
واردات خودرو برای ایجاد رقابت
 بین تولیدکنندگان است

برخورد با مدیران ناکارآمد 
اولویت دولت سیزدهم است 

صفحه )4(صفحه )4(

اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس  نائب 
گفت: اگر واردات را تزریق کردیم به این دلیل است که خودروساز 
داخلی نه تنها از نظر کیفی، بلکه از نظر کمی هم پاسخگوی مصرف 
داخلی نیست، لذا وارد کردن خودرو به نوعی بین تولیدکنندگان 
رقابت ایجاد می کند. علی جدی در رابطه با سخنان اخیر نصراهلل 

پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اینکه ....

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
است،  سیزدهم  دولت  مهم  اولویت  ناکارآمد  مدیران  با  برخورد 
جدی  ناکارآمد  مدیران  با  برخورد  در  جمهور  رییس  عزم  گفت: 
است زیرا فساد خط قرمز دولت سیزدهم است. مسلم صالحی در 
مورد عملکرد یکساله دولت با بیان اینکه گفتمان رئیس جمهور، 

عدالت و شایسته ساالری است،گفت: برخورد با ....

سال شانزدهم * شماره 3149 * 4 صفحه *1000 تومانچهارشنبه 26  مرداد 1401 * 17  آگوست 2022 * 19  محرم 1444

8۰ درصد از اراضی دیم  استان 
قابلیت تبدیل شدن به آبی را دارند

سن سکته مغزی در ایران؛
 10 سال 

کمتراز استاندارد جهانی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

قربانیان کرونا 
در استان  به ۱۱۳۹ نفر رسید 

اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  کهگیلویه  استان  در  گذشته  ساعت   ۲4 طی 
است،  کرده  فوت  کرونا  اثر  بر  نفر  یک  بویراحمد 
و  کهگیلویه  در  بیماری  این  قربانیان  شمار  گفت: 
بویراحمد به ۱۱۳۹نفر رسید. محمد غالم نژاد در 
در  بیمار   ۷۵ اکنون  هم  افزود:  خبرنگاران  جمع 
نفر  که44  هستند  بستری  استان  بیمارستان های 
بخش  در  بیماران  این  از  نفر   ۶ و  قطعی  مبتالی 
اظهار  وی  هستند.  درمان  تحت  ویژه  مراقبت های 
کرد: از مجموع مبتالیان به کووید ۱۹ در کهگیلویه 
و بویراحمد ۹۷هزار 4۷نفر بهبود یافته گزارش شده 

است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با...

نظارت  فرایند  جریان  در  جمهور  رئیس 
دولت،  وزارتخانه های  فعالیت  بر  ستادی 
جمع  در  و  رفت  کشاورزی  جهاد  وزارت  به 

مدیران ارشد این وزارتخانه حضور یافت.
 سید ابراهیم رئیسی در این جلسه مهم ترین 
تامین  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  ماموریت 
امنیت غذایی پایدار برای کشور خواند و گفت: 
وزارت جهادکشاورزی باید زمینه تامین غذای 
سالم، با کیفیت، ارزان و با منشا داخلی، را در 
کشور فراهم کند، لذا نقش این وزارتخانه در 
خودکفایی و امنیت غذایی کشور راهبردی و 

بسیار تعیین کننده است.
رئیس جمهور تکمیل زنجیره ارزش در حوزه 
محصوالت کشاورزی را جزء مهم ترین وظایف 
این  افزود:  و  خواند  جهادکشاورزی  وزارت 
وزارتخانه باید زنجیره ارزش کاالهای اساسی 
با  و  روغنی  دانه های  و  گندم  اولویت  با  را 
هماهنگی بین حلقه های مختلف این زنجیره 
راستای  در  راهبردی  گامی  و  داده  توسعه 

استقالل و امنیت غذایی کشور بردارد.
رونق  هدف  با  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
صنایع تبدیلی و توسعه صادرات در این حوزه 
ارشد  مدیران  به  رئیسی  مهم  تاکید  دیگر 

وزارت جهادکشاورزی بود.
و  باغداری  عظیم  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
کشور  اقلیمی  تنوع  نیز  و  کشاورزی  اراضی 
روا  باال،  ظرفیت  این  با  کرد:  خاطرنشان 
محصوالت  بازار  از  کوچکی  سهم  که  نیست 
فرآوری شده دنیا در اختیار کشورمان باشد. 
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، 
کشاورزی  اقتصاد  توسعه  پیش نیاز  مهم ترین 
موجب  می تواند،  خود  که  است  کشور  در 
خصوصا  درآمد  افزایش  و  اشتغال  توسعه 
جمهور  رئیس  شود.  روستایی  مناطق  در 
هکتاری  میلیون   ۵۰ نعمت  وجود  همچنین 
علوفه  تولید  برای  مناسب  فرصتی  را  مراتع 
دام و توسعه دامپروری ارزیابی کرد و گفت: 
دامپروری منطبق  و  الگوی کشاورزی  اصالح 
اقلیم  با  دامی  و  گیاهی  نژادهای  تناسب  بر 

کشورمان از سیاست های دولت است....

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
مناطق  دیم  کشاورزی  اراضی  از  درصد   ۸۰ گفت: 
مختلف این استان قابلیت تبدیل شدن به اراضی آبی 
اراضی  سطح  افزود:  معتمدی پور  علی  سید  دارند.  را 
هزار هکتار می  از ۲۷۲  بیش  بویراحمد  و  کهگیلویه 
باشد که بیش از ۲۰۰ هزار هکتار ان قابلیت تبدیل از 
دیم به آبی را دارند. وی بیان کرد: تاکنون بیش از 4۵ 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی به شبکه آبیاری نوین 
و یا کانال کشی استاندارد مجهز شدند. معتمدی پور 
تصریح کرد: ۸۵ درصد هزینه اجرای طرح های آبیاری 

نوین از محل اعتبار دولتی و سهم خودیاری...

رئیس جهاد کشاورزی عنوان کرد:
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مدیر کل نوسازی مدارس خبر داد؛

مدارس کانکسی
 باالی 1۵ نفر در استان 
جمع آوری می شوند

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد؛

مرگ 1۶ نفر با قرص برنج 
در کهگیلویه و بویراحمد

دست اندازی به منابع طبیعی 
خط قرمز دولت است 
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28۰ رای قطعی اجرا نشده زمین خواری در بویراحمد؛

کهگیلویه و بویراحمد، 
بهشت زمین خواران
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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 ۰۱/ ۰۰5/ 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  دوم

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
هسته ای،  مذاکرات  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
دو  اسالمی  جمهوری  منطق  اساس  بر  مقابل  طرف 
موضوع راستی آزمایی رفع تحریم ها و ارائه تضمین را 
ایران  هسته ای  توانمندی های  اساس  و  است  پذیرفته 

حفظ می شود.
سه  بعدازظهر  نشست  توضیح  در  عمویی  ابوالفضل   
شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دبیر  با حضور  کمیسیون  نشست  گفت:  خبرنگاران  به 
شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور خارجه، رئیس تیم 
مذاکره کننده هسته ای، رئیس سازمان انرژی اتمی و 
برگزار  ای  هسته  مذاکرات  موضوع  در  سازمان  معاون 

شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در این 
جلسه علی باقری، مذاکره کننده ارشد کشورمان روند 

ارائه  گزارش  اساس  بر  کرد.  تشریح  را  اخیر  مذاکرات 
شده، در جریان مذاکرات هدف انتفاع اقتصادی و رفع 
تحریم  رفع  جمله  از  کشورمان  خارجی  تجارت  موانع 
های غیرقانونی، فروش نفت و دسترسی بانکی به منابع 

آن با جدیت دنبال شده و می شود.  
همچنین  کرد:  تاکید  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
اصول  از  آمیز  صلح  ای  هسته  برنامه  چارچوب  حفظ 
محمد  است.  مذاکرات  جریان  در  اسالمی  جمهوری 
اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در این نشست، 

به تشریح ابعاد فنی متن مذاکراتی پرداخت.
بر  مقابل  ای، طرف  داد: در مذاکرات هسته  ادامه  وی 
راستی  موضوع  دو  اسالمی،  جمهوری  منطق  اساس 
آزمایی رفع تحریم ها و ارائه تضمین را پذیرفته است و 
اساس توانمندی های هسته ای کشورمان حفظ خواهد 

شد.

عمویی با اشاره به رفع تحریم هایی که ترامپ با خروج 
همچنین  گفت:  کرد،  اعمال  مجددا  را  آنها  برجام  از 
های  خواسته  از  ترامپ  دوره  تحریمی  اجرایی  فرامین 
اساسی ایران بوده است که باید در متن نهایی در نظر 
در  صرفا  مذاکرات  این  کرد:  تاکید  وی  شود.  گرفته 
چارچوب برجام است و ایران مسائل غیر هسته ای را 

قابل مذاکره نمی داند.
این نماینده مجلس افزود: حل و فصل مسائل باقیمانده 
البته  ایران در مذاکرات است.  پادمانی هم از مطالبات 
جمهوری  ارسالی  پاسخ  تشریح  با  هم  شمخانی  علی 
اسالمی به پیشنهادهای مورا برای جمع بندی مذاکرات، 
تاکید کرد قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی، 
ادامه  و در  منافع ملی داشت  نقش مهمی در پیشبرد 
روند مذاکرات و برنامه هسته ای کشور نظر نمایندگان 

ملت مهم خواهد بود.  
خاطرنشان  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای  جلسه  این  در  کرد: 
ای  هسته  مذاکرات  ابعاد  درباره  سواالتی  طرح  ضمن 
و متون رد و بدل شده، بر پیگیری منافع ملی و قانون 
اقدام راهبردی به جهت کسب انتفاع اقتصادی مردم از 

خروجی مذاکرات تأکید کردند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا در رابطه 
با پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا با ایاالت 

متحده به رایزنی خواهد پرداخت.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه شنبه اعالم کرد که 
ایران به متن نهایی  اتحادیه درحال بررسی پاسخ  این 
با  رابطه  این  بوده و در  برجام  احیای  برای  پیشنهادی 

ایاالت متحده به رایزنی می پردازد.
این سخنگو در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت: در 
حال حاضر ما درحال بررسی و مشاور با طرفین برجام 

و آمریکا درخصوص مسیر پیش رو هستیم.
وی در ادامه از ارائه چارچوب زمانی برای اطالع یافتن از 
واکنش اتحادیه اروپا به پاسخ های ایران خودداری کرد.

رویترز  خبرگزاری  به  نیز  مقامات  و  دیپلمات ها  برخی 
نهایی  پیشنهاد  واشنگتن  و  تهران  اگر  حتی  گفته اند 
از طرفین  اروپا را نپذیرند، احتماال هیچ کدام  اتحادیه 
مرگ توافق را اعالم نکنند چراکه وجود این مذاکرات به 

نفع طرفین محسوب می شود.
پیش تر نشریه پولیتیکو درباره پاسخ ایران به پیشنهاد 
اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای، در گزارشی 
ایران،  ارشد غربی، پاسخ  نوشت: طبق گفته یک مقام 
اروپا  اتحادیه  توسط  ایران  وقت  به  دوشنبه  شامگاه 
باقی مانده  مسائل  روی  بیشتر  و  است  شده  دریافت 
مرتبط با تحریم ها و تضمین ها بر سر تعامالت اقتصادی 

متمرکز است.
ادعا  غربی  مقام  این  گفته  طبق  گزارش  این  ادامه  در 
در  بیشتری  خواسته های  ایران  پاسخ  که  است  شده 
درباره  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  تحقیقات  زمینه 
منشا ذرات مواد هسته ای که پیش تر کشف شده توسط 
محل های  در  گذشته  سال های  طی  آژانس  بازرسان 
مختلف، مطرح نمی کند. تهران با این تحقیقات مخالفت 
صورتی  در  تنها  هسته ای  توافق  دارد  اصرار  و  کرده 
می تواند احیا شود که این تحقیق توسط آژانس، برای 

همیشه مختومه اعالم شود.
جمع  در  نشستی  در  دوشنبه  روز  امیرعبداللهیان 
صورت  به  االن  گفت:  مذاکرات  مورد  در  خبرنگاران 
با  پیام  تبادل  حال  در  موضوع  سه  مورد  در  مشخص 
آخرین  آینده  روزهای  طی  و  هستیم  آمریکایی  طرف 
مذاکره  به کشورهای  و  می کنیم  اعالم  را  نظرات خود 
کننده به صراحت گفته ایم که اگر نظرات ما در مورد 
شود،  لحاظ  هست  نیز  منطقی  که  موضوع  سه  این 
جلسه  و  شویم  توافق  مرحله  وارد  که  داریم  آمادگی 
جمع بندی با حضور وزیران امور خارجه در وین برگزار 

شود و سپس وارد مراحل بعدی کار شویم.
به  به صراحت  ما  داد:  ادامه  رییس دستگاه دیپلماسی 
آستانه  در  که  می دهند  پیام  که  آمریکایی  طرف های 
بنزین  مشکل  و  هستیم  کنگره  دوره  میان  انتخابات 
طرف  باید  نهایی  قدم  انجام  برای  که  گفته ایم  داریم 
آمریکایی از خود انعطاف نشان دهد. ما در تمام مراحل 
انعطاف  از خود  بود،  فراهم  امکانش  که  آنجا  مذاکرات 
نشان دادیم و طرف آمریکایی نیز این موضوع را می داند 
ما  داده ایم.  نشان  انعطاف  میزان  به چه  تاکنون  ما  که 
در مراحل مذاکرات بر موضوعاتی که می توانستیم، این 
انعطاف را نشان داده ایم و اکنون نوبت به انعطاف طرف 

آمریکایی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

طرف مقابل مذاکرات 
راستی آزمایی رفع تحریم ها و ارائه تضمین را پذیرفته است

اتحادیه اروپا:
 با آمریکا درباره پاسخ ایران به متن نهایی

 احیای برجام رایزنی می کنیم
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8۰ درصد از اراضی دیم  استان 
قابلیت تبدیل شدن به آبی را دارند

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
۸۰ درصد از اراضی کشاورزی دیم مناطق مختلف این استان 

قابلیت تبدیل شدن به اراضی آبی را دارند.
و  کهگیلویه  اراضی  سطح  افزود:  معتمدی پور  علی  سید 
از  بیش  که  باشد  می  هکتار  هزار   ۲۷۲ از  بیش  بویراحمد 

۲۰۰ هزار هکتار ان قابلیت تبدیل از دیم به آبی را دارند.
اراضی  از  هکتار  هزار   4۵ از  بیش  تاکنون  کرد:  بیان  وی 
کشاورزی به شبکه آبیاری نوین و یا کانال کشی استاندارد 
هزینه  درصد   ۸۵ کرد:  تصریح  معتمدی پور  شدند.  مجهز 
اجرای طرح های آبیاری نوین از محل اعتبار دولتی و سهم 
خودیاری مردم نیز ۱۵ درصد است که باعث افزایش بازدهی 
جهاد  سازمان  رئیس  می شود.  کشاورزی  بخش  در  آبیاری 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 4۰ طرح آبیاری نوین 
هم اکنون در مناطق مختلف این استان در دست اجراست .

وی تصریح کرد: این تعداد طرح ها با اعتباری بیش از ۳۵۰ 
ادامه  پور  معتمدی  باشد.  می  اجرا  دست  در  ریال  میلیارد 
اراضی  نوین  آبیاری  این طرح ها آبی  سطح  با اجرای  داد: 

کشاورزی این شهرستان به ۵۵ هزار هکتار خواهد رسید.
اراضی  از  درصد   ۵۰ در  نوین  آبیاری  تاکنون  افزود:  وی 
مستعد کهگیلویه و بویراحمد اجرا شده است. معتمدی اظهار 
داشت: ترویج روش های نوین آبیاری تاثیر بسزایی در کنترل 
مصرف آب مزارع و مبارزه با کم آبی و خشکسالی دارد. وی 
گفت: همچنین آبیاری قطره ای و بارانی موجب جلوگیری از 
فرسایش خاک، مصرف بهینه آب، امکان کودپاشی و افزایش 
کارایی کود و بازده بیشتر محصول می شود. رئیس سازمان 
 ۱۰۰ امسال  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد 
هزار و۳4۵ تن انواع محصول کشاورزی در مزارع این استان 

تولید و برداشت شده است. 

مدارس کانکسی باالی ۱5 نفر 
در استان جمع آوری می شوند

و  کهگیلویه  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
مختلف  مناطق  در  کانکسی  های  مدرسه  گفت:  بویراحمد 
باشد،  نفر   ۱۵ باالی  آن  در  آموزان  دانش  تعداد  که  استان 
جمع آوری می شوند. سید رضا حسینی نیک اظهار داشت: 
در استانی عدالت آموزشی، دولت سیاست جدیدی مبنی بر 
جمع آوری کالس های کانکسی و برچیده شدن آن ها دارد.

