
دولت با شفاف سازی مالی دنبال 
خشکاندن ریشه فساد است

ارز ترجیحی ُمسکن مقطعی بود
 بانیان تورم آمارسازی می کردند

صفحه )4(صفحه )4(

با  دولت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
شفاف سازی درآمدها و هزینه های نفتی به دنبال خشکاندن ریشه 
بیگی  هادی  است  کشور  نفت  صنعت  توسعه  به  کمک  و  فساد 
نژاد در مورد اصالح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، گفت: 
شفافیت عملکرد وزرات نفت  برای کشور یک ضرورت است و باید 

هر چه سریعتر این موضوع عملیاتی شود. ...

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تخصیص ارز ترجیحی 
و  خواند  مقطعی  ُمسکنی  را  اساسی  کاالهای  واردات  برای 
آمارسازی  مردم،  کردن  راضی  برای  تاریخی  تورم  گفت:بانیان 
می کردند. موسی غضنفر آبادی در مورد اقدامات  اقتصادی دولت 
سیزدهم  گفت:اقدامات دولت در حوزه اقتصادی را باید با روش  

مقایسه ای تحلیل کرد تا بدانیم که امروز در چه جایگاهی...
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استقبال ضعیف از طرح کاداستر 
اراضی در استان 

چگونه
 با اضطراب کودکان 

برخورد کنیم  

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد:

صندوق بیمه روستائیان و عشایر 
اعضای تعاونی ها را بیمه می کند

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
تعداد  هر  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  و 
که  استان  های  تعاونی  در  کار  به  مشغول  نیروی 
این  توسط  ندارند  ای  بیمه  پوشش  هیچگونه 
بهره مند  آن  مزایای  از  و  بیمه می شوند  صندوق 
تفاهم  داشت:  اظهار  کریمی  عیسی  شد.  خواهند 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  امور  بین  ای  نامه 
اجتماعی و صندوق بیمه روستائیان و عشایر منعقد 
تفاهم  این  امضای  از  هدف  افزود:  وی  است.  شده 
نامه که بیش از یک ماه از آن می گذرد، این است 

که امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه ...

بر  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
همه زوار الزم است هوشیاری کامل در برابر 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکایی  توطئه های 
داشته باشند و اجازه ندهند برخی اختالفات 
مراسم  این  به  حاشیه ای  مسائل  و  سیاسی 
عظیم که عامل وحدت شیعیان است ضربه ای 

وارد کند.
افتتاحیه  احمد جنتی در سخنرانی  آیت اهلل   
با  رهبری  خبرگان  مجلس  رسمی  اجالس 
اشاره به در پیش رو بودن مراسم اربعین اظهار 
کرد: این گردهمایی عظیم نشان می دهد قیام 
عاشورا هر روز زنده تر از گذشته می شود و به 

مرز و جغرافیا و قومیت محدود نیست.
سنوات  محدودیت های  و  موانع  افزود:  وی 
و  شده  رفع  ویزا  مشکل  و  کرونا  مثل  اخیر 
نیز دشمن در جبهه فلسطین، سوریه و یمن 

شکست های سختی خورده است.
کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
اقدام  زوار  سفر  تسریع  جهت  در  مسئوالن 
کنند و تا می توانند به زائران خدمت کنند بر 
همه زوار الزم است هوشیاری کامل در برابر 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکایی  توطئه های 
داشته باشند و اجازه ندهند برخی اختالفات 
مراسم  این  به  حاشیه ای  مسائل  و  سیاسی 
عظیم که عامل وحدت شیعیان است ضربه ای 

وارد کند.
شبانه روزی  تالش  از  اینکه  بیان  با  جنتی 
قدردانی  مردم  به  خدمت  برای  دولتمردان 
ادامه  در  آنان  برای  ما  کرد:  اظهار  می کنیم، 
در  دولت  داریم.  موفقیت  آرزوی  مسیر 
این  در  و  داشت  خوبی  توفیقات  بخش هایی 
قرار  توجه  مورد  راحل  امام  آرمان های  مسیر 
را  کرونا  توانستند  سالمت  حوزه  در  گرفت. 
خارجی  سیاست  حوزه  در  و  کنند  کنترل 
را  منطقه  اقتصادی  ظرفیت های  فعال کردن 
شاهد بودیم و مخصوصاً با کشورهای همسایه 

ارتباط خوبی برقرار شد.
دوری  و  مناسب  رفتارهای  کرد:  تاکید  وی 
جمهوری  رییس  و  دولت  از  را  اشرافیت  از 

مشاهده کردیم و امیدواریم این ...

و  کهگیلویه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
بویراحمد گفت: طرح کاداستر اراضی در ۵4 روستای 
این استان آغاز شده است اما با همه تالش ها و منفعت 
باالیی که این طرح دارد از آن به خوبی استقبال نمی 
شود. “زمان خوب” در نشست بررسی آخرین وضعیت 
همه  با  افزود:  استان  اراضی  کاداستر  طرح  اجرای 
در  کشاورزی  کاداستر  طرح  که  ارزشمندی  مزایای 
ساماندهی اراضی دارد و می تواند خدمات ارزنده ای 
برای مالکین فراهم سازد تاکنون در این تعداد روستا 
حتی پنج هزار پرونده هم تشکیل نشده است. وی با 

بیان اینکه یکی از چالش های آینده، زمین ...

مدیر کل ثبت اسناد و امالک  عنوان کرد:
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مدیر عامل شرکت برق خبر داد: 

کشف ۳۵۰ دستگاه 
رمزارز غیر مجاز

 در کهگیلویه و بویراحمد

 مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد:
78 دستگاه آسانسور 

بدون تاییدیه ایمنی در ادارات 

اختالفات سیاسی
 به  مراسم اربعین ضربه نزند
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با اجرای طرح آبرسانی از سد کوثر در کهگیلویه؛

تنش آبی در کهگیلویه 
برطرف می شود

3

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید 
پرونده PMD بسته شود،گفت: در این صورت ایران به عنوان 
عضو عادی آژانس محسوب شده و از بازرسی های اتهامی مبرا 

اعالم شود.
امورخارجه  وزارت  پافشاری  لزوم  بر  تاکید  با  عباسی  فریدون 
در  خوب  توافق  یک  از  شدن  مطمئن  و  تضمین  اخذ  برای 
سال  در  که  مواردی  بنده  نظر  از  گفت:  ای  هسته  مذاکرات 
سال  در  و  شد  می  مطرح  برجام  دستاورد  عنوان  به   ۱۳۹۲
۱۳۹4 به امضاء توافق برجام منجر شد، در عمل سودی برای 

مردم نداشت و فقط موضوعی برای انحراف افکار عمومی بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی عدم اجرای ۲۸ 
و  دالر  قیمت  باالرفتن  عامل  را   غرب  سوی  از  برجام  شرط 
با محدودیت  ادامه  کاهش ارزش پول ملی خواند و گفت: در 
از  آمریکا  خروج  و  کردند  ایجاد  کشور  برای  که  زیادی  هایی 
برجام اجازه ندادند تا جمهوری اسالمی از حقوق واقعی خود 

بهره مند شود.
وی با اشاره به بدعهدی طرف آمریکایی در برجام و خروج از 
برجام خارج شد،  از  اظهارداشت: زمانی که آمریکا  توافق  این 
رییس جمهور سابق این جرات را نداشت که مقابله به مثل کند 
یا اقدام محکمی در برابر این اقدام طرف آمریکایی انجام دهد.

