ها هم پای کار آمدند و از امکانات پزشکی و 
بیمارستانی تا فرزندان خود را در خدمت جنگ و جبهه 

گذاشتند.
با  دولت  مردمی سازی   امر  در  جمهور  رئیس  مشاور 
از جنگ دچار تزلزل شد و  بعد  این مسیر  اینکه  بیان 
اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی و انتفاعی سازی 

کرد:  خاطرنشان  نشست،  غیرانتفاعی سازی   جای  به 
آخرین مشکل که با مشارکت مردم رفع شد کرونا بود 
که در حوزه اقتصاد و سالمت باز هم مردم وارد میدان 
هزار   ۲۰۰ تا  آن  قیمت  بود  قرار  که  ماسکی  و  شدند 

تومان برسد را با کار جهادی به ۶۰۰ تومان رساندند.
عبودتیان ادامه داد: الگوهای مردمی سازی در حکمرانی 
هنوز در کشور مستقر است اما آیا شرایط کشور و مردم 
در پذیرش مسئولیت خود را که حقشان است دارند و 
چقدر مردم خود را مسئول می دانند؟ چقدر حلقه های 
میانی فعالند؟ چقدر حاکمیت حاضر است فعالیت خود 
را به گروه های مردمی واگذار کند و خود نظارت داشته 

باشد؟
وی تصدی گری نهادهای اجرایی را یکی از آفات کشور 
ذهن  در  باید  مردمی سازی   افزار  نرم  گفت:  و  دانست 

حکمران مستقر باشد.
مشاور رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت با بیان 
برنامه  فوق  مستحب،  اجتماعی  تشکل های  کار  اینکه 
امام  رویکرد  و  اصلی  کار  بلکه  نیست  سازمانی  کار  و 
حضور  بخش،  نجات  راه  تنها  گفت:  است،  رهبری  و 
حداکثری مردم در میدان است و تنها در این صورت 
است که می توانیم بگوییم الگوی حکمرانی در کشور 

موفق عمل کرده است .

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به حساسیت های 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهارکرد: فردی باید 
برای این وزارتخانه انتخاب شود که در بین نمایندگان 
مجلس مقبولیتی داشته باشد و با رأی خوبی از مجلس 

به این وزارت برود.
و  تعاون  کار،  وزیر  معرفی  درباره  سید محمد حسینی 
بعد  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  به  اجتماعی  رفاه 
آقای  بالفاصله  عبدالملکی،  دکتر  آقای  استعفای  از 
زاهدی وفا به عنوان سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه 
تعیین شد. ایشان استاد دانشگاه است و سابقه اجرایی 
آقای زاهدی وفا،  با سرپرستی  اقتصاد دارد.  در وزارت 
فعالیت ها همچنان انجام می شود و وقفه ای در انجام کار 

صورت نگرفته است.
وی با یادآوری این موضوع که از نظر قانونی رئیس جمهور 

سه ماه فرصت دارد که وزیر جدید را معرفی کند، اظهار 
کرد: رئیس جمهور باید بررسی های دقیقی در این زمینه 
داشته باشد، زیرا وزارت کار یک وزارت معمولی نیست 
این  و  است  ادغام شده  یکدیگر  در  وزارت خانه  و چند 
دارای  که  است  ساخته  را  عریض وطویل  وزارت خانه 
شرکت های متعدد و سازمان های مختلف مانند تأمین 

اجتماعی و شستا است.
با  تلفنی  صورت  به  که  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
رادیو گفت وگو صحبت می کرد، از فرصت یک ماهه برای 
مختلفی  نظرات  کرد:  واظهار  گفت  کار  وزیر  معرفی 
در این باره مطرح شده است و افراد مختلف از جمله 
فعاالن عرصه اقتصادی و نخبگان جامعه دراین خصوص 
نظر خود را بیان کرده اند تا در نهایت یک انتخاب دقیق 
اعتمادبه نفس  با  هم  وزیر  و  باشیم  داشته  مناسب  و 

بیشتری کار خود را انجام دهد.
وزیر  درباره  نمایندگان  نظرات  به  اشاره  با  حسینی 
در  به ویژه  مجلس  نمایندگان  گفت:  کار  پیشنهادی 
روزهای ابتدایی استعفای وزیر سابق کار، افرادی را از 
وزارت خانه  این  زعامت  برای  از مجلس  و خارج  داخل 
منتقل  رئیس جمهور  به  هم  بنده  و  می کردند  معرفی 
تشکیل  خاصی  کمیته  دراین رابطه  البته  می کردم. 
خود  دفتر  در  زیرا  ندارد  هم  ضرورتی  و  است  نشده 