وی افزود: هم اینک تمامی فضاهای کانکسی استان که تعداد 
دانش آموزان در آن بیش از ۱۵ نفر باشند برچیده خواهند 
شد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: در حال حاضر، ساخت ۳۶ مدرسه در دست 
تاکید  رضایی  شوند.  مدارس  این  جایگزین  تا  است  ساخت 
کرد:  از سوی دیگر در طرح محرومیت زدایی که یکی دیگر 
بر  بالغ  اعتباری  با  از سیاست های دولت است ۳۳ مدرسه 
قالب ۷۸ کالس درس ساخته می  در  تومان  میلیارد   ۲۵۰
شود. وی ادامه داد: امید است این ۶۹ مدرسه تا پایان سال 

۱4۰۱ تحویل آموزش و پرورش داده شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق :

رشد 2۰درصدی مصرف برق در استان 
نگران کننده است

و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد گفت: میزان مصرف برق در این استان از مرز ۵۲۰ 
مگاوات با رشد ۲۰ درصد بطور بی سابقه ای گذشته است 
استان  در  برق  مصرف  مدیریت  برق  مشترکین  چنانچه  و 

نداشته باشد امکان خاموشی و قطعی برق وجود دارد.
با  ها  رسانه  جمع  در  شنبه  سه  روز  زاده  معتمدی  جمال 
اعالم  اینکه روند صعودی مصرف برق در این استان نگران 
کننده است تصریح کرد تنها با همراهی مشترکان کهگیلویه 
و بویراحمد در روزهای آینده تأمین برق پایدار در این استان 

را خواهیم داشت. 
وی تاکید کرد: در روزهای آینده شاهد افزایش دما  بگفته 
مسئوالن سازمان هواشناسی در ایران و استان خواهیم بود و 
اکنون انتظار داریم همه مردم در صرفه جویی برق و خاموش 
نمودن وسایل برقی پُرمصرف خود در ساعات پیک بار نهایت 
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  گیرند.  بکار  را  خود  تالش 
برق استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: نگران روزهای 
سوی  از  مصرف  کنونی  روند  صورت  در  برق  تامین  آینده 
مشترکین هستیم و انتظار داریم مشترکین در صرفه جویی 
مصرف برق، نهایت همکاری را بیشتر از گذشته از خود نشان 

دهند. 
تاسیسات  به  فراوان سیالب  از خسارت های  زاده  معتمدی 
صنعت برق در این استان خبر داد و ظهار داشت: تمام تالش 
استان  برق مشترکین خانگی در  تا  بکار می گیریم  را  مان 
اما  نشود  قطع  بار  پیک  ساعات  بویراحمد طی  و  کهگیلویه 

نیازمند مشارکت مردمی هم در این ارتباط هستیم.
قرن  نیم  در  استان  این  در  برق  مصرف  میزان  گفت:  وی 
اخیر بطور نگران کننده ای سیر صعودی دارد و شبکه های 
توزیع نیروی برق برای تامین برق پایدار با مشکالت جدی 

مواجه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

افزایش قربانیان کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۱۳۹ نفر

 ۲4 طی  اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ساعت گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد یک نفر بر اثر 
کرونا فوت کرده است، گفت: شمار قربانیان این بیماری در 

کهگیلویه و بویراحمد به ۱۱۳۹نفر رسید.
 ۷۵ اکنون  هم  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  نژاد  غالم  محمد 
نفر  که44  هستند  بستری  استان  بیمارستان های  در  بیمار 
مبتالی قطعی و ۶ نفر از این بیماران در بخش مراقبت های 

ویژه تحت درمان هستند.
وی اظهار کرد: از مجموع مبتالیان به کووید ۱۹ در کهگیلویه 

و بویراحمد ۹۷هزار 4۷نفر بهبود یافته گزارش شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به آزمایش های 
بویراحمد طی ۲4 ساعت  انجام شده در استان کهگیلویه و 
از  شده  دریافت  نمونه   44۷ از  کرد:  خاطرنشان  گذشته 
آزمایشگاه های استان که شامل تست های پی سی آر ورپید 

تست است 4۵ درصد موارد مثبت بودند.
در  کرونا  بیماری  به  مبتالیان  آمار  اینکه  بیان  با  نژاد  غالم 
استان روزانه در حال افزایش است، تصریح کرد: پیش بینی 
می شود طی روزهای آینده آمار بیماران بدحال و مرگ های 

ناشی از کرونا در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یابد.
وی ادامه داد: توصیه می شود افراد در صورت داشتن هر گونه 
الزم  مراقبت های  و  مراجعه  پزشک  به  کرونا  بیماری  عالئم 
برای پیشگیری از انتقال بیماری این بیماری به دیگر اعضاء 

خانواده و دیگران را داشته باشند.
برای  راهکار  مهمترین  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
العمل های  دستور  رعایت  را  کرونا  به  ابتال  از  پیشگیری 
بهداشتی و خودداری از عادی انگاری این بیماری دانست و 
بیان کرد: مردم استان کهگیلویه و بویراحمد برای پیشگیری 
از ابتال و کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا و ایجاد ایمنی در 
برابر این بیماری خطرناک و همه گیر واکسیناسیون خود را 

تکمیل و ُدز یادآور را حتما تزریق کنند.

کیوان آشنا 
رئیس شورای شهر یاسوج شد 

در سومین نشست انتخابات هیات رئیسه شورای شهر یاسوج 
رئیس جدید شورای شهر یاسوج منصوب شد.

پس از برگزاری دو نشست شورای شهر یاسوج بدلیل به حد 
نصاب نرسیدن در سومین نشست با حضور پنج نفر از اعضا 
هیات  انتخابات  بویراحمد،  شهرستان  فرمانداری  نماینده  و 

رئیسه سال دوم شورای این شهر برگزار شد.
شورا  اکثریت  رای  با  نشست  این  در  گزارش  این  اساس  بر 
یاسوج، مرکز  رئیس جدید شورای شهر  بعنوان  آشنا  کیوان 

استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.
احمدی  فرشید  و  رئیس  نایب  بعنوان  اکبری  هدایت  سید 

کیش به سمت دبیر شورای شهر یاسوج انتخاب شدند.
یاسوج  شهر  شورای  دار  خزانه  بعنوان  نژاد  عباس  بهنام 

منصوب شد.
 هدایت امیری و عطااهلل دانشی غایبین این نشست بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد

مرگ ۱۶ نفر با قرص برنج 
در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در 
سال گذشته ۱۶ نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در استان 

جان خود را از دست دادند.
کامروز امینی در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته ۱۶ 
نفر در استان بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از 
دست دادند. این رقم نسبت به سال قبل از آن که ۱۸ نفر 

بوده، کاهش چندانی نداشته است.
وی اظهارکرد: طی سال ۱4۰۰، از مجموع متوفیان ارجاعی 
به ادارات پزشکی قانونی استان، ۱۱ نفر مرد و پنج نفر زن 

بودند.
امینی بیان کرد: در این مدت شهرستانهای بویراحمد با ۱۵ 
برنج  از قرص  ناشی  تلفات  آمار  مورد و کهگیلویه یک مورد 

را داشته است.

مدیر کل بیمه سالمت کهگیلویه و بویراحمد: 

۹۰ درصد هزینه های ناباروری توسط 
بیمه سالمت پرداخت می شود

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  سالمت  بیمه  مدیرکل   
جمعیت،  افزایش  بر  مبنی  دولت  سیاست  به  توجه  با 
ناباروری در استان توسط بیمه  ۹۰ درصد هزینه های 

سالمت پرداخت می شود.
 کیان دهراب پور روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران 
کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: هم اینک 
در بیمارستان دولتی بی بی حکیمه گچساران و شهید 
جلیل یاسوج این خدمات بدون کم و کاست ارایه می 
شود. وی افزود: چنانچه درمان ناباروری در بیمارستان 
خصوصی صورت گیرد مطابق با تعرفه دولتی هزینه کرد 

به بیمار پرداخته می شود.
مدیرکل بیمه سالمت کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 
نفری  هزار   ۷۲۳ از  بیش  جمعیت  درصد   ۷۰ از  بیش 

استان تحت پوشش بیمه سالمت استان هستند.
دهراب پور ابراز داشت: این سازمان کامال دولتی بوده و 

بزرگترین سازمان بیمه ای پایه ای کشور است.
 ۹۰ از  توانند  می  پوشش  تحت  افراد  کرد:  تاکید  وی 
بیمه  مدیرکل  کنند.  استفاده  بستری  تخفیف  درصد 
سالمت کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: چنانچه این 
باالیی  بسیار  کرد  هزینه  با  استان  مردم  نباشد  بیمه 
مواجه خواهند شد. دهراب پور تصریح کرد: بیشتر افراد 
تحت پوشش این سازمان در استان روستاییان هستند.

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
بویراحمد می گوید: وقتی ۲۸۰ رای قطعی 
اجرا نشده زمینخواری فقط در بویراحمد 
الگویی برای دیگر مناطق استان  باید  که 
باشد وجود دارد باید هم دیگران تحریک 

به چنین اقدامی شوند!
برای  اراضی  واگذاری  پرونده   ۱۰۰
مورد   ۱۰ فقط  که  گردشگری  طرح های 
آن ها به نتیجه رسیده، ۲۰۰ مورد واگذاری 
برای طرح پرواربندی که فقط ۱۰  زمین 
مورد اقدام شده است و موارد متعدد دیگر! 
این ها بخشی از آمار و ارقامی است که در 
نشست کمیسیون مبارزه با زمین خواری 
استان کهگیلویه و بویراحمد، مطرح شده 

است!
بار  با  است  واژه ای  این   “ “زمینخواری 
حقوقی که بخشی از معنی آن در خصوص 
این نوع واگذاری ها به افراد اطالق می شود 
طرح،  اجرای  برای  واگذاری  از  پس  که 
به  خاص  شگرد هایی  از  استفاده  با  نهایتا 
عنوان نمونه به تعبیر فرماندار لنده با رانت 
می شود  واگذار  دیگر  فردی  به  اطالعاتی 
یا  افتصادی  طرح  از  خبری  نه  نهایتا  و 
دولت  برای  زمینی  نه  و  است  توسعه ای 

می ماند!

بویراحمد ، بهشت زمینخواران!
عمرانی  معاون  زاده  حاجی  کیومرث 
در  هم  وبویراحمد  کهگیلویه  استانداری 
اینگونه  زمینخواری،  پرونده های  خصوص 
سوال  من  برای   “ می دهد  نشان  واکنش 
است که چرا این همه احکام صادر شده در 
مقابل زمینخواری بی نتیجه مانده است؟ 
“ سوالی که پیدا کردن جوابش کلید حل 
همه مشکالت مربوط به زمینخواری است!

مبارزه  کارگروه  ریاست  که  زاده  حاجی 
ادامه   ، دارد  عهده  بر  را  زمین خواری  با 
بحث  در  ما  مشکل  مهمترین   : می دهد 
شهرستان  به  مربوط  استان  زمینخواری 
عدم  به  نسبت  من  و  است  بویراحمد 
مورد گالیه  این  در  قضایی  احکام  اجرای 

دارم. باید مشخص شود که چرا این همه 
پرونده داری حکم، اجرا نشده است؟ البته 
داشت  را  جدی  مطالبه  این  زاده  حاجی 
یا  دستگاه  کدام  شود  مشخص  باید  که 
دستگاهی  اگر  حتی  و  کل  مدیر  کدام 
دیگر مانع اجرا و یا باعث سهل انگاری در 
اجرای حکم شده است، احضار و توضیح 
دهد! ماجرا وقتی جالب می شود که بدانید 
برخی از این حکم شامل زمان می شوند و 
کوتاه،  دوره ای چند ساله  از گذشت  پس 

عمال قابلیت اجرایی ندارند!
معاون عمرانی استاندار در واکنش به یک 
سخن عجیب شهردار یاسوج که گفته بود 
شدن  خورده  برای  زیادی  زمین های   “
وقتی  که  داشت  اظهار  هم  دارد”  وجود 
نمی شود  اجرا  زمینخواری  قبلی  احکام 
به  زمینخواری  که  باشد  اینگونه  هم  باید 

راحتی صورت گیرد!
حاجی زاده سخنان خود را اینگونه تکمیل 
اجرا  قطعی  رای   ۲۸۰ وقتی  که  می کند 
که  بویراحمد  در  فقط  زمینخواری  نشده 
باید الگویی برای دیگر مناطق استان باشد 
به  تحریک  دیگران  هم  باید  دارد  وجود 

چنین اقدامی شوند!

جلسه برای جلسه نیست 
نیست.  برای جلسه  داد: جلسه  ادامه  وی 
باید از جلسه قبل تا جلسه بعد، مشخص 
شود که مصوبات به چه نتیجه ای رسیده 
از  میزان  چه  که  شود  اعالم  و  است 
شده  برگردانده  شده،  اشغال  زمین های 

است.
زمینه  در  متولیان  به  زاده خطاب  حاجی 
کسی  اگر  گفت:  زمین خواری  با  مبارزه 
تا  بگوید  دهد  انجام  کاری  نمی خواهد 
را در جلسات هدر ندهیم، وقتی  وقتمان 
داریم  انتظار  می کنیم  برگزار  جلسه 
در  باید  فرمانداران  شود.  کار  عملیاتی 
شهرستان خود ستاد مقابله با زمینخواری 
را مدیریت کنند. این تشکیالت فرا قوه ای 
و  باشند  کار  پای  باید  همه  یعنی  است 

این  با  اینکه مبارزه  همکاری کنند ضمن 
پدیده خطرناک باید از دستگاه های دولتی 
آغاز شود. حتما همه می دانیم که رهبری 
در خصوص این پدیده شوم چقدر بیانات 
کار  پای  عمال  همه  باید  پس  اند  داشته 

باشند.
در خاتمه  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
اگر  که  می کند  بیان  را  مهم  نکته  این 
زمین برای اجرای طرح اقتصادی و ایجاد 
است، پس  واگذار شده  استان  در  توسعه 
است؟  نداده  رخ  استان  در  توسعه ای  چرا 
که معلوم است! چون زمین واگذار شده، 

اما طرحی اجرا نمی شود!

زمین های زیادی خورده خواهد شد!
آینده  یاسوج معتقد است که در  شهردار 
زمین های بیشتری خورده خواهد شد! چرا 
خود  میل  به  کس  هر  زمینه  این  در  که 

عمل می کند.
زمین های  خصوص  در  مقدم  نستهن 
مثال  را  یاسوج  شهر  اطراف  کشاورزی 
می زند و می گوید این زمین ها می توانستند 
به باغ شهر تبدیل شوند، اما می بینیم که 
به  و  کرده  تقسیم  خود  برای  کس  هر 
زمین های خرد تبدیل شده و عمال حاشیه 

بغرنج شهر را ایجاد کرده است.
که  است  معتقد  همچنین  مقدم 
و  انجام  رسان  خدمات  دستگاه های 
اجرای  بر  مقدم  را  خود  کار های  پیشبرد 

احکام قضایی می دانند.

زمینخواری با تخلفات ساختمانی 
متفاوت است

بابکان پور مدیر کل امور شهری در توضیح 
برخی سخنان بیان کرد که زمین خواری 
و  است  متفاوت  ساختمانی  تخلفات  با 
محدوده  در  زمینخواری  بحث  اصوال 

شهری مطرح نیست.
رای  هزار   ۱ اکنون حدود  هم  افزود:  وی 
شهر  در  ساز  و  ساخت  تخریب  برای 
یاسوج وجود دارد که این رای ها در حوزه 

زمینخواری محسوب نمی شود.
بابکان پور ادامه داد: زمینخواری خارج از 
محدوده شهر است و آنچه که در خصوص 
محدوده  ساختمان های  خصوص  در  آرا 
شهر مطرح است، آرای شبه قضایی است 

و باید با زمینخواری تفکیک شود.

منشا زمینخواری ها!
این بین چندان  یک نکته بسیار مهم در 
مورد توجه قرار نمی گیرد و آن هم منشا 
به  است.  زمینخواری ها  این  از  بسیاری 
عبارت دیگر این زمین ها چگونه و از چه 

منبعی واگذار می شود؟
مسیر  به  مربوط  موضوع  این  بارز  نکته 
که  است  زمین ها  تصرف  ابتدایی  قانونی 
می گیرد!  نشات  طبیعی  منابع  از  معمول 
افراد اجرای طرح هایی  این صورت که  به 
مسئولین  به  را  گردشگری  و  اقتصادی 
از  زمین  خواستار  و  می دهند  پیشنهاد 
به  روند  این  که  می شوند  طبیعی  منابع 
پس  اما  می گیرد،  صورت  قانونی  صورت 
انجام  عجیبی  تخلفات  افراد  مدتی  از 
تالش  ممکن  نحو  هر  به  و  می دهند 
می کنند این زمین ها را بدون اجرای طرح 

مورد درخواست، تصاحب کنند!
اینگونه  لنده  فرماندار  مثال  عنوان  به 
از  پس  افراد  برخی  که  می کند  مطرح 
رانت  با  طرح  اجرای  برای  زمین  دریافت 
شخص  به  را  زمین  دارند  که  اطالعاتی 
دیگری واگذار می کنند و به گونه ای قانون 

را دور می زنند!
نکته  هم  طبیعی  منابع  کل  مدیر  البته 
جالب دیگری را مطرح می کند و می گوید 
از  زمین  واگذاری  برای  مصوباتی  وقتی 
طرف منابع طبیعی به دستگاه های دیگر 
منابع  دارد،  وجود  طرح ها  اجرای  برای 
طبیعی که نمی تواند دوباره پیگیر اجرای 
بانی  بلکه خود دستگاهی که  طرح شود، 
تایید طرح است باید تا به نتیجه رسیدن 
طرح نظارت و در صورت تخلف اقدام کند.