عضو فراکسیون انقالب اسالمی ادامه داد: اما در دولت سیزدهم 
در دست  را  اجرایی  دستگاه  مدیریت  مقاومت،  نظریه  پیروان 
گرفتند و انسجام بسیار خوبی در مدیریت اجرایی کشور شکل 
گرفته است و مجلس انقالبی هم از دولت پشتیبانی می کند لذا 
تیم مذاکره کننده باید برای تحقق منافع مردم از جمله حذف 

تحریم ها ایستادگی کند.
نماینده مردم کازرون در مجلس درباره اینکه آیا حل مسائل 
یادآور شد:  بود،  تحریم ها خواهد  رفع  برای  تضمینی  پادمانی 
سایت  سه  درباره  مقابل  طرف  که  ادعایی  مسائل  از  برخی 
هسته ای کشور مطرح کرده است و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در حال پیگیری آن می باشد، درست نیست. به عبارتی نه 
تنها باید پرونده PMD بسته شود، بلکه باید  ایران به عنوان 

عضو عادی آژانس محسوب شده و از بازرسی های اتهامی مبرا 
اعالم شود.

عباسی ادامه داد: پیش از این در سال ۱۳۹4 آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، جمهوری اسالمی ایران را مجرم شناخته بود که 
سبب صدور قطعنامه ۲۲۳۱ و بیانیه اتحادیه اروپا شد. پرونده 
که  بسته شود  باید  ایران  پرونده هسته ای  بودن  نظامی  اتهام 
هنوز بسته نشده و هر بار طرف غربی پرونده سازی جدیدی 

علیه جمهوری اسالمی در این زمینه می کند.
بیشتر  اینکه  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  اسبق  رییس 
بازرسانی که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران 
بازدیدهای  آنها در  می آیند،انگیزه های جاسوسی دارند، گفت: 
و  نداشته  واقعیت  که  می کنند  گزارش  را  مسائل  برخی  خود 
فقط پرونده مذاکرات را به سمت ایجاد چالش هدایت می کند.

جمهوری  تالش های  علیرغم  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
اراده  غرب،  واهی  ادعاهای  به  پاسخگویی  برای  ایران  اسالمی 
طرف غربی بر این است که پرونده هسته ای ایران ادامه داشته 
باشد. به عبارتی تا زمانی که پرونده PMD به صورت کامل 
بسته نشود، تیم مذاکره کننده باید بر مواضع اصولی جمهوری 
اسالمی پافشاری کرده و مواد غنی شده را هم نگه داری کند و 

حتی راکتور آب سنگین اراک را تغییر شکل ندهد.
نماینده مردم کازرون در مجلس با بیان اینکه ایران از پلوتونیم 
برای مصارف انرژی استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: برنامه ای 
برای تولید سالح هسته ای نداشته و نداریم. ولی باید منعی که 
در برجام در استفاده از پلوتونیم برای ایران ایجاد شده برداشته 
این  از  نباید  و  است  دنیا  انرژی  آینده  پلوتونیم  که  شود. چرا 
باید  هم  را  اورانیوم  داد:  ادامه  عباسی  شویم.  بهره  بی  مزیت 
تا میزان ۹۰ درصد غنی سازی کنیم تا برای مسائل علمی و 

ساخت سوخت پیشران های زیر دریایی ها استفاده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
پیش از این نیز رییس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران 
کامال  موضوع  که  بودند  کرده  اشاره   PMD رفع  موضوع  به 

روشن و واضحی است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب مجلس شورای اسالمی 
تامین  به  تومانی  ارز 4۲۰۰  با تخصیص  گفت: دولت روحانی 
کاالهای اساسی،هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی از 
جیب مردم به رانتخواران پرداخت کرد، اما دولت سیزدهم این 

یارانه را سر سفره مردم آورد.
علی اکبر علیزاده در بررسی علل بروز فاجعه تورمی در دولت 
روحانی، گفت: در دولت روحانی شاهد افزایش حجم نقدینگی 
که حجم  به طوری  بودیم  دولت  جاری  هزینه های  افزایش  و 
نقدینگی از ابتدای پیروزی انقالب تا ابتدای کار دولت روحانی 
4۶۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان کار دولت دوازدهم این 

مقدار به 4 هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  دامغان  مردم  نماینده 
این  از  نمونه  یک  گفت:  دوازدهم،  دولت  سنگین  بدهی های 
بانک ها و  بدهی ها، بدهی ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به 
از جمله بانک مرکزی بود.دولت روحانی نه تنها یک سرزمین 
را  زمین  این  بلکه  داد  سیزدهم  دولت  تحویل  را  سوخته 

مین گذاری کرده بود تا دولت جدید نتواند کارهای خود را به 
پیش ببرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای دولت قبل تخصیص ارز 
4۲۰۰ تومانی)ارز ترجیحی( برای تامین کاالهای اساسی بود 
به  مردم  جیب  از  آزاد  ارز  با  ارز  این  قیمت  التفاوت  مابه  که 

عده ای رانت خوار پرداخت می شد.
مجلس  در  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
به  تومانی   4۲۰۰ ارز  تخصیص  با  روحانی  دولت  شد:  یادآور 
تامین کاالهای اساسی،هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
دولت  اما  کرد،  پرداخت  رانتخواران  به  مردم  جیب  از  ارزی 

سیزدهم این یارانه را سر سفره مردم آورد.
علیزاده اظهار کرد: در پایان کار دولت دوازدهم تورم در کشور 
به حدود ۷۰ درصد رسیده بود و اعضای کابینه دولت قبل که 
در ابتدای کار دولت جدید با رئیس جمهور کار می کردند به 
آیت اهلل رئیسی گفته بودند که چگونه می خواهد با این خزانه 

خالی حقوق مردادماه در سال گذشته را پرداخت کند.

تاکید کرد:  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
تا مصرف  تولید  زنجیره  فعلی،  دارو در شرایط  و  سازمان غذا 
در  کارنامی،  بابایی  علی  نمی کند.  مدیریت  خوبی  به  را  دارو 
ارزیابی از عملکرد سازمان غذا و دارو پس از آغاز طرح دارویار 
گفت: نقیصه هایی در روند توزیع دارو در کشور دیده می شود، 
مثال سرم قندی نمکی در داروخانه های ساری پیدا نمی شود 

که علت آن سیاست های بعضا غلط سازمان غذا و دارو است.
وی ادامه داد: ما باید این حق را به مردم بدهیم که به حداقل 
های داروهای عمومی دسترسی داشته باشند. اشکاالت فراوانی 
به حوزه توزیع دارو برمی گردد که بخشی از آن را به موضوع 

تولید و واردات دارو ربط می دهند که پذیرفتنی نیست.
های  توانمندی  از  بازدیدی  اخیرا  داد:  توضیح  ساری  نماینده 
باالی  ایران مال داشتم که ظرفیت  نمایشگاه  صنعت دارو در 

تولیدکنندگان را نشان می داد به اندازه ای که نباید در این 
حد، دارو در کشور کمیاب شود. گفته می شود وزارت بهداشت 
و مشخصا سازمان غذا و دارو، حمایت های الزم را انجام نمی 

دهد.
بابایی اضافه کرد: سازمان غذا و دارو زنجیره تولید تا مصرف 
دارو را به خوبی مدیریت نمی کند لذا بر این اساس عملکرد 

سازمان غذا و دارو را مطلوب نمی دانم.
روند  این  بهبود  برای  بهداشت  وزارت  به  ای  توصیه  در  وی 
گفت: وزارت بهداشت باید ضعف ها و آسیب های سازمان غذا 
و دارو را شناسایی کند و اشراف به توانمندی ها و ظرفیت های 
کشور داشته باشد، در این صورت اگر به ناتوانی نیروی انسانی 
و مدیران در وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن رسید، باید 

تغییرات الزم را اعمال کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

پرونده PMD بسته شود، بازرسی های 
اتهامی آژانس پایان می یابد

دولت سیزدهم یارانه ارزی را به سفره مردم آورد

دست رانتخواران قطع شد

مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دارو 
مناسب نیست
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کشت پاییزه در بیش از ۱۰۰ هزار هکتار 
مزرعه استان هدفگذاری شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: کشت پاییزه محصوالت زراعی مانند گندم، کلزا و جو 
در بیش از۱۰۰ هزار هکتار از مزارع این استان هدفگذاری 