رئیس جمهور این موارد بررسی می شود.
معرفی  برای  نخبه  نیروی  کمبود  اینکه  بیان  با  وی 
به عنوان وزیر کار وجود ندارد، درعین حال تصریح کرد: 
برای اینکه انتخاب شایسته ای انجام شود تا وزارت خانه 
مربوطه به خوبی اداره شود باید تأمل وجود داشته باشد. 
همچنین فردی باید انتخاب شود که در بین نمایندگان 
از  خوبی  رأی  با  تا  باشد  داشته  مقبولیتی  نیز  مجلس 

مجلس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برود.
برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو در خصوص 
دالیل معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه کار، تعاون و 
پارلمانی  معاون  با سید محمد حسینی  اجتماعی  رفاه 

رئیس جمهور به صورت تلفنی گفتگو کرد.

تنها راه نجات بخش، 
حضور حداکثری مردم در میدان است

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 باید بین نمایندگان مقبولیت داشته باشد
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محققان ایتالیایی پی بردند؛
بازگشت حس بویایی اکثر بیماران 

کرونایی در مدت 2 سال
یکی از آزاردهنده ترین عالئم کووید ۱۹ از دست 

دادن ناگهانی حس چشایی و بویایی است.
موضوع نگران کننده این است که برخی از افراد 
پس از بهبودی از بیماری، این حواس را به دست 
آیا  که  می کند  ایجاد  را  سوال  این  و  نمی آورند 
دوباره قادر به چشیدن و بوییدن خواهند بود یا 
خیر. یک مطالعه جدید گزارش می دهد که حدود 
۹ نفر از ۱۰ بیمار این حواس را ظرف دو سال 

پس از ابتالء به کووید خود به دست می آورند.
به  مبتال  ایتالیایی  بیمار   ۱۷۰ حدود  ردیابی  با 
خود  چشایی  یا  بویایی  حس  همگی  که  کووید 
را از دست داده بودند، محققان دریافتند که این 

حواس در ۸۹ درصد آنها بازگشته است.
عالوه بر این، در اکثر آنها نسبتاً زود این حواس 
بازیابی شدند. تنها ۱۱ درصد گزارش کردند که 
از دست دادن حس چشایی یا بویایی آنها بیش 
از شش ماه طول کشیده است. در طول دو سال، 
تنها ۲.۵درصد از بیماران گزارش کردند که حس 
 ۹ است.  بازنگشته  هنوز  آنها  چشایی  و  بویایی 
درصد دیگر گفتند که این حواس بهبود یافته اما 
بهبودی به طور کامل نبوده است. دکتر »پائولو 
بوسکولو-ریزو«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
تریست ایتالیا، می گوید: »چند نظریه وجود دارد 
که چرا کووید باعث از بین رفتن حس بویایی و 

چشایی می شود.«
سلول های  ویروس  که  است  این  نظریه  »یک 
بویایی  حس  که  را  نورون ها  اطراف  پشتیبان 
طور  به  و  می کند  آلوده  می کنند،  پردازش  را 
نحوه  در  تغییراتی  ایجاد  باعث  غیرمستقیم 

عملکرد نورون ها می شود.«
او گفت: »شاید به دلیل این واقعیت که نورون ها 
آلوده  ایمنی  پاسخ  یا  ویروس  توسط  مستقیماً 
باز  عملکردشان  نهایت  در  نمی شوند،  تخریب  یا 

می گردد.«
بوسکولو گفت: »تئوری دیگر این است که همان 
التهابی که باعث مه مغزی می شود ممکن است 
تحت  نیز  را  عصبی  سیستم  قسمت های  سایر 

تأثیر قرار دهد.«
عصبی  سیستم  در  التهاب  »احتماالً  گفت:  او 
است  بدیهی  و  است  زیاد  بسیار  بسیار  مرکزی 
چشایی  به حس  که  می شود  اعصابی  شامل  که 
این  که  همانطور  و  می شوند.  مربوط  بویایی  و 
التهاب به آرامی فروکش می کند، عملکرد عصبی 

به آرامی باز می گردد.«
آنجایی که کووید  از  افزود: »متأسفانه،  بوسکولو 
آسیب  بدن  مختلف  سیستم های  از  تعدادی  به 
باشند  داشته  انتظار  نمی توانند  بیماران  می زند، 
و چشایی  بویایی  راحتی حس  به  چیز  همه  که 
بهبود یابد.« در این مطالعه، نزدیک به ۱۹ درصد 
از بیماران گفتند که هنوز دو سال پس از ابتالء 
به کووید با خستگی مواجه هستند و ۱۱ درصد 
نیز تنگی نفس را گزارش کردند. در مجموع، ۲۸ 
دائمی  عالمت  یک  با  حداقل  که  گفتند  درصد 

کووید طوالنی مواجه هستند.