نیست  قرار  می دهد  ادامه  بخت  جاوید 
مدتی  از  بعد  کنیم  واگذار  را  زمین  ما 
دوباره خود ما هزینه های حقوقی را برای 
توان  نه  بپردازیم، چون  زمین  برگرداندن 
پیگیری  نیروی  نه  و  داریم  را  آن  مالی 
اقدام  باید  دستگاه  خود  پس  را،  کننده 

کند.
مشهود  کامال  خصوص  این  در  که  آنچه 
است بی توجهی برخی دستگاه های دولتی 
نسبت به اموال بیت المال است. به طوری 
که در بسیاری از زمینخواری ها اقدامات تا 
پیش  رای  و حتی صدور  زیادی   مراحل 
می رود اما در مرحله اجرا لنگ می زند و 
به نتیجه نهایی که اجرای حکم می باشد 
مورد  باید  مهم  این  که  شود  نمی  منجر 
واکاوی و بررسی بیشتر از سوی متولیان و 

مسوولین امر قرار گیرد. 

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهر یاسوج 

با مشکل فضای آموزشی مواجه است.
حسنعلی عزت خواه عصر روز سه شنبه 
از  تجلیل  مراسم  در   ۱4۰۱ مرداد   ۲۵
و  آموزش  حوزه  در  فعال  خبرنگاران 
پرورش استان افزود: در فضای آموزشی 
مشکل  با  استان  مرکز  یاسوج،  در 

مواجهیم.
وی اظهار کرد: امیدواریم با رایزنی های 
صورت گرفته و کمک خیرین مشکالت 

فضای آموزشی استان رفع شود.
از  خبرنگاران  کرد:  تصریح  عزت خواه 
دو جهت واقعیت داشتن خبر و صادق 
بودن منبع خبر در انتشار اخبار  توجه 

کنند.
باید  خبرنگاران  داد:  ادامه  وی 
امیدآفرینی کنند و بدانند که با معامله 
تواند وظیفه  گری و غوغا ساالری نمی 

خود را انجام دهند.
تا می توانید ما  عزت خواه عنوان کرد: 

را نقد منصفانه کنید هم به ما امید می 
دهد و هم در راستای اصالح امور و رفع 

مشکالت کمک می کند.
سرگرد فخرالدین رضایی، رئیس سازمان 
نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  رسانه  بسیج 
در این مراسم گفت: در کنار پرداختن به 
برنامه ها و اهداف، رسانه ها امید آفرینی 

را محور فعالیت قرار دهند.
و  آموزش  و  رسانه  تعامل  افزود:  وی 
نیروی  ظرفیت های  ارتقای  در  پرورش 

انسانی نقش مؤثری دارد.
عرصه  فعاالن  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
آفرینی  امید  راستای  در  باید  رسانه 
باید  ما  همه  کرد:  اظهار  کنند،  تالش 
نحوی  به  را  محرومیت  مطالبه  نحوه 

محقق کرده که مجال سو استفاده داده 
نشود.

کهگیلویه  استان  رسانه  بسیج  رئیس 
به  توجه  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
و  آموزش  در  آموزی  دانش  الگوهای 
خاطرنشان  است،  تاکید  مورد  پرورش 
از  مختلف  محورهای  در  باید  کرد: 
ظرفیت رسانه ها برای معرفی این الگوها 
جامعه  در  آن  ظرفیت های  تبیین  و 

استفاده کرد.
رضایی با بیان اینکه بار اصلی تولید خبر 
در استان به عهده خبرگزاری های استان 
و پایگاه های خبری فعال است، تصریح 
این  بر  تکیه  با  می توان  همچنین  کرد: 
فرهنگیان  و  معلمین  پتانسیل  از  مهم 

بهره برد.
تبیین  جهاد  در  رسانه ها  نقش  بر  وی 
تبیین  و  تحقق  کرد:  بیان  و  تاکید 
این مورد در جامعه ضروری  محورهای 
عالی  مشاور  دانشی،  محمد  علی  است. 
در  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
این مراسم گفت: اخالق حرفه ای رسانه 

ای باید مورد توجه قرار گیرد.
فرمانداران  و  استان  مدیران  افزود:  وی 
در هفته دولت از طریق رسانه ها اطالع 
رسانی کنند تا مردم از عملکرد مدیران 
و دولت آگاه شوند. رسانه ها نقاط ضعف 
دستگاه ها را نقد منصفانه کنند و نقاط 
قوت و عملکرد دستگاه ها، دولت و نظام 
از  همچنین  کنند.  رسانی  اطالع  را 

تخریب بپرهیزند.
مراسم  این  ابتدای  در  که  است  گفتنی 
کشوری  یک  رتبه  زاده،  فرناز حسن  از 
و  تجربی  رشته  در  سراسری  کنکور 
کیارش شیخی رتبه یک منطقه سه در 

رشته ریاضی تجلیل شد.

28۰ رای قطعی اجرا نشده زمین خواری در بویراحمد؛

کهگیلویه و بویراحمد، بهشت زمین خواران

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

شهر یاسوج با مشکل فضای آموزشی 
مواجه است

و  کهگیلویه  ای  منطقه  آب  شرکت  آمارهای 
بویراحمد نشان می دهد ، سامانه بارشی مونسون 
ظرف چند روز ۱۶ میلیون متر مکعب به موجودی 
به  کوثر  سد  آب  و  کرد  اضافه  استان  آبی  ذخایر 
عنوان بزرگترین طرح آبرسانی جنوب کشور بیش 

از یک متر باال آمد.
نشان  بارش های سامانه مونسون  آماری  بررسی   
ترین  پربارش  بویراحمد  و  کهگیلویه  دهد  می 
منطقه  در  که  نحوی  به  است  بوده  کشور  استان 

متر  میلی   ۱۲۵ از  بیش  گچساران  باشت  ماهور 
باران بارید. 

بارش های مونسونی هفته های گذشته در کشور 
استان های  سر  بر  را  آب  مکعب  متر  میلیون ها 
جنوبی خالی کرد اگرچه سیالب های ناشی از این 
سامانه پرقدرت خسارت های هنگفتی وارد کرد اما 

روی دیگری هم داشت.
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  مصلح  آرش 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: سامانه بارشی مونسون 
حدود ۱۰ میلیون مترمکعب آب به پشت سد کوثر 

در جنوب استان انتقال داد.
و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بویراحمد هم گفت: طرح های آبخیزداری و سیل 
بندهای ایجاد شده در مناطق مختلف استان  هم 
را مهار  حدود ۶ میلیون مترمکعب آب سیالب ها 

و ذخیره کردند.
از  زیادی  بخش  تزریق  با  افزود:  بخت  جاوید 
سفره های  به  سابقه  بی  سازی  ذخیره  حجم  این 
باال  هم  آب  چاه های  از  بسیاری  سطح  زیرزمینی 

آمده و جان تازه ای گرفته اند.
مونسون  پرنفوذ  سامانه  بارشهای  سکه  روی  آن 
خسارتهای وارد شده بود ، سیالب ها  بیش از یک 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش های 
مختلف استان وارد کرد .عمده این خسارت ها در 
بند  سیل  بدون  و  آبخیزداری  طرح  بدون  مناطق 

رخ داده است.
براساس آمار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
کهگیلویه و بویراحمد ،یک میلیون هکتار از اراضی 
طرح های  اجرای  مستعد  و  خیز  سیل  استان  این 

آبخیزداری است.

اراضی مستعد برای اجرای طرح های آبخیز داری 
است. شده  برآورد  هکتار  میلیون   ۱۰۰ کشور  در 

براساس برنامه ششم توسعه باید نیمی از این حجم 
می گرفتند  قرار  آبخیزداری  طرح های  پوشش  زیر 
نرسیده  هم  هکتار  میلیون   ۳۶ به  حاال  رقم  این 

است.
بخت گفت: ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی استان توسط 
آبخیزداری  های  طرح  اجرای  برای  طبیعی  منابع 
یک صد  در  تاکنون  که  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 
و ۵۰ هزار هکتار از اراضی مورد مطالعه در استان 

طرح آبخیزداری اجرا شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی استان 
نیازمند اجرای طرح های آبخیزداری است که  نیز 
به علت نبود اعتبار امکان اجرای طرح در آن وجود 

ندارد.

سامانه مونسون ۱۶ میلیون متر 
مکعب به ذخایر آبی کهگیلویه و 

بویراحمد  اضافه کرد
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جام

ماه فروردین
کار مي کنند حتي  دیگران چه  نتوانید درک کنید که  شاید 
ممکن است کاري که آن ها مي کنند به شما مربوط نباشد. 
اما به نفع  در هر ضورت تغییراتي در اطرافتان پیش مي  آید 

شماست.

ماه اردیبهشت
ماه نو در برج عقرب است و بر احساس اجتماعی و رمانتیک 
احساسی  مسائل  و  ها  وسرگرمی  تفریحات  افزاید.از  می  شما 
این  به  است  بهتر  و  اید  آورده  دست  به  زیادی  نشاط  اخیر 

شادابی ادامه دهید.

ماه خرداد
قدرت کنترل نفس شما، تحسین برانگیز است و شما معموالً به 
خودتان مغرور هستید زیرا این توانایي را دارید که آرامش خود 
را حفظ کنید، حتي در زمان هاي رویارویي با شرایط سخت، 
اما امروز صبر و تحمل خود را از دست داده اید. ممکن است 
با یک نفر به شدت بحث کنید، اما درنهایت، شما حرف خود 

را مي زنید.

ماه تیر
میکند.  تغییر  لحظه  به  لحظه  دارید،  آینده  برای  که  تصوری 
البته تغییر اهداف بسیار عالی است. اگر یک لحظه چیزی به 
شما الهام شود بهتر است که ساعت ها بنشینید یک جا و به 

موضوعی فکر کنید.

ماه مرداد
امروز کمي بي حوصله اید و قدر فرصت هایي که به سادگي 
براي تغییر اوضاع پیش مي آید را مي دانید. در هر حال انجام 
این کار بستگي به میزان کار شما و نظر دیگر همکارانتان دارد. 
ولي شما امروز به سادگي بر سر هر موضوعي، از کوره در مي 

روید.

ماه شهریور
را  زیادی  شماست.وقت  خانه  در  زیادی  وآمدهای  رفت  امروز 
با اعضای خانواده می کنید زیرا دوست  صرف صحبت کردن 

دارید از اخبار جدید با خبر شوید.

ماه مهر
دیروز اعتماد به نفس تان متزلزل شده بود وامروز احتیاج به 
تقویت و بهبود دارید.پس فکر کنید ببینید چه کاری می توانید 
می  به جزئیات  توجه  کمی  دهید.احتماالً  انجام  مورد  این  در 

تواند کمک کند.

ماه آبان
یک نفر سعی دارد شما را خوشحال کند و به جای جالبی ببرد.

بنابراین اجازه دهید تا خودش همه کارها را مراقبت کند همه 
کارها به خوبی پیش خواهد رفت.

ماه آذر
ارضاي  و  ها  هدف  به  رسیدن  روي  شما  توجه  حالیکه  در 
مسئولیت هاي خاصي مي باشد، شما بیش از بقیه مردم نیاز 

دارید که یک ذهن روشن)باز( در مورد مسایل داشته باشید. 

ماه دی
باشیدکه مهم نیست  به خاطر داشته  باشید.  مراقب خریدتان 
یک شيء چه قدر ارزان باشد، اگر چیزي را الزم ندارید پولتان 
را به هدر ندهید. عقل سلیمتان را به کار اندازید هرگز اشتباه 

نمي کنید.

ماه بهمن
باشد مگر  امکان دارد که یک شخص خاص هر طوری  کاماًل 
صادق اما در این زمان تشخیص درست و غلط یا حقیقی غیر 
به  آنکه  از  بیش  باشد  نیست.شاید الزم  ای  کار ساده  حقیقی 
حقیقت پی ببرید فرصت را غنیمت شمارید و خاصیت بهمنی 

معروف خود یعنی آرامش را حفظ کنید.
ماه اسفند

امروز قلمرو هوس خانه شماست.مادامیکه بسیاری از ایده های 
شما بعید است . هنوز مهم است که به سرعت روی کاغذ نوشته 
ای  لحظه  در  و  وسواسی  موقعیت  یک  در  شما  شوند.حقیقتاً 
هستید که زندگی شما را به خوبی تغییر می دهد و نباید از آن 
دست بکشید تا هر احتمالی که از آن فکر می کنید انجام شود.

۳
فال روز 

حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  اپیدمیولوژیست  یک 
با این حال  از قله موج هفتم عبور کرده ایم، گفت: 
واریانت  و  شود  ایجاد  هم  دیگری  قله  است  ممکن 
تاکنون در کشور ما دو قله داشته،  اُمیکرون را که 
سه قله ای کند؛ البته در این باره نمی توان اظهارنظر 
قطعی داشت. دکتر مسعود یونسیان، درباره وضعیت 
روز   ۱۷ الی   ۱۶ حدود  از  گفت:  کشور،  در  کرونا 
نزولی  کشور  در  بیماری  جدید  موارد  روند  پیش 
شده بود، اما طی هفته اخیر این روند نزولی متوقف 
شده و همچنان نگرانی هایی به دلیل مسافرت ها و 
جابجایی های جمعیتی در ایام اخیر وجود دارد که 
اثر آن زود است؛ حداقل  برای مشاهده  البته هنوز 

اثر  بتوانیم  تا  از هر مداخله ای دو هفته بگذرد  باید 
با  وی  کنیم.  مشاهده  بیماری  روند  روی  بر  را  آن 
بیان اینکه کاهش شهرهای قرمز در گزارش وزارت 
بستری  و  سرپایی  موارد  و  داشت  وجود  بهداشت 
نزولی بوده است، گفت: با این حال نگرانی این است 
بلغارستان  عراق،  بحرین،  از  اعم  کشورها  سایر  که 
مجددا  مدتی  از  بعد  شدن،  نزولی  از  بعد  همه  و... 
صعودی شدند. حتی در برخی کشورها بعد از افول 
کردند.  تجربه  را  صعودی  روندی  هم   BA۵ موج 
دارد.  وجود  نگرانی هایی  چنین  همچنان  بنابراین 
یونسیان با بیان اینکه هنوز نمی توان درباره شرایط 
و روند بیماری در کشور به صورت قطعی اظهار نظر 
کرد، ادامه داد: در حال حاضر از قله موج هفتم عبور 
هم  دیگری  قله  است  ممکن  حال  این  با  کرده ایم، 
ایجاد شود و واریانت اُمیکرون را که تاکنون در کشور 
ما دو قله داشته، سه قله ای کند. البته در این باره 
بنابراین نمی توان  نمی توان اظهارنظر قطعی داشت. 