شده است .
عیسی راستین نسب افزود:براساس تفاهم نامه ای که با ستاد 
فرمانی حضرت امام )ره( منعقد شده طرح جهش تولید در 

۶۰ هزار هکتار از مزارع دیم استان انجام می شود.
وی تاکید کرد: کشت محصوالت زراعی در برخی از مزارع 
آبی استان شروع شده و عملیات کاشت در مزارع دیم پس از 

شروع بارندگی های پاییزی آغاز می شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
با اشاره به اینکه برنامه ریزی های الزم برای کشت پاییزه 
امسال انجام شده  ابراز داشت: بذر و کود مورد نیاز کشت 
پاییزه در استان تامین شده و مشکلی از بابت ماشین آالت 

کشاورزی وجود ندارد.
راستین نسب تاکید کرد: هم اکنون هشت هزار تن انواع کود 
پایه در انبارهای استان ذخیره شده تا در زمان مورد نیاز بین 

کشاورزان توزیع شود.
وی تاکید کرد: تامین ۹ هزار تن بذر گندم برای کشت در 
مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد و ۱۲هزار کیلوگرم 
انجام کشت  برای  انجام  شده  اقدام های  از دیگر  بذر کلزا 

پاییزه در استان است.
برای کشت در مزارع مناطق  راستین نسب عنوان کرد:بذر 
سردسیری کهگیلویه و بویراحمد نیز به استان های مجاور در 
خواست شده و هم اکنون در حال آماده سازی برای ارسال 

به استان است.
بذرهای  از  استفاده  با  تا  کرد  توصیه  برداران  بهره  به  وی 
زراعی  اصول  رعایت  کود،  متعادل  با مصرف  و  اصالح شده 
در مرحله کاشت، بیمه کردن محصوالت به افزایش کیفیت 

محصوالت تولیدی کمک کنند.

۱۵ هزار تن گردو در کهگیلویه و 
بویراحمد برداشت می شود

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
بویراحمد با اشاره به اینکه برداشت گردو در استان آغاز شده 
است گفت: براساس پیش بینی کارشناسان جهاد کشاورزی 
برداشت  استان  های  باغستان  از  گردو  تن  هزار  امسال ۱۵ 

می شود.
اکبر محمدی افزود: این میزان محصول از هشت هزار هکتار 

باغ گردوی کهگیلویه و بویراحمد برداشت می شود.
هکتار   ۹۵ پیوند  و  اصالح  عملیات  امسال  کرد:  بیان  وی 

باغستان گردوی قدیمی در این استان انجام شده است.
و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
بویراحمد  تصریح کرد: این میزان باغ با مشارکت باغداران 
و جهادکشاورزی انجام شده که ۹۰۰ میلیون ریال از سوی 

دولت برای انجام آن هزینه شده است.
محمدی تاکید کرد:این تعداد درخت با هدف افزایش کمی 
و کیفی و افزایش بازار پسندی با استفاده از اقالم داخلی و 

خارجی پیوند داده شد.
به گفته کارشناسان میزان تولید محصول در هر هکتار باغ 
گردو در شرایط کنونی یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم است اما در 
صورت اصالح میزان تولید به ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم در هر 

هکتار خواهد رسید.
های  باغستان  اصالح  برای  نهال  اصله  هزار   ۳۰۰ حداقل 

قدیمی گردوی استان نیاز است.
میوه  انواع  تن  هزار   ۳۰۰ سالیانه  کرد:  عنوان  محمدی 
شامل، سیب، مرکبات، میوه های تابستانه و سایر میوه ها در 

باغستان های کهگیلویه و بویراحمد تولید شود.

2هزارو ۷2۴ پرونده تخلف صنفی
 در کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد

و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
بویراحمد گفت: امسال در راستای کنترل و نظارت بر بازار 
در استان بیش از ۲ هزارو ۷۲4 پرونده تخلف برای اصناف 

متخلف تشکیل شده است.
از واحد  بازرسی  افزود: ۵۳ هزار و۹۰۰ فقره  کریم روزبهان 

های صنفی  این استان امسال انجام گرفت.
وی بیان کرد:  این بازرسی ها منجر به شناسایی سه هزار و 
۵۷۲ فقره تخلف به ارزش ریالی افزون بر ۹۱ میلیارد و ۸۹ 

میلیون ریال شد .
روزبهان تصریح کرد: پرونده های اصناف متخلف استان برای 

رسیدگی بیشتر به مراجع ذیصالح ارجاع شد.
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
بویراحمد گفت: میزان بازرسی های انجام شده از اصناف این 

استان نسبت به مدت مشابه ۹ درصد افزایش یافت.
روزبهان عنوان کرد: همچنین امسال  ۸۷۸ گشت مشترک با 
نهاد های نظارتی استان در سطح بازار انجام شد که نسبت 

به مدت مشابه ۱۸ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال  ادامه داد:  وی 
قالب ۷4۷ گشت  بازرسی در  فقره  گذشته 4۹ هزارو ۵۶۲ 
مشترک از اصناف این استان انجام که در این زمینه یکهزارو 

۵۲۰ واحد صنفی متخلف شناسایی شد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد

استقبال ضعیف از طرح کاداستر اراضی 
در ۵۴ روستای کهگیلویه و بویراحمد

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
گفت: طرح کاداستر اراضی در ۵4 روستای این استان آغاز 
شده است اما با همه تالش ها و منفعت باالیی که این طرح 

دارد از آن به خوبی استقبال نمی شود.
“زمان خوب” در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح 
که  ارزشمندی  مزایای  با همه  افزود:  استان  اراضی  کاداستر 
طرح کاداستر کشاورزی در ساماندهی اراضی دارد و می تواند 
خدمات ارزنده ای برای مالکین فراهم سازد تاکنون در این 

تعداد روستا حتی پنج هزار پرونده هم تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از چالش های آینده، زمین و مالکیت 
با  اراضی  حدبندی  طرح  این  در  کرد:  اظهار  است،  اراضی 
قابل  هم  اندازه  این  که  بوده  سانتیمتر   ۲۰ از  کمتر  خطای 

احیاء می باشد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: انجام این طرح رایگان بوده و بدون هیچگونه 
هزینه ای برای نقشه برداری و صدور سند می باشد و سند 
مالکیت تک برگ در اخیار مالکین قرار می گیرد که عالوه 

بر صیانت از عرصه، امتیازات باالیی نیز در بر خواهد داشت.
و  اسالمی  شوراهای  دهیاران،  بخشداران،  همه  از  خوب 
معتمدین خواست تا نسبت به اهمیت این طرح برای استقبال 

مالکین اراضی و پیشبرد اجرای طرح همکاری کنند.
وی از رسانه های مختلف گروهی استان هم خواست تا نسبت 
به اهمیت این طرح اطالع رسانی کنند و مردم را از مزایای 

طرح بیشتر آگاه سازند.