محققان می گویند؛
تغییرات آب و هوایی 

موجب تشدید 21۸ بیماری عفونی می شود
موج  که سیل،  کند  می  ادعا  تحلیل جدید  یک 
های  بیماری  از  درصد   ۵۸ خشکسالی  و  گرما 
عفونی را بدتر کرده است. محققان دریافتند که 
شناخته  عفونی  بیماری   ۳۷۵ از  بیماری   ۲۱۸
وبا و سیاه  از جمله ماالریا، هانتا ویروس،  شده، 
وخیم تر  هوایی  و  آب  تغییرات  بواسطه  زخم، 
می شوند.محققان دریافتند که باران سیل آسا و 
از طریق پشه ها، موش ها و گوزن هایی که  سیل 
حامل میکروب ها هستند، مردم را بیمار می کند. 
گرما  امواج  و  اقیانوس ها  شدن  گرم  همچنین 
مواد  دیگر  و  دریایی  غذاهای  شدن  آلوده  باعث 
تعداد  خشکسالی  که  حالی  در  می شود،  غذایی 

خفاش های حامل ویروس را افزایش می دهد.
جهانی  مؤسسه  مدیر  پاتز«،  »جاناتان  دکتر 
»اگر  گفت:  ویسکانسین،  دانشگاه  در  بهداشت 
به  ابتالء  خطر  دهد،  رخ  هوایی  و  آب  تغییرات 
این بیماری ها نیز تغییر می کند.« دکتر »کارلوس 
دل ریو«، متخصص بیماری های عفونی دانشگاه 
اموری، گفت: »یافته های این مطالعه وحشتناک 
است و به خوبی پیامدهای عظیم تغییرات آب و 
هوایی بر پاتوژن های انسانی را نشان می دهد.« 
وی در ادامه افزود: »ما در بیماری های عفونی و 
میکروبیولوژی باید تغییرات آب و هوایی را یکی 
از اولویت های خود قرار دهیم و باید همه با هم 
همکاری کنیم تا از فاجعه ای که بدون شک در 
نتیجه تغییرات اقلیمی روی خواهد داد جلوگیری 
از  بیماری ها  سایر  به  همچنین  محققان  کنیم.« 
پرداختند  حیوانات  گزش  و  آلرژی  آسم،  جمله 
تا ببینند چه تعداد از این بیماری ها با تغییرات 
آب و هوایی مرتبط هستند. آنها دریافتند که از 
آنها  از  مورد  از ۲۲۰  بیش  بیماری،  حدود ۳۰۰ 
است.  بدتر شده  هوایی  و  آب  تغییرات  دلیل  به 
کاهش  هوایی  و  آب  تغییرات  دلیل  به  مورد   ۹

یافتند، در حالی که ۵4 مورد بدتر شده بودند.

رئیس کل دیوان محاسبات  عنوان کرد:

قوانین مغفول مانده مرتبط با ترک فعل 
مدیران را احصا و اعالم کنید

قوانین  کرد:  تاکید  کشور  محاسبات  دیوان  کل  رییس 
مغفول مانده مرتبط با ترک فعل مدیران را احصا و اعالم کنید.

که  جوانان  تشکل های  از  منتخبی  در جمع  بذرپاش  مهرداد   
در  اجتماعی  مشارکت های  و  تشکل ها  ملی  روز  مناسبت  به 
بودند،  آمده  نو”، گردهم  در حکمرانی  “نقش جوانان  همایش 

جوانان را کارگردانان اصلی حکمرانی جدید دانست.
باید مدل  برای حل مشکالت،  نگاه جامع  در  تاکید کرد:  وی 
قرارگاهی کار کنیم و صرفا نباید تهدیدپایه و مشکل محور رفتار 

نماییم که این موضوع، آرام آرام ایجاد ناامیدی خواهد کرد.
مهم  پایه های  از  یکی  عنوان  به  فرصت محوری  از  بذرپاش 
حرکت جوانانه در حکمرانی جدید نام برد و در تشریح رویکرد 
عملگرایانه، مساله شناسی و راهکارهای عالمانه در رفع مسائل 

را مورد توجه قرار داد.
و  علم  همچون  کشور  روز  موضوعات  برخی  به  اشاره  با  وی 
حل  در  مطالبه  ایجاد  جهت  جریان سازی  صنعت،  و  فناوری 
سازمان های  که  دانست  تصمیماتی  مهمترین  از  را  مشکالت 