گفت که آیا ممکن است قله دیگری هم ایجاد شود 
دو  ما  کشور  در  تاکنون  که  را  اُمیکرون  واریانت  و 
باره  این  در  خیر؟.  یا  کند  قله ای  سه  داشته،  قله 
با گذر  آیا  که  کرد  قطعی  اظهارنظر  نمی توان  هنوز 
از این قله، آیا روند نزولی ادامه می یابد یا اینکه قله 
در  ما  اول  قله  گفت:  وی  است.  راه  در  هم  دیگری 
 BA۵ موج اول با اُمیکرون رخ داد، قله دوم با انتشار
از  اعم  رخ داد و حاال ممکن است برحسب شرایط 
جابجایی های جمعیتی، رفتارهای جمعیتی و میزان 
داشته  پیش  در  هم  سومی  قله  پروتکل ها  رعایت 
بنابراین  آینده چه می شود.  در  دید  باید  که  باشیم 
باتوجه به اینکه بروز قله های بیماری تابع دو عامل 
اصلی هستند؛ یکی تغییرات ژنتیکی ویروس و یکی 
تغییر رفتار جامعه، ما هنوز نمی توانیم احتمال بروز 
به  باید نسبت  بدانیم. مردم هم  قله سوم را منتفی 
موارد  تعداد  زمانیکه  تا  باشند  حساس  موضوع  این 
جدیدمان به کف برسد. هنوز برای اینکه بگوییم موج 

هفتم کرونا در کشور تمام شده، زود است.
پروتکل های  رعایت  کاهش  به  اشاره  با  یونسیان 
پروتکل های  رعایت  گفت:  کشور،  در  بهداشتی 
رعایت  ماسک،  از  استفاده  از  اعم  بهداشتی 
و  است  مهم  بسیار  تهویه  رعایت  و  فاصله گذاری 
زمانیکه رعایت این موارد کاهش یابد، روند افزایشی 
بیماری بازمی گردد. باید زمانی نفس راحتی بکشیم 
باشیم.  رسیده  مالحظه ای  قابل  اطمینان  به  که 
زمانیکه احتمال بازگشت روند افزایشی خیلی ناچیز 
باشد، می توانیم سخت گیری هایمان را کاهش دهیم، 

اما االن برای این کار زود است.
از  اینکه در حال حاضر  با  بنابراین  تاکید کرد:  وی 
اما نمی توانیم بگوییم  قله موج BA۵ عبور کردیم، 
که موج هفتم به طور کامل تمام شده و همه چیز 
با  است  ممکن  لحظه  هر  بازگردد،  عادی  حالت  به 
را  دیگری  قله  و  داشته  صعودی  روند  رفتار،  تغییر 

هم تجربه کنیم.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادکرد

دزفول، شهر هزار زخم
 آرمان شريف

چهارم خرداد ب�ه ن�ام روز مقاومت، روز 
دزفول نامگذاري شده است. اما چه اتفاقي 
باعث شده تا اين ش�هر در ديباچه دفاع 
مقدس از چنين بالندگي و درخشندگي اي 
برخوردار باش�د. نوش�تار زير مروري بر 
ايستادگي دزفول در دفاع مقدس دارد. 
دزفول براي اولين بار در پنجم مهرماه مورد 
حم��الت توپخان��ه اي، در 11 مهرماه مورد 
حمالت هوايي و در 16 مهرماه 1359 مورد 
هجوم حمالت موشكي قرار گرفت. دشمن از 
ششمين روز جنگ )5 مهرماه 1359( اقدام 
به گلوله باران شهر كرد تا با تخليه دزفول از 
مردم، بتواند جاده دزفول- انديمشك را كه 
شاهرگ ارتباطي جنوب با مركز كشور بود، 
قطع كند و آن را به اش��غال خود درآورد. بر 
اس��اس گزارش هاي موجود، دشمن روزانه 
بيش از 50 گلوله توپ با توپخانه دوربرد خود 
به دزفول ش��ليك مي كرد كه ضمن مختل 
نمودن اوضاع زندگي، منجر به ش��هادت و 
مجروحيت تعداد زيادي از مردم ش��هر نيز 
مي ش��د. موضوع گلوله باران ش��هر، مردم 
را مس��تقيماً درگير مس��ئله ماندن يا فرار 
از ش��هر كرده بود و هر كس نظري داشت. 
دسترس ترين گزينه، پناه گرفتن در شوادن 
)پناهگاه هاي زيرزميني( و مهاجرت موقت 

به شهرك هاي اطراف بود. 
صبح 17 مهرماه س��ال 1359 س��اعت 7، 
ص��داي جمهوري اس��المي اي��ران خبري 
هولن��اك از جنگ تحميل��ي را اعالم كرد و 

عموم ملت ايران را در بهتي عجيب فرو برد. 
خبر مربوط به فاجعه اي وحش��تناك است 
كه ش��ب قبلش در دزف��ول رخ داده بوده: 
»پرتاب 4 فروند موشك غول پيكر زمين به 
زمين ارتش بعث ع��راق در ميان خانه هاي 

بي دفاع دزفول.«
اي��ن خب��ر ك��ه س��ابقه اي در جنگ هاي 
پيشين نداش��ت، به قدري هولناك بود كه 
چهره اي جديد از وحش��ي گري و جنايات 
جنگي بعثي ه��ا را به اثبات رس��اند. انفجار 
چن��د صدتن م��واد منفجره ت��ي ان تي در 
ميان خانه هاي ش��هر، ت��اوان مردماني بود 
كه شهر و كاش��انه خود را خالي نكرده و در 
برابر اش��غالگران ايس��تادگي كرده بودند. 
موش��ك هاي غول پيكر 16 مهرماه كه يكي 
از فاجعه بارترين حوادث هشت سال جنگ 
تحميل��ي را به خ��ود اختص��اص دادند، به 
مناطق و محله هاي قديمي شهر دزفول به 
نام محله چوليان، محله سياهپوشان، محله 
كل گزون و تقاط��ع خيابان آفرينش و بقعه 
سيدمحمود در مركز شهر اصابت نمودند و 
باعث شهادت 105 نفر و مجروحيت 300 

نفر از مردم بي دفاع شدند. 
اين حمالت به حدي فاجعه بار بود كه بعضي 
از مردم اكثر اعضاي خانواده خود را از دست 

دادند. تخريب كامل ده ها خانه و مس��جد و 
مغازه، قطع برق شهر و فوران آب منازل در 
محل حادثه و ايجاد حفره اي عميق و بزرگ 
و غيرقابل باور در محل اصابت موش��ك ها 
مشكالت عديده اي را براي امدادگران و مردم 
براي كمك رساني به آسيب ديدگان، پيش 
آورده بود به طوري كه هيچ كس نمي دانست 
در اين تلنبار خ��اك،  آجر، آهن و چوب كار 
را بايد از كجا شروع كند. مردم با چراغ قوه، 
فانوس، ش��مع و نور موتورسيكلت ها تالش 
داشتند در تاريكي شب به آخرين نفس هاي 
احتمال��ي در زير خ��اك كمك برس��انند. 
عمليات امداد و نجات تا صبح ادامه يافت و 
تا سه روز بعد از جست وجو به دنبال اجساد 
زير خروارها خاك همچنان بيمارس��تان با 
كادر درماني اندك خود، نه گنجايش حجم 
فراوان مجروحان را داشت و نه پيكر شهداي 
موشكي كه هر س��اعت بر تعداد آنها افزوده 
مي ش��د. اين براي اولين بار ب��ود كه پس از 
پيروزي انقالب اسالمي، اين تعداد از مردم 

يك جا به شهادت رسيده بودند. 
اعتقادات مذهبي و جانبداري هاي آگاهانه 
مردم دزفول از انقالب اس��المي به رهبري 
ام��ام خمين��ي)ره( كه حاص��ل جانبازي و 
شهادت مردان و زنان خداجوي اين ديار بوده 
است به عنوان محوري ترين دليل استقامت 
و پايداري مردم دزفول در برابر آنچه هويت 
ديني و دستاورد مبارزاتي آنان را مورد تهديد 
قرار مي داد و زمينه هاي بازگش��ت فرهنگ 
طاغوتي رژيم مطرود شاهنشاهي را فراهم 

مي كرد، مطرح اس��ت.  آنچه از ديرباز مردم 
مس��لمان دزفول را در حمايت و پشتيباني 
از اس��الم و علماي ديني نگه داشته و عليه 
هر حركت ضد ديني به ميدان آورده است، 
حضور چشمگير و پررنگ روحانيت در بين 

اقشار مختلف اين شهر بوده است. 
دزفول كه در جريان انقالب اسالمي با تقديم 
28 شهيد سرافراز و تعداد زيادي مجروح و 
جانباز، ميزان وفاداري خود را به نظام مقدس 
اسالمي نشان داد، در جريان جنگ تحميلي 
2600 شهيد تقديم اسالم نمود كه 711 تن 
از آنها در جريان حمالت موشكي، هوايي و 
توپخانه اي به اين شهر، به شهادت رسيدند. 
ش��هادت بي��ش از 80 نفر از مردم ش��هر با 
يك گلول��ه توپ و ش��هادت 13 نوجوان در 
يك مسجد و ش��هادت عروس و دامادى در 
ش��ب زفاف، گواه حضور زنده و هميشگی 
مردم در ش��هرى اس��ت كه به عنوان مركز 
پشتيبانی فرزندان خود در جبهه هاى جنگ 
درآمده بود و دشمن با انواع حمالت هوايی 
و تهديدهاى تبليغاتی و فشار هاي روحي و 
با اس��تفاده از منافقين داخلی اش در جهت 
تخليه ش��هر و ع��دم پش��تيبانی روحی از 
رزمندگان، نتوانس��ت در اراده مردم موحد 

اين شهر تزلزلی ايجاد نمايد. 

  عليرضا محمدي
س�وم خردادماه 1361 نه مقدمه اي بر حماسه 
خرمشهر است و نه مؤخره اي براي آن، در اين 
تاريخ هرچند خونين شهر آزاد شد، اما سرود 
حماسي اين شهر پيش تر با مقاومت بچه هاي 
آن در برابر تيپ هاي زرهي دشمن آغاز شده 
ب�ود. چنانكه پ�س از فتح خرمش�هر نيز اين 
شهر تا انتهاي دفاع مقدس خط مقدم مقابله 
با دش�من بعثي به ش�مار مي رفت. در آستانه 
سالروز حماسه آزادسازي خرمشهر، دقايقي 
با يكي از مدافعان خونين شهر همكالم شديم 
تا مروري بر وقايع منتهي به اش�غال اين شهر 
داشته باشيم. گفت وگوي ما با رزمنده جانباز 
عبدالوهاب خاط�ري زاده را پي�ش رو داريد. 

خود شما زاده خرمشهر هستيد؟
بله، من سال 40 در خرمشهر به دنيا آمدم. بزرگ 
شده خيابان ارديبهشت اين شهر هستم كه اكنون 
به نام خيابان شهدا شناخته مي شود. ما از بچه هاي 
انقالبي خرمش��هر بوديم و بعد از پيروزي انقالب 

فعاليت هايمان را در سپاه اين شهر ادامه داديم. 
پس به عنوان يک پاس�دار دوره اولي با 
اتفاقات منتهي به شروع جنگ و حمله 
بعثي ها به خرمش�هر آشنا هستيد؟ اگر 
مي شود از حال و هواي شهر در آن روزها 

بگوييد. 
يكي از اولي��ن وقايعي كه در خرمش��هر رخ داد، 
بحث فتنه خلق عرب بود. البته نام اين گروهك 
نبايد اين تصور را ايجاد كن��د كه همه عرب هاي 
خوزس��تاني يا خرمش��هري دنبال تجزيه طلبي 
بودند بلكه خيلي از مردم عرب زبان به عنوان يك 
مسلمان از انقالب اسالمي دفاع مي كردند. خلق 
عربي ها ظهورشان به س��ال 42 مي رسيد. همان 
زمان هم از طرف رژيم شاه مورد تعقيب قرار گرفته 
بودند. آنها بعد از شلوغي هاي انقالب دوباره سر و 
كله شان پيدا شد و بحث تجزيه خوزستان را دنبال 
كردند. ما پاسدارهاي خرمشهري هم دوشادوش 
پاسدارهايي كه از تهران يا ديگر نقاط كشور به شهر 

آمده بودند، با آنها مقابله كرديم. 
خلق عرب ها با عرب زبان هايي که انقالب 
را همراه�ي مي کردند، چ�ه برخوردي 

داشتند؟
به ما مي گفتند چرا با جمهوري اس��المي همراه 
شده ايد. ما هم سعي مي كرديم آنها را توجيه كنيم 
و اتفاقاً تعدادي از نيروهاي خلق عرب در برخورد با 
بچه هاي انقالبي توبه كردند و از گروه جدا شدند. 

سپاه خرمشهر اولين نهاد انقالبي بود که 
در اين شهر تشكيل شد؟

نه، در ابتدا ما هم مثل خيلي از ش��هرهاي ديگر 
كميته انقالب اسالمي تشكيل داديم. اما آيت اهلل 
شيخ شبير خاقاني كه تحت تأثير شيوخ مرتجع 
قرار گرفته بود، با تشكيل اين كميته مخالفت كرد 
و خودشان كميته خلق عرب و كميته فرهنگي 
خلق عرب را تش��كيل دادند. ما انقالبي ها هم در 
مقابل آنها كان��ون فرهنگي، نظامي مس��لمانان 
خرمشهر را تشكيل داديم. بعدها كه درگيري با 
خلق عرب جدي شد، پاس��دارهايي مثل شهيد 
جعفرجنگروي به شهرمان آمدند و شهيد جهان آرا 
طرح تشكيل سپاه اين شهر را ارائه داد. اما چون 
بايد مجوز تاسيس و فرماندهي سپاه از مركز صادر 
مي شد، شهيد جنگروي به عنوان اولين فرمانده 
سپاه خرمشهر معرفي ش��د. جهان آرا جانشين 
و معاون عمليات بود و شهيد عبدالرضا موسوي 
هم مسئول آموزش ش��د. دوره فرماندهي شهيد 
جنگروي خيلي كوتاه بود و بعد از ايش��ان، خود 
ش��هيد جهان آرا فرماندهي س��پاه خرمشهر را 

برعهده گرفت. 
در روزهاي منتهي به شروع جنگ، فتنه 

خلق عرب فروکش کرده بود؟
چند ماه مانده به ش��روع جنگ، آنها ديگر علني 
در ش��هر جوالن نمي دادند. در عوض دس��ت به 
بمب گذاري و عمليات تروريستي مي زدند. مثالً در 
بازار شهر بمب كار مي گذاشتند يا يكبار به داخل 
مس��جد جامع نارنجك پرتاب كردند و كارهايي 
از اين دس��ت انجام مي دادند. همان زمان مردم 
مرزنشين به ما خبر مي دادند كه جدايي طلب ها 
سالح هاي ش��ان را از عراق دريافت مي كنند. لذا 
يكي از افسران نيروي دريايي كه همراه بچه هاي 
انقالبي بود، پيش��نهاد بس��تن مرز را داد. شهيد 
جهان آرا از اين پيشنهاد استقبال كرد و پاسدارها 
به همراه داوطلبين مردمي شب ها در مرز نگهباني 
مي دادند. اين كار باعث درگيري هاي مرزي شد. 
چنانكه دشمن مناطق مرزي را با خمپاره و توپ 
مي كوبيد. در همي��ن درگيري ها دو پاس��دار به 
نام هاي موسي بختور و عباس فراهاني اسدي به 
شهادت رسيدند. البته ما از دشمن خيلي بيشتر 
تلفات گرفتيم و ضرب شست خوبي به آنها نشان 
داديم. در يك مقطع متوجه شديم ضد انقالب از 
طريق پلي كه به يكي از جزيره هاي مرزي منتهي 
مي شد، از داخل خاك عراق سالح وارد جزيره  و 
بعد از طريق نهرخين آنها را به داخل كشور قاچاق 
مي كند. يكي از بچه ها به نام حيدر حيدري كه آن 
زمان شايد 15 سال بيشتر نداشت، با تبحري كه در 
ساخت بمب هاي دست ساز كسب كرده بود، رفت و 
پل را منهدم كرد. حيدري بعدها در درگيري هاي 

مرزي به شهادت رسيد. 
يک مثلي در ميان ش�ما خرمشهري ها 
باب است که مقاومت خرمشهر 34 روز 
نيست بلكه 45 روز است، دليل اين حرف 

چيست؟
درگيري هاي مرزي از چند ماه قبل از شروع جنگ 
آغاز ش��ده بود، اما تقريبا 10 روز مانده به شروع 
رسمي جنگ، خود ارتش عراق مستقيماً مناطق 
مرزي را مورد تعرض قرار داد. به اصطالح بعثي ها 
شمشيرها را از رو بستند. در همين درگيري ها نيز 
حيدر حيدري و رحمان اقبال پور كه آر پي جي زن 
ماهري بود به شهادت رس��يدند. لذا ما معتقديم 
مقاومت خرمشهر 45 روز طول كشيد نه 34 روز. 
کمي از شهيد اقبال پور بگوييد. ايشان 

آرپي جي زن بودند؟
بله، رحمان در برابر حمالت خمپاره اي و توپخانه اي 
كه دشمن انجام مي داد، با آر پي جي پاسخ شان را 
مي داد. همان زمان يادم است آقاي قرضي به عنوان 
استاندار خوزستان به خرمش��هر آمد. گويي به او 
گزارش هايي داده شده بود. قرضي من را كه ديد، 
پرسيد: رحمان اقبال پور را مي شناسي؟ كجاست؟ 
گفتم: بله، چطور مگر؟ گفت: شنيدم كه 18 گلوله 
آر پي جي به عراقي ها شليك كرده است. رحمان 
مگر نمي داند هر كدام از اين موشك ها چند ميليون 
براي ما تمام مي شود؟ ما هم گفتيم مگر خود شما 
خبر نداريد عراقي ها با ما چه كار مي كنند؟ انتظار 

داريد دست روي دست بگذاريم و كاري نكنيم. 
بعثي ها همان 31 ش�هريور از مرز عبور 
کردند؟ برخورد مدافعان شهر با يورش 

زميني آنها چه بود؟
بله، بعد از شروع رسمي جنگ نيروهاي عراقي از 
مرز عبور كردند. 31 شهريورماه 59 من در داخل 
خرمشهر بودم كه شنيدم عراقي ها دارند مي آيند. 
خدابيامرز شهيد جهان آرا سه گردان تشكيل داد و 
قرار شد نيروهاي اين سه گردان يا به مناطق مرزي 
اعزام شوند يا ساير مناطق را پوشش دهند. يك 
گردان به فرماندهي ش��هيد رضا دشتي بود. رضا 