کشف ۳۵۰ دستگاه رمزارز غیر مجاز
 در کهگیلویه و بویراحمد

و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد گفت: برای دارندگان دستگاه رمزارز غیرمجاز این 

استان ۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی صادر شد.
اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  زاده  معتمدی  جمال 
بیشترین کشفیات رمز ارز غیرمجاز در شهرستان بویراحمد 
بوده است، افزود: پرونده متخلفان با مشارکت پلیس اقتصادی 

در تعزیرات حکومتی بررسی و جریمه ها صادر می شود.
وی اظهارکرد: توان مصرفی هر دستگاه رمز ارز غیر مجاز ۲ و 
۱۵ دهم کیلو وات است افزود: بخشی از کشفیات دستگاه های 
غیرمجاز رمزارز با گزارش مردمی و با حضور عوامل انتظامی، 

امنیتی، قضائی و پلیس امنیت اقتصادی بوده است.
و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد نقش مردم در کشف این دستگاه های غیر مجاز و 
پرمصرف برق را موثر دانست و از همه مشترکان برق خواست 
هرگونه مورد مشکوک را به شماره ۱۲۱، ۱۱۳ و ۱۱4 اطالع 

و تا سقف ۲۰ میلیون تومان از پاداش نقدی بهره مند شوند.
معتمدی زاده با اشاره به اینکه استفاده غیرقانونی از برق برای 
برق  در شبکه های  نوسان  بسترساز  را  غیرمجاز  ارزهای  رمز 
است گفت: استفاده غیرمجاز از این دستگاه عالوه بر آسیب 
به لوازم برقی مشترکان، نقش موثری در خاموشی ها قطعی 

و ناپایداری برق دارد.
 وی بیان کرد: با هدف کاهش پیک بار شبکه، جلوگیری از 
خاموشی برق سایر مشترکان و همچنین مقابله با انشعابات 
مستمر  صورت  به  شرکت  این  مختلف  گروههای  غیرمجاز، 

مصرف برق در یاسوج و دیگر مناطق را رصد می کنند.

مدیرکل استاندارد استان:

۷8 دستگاه آسانسور بدون تاییدیه 
ایمنی در ادارات استان 

مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه 
استان  در  ایمنی  تاییدیه  گواهی  فاقد  آسانسور  دستگاه   ۷۸
وجود دارد گفت: طی سال جاری بیش از ۱۰دستگاه آسانسور 

غیراستاندارد در این استان پلمب شد.
گواهی  فاقد  آسانسورهای  افزود:تعداد  رحمتی”   “بهمن 
استان  دولتی  های  ارگان  و  ها  سازمان  در  ایمنی  تاییدیه 

کهگیلویه و بویر احمد ۸۷ دستگاه می باشد.
تاییدیه  گواهی  اخذ  بودن  اجباری  به  باتوجه  اظهارکرد:  وی 
و  دولتی  از  اعم  آسانسور  مالکان  برای  آسانسور  ایمنی 
خصوصی، مکاتبات زیادی باسازمان ها وارگان های دولتی در 
طی چند سال اخیر و در سال جاری انجام شده تا نسبت به 

استانداردسازی آسانسورهای مورد استفاده اقدام کنند.
خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  استاندارد  مدیرکل 
آسانسور،  ۳۷دستگاه  برای  تاکنون  راستا  همین  در  کرد: 
شده  صادر  استان  استاندارد  کل  اداره  توسط  ایمنی  گواهی 

است.
رحمتی تصریح کرد: از این تعداد، گواهی ۳۳دستگاه باتوجه 
آنها  تمدید  جهت  در  اقدامی  تاکنون  آنها،  اعتبار  اتمام  به 

صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: همچنین ۵۱ دستگاه دولتی در سطح استان 
دارای آسانسور هستند که مکاتبات الزم در سال جاری با این 
تمدید  یا  و  ایمنی  گواهی  اخذ  برای  اقدام  دستگاهها جهت 

اعتبار گواهی های اخذ شده، صورت گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
حال  در  دولتی  دستگاههای  به  مربوط  آسانسور  ۳۱دستگاه 
بازرسی و  ایمنی هستند که در مراحل مختلف  اخذ گواهی 
تکمیل و راه اندازی هستند که به محض اتمام کارهای بنایی 
صالحبت  تایید  بازرسی  شرکت  در  پرونده  وتشکیل  وفنی 
شده، و بازرسی از آنها ودر صورت نداشتن نقص های عمده، 

اقدام الزم برای صدور تاییدیه ایمنی بعمل خواهد آمد.
فقره   ۳۶ تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  اظهارکرد:  رحمتی 
صادر شده  استان  در سطح  آسانسور  ایمنی  تاییدیه  گواهی 

است.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ مورد 
پلمب آسانسور اماکن عمومی، مجتمع های پزشکان و هتل 
انجام  آنها  استانداردسازی  به  الزام  راستای  در  ها،  آپارتمان 

شده است.

در  کهگیلویه  شهرستان  در  آبی  تنش 
سال  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
اصلی  های  دغدغه  از  یکی  به  اخیر  های 
مسئوالن تبدیل شده بود و در یک سال 
تسریع در  ریزی دولت در  برنامه  با  اخیر 
اجرای طرح آبرسانی از سد کوثر و با بهره 
برداری از فاز اول آن بخش زیادی از این 

مشکل برطرف خواهد شد.
حدود  مساحتی  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کیلومترمربع، سرزمینی  و ۲4۹  هزار   ۱۶
مرتفع و کوهستانی با اقلیم سردسیری و 
گرمسیری در جنوب غربی ایران قرار دارد. 
حجم ذخیره مخازن آب شهرهای استان 
۱۳۱ هزار متر مکعب است. تعداد مخازن 
آب مناطق شهری استان ۵۳ باب مخزن 
آبفای  مشترکان  تعداد  و  استاندارد  بتنی 

شهری ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ مشترک است. 
و  کهگیلویه  شهرهای  آب  تأمین  منابع 
هفت  و  چاه  حلقه   ۶۶ شامل  بویراحمد 
دهنه چشمه است و بخشی نیز از طریق 

سد کوثر تأمین می شود. 
آب  انتقال  خطوط  و  توزیع  شبکه  طول 
شهرهای کهگیلویه و بویراحمد هم اینک 
به ترتیب یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر و ۳۲۰ 

کیلومتر است. 
و  کهگیلویه  در  آب  پمپاژ  ایستگاه   ۱۱
روز  شبانه  در  که  دارد  وجود  بویراحمد 
برای  را  ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب 
این  شهری  مناطق  مشترکان  استفاده 

استان پمپاژ می کنند. 
تولید ۱۰  با وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه 
درصد از روان آب های کشور،۵۷ رودخانه 
به طول یک هزار و 4۰۰ کیلومتر و ۱۱ 
هزار کیلومتر آبراه دارای ظرفیت های بی 

نظیری در حوزه آب است. 
در  ساالنه  بارندگی  میزان  میانگین 
کهگیلویه و بویراحمد ۶۶۱ میلیمتر معادل 
سه برابر میانگین بارندگی در کشور است. 
و  کهگیلویه  تجدیدپذیر  آب  حجم 
هزار   ۵۱۳ و  میلیارد  هشت  بویراحمد 
مترمکعب معادل ۸.۵ درصد کل آب ایران 

است.
در  جاری  زراعی  سال  بارندگی  میزان 
به  نزدیک  قبل  سال  به  نسبت  استان  

4۰درصد کاهش یافته است.
با  آبی  عظیم  ظرفیت  این  با  استان  این 
به  نزدیک   ، ۱۷شهر  و  شهرستان  هشت 
تعداد  که  دارد  جمعیت  نفر  هزار   ۷۲۰
این  گرمسیری  شهرستانهای  از  زیادی 
و  کهگیلویه  شهرستان  جمله  از  استان 

لنده دارای تنش آبی هستند.
چرام،  شهرهای  به  آب رسانی  طرح 
این  روستاهای  و  لنده  سوق،  دهدشت، 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  مسیر 
 ۹۶ اردیبهشت  گچساران،  کوثر  سد  از 
از  و جمعی  استاندار  نیرو،  وزیر  با حضور 
مسئوالن استانی و شهرستانی کلنگ زنی 

شد.
طول مجموع خط انتقال طرح ۷۵ کیلومتر 
به قطرهای ۳۵۰ تا یک هزار میلی متر از 

جنس فوالد است.
 ۶۸ طرح  این  در  سرویس  جاده  طول 
آن مسیر در  از  کیلومتر  کیلومتر که ۱۱ 
شرایط کوهستانی و ۲۸ کیلومتر نیز تپه 