مردم نهاد و تشکل های جوانانه باید میدان دار آن باشند.
انقالب  دوم  گام  بیانیه  یادآوری  با  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
و  مجلس  در  نخبه  جوانان  از  توجهی  قابل  تعداد  حضور  و 
الیه های مختلف مدیریتی دولت، اظهار داشت: این اتفاقات از 
فرصت های کم سابقه ای است که فرصت کارگردانی جوانان در 

حکمرانی جدید را فراهم آورده است.
رویکرد  تشریح  به  کشور  محاسبات  دیوان  کل  رییس 
حاضران  از  و  پرداخت  نهاد  این  در  نظارت  اجتماعی سازی 
دعوت کرد قوانین مغفول مانده ای که فعال سازی آنها منجر به 
آزادشدن ظرفیت های نظارتی در برخورد با ترک فعل مدیران 

می شود، جمع آوری و اعالم کنند.
تشکیل کمیته  مشورتی جوانان حول تدوین برنامه هفتم توسعه 

از دیگر موضوعاتی بود که توسط مهرداد بذرپاش مطرح شد.
وی گفت: در گذشته بسیاری از این فضاها مهیا نبود و امروز 
خود  همت  و  انقالب  امامین  رهنمودهای  و  انقالب  برکت  به 
جوانان، شرایط مساعدی برای حکمرانی نو به وجود آمده است 
که مطالبه ی دقیق و هدفمند و مشخص می تواند نقطه ی آغاز 

این حرکت تلقی شود.
بذرپاش در پایان خاطرنشان کرد: تشکل ها و انجمن های فعال 
در عرصه های مختلف باید مجموعه های ترکیبی و فراموضوعی 
با  تا  باشند  داشته  موضوع  و  تجربه  انتقال  و  دهند  تشکیل 
جمعی  قدرت  می گیرد،  شکل  که  مضاعفی  توان  و  هم افزایی 
در پیشبرد امور شکل بگیرد تا عالوه بر تجمیع نظام مسائل، 
قرار  اجماع  مورد  نگاه های حرفه ای مختلف  براساس  راهکارها 

گیرد.
وزیر کشور تاکید کرد؛

مسائل اجتماعی 
مهم ترین حوزه مسئولیتی وزارت کشور است

امنیتی  سیاسی،  مسئولیت های  میان  از  گفت:  کشور  وزیر 
اقتصادی، عمرانی و اجتماعی وزارت کشور، مسئولیت اجتماعی 

مهمترین است.
احمد وحیدی در همایش تشکل ها و مشارکت های اجتماعی 
که به مناسبت روز ملی تشکل ها در تاالر وزارت کشور برگزار 
شد، گفت: از دید من از میان مسئولیت های سیاسی، امنیتی 
اقتصادی، عمرانی و اجتماعی وزارت کشور، مسئولیت اجتماعی 

مهمترین است.
پیدا  بیشتری  فوریت  شاید  امنیتی  مسایل  افزود:  کشور  وزیر 
پایدارتر  از همه مهمتر، ماندگارتر و  از دید من  آنچه  اما  کند 
است  قدرت  اصلی  مولفه  چون  است  اجتماعی  مسایل  است، 
و  اقتصادی  سیاسی،  حوزه های  در  قدرت  دیگر  مولفه های  و 
حتی امنیتی و نظامی در بستر مسایل اجتماعی خود را نشان 
می دهد. وحیدی با اشاره به حمالت امنیتی اوایل انقالب اظهار 
را  ترور   ۳۰۰ حتی   که  بود  طوری  شرایط  زمان  آن  داشت: 
در روز داشتیم و این مردم بودند که موفق عمل کردند. وی 
هستند،  مردم  که  حوزه ای  هر  در  هم  االن  کرد:  خاطرنشان 
موفق و حوزه هایی که کمتر حضور دارند، ناموفق هستیم. وزیر 
کشور با اشاره به درون زا، برون نگر، دانش بنیان و مردم محور 
بودن  مردمی  ما  موفقیت  رمز  گفت:  مقاومتی  اقتصاد  بودن 
تصریح  وحیدی  است.  قوی  ایران  و  مردمی  دولت  ما  شعار  و 
کرد: زمانی این اتفاق  می افتد که مردم در کنار دولت باشند. 
چیزی  مردم  حضور  کشور،  امنیت  شورای  رییس  گفته  به 
ساز  البته  هستند  کاره  همه  مردم  و  است  مشارکت  از  فراتر 
ادامه سخنانش  باید پیدا کنیم. وزیر کشور در  و کارهایش را 
با بیان اهمیت نقش تشکل های اجتماعی خاطرنشان کرد: در 
مردم  پایمال شده  از حقوق  و  بزنید  المللی حرف  بین  سطح 
از شما حمایت  هم  ما  کنید  مجامع جهانی شکایت  در  ایران 
می کنیم. وحیدی تاکید کرد: وزارت کشور محلی برای حمایت 
منافع ملی  و  از حقوق ملت  دفاع  از تشکل هایی است که در 