در جريان شناسايي هاي بعد از اشغال خرمشهر 
شهيد ش��د. من جزو نيروهاي رضا دشتي بودم. 
يك گردان هم به فرماندهي جانباز محمد نوراني 
تشكيل شد و س��ومين گردان هم به فرماندهي 
شهيد علي هاشميان بود. علي در دوران مقاومت 
شهر به شهادت رس��يد. وقتي جنگ شروع شد، 
شهيد جهان آرا به من و تعدادي از نيروها دستور 
داد به سمت مرز شلمچه برويم. ما رفتيم اما دشمن 
دورمان زد و به محاصره افتاديم. مجبور شديم از 
نوار مرزي حركت كني��م و خودمان را به گمرك 
شهر برسانيم. ساير نيروها فكر مي كردند ما اسير 
ش��ده ايم. بنابراين وقتي ما را داخل شهر ديدند 
خيلي خوش��حال ش��دند. چند روز بعد از شروع 
رسمي جنگ، دش��من خودش را به دروازه هاي 

شهر رساند. 
خود شما در جنگ و گريز شهري داخل 

خرمشهر حضور داشتيد؟
من تا آخري��ن روز در كنار س��اير مدافعان بودم. 
رزمندگان ديگري هم از آبادان، آغاجري، تهران 
و. . . به كمك ما آم��ده بودند. اما رفته رفته حلقه 
محاصره تنگ شد و چون ديگر نيروي تازه نفسي 
به ما ملحق نمي ش��د، هر رزمنده اي به شهادت 
مي رسيد، جايگزين نداش��ت. بچه ها با چنگ و 
دندان و با كمترين تسليحات و مهمات مقاومت 
مي كردن��د. به عن��وان نمونه ش��هيد قدرت اهلل 
رحيمي با كوكتل مولوتف يك تانك عراقي را از 
كار انداخت. قدرت در همان مقطع مقاومت شهر 
به شهادت رسيد. همين ش��هدا ثابت كردند كه 
خون بر شمشير پيروز است. آنها با مقاومت شان 
معادله جنگ را تغيير دادند. وگرنه كه دشمن قصد 

تصرف چند روزه تهران را داشت. در اوج مقاومت 
خونين ش��هر هر رزمنده اي مجروح مي شد، به 
عقب نمي رفت و تا توان داشت، مي جنگيد. خود 
شهيد رضا دشتي چند بار مجروح شد. زخم هايش 
عفوني شده بود و وقتي مي گفتيم برو پشت جبهه 
درمان كن، مي خنديد و مي گفت مي روم داخل 
شط شنا مي كنم بوي عفونت تنم مي رود! يا شهيد 
حسن طاهريان بار اول تركشي به سرش اصابت 
كرد. به شوخي مي گفتم هد زدي كه سرت تركش 
خورده؟ حسن بار دوم وقتي داش��ت با دوربين 
دشمن را رصد مي كرد تك تيرانداز عراقي زد به 
دستش و دوربين پرت ش��د. اين بار هم به عقب 
برنگشت تا اينكه دفعه سوم تركشي به شكمش 
خورد و شكمش را باز كرد. اينبار ديگر مجروح و 
به بيمارستان منتقل شد. خود من هم در جريان 
مقاومت دو بار مجروح ش��دم، يكبار تركشي به 
كمرم خورد و ب��ار ديگر زانويم مجروح ش��د. اما 
مجالي براي ترك شهر نبود. نهايتاً دشمن آنقدر 
فشار آورد كه در يك مقطع كوتاه به خيابان 40 
متري رسيد و خرمشهر در آستانه سقوط كامل 
قرار گرفت. توانستيم دوباره آنها را به عقب برانيم. 
در همين گير و دار يك شب كه قرار بود به عمليات 
برويم، آنقدر خسته بودم كه تقريبا بيهوش شدم. 
جاي من حس��ين حمزه اي رفت و به ش��هادت 
رسيد. به هرحال دش��من در يورش هاي بعدي 
از كمربندي وارد ش��د و اين بار به قس��مت هاي 
بيشتري از شهر تسلط پيدا كرد. آنها حتي به پل 
روي شط هم تسلط داشتند. هر كسي مي خواست 
از آن عبور كند تيربارچي دشمن مي زدش. بعضي 
از بچه هاي باقي مانده در داخل شهر مثل شهيد 

محمدرضا ربيعي زاده و شهيد محمد تقي عزيزان 
مجبور شدند از زير پل خودشان را به كوت شيخ 
برسانند. ربيعي زاده بعدها به ش��هادت رسيد و 

عزيزان در ثامن االئمه آسماني شد. 
وقتي که خرمشهر سقوط کرد، شما که 
زاده اين شهر بوديد و دلبستگي زيادي به 

آن داشتيد، چه کاري انجام مي داديد؟
ما در قسمت غربي شهر كه اين طرف كارون بود 
و هرگز س��قوط نكرد، ماندي��م و موضع گرفتيم. 
درست است كه شهرمان سقوط كرده بود، ولي ما 
به دنبال پس گرفتنش بوديم. شهيد رضا دشتي 
جمله جالبي داشت كه مي گفت: »ما بايد به غول 
ش��ط پيروز ش��ويم.« منظورش اين بود كه بايد 
از كارون عبور كنيم و براي شناس��ايي وضعيت 
دشمن به قسمت اشغالي ش��هر برويم. خودش 
هم مبتكر تيم هاي شناس��ايي شد. در اين تيم ها 
عالوه بر بچه هاي خرمشهر، رزمنده هاي ديگري 
مثل ش��هيد موحد دانش حضور داشتند. چون 
هيچ قايقي نداشتيم بچه ها با چهار تيوپ بزرگ 
كه داخل شان چهار تيوپ كوچك گذاشته شده 
بود، يك كلك درس��ت كردند. روي تيوپ ها هم 
تخته اي گذاش��ته بوديم. ناجي ش��ري زاده براي 
اولين بار با ش��نا آن طرف كارون رفت و طنابي را 
به اين طرف وصل كرد. هر شب كه براي شناسايي 
مي رفتيم، با كش��يدن همين طن��اب خودمان 
را به قس��مت اشغالي شهر مي رس��انديم. در اين 
شناس��ايي ها گاه درگيري هايي پي��ش مي آمد. 
شهيد رضا دش��تي در يكي از همين درگيري ها 
به شهادت رسيد. گاهي هم بچه هاي ما دشمن را 
از پا مي انداختند. مثاًل شهيد قاسم داخل زاده در 
يك عمليات شناسايي دو نفر از نيروهاي دشمن 
را به هالكت رساند. داخل زاده در عمليات الي بيت 

المقدس به شهادت رسيد. 
گفت وگوي ما قرار بود بيشتر مقطع قبل و 
پس از سقوط شهر را در پي داشته باشد، 
اما دوست داريم بدانيم لحظه آزادي شهر 

کجا بوديد و چطور اين خبر را شنيديد؟
من ج��زو نيروهاي تي��پ 22 بدر ك��ه عموماً از 
بچه هاي خرمشهري تشكيل شده بود در الي بيت 
المقدس شركت كردم. اما در روز 18 ارديبهشت 
مجروح شدم. دو گلوله به پايم خورد و براي درمان 
به مش��هد انتقالم دادند. آنجا بود كه خبر آزادي 
شهر را روي تخت بيمارستان شنيدم. خرمشهر 

آزاد شده بود. 

گفت وگوي »جوان« با عبدالوهاب خاطري زاده از رزمندگان مدافع خرمشهر
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حل جدول 3148

گمرك اعالم کرد
کشف ۱۱۱8 کیلو مخدر “شیشه” 

در دو تانکر سوخت
گمرک ایران از کشف ۱۱۱۸ کیلوگرم مخدر شیشه که در 
جداره دو تانکر سوخت کامیون افغان جاسازی شده بود، 
خبر داده است. زبیدی- معاون حقوقی و نظارت گمرک 
ایران- جزئیات کشف اخیر مخدر شیشه توسط گمرک 
این گزارش،  روز دوشنبه در  بر اساس  را تشریح کرد. 
بررسی های گمرک مشخص شد که در قسمت زیر تانکر 
مقدار  ماهیرود  در گمرک  افغانستان  از  ورودی  کامیون 
۵4۰ کیلوگرم مخدر شیشه به صورت حرفه ای جاسازی 
و  توقیف  کامیون  موضوع،  کشف  ضمن  که  است  شده 
مواد مکشوفه همراه با گواهینامه رانندگی متهم صادره 
...برای  و  المللی  بین  گواهینامه  گذرنامه،  افغانستان،  از 
طی مراحل قانونی در اختیار مقامات قضایی و نماینده 

اداره اطالعات استان خراسان جنوبی قرار گرفته است.
جاسازی ۵4۰ کیلو در تانکر سفید

موادیاب   سگ های  مربی  که  است  قرار  این  از  جریان 
گمرک ماهیرود، صبح  روز گذشته به هنگام کنترل و 
آکتروز سفید  بنز  تانکری  کامیون  بازرسی یک دستگاه 
گرفتن  نظر  در  با  افغانستان   تبعه  رانندگی  به  رنگ،   
یاب  مواد  از سگ  بهینه  استفاده  و  خطر  های  شاخص 
موفق به کشف جاسازی حرفه ای ۵4۰ کیلو و ۷۰۰ گرم 
شیشه از این کامیون  شده است.  در این کشف حرفه ای 
و بسیار ظریف، قاچاقچیان ۵۳۵ بسته حاوی ماده مخدر 
را به صورت بسته طولی مخصوص، طراحی و در فضاهای 
ذیل تانکر قرار داده بودند که با استفاده از دستگاه برش، 
جوش کاری و سنگ فرز، قسمت های زیرین تانکر برش 

زده شده و جاسازی حرفه ای نمایان و کشف  شد.

578 کیلوی دیگر در کامیون قرمز
اما طبق اعالم گمرک، در ادامه بررسی های دقیق گمرک 
دیگری  آکتروز  بنز  کامیون  که  شد  مشخص  ماهیرود، 
از  و پس  بوده  اول  کامیون  قرمز، که  همسفر  رنگ  به 
کنترل دقیق تر مشخص شد که این کامیون نیز دارای 
جاسازی سنگین مواد مخدر است. لذا با هماهنگی ستاد  
گمرک جمهوری اسالمی ایران تانکر برش کاری شده و 
و  کیلو  وزن ۵۷۸  به  دیگر  بسته  تعداد ۵۹4  نتیجه  در 

۱۰۰  گرم شیشه کشف شد.
 بر اساس این گزارش،  در مجموع ۱۱۱۸ کیلوگرم مخدر 
شیشه از جاسازی این دو کامیون کشف شده و در نهایت 
کلیه مستندات همراه  مواد مخدر،  کامیون ها،  محموله، 
کل  اداره  نمایندگان  به  هماهنگی  از  پس  متهمان  با 

اطالعات استان خراسان جنوبی تحویل شده اند.  

افزایش  محموله های شیشه افزایش
آنطور که معاون حقوقی گمرک ایران گفته است اخیرا 
کشف مواد مخدر صنعتی به ویژه مخدر شیشه و هروئین 
از مبدأ افغانستان افزایش یافته؛ به طوری که کشفیات 
 ۵۸۰ حجیم،  وزن های  در  سازمان  این  جاری  سال 
کیلوگرم، ۱۵۳ کیلوگرم، 4۰۰ کیلوگرم و ۶۱ کیلوگرم 
همگی شیشه  بوده است و روز یکشنبه هفته جاری نیز 
محموله یکصد کیلوگرمی شیشه از سقف کامیون افغان 
در گمرک مرزی دوغارون استان خراسان رضوی توسط 

همکارانمان کشف شده بود.
به گفته وی کشف هزار و ۱۱۸ کیلوگرمی مخدر شیشه 
در روز گذشته حدنصاب جدیدی از میزان کشف این نوع 
مواد مخدر شیشه کشف در یک روز را از لحاظ میزان 

به خود اختصاص داده که تاکنون سابقه نداشته است.

خبر

جدول 3149

زمان  اعصاب گفت:  و  مغز  یک متخصص 
طالیی درمان در سکته مغزی 4.۵ ساعت 
شود،  شروع  زودتر  درمان  هرچه  و  است 
بیمار  در  مغزی  سکته  از  ناشی  عوارض 

کاهش می یابد.

10 سال پایین تر از استاندارد جهانی 
شیوع  به  اشاره  با  پور،  شریفی  احسان 
خاطرنشان  کشور  در  مغزی  سکته  زیاد 
کرد: سکته مغزی امروزه به عنوان دومین 
مرگبارترین  از  یکی  و  میر  و  مرگ  علت 
و  نورولوژی شناخته می شود  بیماری های 
متأسفانه سن بروز آن در ایران حدود ۱۰ 
جهانی  استاندارد  سطح  از  پایین تر  سال 

است.
وی، سکته مغزی را یک بیماری یا حادثه 
به  که  کرد  ذکر  جدی  بسیار  اورژانسی 
کد  درمانی،  مراکز  بیشتر  آمادگی  منظور 
مغزی  سکته  )مخفف  سما  کد  یا   ۷۲4

اورژانسی( برای آن تعریف شده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
شهید بهشتی تاکید کرد: شناسایی عالئم 
درمانی  موقع  به  اقدام  و  بیماری  این 
میر  و  مرگ  آمار  کاهش  باعث  می تواند 
از سکته مغزی در کشور  ناشی  ناتوانی  و 

شود.

100 هزار سکته مغزی در سال 
مطالعه ای  انجام  به  اشاره  با  پور  شریفی 
مبتنی بر جمعیت در کشور گفت: براساس 
در  مغزی  سکته  بروز  میزان  مطالعه  این 
در  مورد   ۱۵۰ تا   ۱۳۰ بین  ساالنه  ایران 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، یعنی ساالنه 
بیش از ۱۰۰ هزار سکته مغزی جدید در 
همچنین سن سکته  می کند.  بروز  کشور 
ایران نسبت به متوسط جهانی  مغزی در 
۱۰ سال پایین تر است که این موضوع یک 

هشدار است.
ریسک  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
فاکتورهای سکته مغزی را دو دسته عنوان 
کرد که جنسیت مذکر، نژادهای خاص و 
فاکتورهای  ریسک  از  فامیلی  سابقه 

غیرقابل تغییر هستند.
استرس ها،  و  شهرنشینی  زندگی  وی 
مصرف  دیابت،  بیماری  و  باال  فشارخون 
سیگار، سبک زندگی ناسالم )مصرف فست 
فوت و عدم تحرک( و خواب نامناسب را 
نیز از جمله فاکتورهای قابل تغییر در این 

بیماری عنوان کرد.
در  اعصاب  و  مغز  متخصص  این  گفته  به 
در  Fastرا  نام  به  عالئمی  مغزی  سکته 
ضعف  شامل  که  می کنیم  مشاهده  بیمار 
ضعف   ،  )FASE( صورت  نیمه  ناگهانی 
باال  توانایی  عدم  یا  پا  یا  دست  ناگهانی 
اختالل   ،)ARM(دست دو  هر  بردن 
 )SPEECH(ناگهانی تکلم یا لکنت زبان
نیم ساعت  و  زیر چهار   )Time( زمان  و 

است.
شریفی پور تاکید کرد: درصورت مشاهده 
 ۱۱۵ اورژانس  با  سریعاً  باید  عالئم  این 
تماس گرفته شود تا بالفاصله و در زمان 
طالیی )کمتر از چهار و نیم ساعت( بیمار 
به مراکز درمانی منتخب منتقل شود و با 
تجویز داروی مناسب یا روش های مختلف 

جان بیمار نجات یابد.
انسان متشکل  اینکه مغز  به  اشاره  با  وی 
متقاطع  صورت  به  و  است  نیمکره  دو  از 
یادآور  می کند  کنترل  را  اندام ها  عملکرد 
نیمکره  خونی  عروق  در  لخته  اگر  شد 
راست مغز ایجاد شود شاهد بروز ضعف در 

نیمه چپ بدن هستیم و برعکس.
سکته های  اغلب  پور،  شریفی  گفته  به 
مغزی یک نیمکره را درگیر کرده و باعث 
موارد  در  اما  می شوند  بدن  نیمه  فلج 
محدودی نیز ممکن است عالئم دو طرفه 

بروز کند.
بیمار  اندام  یکطرفه  ضعف  بر  عالوه  وی 
سرگیجه  به  مغزی  سکته  عالئم  دیگر  از 
کوری  و  ناگهانی  تعادل  اختالل  ناگهانی، 

ناگهانی اشاره کرد.
با  تماس  از  پس  پور،  شریفی  گفته  به 
اورژانس و اعالم موارد سکته مغزی حاد، 
کد سما اعالم شده و بیمار به نزدیکترین 
این  درمان  شرایط  واجد  منتخب  مرکز 
بیماری ارجاع و منتقل می شود. در صورت 
مراجعه این بیماران به سایر مراکز درمانی 
براساس هماهنگی های صورت گرفته  نیز 
بیمار در زمان طالیی )چهار و نیم ساعته( 

به مراکز منتخب منتقل می شود.