ماهوری است.
 محدوده این طرح از تصفیه خانه خیر آباد 
کیلومتری   ۲۰ در  کوثر  سد  مجاورت  در 
خوزستان  استان  در  بهبهان  شهرستان 

است.
 ۷۵ طرح  این  در  انتقال  خطوط  طول 
باب  هشت  نیز  مخازن  تعداد  و  کیلومتر 
خواهد بود که حجم این مخازن از ۵۰۰ 
متر مکعب تا ۲۰ هزار مترمکعب با ذخیره 

آبی ۷۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب است.
قطعه اول این طرح  ۲۸ کیلومتر از تصفیه 
که  است  دهدشت  شهر  تا  خیرآباد  خانه 
بودن  گذر  سخت  به  توجه  با  مسیر  این 

مشکل ترین کار اجرایی پروژه است.
در ۲۸ کیلومتر قطعه اول باید سه ایستگاه 

پمپاژ و چهار مخزن اجرایی شود.
در قطعه دوم از دهدشت تا چرام به طول 
انتقال  آب  ثقلی  به صورت  کیلومتر   ۲۰

داده خواهد شد.
به شهرهای  دهدشت  از  نیز  سوم  قطعه   
سوق و لنده به طول ۲4 هزار و ۵۰۰ متر 

خواهد بود.
این طرح برای جبران تنش آبی در چهار 
شهر دهدشت، چرام، سوق و لنده با توجه 
به قرارداد اولیه مدت زمان اجرای آن ۳۶ 
کمبود  دلیل  به  ولی  بود  شده  تعین  ماه 

اعتبار روند اجرای کندی داشته است.
 طی یکسال اخیر با برنامه ریزی مسئوالن 
استانی و حمایت دولت از مناطق محروم 
این  اجرایی  روند  آبی  تنش  به  توجه  با 
طرح آبرسانی سرعت خوبی به خود گرفت 
و با برنامه ریزی قرارگاه فاز اول این طرح 
به زودی وارد مرحله بهره برداری خواهد 

شد.
محمدرضا  جاری  سال  تیرماه  سفر   در 
کمیسیون  ،رئیس  کوچی  رضایی 
اسالمی  شورای  مجلس  عمران  تخصصی 
از طرح  بازدید  و  کهگیلویه  به شهرستان 
دهدشت،  چرام،  شهرهای  به  آبرسانی 
در  مسیر  این  روستاهای  و  لنده  سوق، 
استان کهگیلویه و بویراحمد از سد کوثر 
تومان  میلیارد   ۸۰۰ گفت:  گچساران 
کهگیلویه  شهر  چهار  به  آب  تامین  برای 
به  مجلس  رئیس  سفر  در  وبویراحمد 

استان مصوب و تامین اعتبار خواهد شد.
در یکسال اخیر حجم عملیات اجرایی این 
طرح با شتاب بیشتری اجرا شد و تاکنون 
4۱ کیلومتر مسیرسازی، ۱۳ کیلومتر لوله 

گذاری و سه مخزن نیز احداث شد.
طرح  اول  فاز  گفت:  کهگیلویه  فرماندار 
دهدشت،  چرام،  شهرهای  به  آبرسانی 
در  مسیر  این  روستاهای  و  لنده  سوق، 
استان کهگیلویه و بویراحمد از سد کوثر 
بهره  به   ۱4۰۱ سال  پایان  تا  گچساران، 

برداری خواهد رسید.
داشت:  اظهار  موسوی   العزیز  عبد  سید 
و  شده  بینی  پیش  برنامه  های  برنامه  با 
حمایت خوب دولت فاز اول این طرح ملی 
به   ۱4۰۱ پایان  تا  کیلومتر   ۲۸ طول  به 

بهره برداری می رسد .
از  طرح  این  اول  فاز  در  کرد:  بیان  وی 
دهدشت  شهر  تا  خیرآباد  خانه  تصفیه 
پنج مخزن در حال  و  پمپاژ  ایستگاه  سه 

احداث و مراحل پایانی کار است.
طرح  اجرای  با  کرد:  تصریح  موسوی 
چرام،  دهدشت،  شهرهای  به  آبرسانی 
درصد   ۳۱ از  بیش  که  لنده  و  سوق 
پیشرفت فیزیکی دارد، آب موردنیاز حدود 

۲4۰ هزار نفر تامین می شود.
وی عملیات انجام شده را تاکنون  شامل 
متر،   ۸۲۰ و  ۹هزار  طول  به  گذاری  لوله 
جاده  مسیر  بازگشایی  و  خاکبرداری 
احداث  کیلومتر،   ۲۳ طول  به  سرویس 
مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی )مخزن شماره 
 ۲۰ مخزن  اجرایی  عملیات  شروع  و   )4
هزار متر مکعبی شهر دهدشت با پیشرفت 

فیزیکی 4۵ درصد عنوان کرد.
اینکه  به  اشاره  با  کهگیلویه  فرماندار 
اعتبار  ریال  میلیارد   ۷۵۰ حدود  تاکنون 
هزینه  زیربنایی  طرح  این  اجرای  برای 
شده، اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز برای 
هشت  شده  یاد  طرح  نخست  فاز  تکمیل 
احتساب  با  ریال  میلیارد   ۵۰۰ هزارو 

احداث تصفیه خانه است.
تا  دهدشت  از  دوم  قطعه  افزود:  موسوی 
چرام به طول ۲۰ کیلومتر به صورت ثقلی 
و قطعه سوم نیز از دهدشت به شهرهای 
سوق و لنده به طول ۲4 هزار و ۵۰۰ متر 

خواهد بود.
پروژه   کرد:  تصریح  کهگیلویه  فرماندار 
و  هزار   4۱ ظرفیت  با  مخزن  پنج  دارای 
۵۰۰ مترمکعب و شامل سه ایستگاه پمپاژ 
بوده که یکی از مخازن احداث و ۲ مخزن 

نیز در مرحله احداث است.
موسوی با اشاره به روند کند اجرایی این 
طرح گفت: با وجود دستاورد های عظیم 
قرارگاه خاتم در امر عمران و آبادانی کشور 
به سرانجام نرسیدن این پروژه قابل قبول 

نیست.

وی افزود: انتظار می رود قرارگاه به عنوان 
را  مردم  رضایت  و  اعتماد  دولت  پیمانکار 
بر دالیل فنی و مالی پروژه ترجیح دهد. 

از سد کوثر به چهار شهر  پروژه آبرسانی 
دهدشت، سوق، چرام و لنده و روستاهای 
شامل  نفر  هزار   ۲4۰ جمعیت  با  اطراف 
نفر  هزار   ۸۷ و  شهری  نفر  هزار   ۱۵۳
و  میلیون   ۱۶ تامین  هدف  با  روستایی 
۹4۰ هزار مترمکعب آب  کلنگ زنی شده 

است.
میلیون   ۱۷ مجموع  در  طرح  این  در 
دبی  با  شرب  آب  سال  در  مترمکعب 
داده  انتقال  ثانیه  در  لیتر   ۸۶۰ لحظه ای 
که  شده  طراحی  نحوی  به  و  می شود 
قابلیت افزایش ظرفیت تا سقف یک هزار 
و ۳4۵ لیتر در ثانیه به منظور انتقال آب 
مورد نیاز صنعت را نیز  تامین خواهد کرد.

 رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده 
ریال  میلیارد   ۲۱۲ گفت:  گچساران  ای 
جاده  های  زیرساخت  توسعه  برای  اعتبار 
شده  هزینه  امسال   شهرستان  این  ای 

است.
میزان  این  افزود:  زاده  عوض  یعقوب 
اعتبار برای اجرای هشت طرح در زمینه 
روستایی،  های  راه  آسفالت  بهسازی، 

روشنایی،  ارتقا  روشنایی،  شبکه  اجرای 
و روکش  لکه گیری  لکه گیری هندسی، 

آسفالت در این شهرستان هزینه شد.
وی بیان کرد: اجرای شبکه روشنایی پل 
همسطح  غیر  تقاطع  و  عبدالهی  پاسگاه 
با  کیلومتر  نیم  و  یک  طول  به  خیرآباد  

اعتبار ۱۷ میلیارد ریال امسال اجرا شد.
عوض زاده ابراز کرد:  بهسازی و آسفالت 
 ۲ بطول  موگ  و  –اسپر  نیمدور  جاده 
میلیارد   ۱۲ از  بیش  اعتباری  با  کیلومتر 
روستایی  راههای  آسفالت  بهسازی  ریال، 
 ۶ اعتبار  و  متر   4۰۰ طول  به  آبچیرک 
راه  آسفالت  و  بهسازی  ریال،  میلیارد 
روستایی آبرزی به طول ۶۰۰ متر با اعتبار 

پنج میلیارد ریال امسال انجام شد.
وی اظهار داشت: از این تعداد طرح های  
اجرا شده سه طرح از محل اعتبارات ملی 
بوده که  ۱۲۱ میلیارد ریال برای اجرای 

این طرح ها امسال هزینه شد.
 رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده 
روکش  و  گیری  لکه  گفت:  ای گچساران 
آسفالت پل بریم باشت - گچساران - خیر 

آباد به طول پنج و نیم کیلومتر با اعتبار 
ملی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد   ۷۲

امسال انجام شد.

عوض زاده تصریح کرد: لکه گیری روکش 
آسفالت محور گچساران بی بی حکیمه به 
اعتبار  با  متر    ۶۰۰ و  کیلومتر  سه  طول 
با  ملی  اعتبار  از محل  و  ریال  ۳۶میلیارد 

اتمام رسیده است.
سطح  در  هندسی  گیری  لکه  افزود:  وی 
شهرستان به مساحت ۱۰ هزار متر مربع 
با اعتبار۱۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات 

ملی امسال اجرا شد.
با  است  امید  کرد:   بیان  زاده  عوض 
اجرا  دست  در  های  طرح  از  بهره برداری 
اهالی  رفاه  برای  بزرگ  گامی  اداره  این 
این روستاها و همچنین کاربران جاده ای 
برداشته  مواصالتی شهرستان  راههای  در 

شود.
در  گچساران  نفری  هزار   ۱۵۶ شهرستان 
قرار  بویراحمد  و  کهگیلویه  غربی  جنوب 

دارد.

با اجرای طرح آبرسانی از سد کوثر در کهگیلویه؛

تنش آبی در کهگیلویه برطرف می شود

2۱2میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های
 جاده ای گچساران هزینه شد

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: هر تعداد نیروی 
استان که هیچگونه  های  تعاونی  در  کار  به  مشغول 
پوشش بیمه ای ندارند توسط این صندوق بیمه می 

شوند و از مزایای آن بهره مند خواهند شد.
عیسی کریمی اظهار داشت: تفاهم نامه ای بین امور 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق  تعاون وزارت 

بیمه روستائیان و عشایر منعقد شده است.
وی افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه که بیش 
از یک ماه از آن می گذرد، این است که امور تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند از ظرفیت 
از  حمایت  برای  عشایر  و  روستائیان  بیمه  صندوق 

تعاونی ها در سطح کشور و به تبع آن در استان ها 
استفاده کند.

روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر 
این  با  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  و 
تعاون  بخش  از  دولت  که  ای  بیمه  حمایت  رویکرد 
ها دارد تحقق می یابد و صندوق بیمه روستائیان و 
عشایر به دنبال آن است که خدمات دولت و نظام به 

این قشر ارائه شود.
زیادی  حد  تا  ای  بیمه  بخش  داشت:  ابراز  کریمی 
این  اساس  بر  و  بود  خواهد  گران  تعاون  کار  کمک 
تفاهم نامه صندوق  بیمه روستائیان و عشایر در کنار 

تعاون گران خواهد بود.
وی عنوان کرد: ۷۰ درصد حق بیمه نیروهای کار در 

تعاونی ها را دولت پرداخت خواهد کرد.
روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر 
نیروها  ادامه داد:این  بویراحمد  و  و عشایر کهگیلویه 

با پرداخت حداکثر ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر یک 
میلیون و ۵۹۶ هزار تومن یعنی ماهانه ۵۰ هزار تومان 
بیمه برخوردار  این  از مزایای  تومان  با ۱۳۳ هزار  یا 
شده  بیمه  افراد  این  کرد:  اضافه  کریمی  شوند.  می 
دفترچه درمان دارند و حتی صندوق درصدد اجرای 
بحث بیمه تکمیلی آن ها است. وی تاکید کرد: بحث 
این  در  که  است  مهمی  اهداف  از  یکی  بازنشستگی 

تفاهم نامه دنبال شده است.
روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر 
ای  گونه  به  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  و 
کار می کنند همچون  ها  تعاونی  در  افرادی که  که 

کارمندان دولت بازنشسته می شوند. 
نامه  تفاهم  این  اهداف  از  دیگر  یکی  افزود:  کریمی 
موضوع مستمری از کارافتادگی است، چنانچه برای 
رخ  ای  یا حادثه  بیماری  تعاونی  در  کار  نیروی  یک 
دهد و منجر به از کارافتادگی وی شد، حقوق بگیر 

می شود.
در  شده  بیمه  برای  اگر  همچنین  کرد:  بیان  وی 
زن  کند چنانچه  فوت  و  رخ دهد  ای  تعاونی حادثه 
بهره  مزایا  و  از حقوق  توانند  فرزندان اش می  باشد 
مند شوند و چنانچه مرد باشد خانم و فرزندانش از 
حقوق و مزایا بهره ببرند حتی اگر یک سال بیشتر 

هم بیمه پرداخت نکرده باشند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و 
عشایر کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: راه اشتغال 
مشکل  خواهیم  می  چنانچه  و  هاست  تعاونی  از 
دستور  در  ها  تعاونی  تقویت  باید  شود  رفع  اشتغال 

کار قرار گیرند.
کریمی ادامه داد: چنانچه جوانانی که در تعاونی ها 
در  اگر  باشند  صندوق  این  شده  بیمه  هستند  عضو 
اداره یا نهادی بیمه شده اصلی شدند می توانند به 

عنوان سابقه کار بیمه خود را انتقال دهند.

صندوق بیمه روستائیان و عشایر 
اعضای تعاونی ها را بیمه می کند
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متولد فروردین :
قرار  باشد وقتی که فرصتهای زیادی پیش روی شما  بهتر   شاید 
دارد بیشتر از مواقعی که این گونه نیست نگران شوید. شاید وقتی 
گونه  این  که  مواقعی  به  نسبت  می رود  پیش  که همه چیز خوب 
نیست، راحت تر بتوان ناامیدی را تحمل کرد. ولی هنوز باال بردن 

توقعات می تواند باعث ناراحتی شود. 
متولد اردیبهشت :

بتوانید  اینکه  از  قبل  شما  اما  می رسد،  خوب  نظر  به  چیز  همه   
نقطه  با  ببینید مجبور هستید  را  اطرافتان هست  در  امکاناتی که 
ضعفهایتان نیز روبرو شوید. این سخن بدین معنی نیست که شما 
یا  و  باشید  داشته  کردن  انتخاب  برای  گزینه  یک  می توانید  فقط 

اینکه باید رفتار بخصوصی داشته باشید. 
متولد خرداد :

برای  نافرمان تر شده اید،  قبل  به  نسبت  که شما  نظر می رسد  به   
اینکه شما نمی توانید به درستی منظور خود را بیان کنید. شما قادر 
ندارند،  ربطی  شما  به  که  کنید  مسائلی صحبت  مورد  در  هستید 
بنابراین ممکن است نتوانید آنها را سانسور کنید. متأسفانه ممکن 
است دیگران منظور شما را به درستی متوجه نشوند، بنابراین باید 