تالش و در رفع آسیب ها و شناخت مسائل کار می کنند.
وی افزود: برای این کار برنامه داریم که از مسیر توسعه کمی 

و کیفی می گذرد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اذعان صهیونیست ها به شکست حمله تل آویو به غزه 

معاون اول رییس جمهور:
جریان معاند به دنبال زیر سوال بردن فرهنگ شهادت است

نقشه  هماهنگی  ستاد  جلسه  دوازدهمین 
مهندسی فرهنگی کشور ظهر روز )شنبه( به 
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در ابتدای این جلسه با محکوم 
کردن تالش های اخیر جریان معاند برای زیر 
جریان  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  بردن  سوال 
است  الزم  گفت:  حرم،  مدافعین  و  مقاومت 
شورای عالی انقالب فرهنگی و دستگاه های 
به  پاسخگویی  برای  فرهنگ  حوزه  با  مرتبط 
و  شده  ریزی  برنامه  که  سخنان  گونه  این 
وابسته به جریان معاند هستند، اقدامات الزم 

را انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور افزود: آنچه قدرت 
از دیگران متمایز  را  ایران  جمهوری اسالمی 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  و  روحیه  کند،  می 
و  سالح  از  کشورها  همه  که  چرا  است 
تجهیزات نظامی برخوردار هستند اما روحیه 
ایثار و شهادتی که در ملت ایران متبلور است، 

ما را از سایر کشورها متمایز ساخته است.
وی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت امروز در 
عرصه بین الملل نشر پیدا کرده و بدین جهت 
دستور  در  را  فرهنگ  این  با  مقابله  دشمنان 
برنامه  صورت  به  و  اند  داده  قرار  خود  کار 
سوال  زیر  و  تضعیف  دنبال  به  شده  ریزی 
بردن مدافعین حرم و جریان مقاومت هستند. 
معاون اول رییس جمهور همچنین از مراسم 
راهپیمایی اربعین به عنوان فرصتی فوق العاده 
و  دینی  های  ارزش  ترویج  برای  استثنایی  و 
فرهنگی یاد کرد و افزود: دولت آمادگی دارد 
تمامی امکانات الزم را برای تکمیل زیرساخت 
های فرهنگی و ترویج ارزش ها در این مراسم 

پراهمیت فراهم کند. 
به اهمیت دیپلماسی فرهنگی  وی همچنین 
نیز اشاره و تصریح کرد: دیپلماسی فرهنگی 

رویکردهای  از  ای  منطقه  دیپلماسی  و 
اقدامات  باید  که  است  سیزدهم  دولت  مهم 

بیشتری در این بخش صورت گیرد. 
های  شاخص  دقیق  احصاء  لزوم  بر  مخبر   
فرهنگی و کمی شدن این شاخص ها تاکید 
کمیسیون  ظرفیت  از  استفاده  گفت:  و  کرد 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی و بهره گیری 
از اندیشکده های دانشگاهی و دانشجویی می 
تواند برای احصاء شاخص های فرهنگی موثر 

و مفید باشد. 
ارشاد  و  فرهنگ  وزرای  که  جلسه  این  در 
تحقیقات  علوم،  پرورش،  و  آموزش  اسالمی، 
و فناوری، معاون رییس جمهور در امور زنان 
و خانواده و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم 
داشتند،  حضور  نیز  ها  دانشگاه  در  رهبری 

عالی  شورای  دبیر  عاملی  االسالم  حجت 
اخیر  سخنان  به  اشاره  با  فرهنگی  انقالب 
ای  دوره  در  که  برخی  گفت:  فتنه  جریان 
زیر  را  کشور  انتخابات  کردند سالمت  تالش 
سوال ببرند، امروز تالش می کنند مشروعیت 
زیر  را  )ع(  بیت  اهل  حرم  از  دفاع  و  جهاد 

سوال ببرند.
در  و  حرم  مدافعین  رشادت  اگر  افزود:  وی 
رأس آنها شهید سردار سلیمانی که منجر به 
عقب نشینی و نابودی داعش شد نبود، امروز 
وضعیت منطقه و کشورهای آن می توانست 