زمان طالیی درمان سکته مغزی 
4ساعت و نیم است 

وی با تاکید بر اهمیت درمان سریع بیمار 
درمان  طالیی  زمان  گفت:  مغزی  سکته 
اما  است  ساعت  نیم  و  چهار  بیماران  این 
سکته  بروز  از  پس  که  داشت  توجه  باید 
هر ثانیه ۳۶ هزار و هر دقیقه دو میلیون 
نورون مغزی در بیمار از بین می روند که 

برگشت ناپذیر هستند.
شریفی پور تاکید کرد: گرچه زمان طالیی 
چهار و نیم ساعت است اما هر دقیقه در 
از  ناشی  عوارض  کاهش  و  درمان  شروع 
بنابراین  سکته مغزی بسیار اهمیت دارد. 
هر چه اقدامات درمانی الزم زودتر شروع 
افزایش  درمان  موفقیت  شانس  شود 

می یابد.
برخی  در  گاهی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیماران پس از گذشت ۱۵ دقیقه عالئمی 
نظیر اختالل تکلم و ضعف ناگهانی یکطرفه 
TIA دست رفع می شود که به این حالت

به  و  می گویند  گذرا  ایسکمیک  حمله  یا 
این معناست که بیمار حمله سکته را رد 

کرده است.
کرد:  تاکید  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 

می تواند  و  است  مهم  بسیار  شرایط  این 
نشان دهنده یک سکته مغزی قریب الوقوع 
مرکز  به  فرد  مراجعه  صورت  در  باشد. 
وقوع  که  بعدی  از حمله  می توان  درمانی 
کرد.  جلوگیری  است،  کامل  سکته  یک 
مرکز  به  باید  حتماً  مذکور  فرد  بنابراین 

درمانی مراجعه کند.
شریفی پور درخصوص روند درمان بیماران 
منتخب  بیمارستان های  در  گفت:  مذکور 
بیمار سریعاً به واحد مراقبت سکته مغزی 
از  مجموعه ای  و  شده  SCUمنتقل  یا 
سی تی اسکن،  نظیر  اورژانسی  اقدامات 

آزمایشات و نوار قلب انجام می شود.
حضور  با  طالیی  زمان  در  وی،  گفته  به 
داروی  دیده،  آموزش  پرستار  و  پزشک 
وریدی  ترومبولیز  یا  یا  لخته  کننده  حل 
به بیمار تزریق می شود. البته در سال های 
اخیر درمان های پیشرفته تری نظیر خارج 
کردن لخته از رگ با روش های آنژیوگرافی 
در  که  می شود  انجام  نیز  آنژیوپالستی  و 

کشور ما نیز صورت می گیرد.
خاطرنشان  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
داخل  تزریق  برای  ساعت   4.۵ تا  کرد: 
فرصت  لخته  کننده  حل  داروی  وریدی 
زمان  این  از  پس  بیمار  اگر  اما  داریم. 
درگیری  عالئم  با  ساعت  شش  زیر  و 
شاخه های بزرگ رگ های مغزی به مرکز 
درمانی مراجعه کند نیز می توان از روش 
استفاده  مغزی  آنژیوپالستی  اینترونشن 

کرد و با آنژیوگرافی، لخته را خارج کرد.
 ۶ گذشت  از  پس  درمان  وی،  گفته  به 
پیچیده  کمی  مغزی  سکته  از  ساعت 
می شود. در این شرایط باید با استفاده از 
روش های تصویربرداری میزان آسیب لخته 
به بافت مغزی مشخص شود و درصورتی 
بافت مغز هنوز زنده است  از  که قسمتی 
و امکان حیات دارد، از روش ترومبکتومی 

)آنژیوپالستی( استفاده می کنیم.

مراجعه  مواقع  در  پور،  شریفی  گفته  به 
از  استفاده  با  نیز  بیماران  دیرهنگام 
فیزیوتراپی،  توانبخشی،  درمان های 
و  حمایتی  روش های  کاردرمانی، 
ظرفیت  می توان  دارویی  درمان های 

باقیمانده مغز بیمار را فعال تر کرد.
شد:  یادآور  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
در این موارد می توان با استفاده از فرایند 
یا  خاموش  بخش های  نوروپالستیسیتی 
غیرفعال شده مغز را فعال کرد تا وضعیت 
باید  بیماران  بنابراین  شود.  بهتر  بیمار 
سریع تر  هرچه  عالئم  مشاهده  درصورت 
توانبخشی  و  اعصاب  و  مغز  متخصص  به 

مراجعه کنند.
سکته  درمان  و  پیشگیری  راه های  از  وی 
درمان  و  کنترل  نظیر  مواردی  به  مغزی 
مصرف  عدم  فشارخون،  و  دیابت  بیماری 
و  ورزش  سالم،  زندگی  سبک  سیگار، 
تحرک، مدیریت خشم و انجام آزمایشات 

دوره ای اشاره کرد.

سکته مغزی
 در افراد جوان خطرناك تر است 

افراد  در  مغزی  سکته  بروز  شریفی پور، 
افزود: اگر  جوان را خطرناک تر برشمرد و 
سکته مغزی وسیع باشد و مراکز حساس 
مغز را درگیر کند ممکن است باعث مرگ 

مغزی شود.
پایان  در  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
قابل  مغزی  سکته  اینکه  بر  تاکید  با 
پیشگیری و درمان است، خاطرنشان کرد 
که اگر عوامل ایجاد کننده این بیماری را 
بشناسیم می توانیم آنها را کنترل کنیم و 
از بروز سکته مغزی به میزان قابل توجهی 

جلوگیری کنیم.

سن سکته مغزی در ایران؛

 10 سال پایین تراز استاندارد جهانی 

توقف روند نزولی کرونا در کشور/
احتمال بروز قله سوم ُامیکرونی



واردات خودرو برای ایجاد رقابت
 بین تولیدکنندگان است

برخورد با مدیران ناکارآمد 
اولویت دولت سیزدهم است 

صفحه )4(صفحه )4(

اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس  نائب 
گفت: اگر واردات را تزریق کردیم به این دلیل است که خودروساز 
داخلی نه تنها از نظر کیفی، بلکه از نظر کمی هم پاسخگوی مصرف 
داخلی نیست، لذا وارد کردن خودرو به نوعی بین تولیدکنندگان 
رقابت ایجاد می کند. علی جدی در رابطه با سخنان اخیر نصراهلل 

پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اینکه ....

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
است،  سیزدهم  دولت  مهم  اولویت  ناکارآمد  مدیران  با  برخورد 
جدی  ناکارآمد  مدیران  با  برخورد  در  جمهور  رییس  عزم  گفت: 
است زیرا فساد خط قرمز دولت سیزدهم است. مسلم صالحی در 
مورد عملکرد یکساله دولت با بیان اینکه گفتمان رئیس جمهور، 

عدالت و شایسته ساالری است،گفت: برخورد با ....

سال شانزدهم * شماره 3149 * 4 صفحه *1000 تومانچهارشنبه 26  مرداد 1401 * 17  آگوست 2022 * 19  محرم 1444

8۰ درصد از اراضی دیم  استان 
قابلیت تبدیل شدن به آبی را دارند

سن سکته مغزی در ایران؛
 10 سال 

کمتراز استاندارد جهانی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

قربانیان کرونا 
در استان  به ۱۱۳۹ نفر رسید 

اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  کهگیلویه  استان  در  گذشته  ساعت   ۲4 طی 
است،  کرده  فوت  کرونا  اثر  بر  نفر  یک  بویراحمد 
و  کهگیلویه  در  بیماری  این  قربانیان  شمار  گفت: 
بویراحمد به ۱۱۳۹نفر رسید. محمد غالم نژاد در 
در  بیمار   ۷۵ اکنون  هم  افزود:  خبرنگاران  جمع 
نفر  که44  هستند  بستری  استان  بیمارستان های 
بخش  در  بیماران  این  از  نفر   ۶ و  قطعی  مبتالی 
اظهار  وی  هستند.  درمان  تحت  ویژه  مراقبت های 
کرد: از مجموع مبتالیان به کووید ۱۹ در کهگیلویه 
و بویراحمد ۹۷هزار 4۷نفر بهبود یافته گزارش شده 

است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با...

نظارت  فرایند  جریان  در  جمهور  رئیس 
دولت،  وزارتخانه های  فعالیت  بر  ستادی 
جمع  در  و  رفت  کشاورزی  جهاد  وزارت  به 

مدیران ارشد این وزارتخانه حضور یافت.
 سید ابراهیم رئیسی در این جلسه مهم ترین 
تامین  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  ماموریت 
امنیت غذایی پایدار برای کشور خواند و گفت: 
وزارت جهادکشاورزی باید زمینه تامین غذای 
سالم، با کیفیت، ارزان و با منشا داخلی، را در 
کشور فراهم کند، لذا نقش این وزارتخانه در 
خودکفایی و امنیت غذایی کشور راهبردی و 

بسیار تعیین کننده است.
رئیس جمهور تکمیل زنجیره ارزش در حوزه 
محصوالت کشاورزی را جزء مهم ترین وظایف 
این  افزود:  و  خواند  جهادکشاورزی  وزارت 
وزارتخانه باید زنجیره ارزش کاالهای اساسی 
با  و  روغنی  دانه های  و  گندم  اولویت  با  را 
هماهنگی بین حلقه های مختلف این زنجیره 
راستای  در  راهبردی  گامی  و  داده  توسعه 

استقالل و امنیت غذایی کشور بردارد.
رونق  هدف  با  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
صنایع تبدیلی و توسعه صادرات در این حوزه 
ارشد  مدیران  به  رئیسی  مهم  تاکید  دیگر 

وزارت جهادکشاورزی بود.
و  باغداری  عظیم  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
کشور  اقلیمی  تنوع  نیز  و  کشاورزی  اراضی 
روا  باال،  ظرفیت  این  با  کرد:  خاطرنشان 
محصوالت  بازار  از  کوچکی  سهم  که  نیست 
فرآوری شده دنیا در اختیار کشورمان باشد. 
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، 
کشاورزی  اقتصاد  توسعه  پیش نیاز  مهم ترین 
موجب  می تواند،  خود  که  است  کشور  در 
خصوصا  درآمد  افزایش  و  اشتغال  توسعه 
جمهور  رئیس  شود.  روستایی  مناطق  در 
هکتاری  میلیون   ۵۰ نعمت  وجود  همچنین 
علوفه  تولید  برای  مناسب  فرصتی  را  مراتع 
دام و توسعه دامپروری ارزیابی کرد و گفت: 
دامپروری منطبق  و  الگوی کشاورزی  اصالح 
اقلیم  با  دامی  و  گیاهی  نژادهای  تناسب  بر 

کشورمان از سیاست های دولت است....

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
مناطق  دیم  کشاورزی  اراضی  از  درصد   ۸۰ گفت: 
مختلف این استان قابلیت تبدیل شدن به اراضی آبی 
اراضی  سطح  افزود:  معتمدی پور  علی  سید  دارند.  را 
هزار هکتار می  از ۲۷۲  بیش  بویراحمد  و  کهگیلویه 
باشد که بیش از ۲۰۰ هزار هکتار ان قابلیت تبدیل از 
دیم به آبی را دارند. وی بیان کرد: تاکنون بیش از 4۵ 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی به شبکه آبیاری نوین 
و یا کانال کشی استاندارد مجهز شدند. معتمدی پور 
تصریح کرد: ۸۵ درصد هزینه اجرای طرح های آبیاری 

نوین از محل اعتبار دولتی و سهم خودیاری...

رئیس جهاد کشاورزی عنوان کرد:

2

2

2 4

مدیر کل نوسازی مدارس خبر داد؛

مدارس کانکسی
 باالی 1۵ نفر در استان 
جمع آوری می شوند

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد؛

مرگ 1۶ نفر با قرص برنج 
در کهگیلویه و بویراحمد

دست اندازی به منابع طبیعی 
خط قرمز دولت است 

2

2

28۰ رای قطعی اجرا نشده زمین خواری در بویراحمد؛

کهگیلویه و بویراحمد، 
بهشت زمین خواران

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 ۰۱/ ۰۰5/ 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  دوم

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
هسته ای،  مذاکرات  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
دو  اسالمی  جمهوری  منطق  اساس  بر  مقابل  طرف 
موضوع راستی آزمایی رفع تحریم ها و ارائه تضمین را 
ایران  هسته ای  توانمندی های  اساس  و  است  پذیرفته 

حفظ می شود.
سه  بعدازظهر  نشست  توضیح  در  عمویی  ابوالفضل   
شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دبیر  با حضور  کمیسیون  نشست  گفت:  خبرنگاران  به 
شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور خارجه، رئیس تیم 
مذاکره کننده هسته ای، رئیس سازمان انرژی اتمی و 
برگزار  ای  هسته  مذاکرات  موضوع  در  سازمان  معاون 

شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در این 
جلسه علی باقری، مذاکره کننده ارشد کشورمان روند 

ارائه  گزارش  اساس  بر  کرد.  تشریح  را  اخیر  مذاکرات 
شده، در جریان مذاکرات هدف انتفاع اقتصادی و رفع 
تحریم  رفع  جمله  از  کشورمان  خارجی  تجارت  موانع 
های غیرقانونی، فروش نفت و دسترسی بانکی به منابع 

آن با جدیت دنبال شده و می شود.  
همچنین  کرد:  تاکید  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
اصول  از  آمیز  صلح  ای  هسته  برنامه  چارچوب  حفظ 
محمد  است.  مذاکرات  جریان  در  اسالمی  جمهوری 
اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در این نشست، 

به تشریح ابعاد فنی متن مذاکراتی پرداخت.
بر  مقابل  ای، طرف  داد: در مذاکرات هسته  ادامه  وی 
راستی  موضوع  دو  اسالمی،  جمهوری  منطق  اساس 
آزمایی رفع تحریم ها و ارائه تضمین را پذیرفته است و 
اساس توانمندی های هسته ای کشورمان حفظ خواهد 

شد.

عمویی با اشاره به رفع تحریم هایی که ترامپ با خروج 
همچنین  گفت:  کرد،  اعمال  مجددا  را  آنها  برجام  از 
های  خواسته  از  ترامپ  دوره  تحریمی  اجرایی  فرامین 
اساسی ایران بوده است که باید در متن نهایی در نظر 
در  صرفا  مذاکرات  این  کرد:  تاکید  وی  شود.  گرفته 
چارچوب برجام است و ایران مسائل غیر هسته ای را 

قابل مذاکره نمی داند.
این نماینده مجلس افزود: حل و فصل مسائل باقیمانده 
البته  ایران در مذاکرات است.  پادمانی هم از مطالبات 
جمهوری  ارسالی  پاسخ  تشریح  با  هم  شمخانی  علی 
اسالمی به پیشنهادهای مورا برای جمع بندی مذاکرات، 
تاکید کرد قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی، 
ادامه  و در  منافع ملی داشت  نقش مهمی در پیشبرد 
روند مذاکرات و برنامه هسته ای کشور نظر نمایندگان 

ملت مهم خواهد بود.  
خاطرنشان  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای  جلسه  این  در  کرد: 
ای  هسته  مذاکرات  ابعاد  درباره  سواالتی  طرح  ضمن 
و متون رد و بدل شده، بر پیگیری منافع ملی و قانون 
اقدام راهبردی به جهت کسب انتفاع اقتصادی مردم از 

خروجی مذاکرات تأکید کردند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا در رابطه 
با پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا با ایاالت 

متحده به رایزنی خواهد پرداخت.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه شنبه اعالم کرد که 
ایران به متن نهایی  اتحادیه درحال بررسی پاسخ  این 
با  رابطه  این  بوده و در  برجام  احیای  برای  پیشنهادی 

ایاالت متحده به رایزنی می پردازد.
این سخنگو در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت: در 
حال حاضر ما درحال بررسی و مشاور با طرفین برجام 

و آمریکا درخصوص مسیر پیش رو هستیم.
وی در ادامه از ارائه چارچوب زمانی برای اطالع یافتن از 
واکنش اتحادیه اروپا به پاسخ های ایران خودداری کرد.