روش خود را تغییر داده و عقیده های متفاوت را بپذیرید.
متولد تیر :

شما  است  گرفته  قرار  شما  نشانه  در  ماه  که  زمانی  در  درست   
با حرکت آن هماهنگ کنید. اکنون زمان  نیز می خواهید خود را 
هر  می باشد.  اهدافتان  از  فهرست  یک  کردن  تهیه  برای  مناسبی 
در  را  برسید  بهش  می خواهید  و  دارد  اهمیت  برایتان  که  چیزی 

ذهنتان مجسم کنید.
متولد مرداد :

اینکه فکر می کنید رفتار دیگران  برای  باشید،   شاید خسته شده 
نباشید.  تواناییهایتان  کردن  اثبات  فکر  به  است.  ضعفشان  نشانه 
درسی که از این موضوع می توانید بگیرید این است که می توانید 
توانایی هایتان را بیشتر کرده و بیشتر هم نتیجه بگیرید، درحالیکه 

انعطاف پذیر بودن کمکتان می کند که روز بهتری داشته باشید.
متولد شهریور :

 شما می دانید که چیزی در حال تغییر کردن است، اما هنوز نمی 
شما  احساسات  میان  این  در  چیست.  چیز  آن  که  بگویید  توانید 
هستید،  حساسی  موقعیت  در  شما  امروز  اند؛  شده  خشن  خیلی 
برای اینکه نمی دانید که چگونه باید احساسات خود را ابراز کنید.

متولد مهر :
اتفاق می افتد  پیرامونتان  در  آنچه که  به  نسبت  مادامی که شما   
که  زمانی  نمی پندارد.  مهم  را  آنها  هم  دل شما  هستید،  بی خیال 
شما تمایل دارید که در حالی روی یک تصویر بزرگ تمرکز کنید 
که بیشتر به جزئیات آن توجه می کنید، مشکالتی به وجود می آیند. 
پیشنهاد می شود زمانی که نکات مبهم در حال حل شدن هستند 

نگرش مثبت خود را حفظ کنید. 
متولد آبان :

 زمانی که همه چیز در زندگی از آن رو به این رو می شود، ممکن 
اما  بشوید.  ظاهر  پیما  ساحل  یک کشتی  نقش  در  شما  که  است 
آنگونه که به نظر می رسد هم اوضاع نگران کننده نیست، برای اینکه 
در پشت این صحنه های پر سر و صدا، پایداری درونی شما می تواند 
به شما قدرت و قوه تشخیصی را که برای کامل کردن هدفهایتان 

به آنها نیاز دارید را به شما بدهد. 
متولد آذر :

 یک روش عملی برای ارتباط برقرار کردن اکنون باعث شده است 
از  زندگی جدای  واقعیت  اما  کنید،  تر حرکت  آرام  که شما کمی 
تفریح کردن و سرگرمی است. شما امروز باید رفتاری جدی داشته 
باشید و بسیار مهم است که با هر کسی که به شما نزدیک می شود 

صادق باشید. 
متولد دی : 

امروز وابستگی هایتان شما را به سمت ارتباط برقرار کردن با فرد 
دیگری می کشاند، اما ممکن است شما مطمئن نباشید که چگونه 
می توانید به این رابطه ادامه دهید. طبیعتاً شما درحالی که به جلو 
می روید مصمم هستید که این رابطه را کامل کنید، اما حاال بیشتر 
دودل شده اید. عجیب اینکه نیازی نیست روشی را برگزینید که با 

آنچه قباًل انجام داده اید متفاوت باشد.
متولد بهمن :

اما  نمایید  آغاز  را  تازه ای  فعالیت های  و  کارها  می خواهید  شما   
برای این کارها جرات و جسارت الزم را ندارید. بهتر است بدانید 
جرات  روزی  شما  مثل  نیز  آنها  شده اند  موفق  که  افرادی  تمام 
در  می دانستند  که  این  با  و  نداشتند  را  کارهای  استارت  و  شروع 
اما این کارها را آغاز  از آینده شان خبری نداشتند،  خال هستند و 
به  فقط مختص  و  دارید  قلب خود  در  را که  کردند. صحبت هایی 
شما می شوند زیرا این مسائل فوق العاده خصوصی هستند را نباید 

با اشخاص دیگر در میان بگذارید زیرا به ضرر شما تمام می شود. 

متولد اسفند :
داشته  توجیه  یک  باید  می دهید  انجام  امروز  که  کاری  هر  برای   
منطقی  خیلی  نتوانید  و  نکرده  یاری  ذهنتان  شاید  ولی  باشید 
برخورد کنید. گرچه انگیزه ی پسندیده ای دارید اما در عمل آن 

را نشان نمی دهید.

۳
فال روز 

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 
شدن  فراهم  از  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
در شرکت  ماهر  وظیفه  کارکنان  اشتغال  شرایط 

امدادخودرو پس از پایان خدمت خبر داد.
شدن  فراهم  به  اشاره  با  کمالی  موسی  سردار 
امدادخودرو  شرکت  در  سربازان  اشتغال  شرایط 
بین  منعقدشده  تفاهم نامه  اساس  بر  کرد:  اظهار 
وظیفه  کارکنان  مهارت آموزی  مرکزی  قرارگاه 
امکان  امدادخودرو،  شرکت  با  مسلح  نیروهای 
در  ترخیص شده  ماهر  سربازان  مستقیم  اشتغال 

شرکت امداد خودرو ایران فراهم شده است.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه بین سردار زاده کمند، 

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و 
کارکنان  مهارت آموزی  مرکزی  قرارگاه  فرمانده 
امیرحسینی،  آقایان  و  مسلح  نیروهای  وظیفه 
امداد  مدیره  هیئت  رئیس  گنجی  و  مدیرعامل 
خودرو ایران به امضا رسیده است. بر اساس این 
تفاهم نامه همه سربازانی که در دوره خدمت در 
خودرو  امداد  نیاز  مورد  خدماتی  و  فنی  حوزه 
دریافت  گواهینامه  و  کرده  کسب  مهارت  ایران 
امدادگر خودرو  عنوان  به  می توانند  باشند،  کرده 
در شهرها و جاده های بین شهری مشغول به کار 

شوند.
فرامین  اجرای  راستای  در  کرد:  تصریح  کمالی 
مقام معظم رهبری درباره مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه و برای تسهیلگری و ایجاد کسب وکار برای 
ساله  هر  امدادخودرو،  زمینه  در  وظیفه  کارکنان 
خدمت  دوره  اواخر  در  ماهر  سربازان  از  تعدادی 

امداد  شرکت  به  پیمانکاری  جذب  برای  خود 
شرکت  این  و  شد  خواهند  معرفی  ایران  خودرو 

افراد واجد شرایط را جذب خواهد کرد.
و  توانمندسازی  به  توجه  لزوم  بیان  با  وی 
مهارت آموزی نیروهای مسلح گفت: در این نشست 
که  کرد  اعالم  قرارگاه  فرمانده  زاده کمند  سردار 
و  توانمندسازی  اجرای  به  مکلف  مسلح  نیروهای 
مهارت آموزی بر اساس نیاز شغلی بازار به کارکنان 
وظیفه هستند و سربازان عالوه بر نقش آفرینی در 
دفاع از امنیت کشور باید در نیروهای مسلح، کار 

یاد بگیرند.
اعطای گواهینامه مهارت به ۷۰۰ هزار سرباز

کمالی افزود: در این راستا تا کنون بالغ بر هفتصد 
توجه  با  و  کرده اند  دریافت  گواهینامه  نفر  هزار 
کارکنان  مهارت آموزی  قرارگاه مرکزی  به وظیفه 
تسهیلگری  به  نسبت  مسلح  نیروهای  وظیفه 

اشتغال جوانان سرباز، این تفاهم نامه منعقد شده 
است.