شکل دیگری داشته باشد. 
فرهنگی  وضعیت  از  گزارشی  جلسه  این  در 
های  پیمایش  و  نظرسنجی  نتایج  و  کشور 
و  شد  ارائه  فرهنگ  حوزه  در  گرفته  صورت 

و  خانواده  اجتماعی،  نشاط  نظیر  موضوعاتی 
مورد  دینداری  و  و حجاب  پوشش  جمعیت، 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
بررسی،  و  بحث  از  این جلسه پس  ادامه  در 
تصویب  به  استانی  برش  با  فرهنگی  بودجه 
رسید و مقرر شد این بودجه از محل اعتبارات 

سفرهای استانی رییس جمهور تامین شود.
برنامه  سازمان  مشترک  کمیسیون  تشکیل 
حوزه  در  ذیربط  های  دستگاه  و  بودجه  و 
فرهنگی و همچنین دبیرخانه شورای انقالب 
فرهنگی برای تدوین برنامه هفتم توسعه در 
حوزه فرهنگی از دیگر مصوبات این جلسه بود 
که اعضای این کمیسیون و مالحظات مرتبط 

با آن تصویب شد.

اوایل  از  رئیس جمهوری،  دستور  دنبال  به 
واگذاری  برای  معکوس  شمارش  جاری  ماه 
ملی  نهضت  به طرح  دولتی  مازاد  زمین های 
پایان  تا  نهایی  مهلت  و  شده  آغاز  مسکن 
امروز  راستا  این  در  بود؛  خواهد  شهریور 
با  شهرسازی  و  راه  وزارت  بین  تفاهم نامه ای 
به گفته  سازمان ثبت اسناد منعقد شده که 
رستم قاسمی خیلی می تواند در سند خوردن 
زمین ها به نام وزارت راه و شهرسازی کمک 

کند.
پروژه  به  دولتی  ادارات  مازاد  اراضی  الحاق   
نهضت ملی مسکن، یک گام به اجرا نزدیک تر 
 ۲۲ روز  که  تفاهم نامه ای  اساس  بر  شد. 
و  اسناد  ثبت  سازمان  بین   ۱4۰۱ مردادماه 
در  شهرسازی  و  راه  وزارت  با  کشور  امالک 
موضوع قانون حدنگار منعقد شده، در صورت 
استنکاف دستگاه های دولتی از در اختیار قرار 
دادن زمین های خود به طرح جهش تولید و 
تامین مسکن، سازمان ثبت می تواند آنها را به 

نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند.

رییس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن 
دولتی  ادارات  و  دستگاه ها  تکلیف  به  بارها 
به  خود  مازاد  زمین های  واگذاری  در  مبنی 
طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرده و  است. 
اوایل تیرماه فقط 4 درصد این اراضی  تا  اما 
واگذار شد. به نظر می رسد مادامی که فشاری 
واگذاری  به  تمایلی  نباشد  دستگاه ها  روی 

زمین های خود ندارند.
رئیس جمهور  دستگاه ها  مقاومت   دنبال  به  
دستگاه های  تمام  به   ۱4۰۱ مردادماه  اوایل 
دولتی دستور داد تا وضعیت زمین ها حداکثر 
اگر  شود،  تکلیف  تعیین  شهریورماه  پایان  تا 
واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت 

نام  به  را  مربوطه  زمین های  سند  طرفه  یک 
وزارت راه و شهرسازی صادر می کند.

و  راه  وزیر  ـ  قاسمی  رستم  که  آن طور 
صراحت  وجود  با  است  گفته  شهرسازی 
قانون جهش تولید وتامین مسکن درخصوص 
پروژه،  این  به  دولتی  زمین های  واگذاری 
قوانین  به  استناعد  با  دولتی  دستگاه های 
دیگر از اجرای این تعهد استنکاف می کنند و 
بخش کمی  از این موضوع اجرایی شده است. 
حتی در قانون تصریح شده چنانچه مسئوالن 
ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری های 
الزم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی 

برایشان پیش بینی شده است.

قاسمی،  رستم  گفته ی  به  بنا  جهت  هر  به 
مسکونی،  واحد  میلیون   ۱.۵ برای  تاکنون 
است.  بارگذاری  آماده  و  شده  تامین  زمین 
اجرای این تعداد واحد شروع شده و اجرای 
یک میلیون و 4۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر 
هم در نقاط مختلف کشور در دست بررسی 
سازمان  کمک  به  بتوانیم  انشاءاهلل  که  است 
و  بگیریم  را  سندها  امالک،  و  اسناد  ثبت 

بتوانیم کمبودمان را جبران کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس 
مورد  زمین های  تکلیف  تعیین  برای  جمهور 
مسکونی  واحد  میلیون   4 ساخت  برای  نیاز 
در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور، 
درباره تاثیر انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت 
اسناد در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی 
خیلی  تفاهمنامه  این  اجرای  گفت:  مسکن 
می تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن 
به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و 
شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را 

در اختیار مردم قرار دهیم.