رویترز  خبرگزاری  به  نیز  مقامات  و  دیپلمات ها  برخی 
نهایی  پیشنهاد  واشنگتن  و  تهران  اگر  حتی  گفته اند 
از طرفین  اروپا را نپذیرند، احتماال هیچ کدام  اتحادیه 
مرگ توافق را اعالم نکنند چراکه وجود این مذاکرات به 

نفع طرفین محسوب می شود.
پیش تر نشریه پولیتیکو درباره پاسخ ایران به پیشنهاد 
اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای، در گزارشی 
ایران،  ارشد غربی، پاسخ  نوشت: طبق گفته یک مقام 
اروپا  اتحادیه  توسط  ایران  وقت  به  دوشنبه  شامگاه 
باقی مانده  مسائل  روی  بیشتر  و  است  شده  دریافت 
مرتبط با تحریم ها و تضمین ها بر سر تعامالت اقتصادی 

متمرکز است.
ادعا  غربی  مقام  این  گفته  طبق  گزارش  این  ادامه  در 
در  بیشتری  خواسته های  ایران  پاسخ  که  است  شده 
درباره  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  تحقیقات  زمینه 
منشا ذرات مواد هسته ای که پیش تر کشف شده توسط 
محل های  در  گذشته  سال های  طی  آژانس  بازرسان 
مختلف، مطرح نمی کند. تهران با این تحقیقات مخالفت 
صورتی  در  تنها  هسته ای  توافق  دارد  اصرار  و  کرده 
می تواند احیا شود که این تحقیق توسط آژانس، برای 

همیشه مختومه اعالم شود.
جمع  در  نشستی  در  دوشنبه  روز  امیرعبداللهیان 
صورت  به  االن  گفت:  مذاکرات  مورد  در  خبرنگاران 
با  پیام  تبادل  حال  در  موضوع  سه  مورد  در  مشخص 
آخرین  آینده  روزهای  طی  و  هستیم  آمریکایی  طرف 
مذاکره  به کشورهای  و  می کنیم  اعالم  را  نظرات خود 
کننده به صراحت گفته ایم که اگر نظرات ما در مورد 
شود،  لحاظ  هست  نیز  منطقی  که  موضوع  سه  این 
جلسه  و  شویم  توافق  مرحله  وارد  که  داریم  آمادگی 
جمع بندی با حضور وزیران امور خارجه در وین برگزار 

شود و سپس وارد مراحل بعدی کار شویم.
به  به صراحت  ما  داد:  ادامه  رییس دستگاه دیپلماسی 
آستانه  در  که  می دهند  پیام  که  آمریکایی  طرف های 
بنزین  مشکل  و  هستیم  کنگره  دوره  میان  انتخابات 
طرف  باید  نهایی  قدم  انجام  برای  که  گفته ایم  داریم 
آمریکایی از خود انعطاف نشان دهد. ما در تمام مراحل 
انعطاف  از خود  بود،  فراهم  امکانش  که  آنجا  مذاکرات 
نشان دادیم و طرف آمریکایی نیز این موضوع را می داند 
ما  داده ایم.  نشان  انعطاف  میزان  به چه  تاکنون  ما  که 
در مراحل مذاکرات بر موضوعاتی که می توانستیم، این 
انعطاف را نشان داده ایم و اکنون نوبت به انعطاف طرف 

آمریکایی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

طرف مقابل مذاکرات 
راستی آزمایی رفع تحریم ها و ارائه تضمین را پذیرفته است

اتحادیه اروپا:
 با آمریکا درباره پاسخ ایران به متن نهایی

 احیای برجام رایزنی می کنیم
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محققان تاکید می کنند؛
ارتباط ورزش متوسط یا شدید

 در کاهش ریسك مرگ
ورزش  که  دهد  می  نشان  مطالعه  یک  نتایج 
کمتر  خطر  با  متوسط  یا  شدید  مدت  طوالنی 

مرگ مرتبط است.
ورزش منظم با کاهش خطر ابتالء به بیماری های 
قلبی عروقی و مرگ زودرس همراه است. با این 
شدت  تأثیر  مورد  در  محدودی  شواهد  حال، 

ورزش بر این خطرات وجود داشت.
تجزیه و تحلیل جدید بیش از ۱۰۰ هزار شرکت 
کننده در طی یک دوره پیگیری ۳۰ ساله، نشان 
داده است که ورزش شدید یا متوسط با کمترین 
خطر مرگ مرتبط است. به خوبی مشخص شده 
می تواند  جسمی  نظر  از  بودن  فعال  که  است 
کند.  کمک  شادتر  و  سالم تر  زندگی  داشتن  به 
با  می کنند،  ورزش  مرتب  طور  به  که  افرادی 
طوالنی  بیماری  چندین  به  ابتالء  کمتر  خطر 
 ۲ نوع  دیابت  قلبی،  بیماری  مانند  مزمن  مدت 
و برخی سرطان ها روبرو هستند. مطالعات نشان 
می دهد که فعالیت بدنی باعث افزایش عزت نفس 
و روحیه هم می شود و همچنین می تواند به افراد 
در خواب با کیفیت بهتر کمک کند. با این حال، 
در حالی که ورزش کافی مهم است، باید شدت 
تمرین نیز در نظر گرفته شود. نتایج مطالعه اخیر 
نشان داد بزرگساالنی که دو تا چهار برابر میزان 
در  شدید  یا  متوسط  بدنی  فعالیت  شده  توصیه 
هفته را انجام می دهند، خطر مرگ به میزان قابل 
توجهی در آنها کاهش می یابد. دستورالعمل های 
فعالیت بدنی ۲۰۱۸ توصیه می کند که بزرگساالن 
حداقل ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط 
در هفته و ۷۵ تا ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی شدید 
زیادی  تعداد  این حال،  با  انجام دهند.  در هفته 
تناسب  بهبود  و  سالمت  حفظ  برای  افراد  از 
انجام  را  ورزش شدیدتر  از  باالتری  میزان  اندام، 
می دهند. دکتر »دانگ هون لی«، سرپرست تیم 
تحقیق، می گوید: »مطالعه ما نشان داد بسیاری 
توصیه  بدنی  فعالیت  انجام  با  می توانند  افراد  از 
یا  متوسط  فعالیت  هفته  در  دقیقه   ۱۵۰( شده 
مزایای  از  شدید(  فعالیت  هفته  در  دقیقه   ۷۵
بنابراین  شوند،  برخوردار  توجهی  قابل  سالمتی 
فعال ماندن مهم است. برای کسانی که به دنبال 
فواید سالمتی بهینه از ورزش هستند، می توانند 
سطح بیشتری از فعالیت را انجام دهند یعنی دو 
نشان  تحلیل  و  تجزیه  شده.  توصیه  میزان  برابر 
برای کاهش خطر مرگ  فایده  بیشترین  داد که 
در بین افرادی که حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه در 
هفته فعالیت بدنی شدید، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دقیقه در 
را  دو  هر  ترکیب  یا  متوسط  بدنی  فعالیت  هفته 

داشتند، مشاهده شده است.
مطالعات نشان می دهد؛

کاکائو 
در کاهش فشارخون موثر است

های  فالوانول  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
موجود در کاکائو می توانند به کاهش فشار خون 
کمک کنند. سالمت قلب و عروق برای سالمت 
کلی بدن ضروری است. عوامل خطر بیماری های 
قلبی عروقی مانند فشار خون باال باید به سرعت 
بعدی  عوارض  خطر  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد 
داشتن  با  می توانند  همچنین  افراد  یابد.  کاهش 
سبک زندگی سالم به جلوگیری از افزایش فشار 
را در سراسر بدن  خون کمک کنند. قلب خون 
پمپاژ می کند و اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز 
به  محققان  می کند.  تأمین  را  آن  عملکرد  برای 
که  هستند  عواملی  بررسی  حال  در  مداوم  طور 
بر سالمت قلب و عروق تأثیر می گذارد و آن را 
بهبود می بخشد. نتایج مطالعه اخیر نشان داد که 
فالوانول های کاکائو ممکن است با کاهش سفتی 
سالم  بزرگساالن  در  را  خون  فشار  شریان ها، 
کاهش دهند، اما فقط زمانی که فشار خون باال 
باشد. محققان مطالعه حاضر خاطرنشان می کنند 
و  خون  فشار  کاهش  اثرات  قبلی  مطالعات  که 
را  کاکائو  های  فالوانول  شریانی  سفتی  کاهش 
این حال،  با  اند.  داده  نشان  انسان های سالم  در 
از آنجایی که این مطالعات در محیط های کاماًل 
ببینند  می خواستند  محققان  بودند،  کنترل شده 
خوب  چقدر  واقعی  سناریوهای  در  مداخله  این 
عمل می کند. این مطالعه شامل یازده بزرگسال 
فالوانول  کپسول  متناوب  دوزهای  که  بود  سالم 
روز  مدت هشت  به  را  دارونما  کپسول  و  کاکائو 
زمان  همان  در  را  دوزها  آنها  کردند.  دریافت 
ضربان  خون،  فشار  جمع آوری  از  پس  صبح 
قلب و سرعت موج نبض دریافت کردند. شرکت 
نیم ساعت  هر  را  ها  گیری  اندازه  این  کنندگان 
و  کپسول  مصرف  از  پس  اول  ساعت  سه  برای 
سپس هر ساعت به مدت دوازده ساعت در طول 
روز انجام می دادند. نتایج نشان داد که فالوانول 
های کاکائو در کاهش فشار خون و کاهش سفتی 
شریانی مؤثر بودند. یکی از نگرانی های مربوط به 
استفاده از فالوانول های کاکائو برای کاهش فشار 
خون، خطر کاهش فشار خون بسیار کم است. با 
این مطالعه، محققان دریافتند که  این حال، در 
کاکائو در هنگام فشار خون پایین تأثیر کمتری 
مداخله  یک  این  که  می دهد  نشان  این  و  دارد 

بالقوه ایمن است.

واردات خودرو برای ایجاد رقابت
 بین تولیدکنندگان است

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
که  است  دلیل  این  به  کردیم  تزریق  را  واردات  اگر  گفت: 
خودروساز داخلی نه تنها از نظر کیفی، بلکه از نظر کمی هم 
پاسخگوی مصرف داخلی نیست، لذا وارد کردن خودرو به نوعی 

بین تولیدکنندگان رقابت ایجاد می کند.
رئیس  پژمانفر  نصراهلل  اخیر  سخنان  با  رابطه  در  جدی  علی 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اینکه »واردات خودروهای 
خارجی مشروط به این است که خودروسازهای داخلی نتوانند 
نیاز مردم را تامین کنند«، گفت: وقتی در تولید انحصار وجود 
برای  ای  انگیزه  زمان  آن  باشد،  نداشته  وجود  رقابتی  و  دارد 
را  کیفیت  کند،  منطقی  را  قیمت  اینکه  برای  کننده  تولید 
متناسب با قیمت باال ببرد و خدمات پس از فروش خود را برای 
رضایت مشتری ارتقاء دهد، این انگیزه در او وجود ندارد چون 

هرچه تولید می کند ملت در صف خرید هستند.
رقابتی  و  منطقی  تولید  تولید،  یعنی  این  افزود:  ادامه  در  وی 
نیست. ولی وقتی در تولید رقابت شکل گرفت و عرضه نسبت 
 4 وقتی  یعنی  کرد،  پیدا  افزایش  کافی  میزان  به  تقاضا  به 
خودرو نیاز است اما ۱۰ خودرو عرضه می شود، خود به خود 
خودروسازان باید در کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش 
رقابت کنند تا بتوانند مشتری را جذب کنند و اصل هم این 

است.
کرد:  عنوان  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
و  نداشته  وجود  منطقی  رقابت  آن  ما  خودروسازی  در  چون 
عمال انحصار وجود دارد، لذا وارد کردن این خودروها به نوعی 
داخلی  تولیدکنندگان  و  کند  می  ایجاد  رقابت  تولیدات  در 
و  شود  می  مقایسه  وارداتی  خودروهای  با  تولیداتشان  هم 
از چه کسی خرید کنند،  انتخاب می کنند که  باالخره مردم 
الزاما باید به سمتی برود که بتواند  لذا خودروساز داخلی هم 

مصرف کننده داخلی را جذب کند و به آنها خودرو بدهد.
برای جذب مشتری هم طبیعتا خودروساز  تاکید کرد:  جدی 
باید کیفیت را باال ببرد، قیمت را منطقی کند و خدمات پس از 

فروش خود را ارتقاء دهد.
نماینده مردم شیروان در مجلس یازدهم در رابطه با اینکه با 
توجه به نظر آقای پژمانفر آیا مصوبه واردات خودرو مشروط به 
تامین  را  نیاز مردم  نتوانند  این است که خودروسازان داخلی 
کنند یا نه، گفت: این مشخص است که اگر واردات را تزریق 
کردیم به خاطر این است که خودروساز داخلی ما نه تنها از نظر 
کیفی، بلکه از نظر کمی هم پاسخگوی مصرف داخلی نیست 
و مثال یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در سال نیاز داریم اما 
تولید داخل ما در سال ۱4۰۰ به یک میلیون هم نرسید، لذا 

این ۵۰۰ هزار کسری باید جبران شود.
اخیرا نصراهلل پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی 
شبکه  از  که  اول  صف  برنامه  با  تلویزیونی  گویی  و  گفت  در 
خبر پخش می شود، گفت: واردات خودروهای خارجی مشروط 
به این است خودروسازهای داخلی نتوانند نیاز مردم را تامین 
کنند. وی افزود: واردات خودرو تلنگری به خودروسازها است تا 

کیفیت خودروهایی خود را باال ببرند.

برخورد با مدیران ناکارآمد 
اولویت دولت سیزدهم است 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
برخورد با مدیران ناکارآمد اولویت مهم دولت سیزدهم است، 
گفت: عزم رییس جمهور در برخورد با مدیران ناکارآمد جدی 

است زیرا فساد خط قرمز دولت سیزدهم است.
اینکه  بیان  با  دولت  یکساله  عملکرد  مورد  در  صالحی  مسلم 
گفتمان رئیس جمهور، عدالت و شایسته ساالری است،گفت: 
برخورد با مدیران ناکارآمد از اولویت مهم دولت سیزدهم است 
و آیت اهلل سید ابراهیم رییسی بارها بر این موضوع تاکید کرده 

و آن را از خطوط قرمز دولت شمرده است.
نماینده مردم اقلید با اشاره به اقدام یکی از مدیران زیر مجموعه 
وزارت نفت در برخورد با مدیران ناکارآمد، تصریح کرد: برخورد 
از شرکتهای  ناالیق یکی  با مدیران فاسد و  انقالبی  قاطعانه و 
زیرمجموعه این گروه رقم خورد که مدیر عامل با هوشیاری و 
بر اساس بررسی های دقیق عملکرد مدیران ، دستور پیگیری و 
برخورد با مدیرعامل،معاون مالی و مدیر پروژه شرکت مذکور 

را صادر نمود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید عملی بر خطوط 
ایام ماه  قرمز قانون و احیاء امر به معروف و نهی از منکر در 
و  روشن  روزهای  نویدبخش  اقدام  این  کرد:  تصریح  محرم 
نفت  گذاری  سرمایه  هلدینگ  بزرگترین  در  پایدار  توسعه 
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  پتروشیمی  و  گاز  و 
است و موجب دلگرمی و امیدواری خانواده بزرگ بازنشستگان 
نیروهای مسلح که به حق سهامداران و ذی نفعان اصلی این 

شرکتها هستند، می گردد.
 صالحی افزود:بدیهی است که دوام نظام  حکومت اسالمی و 
شکوفایی آن در گرو پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است و 
این با تدبیر واقع بینانه، اجرای قاطعانه و افزایش امید و روحّیه 

ضّد فساد در کشور امکان پذیر است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

یک بام  و  دو هوای رسانه های ضد انقالب 
در دفاع از نویسنده آیه های شیطانی 

رئیس جمهور در دومین جلسه نظارت ستادی بر فعالیت وزارتخانه ها:

دست اندازی به منابع طبیعی خط قرمز دولت است

نظارت  فرایند  جریان  در  جمهور  رئیس 
دولت،  وزارتخانه های  فعالیت  بر  ستادی 
جمع  در  و  رفت  کشاورزی  جهاد  وزارت  به 

مدیران ارشد این وزارتخانه حضور یافت.
 سید ابراهیم رئیسی در این جلسه مهم ترین 
تامین  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  ماموریت 
امنیت غذایی پایدار برای کشور خواند و گفت: 
وزارت جهادکشاورزی باید زمینه تامین غذای 
سالم، با کیفیت، ارزان و با منشا داخلی، را در 
کشور فراهم کند، لذا نقش این وزارتخانه در 
خودکفایی و امنیت غذایی کشور راهبردی و 

بسیار تعیین کننده است.
رئیس جمهور تکمیل زنجیره ارزش در حوزه 
محصوالت کشاورزی را جزء مهم ترین وظایف 
این  افزود:  و  خواند  جهادکشاورزی  وزارت 
وزارتخانه باید زنجیره ارزش کاالهای اساسی 
با  و  روغنی  دانه های  و  گندم  اولویت  با  را 
هماهنگی بین حلقه های مختلف این زنجیره 
راستای  در  راهبردی  گامی  و  داده  توسعه 

استقالل و امنیت غذایی کشور بردارد.
رونق  هدف  با  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
صنایع تبدیلی و توسعه صادرات در این حوزه 
ارشد  مدیران  به  رئیسی  مهم  تاکید  دیگر 

وزارت جهادکشاورزی بود.