ما  گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس   
با حداقل نفرات و امکانات برابر تروریست ها 
ایستادیم. تعداد نیروهای ما در سوریه و عراق 
اندک بود و سردار شهید حاج حسین همدانی 
کشورها  آن  سرمایه های  از  بهره گیری  با 
نابود  را  داعش  سازمانی  ساختار  توانستند 

کنند.
سرلشکر  حضور  با  خبرنگار  روز  مراسم   
نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری،  محمد 
مسلح، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ 
سیدمجید  مقدس،   دفاع  ارزش های  و  آثار 
دفاع  خبرگزاری  مدیرعامل  هاشمی دانا 
روز  دفاع مقدس  و خبرنگاران حوزه  مقدس 

شنبه برگزار شد.
در این مراسم سرلشکر باقری با مدیران کل 
و  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
خبرنگاران دفاتر خبرگزاری دفاع مقدس در 
استان ها هم به صورت ویدئو کنفرانس سخن 

گفت.
در این نشست سرلشکر محمد باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سخنان 
مدافعان  درباره  موسوی  میرحسین  سخیف 
حرم و شخص سردار حسین همدانی و بیان 
به  واقعیت ها  تبیین  برای  خبرنگاران  نقش 
نسل نو ابراز داشت: باید به نسل نو گفته شود 
که چرا جوان ما و نیروی ما وارد دفاع از حرم 
شد. مگر ما برای دفاع از حرم تردید داریم؟ 
رسانه هایش  در  رسمی  صورت  به  استکبار 
اعتراف کرد که داعش را ابداع کرد تا سوریه 
را به تصرف درآورد. می دانید اگر این تهدید 
بیت  اهل  حرم  در  اتفاقی  چه  می شد  عملی 

می افتاد؟
برای  اتفاقی  چه  وقت  آن  داد:  ادامه  وی 
مسلمانان سوریه و عراق و بعد چه بر سر ایران 
می آمد. همان سه نفر فریب خورده که پایشان 
ما  که  حالی  در  کردند  افتاد،   چه  تهران  به 
این  برابر  امکانات  نفرات و حداقل  با حداقل 
تروریست ها ایستادیم. نیروهای ما در سوریه 

حسین  شهید  سردار  و  بود  اندک  عراق  و 
از  بهره گیری  با  قاسم  همدانی و شهید حاج 
ساختار  توانستند  کشورها  آن  سرمایه های 
سازمانی داعش را نابود کنند و امنیت حریم 

اهل بیت تأمین شد.
سخنان  اینکه  بیان  با  باقری  سرلشکر 
میرحسین موسوی ارزش پاسخ دهی و بازگو 
از  برهه ای  در  او  داشت:  بیان  ندارد،  کردن 
الی  چوب  و  سنگ اندازی  نظام  برای  زمان 
چرخ کرد و حتی با عبارات سخیف شهیدان 
جایگاه  تنها  کارش  این  با  او  کرد.  یاد  را 
خودش را نزد مردم خراب می کند. در چنین 
شرایطی رسانه ها وظیفه دارند واقعیت ها را به 

مردم بازگو کنند.
امنیت  کشور،    امنیت  درباره  داد:  ادامه  وی 
می افتد،  اتفاق  که  بزرگی  کارهای  و  مرزها 
دست بردار  مرزی  کشورهای  برخی  اینکه 
نیستند و تالش می کنند و با برنامه ریزی های 
به کشور  را  انتحاری  نفرات  و  بمب  مختلف، 
با  الحمدهلل  که  می بینید  باز  اما  می فرستند، 
حضور نیروهای مسلح، امنیت در کشور برقرار 
است. این توان و اقتدار نیروهای مسلح، اتفاق 

کوچکی نیست.
دستیابی،  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
پهبادی،  موشکی،  زمینه های  در  پیشرفت 
سایه  در  را  زمینی  حتی  و  هوایی  فضایی، 
دستاورد  یک  را  کشور  ظالمانه  تحریم 
این  داشت:  اظهار  و  کرد  توصیف  بی نظیر 
برکاتی  کارها  این  نیست.  کوچکی  کارهای 
است که خدا به ملت ما داده است. در حوزه 
معدود  جزو  ایران  نقطه زن،  موشک های 

دست  فناوری  این  به  که  است  کشورهایی 
یافته است.

وی گفت: درباره آزمایش های موشکی، هیچ 
به  زود  و  نرسیده  مورد   ۱۰ به  موشکی  گاه 
بهره برداری رسیده است. این برکتی است که 
واقعیت ها  باید  و  نداشته  وجود  جا  هیچ  در 
واقعیت ها  این  شود.  بازگو  مردم  برای 
جلوی  به  رو  حرکت  و  نشاط  امید،  موجب 

جوان هایمان می شود.
وظایف  از  دیگر  یکی  باقری  سرلشکر 
دانش  به  شدن  مسلح  را  انقالبی  رسانه های 
باال، فناوری روزآمد و کسب معنویت بیش تر 
دانست و گفت: در این دوران هیچ گاه شرایط 
شاید  و  نکرده  تجربه  را  مقدس  دفاع  سخت 
هم نکنیم. در ۶ ماه اول جنگ، عملیات های 
بزرگی با وجود رئیس جمهور خائن شکست 
و  کوچه  به  کوچه  کشور  داخل  در  و  خورد 
و  انقالبی  نیروهای  میان  خیابان  به  خیابان 
این،  بر  عالوه  بود.  کشمکش  سکوالر  افراد 
تحریم ها  و  یافت  افزایش  شهرها  در  ترورها 
بتوان گفت  بود. شاید در کل  آغاز شده  نیز 
در چنین شرایطی هیچ امیدی وجود نداشت.  
خون  برکت  به  ماه  چند  از  بعد  افزود:  وی   
حصر  شکست  پیروزمندانه   عملیات  شهدا، 
آن هم خرمشهر  از  بعد  و  رقم خورد  آبادان 
فتح شد که اوج امید، موفقیت، سربلندی و 
روحیه در کشور احساس شد. آن شرایط را 
باید برای نسل های فعلی تبیین کرد. بنابراین 
تجربه  و  دیدیم  را  سخت تری  روزهای  ما 
کرده  کمک  ما  به  همیشه  خداوند  و  کردیم 

است.  

همچنین  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس   
باالخص  رسانه  شهدای  گرامیداشت  ضمن 
شهید صارمی خاطرنشان کرد: این خبرنگاران 
با تقدیم خون خود، این رسالت بزرگ را امضا 
در  اساسی  نقش  خبرنگاران  حقیقتاً  کردند. 
مقدس  دفاع  و  مقاومت  جهاد،  اخبار  انتشار 
با  امسال  تقارن روز خبرنگار  داشته و دارند. 

روز عاشورا، تقارن بسیار مهمی است.  
مقدس  دفاع  واقعیت های  داد:  ادامه  وی   
با  و  شود  بازگو  جوانان  برای  و  تبیین  باید 
خالقیت هایی که در بیان آن صورت می گیرد 
به نحوی عمل شود تا زمینه پذیرش و عمل 

به آموزه های دفاع مقدس فراهم شود.  
حضرت  اگر  اینکه  بیان  با  باقری  سرلشکر   
اقدام  عاشورا  واقعیت  انتشار  در  )س(  زینب 
نمی کرد، کربال در کربال می ماند، خاطرنشان 
کربال  واقعیت های  )س(  زینب  کرد: حضرت 
را با کمال دقت، بدون تحریف و بدون اغراق 
آن  از  سال   ۱4۰۰ با  نیز  اکنون  کرد.  بیان 
زمان، این حرکت حضرت زینب )س( یادگار 

مانده و تا ابد هم خواهد ماند.  
حضور  ضرورت  شمردن  بر  ضمن  وی 
بعد  در  اسالم  جهان  انقالبی  رسانه های 
رسانه  پنج  صاحبان  کرد:  تصریح  بین المللی 
در  که  هستند  صهیونیست ها  دنیا  بزرگ 
در  دنیا  اخبار  از  زمان ۹4 درصد  از  برهه ای 
این رسانه ها تولید می شد و انتشار می یافت. 
آن  ماهواره که خاستگاه  و  اینترنت  آمدن  با 
اخبار  محتوای  هم  باز  است،  آمریکا  ارتش 
مسولیت  بنابراین  است.  آن ها  دست  در 

رسانه های ما در این زمینه زیاد است.  
در پایان این مراسم به صورت نمادین کارت 
سوی  از  باقری  محمد  سرلشکر  خبرنگاری 
مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس به رئیس 

ستاد کل نیروهای مسلح اهدا شد.

طبق تفاهم نامه وزارت راه با سازمان ثبت صورت گرفت؛
زمین های مازاد دولتی 

در اختیار طرح ملی مسکن

 حاج قاسم و سردار همدانی 
ساختار سازمانی داعش را نابود کردند