و  باغداری  عظیم  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
کشور  اقلیمی  تنوع  نیز  و  کشاورزی  اراضی 
روا  باال،  ظرفیت  این  با  کرد:  خاطرنشان 
محصوالت  بازار  از  کوچکی  سهم  که  نیست 
فرآوری شده دنیا در اختیار کشورمان باشد. 
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، 
کشاورزی  اقتصاد  توسعه  پیش نیاز  مهم ترین 
موجب  می تواند،  خود  که  است  کشور  در 
در  درآمد خصوصا  افزایش  و  اشتغال  توسعه 

مناطق روستایی شود.
 ۵۰ نعمت  وجود  همچنین  جمهور  رئیس 
مناسب  فرصتی  را  مراتع  هکتاری  میلیون 
دامپروری  توسعه  و  دام  علوفه  تولید  برای 
ارزیابی کرد و گفت: اصالح الگوی کشاورزی و 
دامپروری منطبق بر تناسب نژادهای گیاهی 
سیاست های  از  کشورمان  اقلیم  با  دامی  و 

دولت است.
اصالح  و  بذر  تولید  در  خودکفایی  رئیسی 
الگوی مصرف آب را دو اولویت راهبردی دیگر 
امنیت  افزود:  و  خواند  کشاورزی  حوزه  در 
خودکفایی  گرو  در  کشور  در  پایدار  غذایی 
وزارت  و  است  کشاورزی  بذر  تولید  در 
اهتمام  مسئله  این  به  باید  جهادکشاورزی 
داشته باشد ضمن آنکه اصالح الگوی مصرف 

آب، با رایگان کردن آن برای کشاورزانی که 
آبیاری  جمله  از  آبیاری  نوین  روش های  از 
زیرسطحی استفاده می کنند، باید در دستور 

کار قرار گیرد.
گلخانه ای،  شهرک های  ایجاد  جمهور  رئیس 
و  داخل  در  روغنی  دانه های  تأمین  به  توجه 
در  کشور  بزرگ  ظرفیت  از  بهینه  استفاده 
پنبه کاری را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان 
است  اشتغالزا  اساساً صنعتی  کرد: کشاورزی 
شکل  به  سال  شعار  تحقق  برای  می تواند  و 
کشاورزی  اگر  کند.  پیدا  توسعه  دانش بنیان 
فعال شود، اقتصاد روستایی رشد می کند و با 
افزایش درآمد در روستا، مهاجرت روستاییان 

به شهرها متوقف می شود.
رئیسی با بیان اینکه دولت به دنبال افزایش 
روستاییان  برای  کشاورزی  اقتصادی  صرفه 
تن  میلیون   ۷ تضمینی  خرید  افزود:  است، 
سال  در  استراتژیک  محصول  بعنوان  گندم 
و  دولت  میان  متقابل  اعتماد  نشانه  جاری 
با  اعتماد  این  ان شاءاهلل  و  است  کشاورزان 
پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان بیش از 

گذشته تقویت خواهد شد.
صیانت  ضرورت  ادامه  در  جمهور  رئیس 
مورد  را  جنگل ها  و  مراتع  طبیعی،  منابع  از 

مهم  مسئولیت   یادآوری  با  و  داد  قرار  اشاره 
تصریح  این حوزه،  در  وزارت جهادکشاورزی 
کرد: هر گونه دست اندازی به منابع طبیعی، 
اراضی ملی و اراضی جنگلی کشور، خصوصا 
از سوی دستگاهها و نهادها خط قرمز دولت 
باید  جهادکشاروزی  وزارت  و  است  مردمی 
بدون تسامح و مماشات با متخلفان برخورد و 

از این ثروت ملی صیانت کند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
در  جهادکشاورزی  وزارت  مسئولیت های 
محصوالت  بهداشت  و  سالمت  حفظ  حوزه 
وزارتخانه  این  ارشد  مدیران  به  را  کشاورزی 
ارائه شده  به گزارش  اشاره  با  و  گوشزد کرد 
در  کیفیت  کنترل  واحد  استقرار  بر  مبنی 
همه گلخانه های بزرگ کشور و کنترل سموم 
سالمتی  حفظ  افزود:  هفتگی،  صورت  به 
و  گلخانه ای  باغی،  محصوالت  بهداشت  و 
صادرات  و  داخلی  مصرف  برای  کشاورزی 
مردمی  دولت  اغماض ناپذیر  اصوِل  جزء 
زمینه  این  در  وزارت جهادکشاورزی  و  است 

مسئولیت بزرگی بعهده دارد.
کشاورزی،  حوزه  در  تحول آفرینی  ضرورت 
رئیس  پایانی سخنان  بخش  محور  مهم ترین 
وزارت  ارشد  مدیران  با  جلسه  در  جمهور 
تاکید  با  رئیسی  دکتر  بود.  کشاورزی  جهاد 
بر ضرورت تدوین برنامه تحولی برای توسعه 
تولید و ارتقای کیفیت محصوالت کشاورزی، 
گفت: در تمام برنامه های تحولی، بعد از اراده 
و برنامه تحول، آنچه اهمیت دارد و به نوعی 
پیشران تحول محسوب می شود، نقش نیروی 
انسانی است. در توسعه کشاورزی باید نیروی 
متعهد  و  باانگیزه  جوان،  تحول گرا،  انسانی 
مورد استفاده قرار گیرد تا ظرفیت های بزرگ 

کشور در حوزه کشاورزی فعلیت پیدا کند.
تحول  در  مردم  مشارکت  جمهور  رئیس 
صنعت کشاورزی در کشور را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: وزارت جهادکشاورزی از ظرفیت 
برنامه های  موفق  پیشبرد  در  مردمی  عظیم 
دانشکده های  همچنین  کند.  استفاده  خود 
کشاورزی با ورود فعاالنه به برنامه های تحولی 
در حوزه کشاورزی، زمینه های گذر کامل از 
کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را تسریع 

کنند.
که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
سازمان نظام مهندسی و نظارت بر ساخت و 
سازها جنبه  صوری پیدا کرده و باید برای این 

وضعیت چاره اندیشی جدی کرد.
روز  علنی  جلسه  در  قالیباف  محمدباقر 
گزارش  قرائت  از  بعد  و  مجلس  )سه شنبه( 
حادثه  علت  درباره  عمران  کمیسیون 
و  آبادان  در  متروپل  ساختمان  فروریزش 
گفت:  کشور  وزیر  صحبت های  همچنین 
ریزش  عزاداران  و  جانباختگان  به  مجددا 
تسلیت  آبادان  مردم  و  متروپل  ساختمان 

عرض می کنم.
کار  سال   ۱۲ حداقل  من  داد:   ادامه  وی 
از  یکی  داشتم.  حوزه  این  در  مستقیم 
مشکالت اساسی در ساخت و ساز در شهرها 
بحث مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری ها 
است. این موضوع روی زمین مانده است. از 
طرف دیگر سازمان نظام مهندسی و نظارت 
پیدا  صوری  های  جنبه  سازها  و  ساخت  بر 
چاره اندیشی جدی  آن  درباره  باید  که  کرده 
کرد. اگر حل و فصل نشود بار آن توأمان بر 

دوش مجلس و دولت خواهد بود.

داد:  توضیح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
در حال حاضر قانون نظام مهندسی اشکاالت 
جدی دارد و باید حتما در کمیسیون عمران 
دیگر  موضوع  شود.  اصالح  و  شده  دنبال 
با ریشه یابی  باید  نظارت های دقیق است که 

آن را حل و فصل کرد.
قالیباف با اشاره به گزارش کمیسیون عمران 
درباره متروپل گفت: از خیلی از ساختمان ها 
صورت  بدین  می شود  غیرقانونی  بهره برداری 
کار  پایان  دیگری  کار  برای  ساختمان  که 
گرفته اما در آن کار دیگری انجام می شود که 
این از موضوعات جدی است. حوادثی که رخ 
به دلیل  بعضا  ناامنی در سازه  بر  داده عالوه 
ناامنی در کاربری های غیرقانونی ساختمان ها 
شده  ساخته  دیگری  کاربری  برای  که  بوده 

بود. وی خطاب به وزیر کشور گفت: باید این 
و  شهرداری ها  سازمان  شود.  پیگیری  موارد 
مشکالت  عمدتا  کنند.  ورود  مهندسی  نظام 
نظارت و بعضا مشکالت قانونی دیده می شود 
یا  و  آتش سوزی  حوادث  شده اند.  منفعل  و 
ریزش ساختمان همه ریشه در این موضوعات 
بزرگ  ساختمان های  قالیباف  گفته  به  دارد. 
در  که  دارند  وجود  کالن شهرها  در  عمدتا 
سازه ها اشکال داشته و برخط شدند. موضوع 
پیگیری  سرعت  به  باید  هم  آن ها  کاربری 
و  کاربری ها  دلیل  به  از حوادث  شود. خیلی 

روش های غلط رخ می دهد.
وی با اشاره به موضوع مدیریت بحران یادآور 
شد: در دولت گذشته در بازه زمانی دو ساله 
شورای عالی مربوط به مدیریت بحران کشور 

تشکیل نشد. آن زمان تذکر کتبی هم دادیم. 
و  الزم  تجهیزات  و  اعتبارات  دیگر  طرف  از 
تکالیف و پیگیری هایی در قبل و بعد از حادثه 
اختصاص  اعتباراتی  آن  برای  که  دارد  وجود 
این  تاکنون  بررسی ها  طبق  که  شده  داده 
باید در حوزه مدیریت  اعتبارات آن طور که 

بحران مورد توجه قرار نگرفته است.
قالیباف بحث دیگر را مربوط به مناطق آزاد 
 ۶۵ ماده  براساس  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان 
احکام داخلی در مناطق آزاد همه مسئولیت ها 
جز مسائل دفاعی و امنیتی بر عهده مناطق 
داشته  دقت  و  اشراف  بتوانند  که  است  آزاد 
در  یازدهم  اینکه مجلس  بیان  با  باشند. وی 
مصوبه  شهرداری ها  پایدار  درآمدهای  حوزه 
داشت، گفت: این یک قدم رو به جلو بود اما 
پایدار شهرداری ها را حل  مشکل درآمدهای 
نمی کند. این مشکل باید به صورت ریشه ای 
و  ساخت  مشکل  شود.  حل  شهرداری ها  در 
و  نظارت  حوزه  به  مربوط  بحث های  و  ساز 
مهندسی هم باید رفع شود. امیدواریم با این 
اقدامات شاهد تکرار حوادثی همچون متروپل 

نباشیم.

 وزیر کشور در گزارشی درباره حادثه متروپل 
از ضرب االجل وزارت کشور به شهرداری ها 
و  داد  ناپایدار خبر  سازه های  شناسایی  برای 
گفت: گزارش شهرداریها به موقع ارسال نشود، 
تخلفات به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. در 
مردادماه(   ۲۵ سه شنبه)  روز  علنی  جلسه 
کمیسیون  گزارش  اسالمی،  شورای  مجلس 
عمران در مورد فروریزش ساختمان متروپل 
احمد  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  آبادان 
وحیدی با حضور در سخنگاه مجلس در این 
بود  تلخی  اتفاق  متروپل  حادثه  گفت:  باره 
حادثه  این  از  بعد  بالفاصله  وزارت کشور  اما 
دستورالعمل ها خاصی را برای آن صادر کرد. 
در این زمان هم کارهای جاری وزارت کشور 
درباره شناسایی سازه های ناپایدار در دستور 
بر  اینکه  بیان  با  قرار گرفت. وزیر کشور  کار 
موظف  شهرداری ها  و  شهردار  قانون  اساس 
به شناسایی سازه های ناپایدار شدند، تصریح 
کرد: اگر در مهلت مقرر کار انجام شناسایی 
انجام نشود، گزارش آن به قوه قضاییه ارجاع 
خواهد شد و سامانه ای برای این موضوع در 
رفع  پاسخگویی  تا  است  شده  گرفته  نظر 

دغدغه سازه های مختلف شود.
دلیل  به  متروپل  حادثه  اینکه  بیان  با  وی 
برای مردم  روانی  بسیار سوء  آثار  آن،  تلخی 
آبادان  عزیز  مردم  کرد:  اظهار  داشت،  آبادان 
مردم  و  هستند  برخوردار  محرومیت هایی  از 

این ساختمان های  که ساخت  بودند  امیدوار 
مسیر  در  را  آبادان  شهرستان  مرتبه  بلند 
اینن  وقوع  با  و   داد  خواهد  قرار  پیشرفت 
حادثه نگران هستند که چنین حوادثی مانع 

سرمایه گذاری مجدد در آبادان شود.
نگرانی مردم  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وحیدی 
را در احتمال عدم سرمایه گذاری دوباره در 
دیگر  موضوع  کرد:  اضافه  کنیم،  رفع  آبادان 
و  از طرف دولت  بود که  اقدامی  متروپل  در 
مجموعه مردم انجام شد که حضور در منطقه 
و رفع بحران درخشان بود. عضو کابینه دولت 
مجموعه  حضور  اینکه   بیان  با  سیزدهم 
بارز  صحنه  در  مردمی  نهادهای  و  مسووالن 
بود، تصریح کرد: مسئوالن محلی، چه استانی 
بودند.  حاضر  بحران  صحنه  در  ملی  چه  و 
در  ساعت  نیم  از  کمتر  فاصله  با  اینکه  کما 
شد،  تشکیل  بحران  ستاد  شهرستان  سطح 
با  ساعت  دو  تا  نیم  و  ساعت  یک  فاصله  در 
حضور استاندارد به یک مسئله استانی تبدیل 
شده و در فاصله ۸ ساعت با حضور مسئوالن 

در سطح ملی مورد توجه واقع شد. وحیدی 
این  از  بعد  بالفاصله  که  اتفاقاتی  به  اشاره  با 
اتفاق وحدت  اولین  یادآور شد:  افتاد،  حادثه 
گروه های  ورود  دوم  و  صحنه  در  فرماندهی 
در  امورات  به  رسیدگی  برای  هفت گانه 
حوزه  به  مربوط  که  بود  اولیه  ساعات  همان 
رسانه،  نجات،  و  امداد  کارگروه  انتظامی، 
مسائل اجتماعی، مسائل بهداشتی و پزشکی 
به  کار  و  می شد  مهندسی  مسائل  کنترل  و 
که  جایی  تا  شد  تقسیم  آنها  بین  سرعت 
توانستند کاری علمی و مهندسی انجام دهند. 
وزیر کشور تأکید کرد: در همان ساعات اولیه 
سازه  حرکات  بررسی  برای  دوربین  چندین 
نصب شد، ضمن اینکه در چند نوبت ضرورت 
داشت منطقه به طور کامل تخلیه شود و به 
که  نامطمئن  و  ناپایدار  کامال  سازه های  رغم 
دلیل  به  کند،  ریزش  لحظه  هر  بود  ممکن 
تلفات  انجام شد هیچ گونه  که  کارعلمی  این 

دیگری در این منطقه نداشتیم.
وی افزود: کار آواربرداری با حضور مسئوالن 

آتش نشانی  جمله  از  مختلف  دستگاه های  و 
تهران، هالل احمر تهران و استان، شهرداری ها 
و  آبادان  پاالیشگاه  اهواز،  شهرداری  ویژه  به 
اول تمامی  از همان لحظات  منطقه آزاد که 
پیگیری  دادند،  انجام  را  پشتیبانی  امورات 
شد. وحیدی تاکید کرد: گروه های مختلف از 
با  چه  زنده یاب،  صورت  به  چه  شهرها  سایر 
وجود  با  و  شدند  بسیج  آالت  ماشین  انتقال 
از  بهترین تجهیزات  و مکان  محدودیت فضا 
جمله جرثقیل سبک، سنگین و نیمه سنگین 
در منطقه فراهم شد کما اینکه حتی جرثقیل 
۳۰۰ تنی نیز به این منطقه آورده شد اما به 
دلیل نگرانی هایی که برای خیابان های اطراف 
وجود داشت، در استفاده از آن احتیاط صورت 
گرفت. از سوی دیگر بیل آالت و ماشین آالت 
انتقال داده شد بنابراین هیچ کمبودی وجود 
با  بالفاصله  بود  هم  کمبودی  هر  و  نداشت 

هماهنگی از طریق بندر فراهم می شد.
شد:  یادآور  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
کار،  خوب  تقسیمات  فرماندهی،  وحدت 
تجهیزات  تأمین  و  مرتب  علمی  بررسی های 
محسوب  پروژه  این  امتیازات  جمله  از  الزم 
نیز  با محدودیت هایی  آنجا  در  البته  می شد، 
مواجه بودیم چرا که به دلیل ریزش ۱۱ طبقه 
و وجود بتن های بسیار سنگین و حضور مردم 
داغدیده و متحد در محل بنابر تمایل آنها کار 

آواربرداری با احتیاط صورت گرفت.

رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

سازمان نظام مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها 
جنبه  صوری پیدا کرده اند

ضرب االجل وزارت کشور به شهرداری ها 
برای شناسایی سازه های ناپایدار