نیز  خودرو  امداد  مدیرعامل  گفت:  ادامه  در  وی 
نقش  ترخیص شده  ماهر  اعالم کرده که سربازان 
خودرو  امداد  ناوگان  توسعه  و  تأمین  در  مهمی 
در سراسر کشور خواهند داشت و در سال جاری 
از کارکنان وظیفه ماهر ترخیص شده  نفر   ۱۰۰۰
در این شرکت جذب خواهند شد.  همچنین به 
این افراد یک خودرو امدادی با اقساط سه ساله و 
و  می شود  داده  تحویل  قرض الحسنه  بازپرداخت 
به این شکل، هیچ وقفه ای بین خدمت سربازی و 
اشتغال این افراد به وجود نخواهد آمد. همچنین 
بر اساس این تفاهم نامه شرکت به صورت قسطی 
و با شرایط ویژه به کارکنان وظیفه، کارکنان پایور 
و خانواده های آنان کارت های اشتراک امدادخودرو 

و خدمات امدادی ارائه می کند.
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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

گزارش

گزارش »جوان« از صعود 25 هزار نفري به قله بازي دراز
بازي دراز قدمگاه عاشقان و عارفان

هم��ه آمده ان��د. از م��ردم ع��ادي گرفته تا 
بس��یجیان جوان و همین طور رزمندگاني 
که یادگاران عملیات بازي دراز هستند. قرار 
است تا لحظاتي دیگر صعود 25 هزار نفري 
عاشقان و بسیجیان به بلندي هاي نام آشناي 
بازي دراز ص��ورت گیرد و یادکردي باش��د 
از بلند همت��ي و مجاه��دت رزمندگاني که 
36سال پیش با پاي پیاده و زیر آتش دشمن 

خود را به این قله ها رسانده بودند. 
مردم از کوچک و بزرگ و پیر و جوان، مسیر 
ناهموار ارتفاعات را طي مي کنند و دست 
اندرکاران این حرکت بزرگ 25 هزار نفري 
نیز تمهیدات الزم را اندیشیده اند. 17تیم 
امدادي و خدمات رس��ان ش��امل 12تیم 
س��یار و پنج تیم ثابت، کار خدمات رساني 
به حاضرین در مراس��م صعود سراس��ري 
بازي دراز را برعهده دارند. تیم هاي پزشکي، 
امدادي و خدماتي در حین مس��یر صعود 
خدمات الزم را به شرکت کنندگان در این 

مراسم ارائه مي دهند.  ایستگاه هاي صلواتي 
که هرازگاهي در گوشه و کنار مسیر دیده 
مي ش��ود، ی��ادآور هم��ان ایس��تگاه هاي 
صلواتي است که در دوران جنگ تحمیلي 
به همت خود مردم برپا مي شدند. اما آیا در 
بحبوحه عملیات بازي دراز نیز رزمندگان 
مي توانستند از شربت هاي خنکي که اکنون 
توزیع مي ش��ود بهره ببرند. یا ش��اید آنها 
ش��ربتي را مي نوش��یدند که به آن شربت 

شهادت مي گفتند. 
یکي از دس��ت اندرکاران که از بسیج سپاه 
س��رپل ذهاب اس��ت مي گوید که همزمان 
با س��الروز گرامیداشت حماس��ه بازي دراز، 
اردوهاي راهیان نور نیز آغاز مي شود و صعود 
به ای��ن ارتفاعات افتتاحیه طرح کش��وري 
راهیان ن��ور نیز خواه��د ب��ود. او مي گوید: 
صعود سراسري به ارتفاعات بازي دراز طي 
سال گذش��ته با حضور حدود 20 هزار نفر 
از عاشقان والیت برگزار شد که امسال این 
جمعیت با افزایش حدود 5 ه��زار نفري به 

بیش از 25 هزار نفر رسیده است. 
وقتي جمعیت به بلندي ها صعود مي کنند 
و به یادمان ش��هداي بازي دراز مي رس��ند، 
باخبر مي ش��ویم سرلش��کر رحیم صفوي 
دستیار و مشاور عالي فرمانده کل قوا و سردار 

غالمحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین نیز از مهمانان ویژه این مراسم 
هستند که هر کدام در بخش��ي از برنامه به 

ایراد سخنراني مي پردازند. 
سردار رحیم صفوي با اشاره به برنامه بزرگ 
صعود جمع زیادي از م��ردم به بلندي هاي 
بازي دراز مي گوید: پی��ام حضور حدود 30 
هزار نفري در بازي  دراز به دشمنان کشور، 
پیام ایستادگي و اقتداري است که به زودي 
امنیت و آرامش ناشي از آن به عراق و سوریه 

نیز خواهد رسید. 
وي همچنین در بخش دیگري از س��خنان 
خ��ود با اش��اره ب��ه رش��ادت هاي برخي از 
فرماندهان و ش��هداي عملیات ب��ازي  دراز 
ادامه مي دهد: رشادت عزیزاني چون شهید 
غالمعلي پیچک، شهید موحد دانش، شهید 
شیرودي، ش��هید ادبیان و غیره باعث شد 
تا این منطقه ب��ه تصرف نیروهاي اس��الم 
در بیای��د و صدامیان مجبور باش��ند هفت 

شبانه روز پاتک کنند و با خساراتي همچون 
458 اسیر، 1500 کشته و به غنیمت دادن 
نفربرها و انهدام بالگرد هایشان نهایتاً به عقب 

رانده شوند. 
سردارغالمحسین غیب پرور، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین کشور هم در این مراسم 
ضمن گرامیداش��ت یاد و خاط��ره عملیات 
غرور آفرین بازي دراز و ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه مي گوید: خط ش��هادت و دفاع از 
انقالب اس��المي، از روز اول تا به امروز و به 
فضل خداون��د متعال براي آین��ده تداوم و 
استمرار دارد. به همین خاطر است که رهبر 
فرزانه ما- نه یکبار و دوبار- مکرر فرموده اند 

که من آینده را روشن مي بینم. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین مي افزاید: 
نگاه عمیق آقا در بیان این س��خنان توجه 
به مردماني است که مردانه پاي انقالبشان 

ایستاده اند. 
وي در بخ��ش دیگري از س��خنانش تأکید 
مي کند: عمل دشمن امروز پیچیده تر شده 
اس��ت، اما مردم محکم ترن��د و جوان ها نیز 
بصیرتر هستند و خیلي خوب سره را از ناسره 
تشخیص مي دهند. و امام امت ما حفظه اهلل 
این مردم را خوب مي شناسد و این امام و این 

رهبري این مردم و ملت را مي خواهد. 

  غالمحسين بهبودي
عمليات بازي دراز در ارديبهش�ت م�اه 1360 يك�ي از اولين پيروزي ه�اي رزمندگان 
کشورمان بر دش�من بعثي بود که با پايمردي بزرگاني چون شهيدان غالمعلي پيچک، 
محسن وزوايي، علي اکبر ش�يرودي و. . . به وقوع پيوس�ت. اين عمليات در زماني رخ 
داد که جبهه کشورمان به جهت غافلگيري پيش آمده در اوايل جنگ، در ضعف به سر 
مي برد. بنابراين بازي دراز در تاريخچه دفاع مقدس با نصرت و پيروزي که به دست آورد 
ماندگار شد. به همين مناسبت سپاه نبي اکرم)ص( استان کرمانشاه براي بزرگداشت اين 
عمليات عاشورايي، برنامه جالب و ابتكاري صعود 25 هزار نفري به ارتفاعات بازي دراز 
را به اجرا درآورد که گ�زارش »جوان« را از اي�ن برنامه بزرگ مردمي پي�ش رو داريد. 

مسلماً زندگي با يک نظامي سختي هاي 
خودش را دارد، وقتي با شهيد نعيمايي 
وصلت مي کرديد، آمادگي زندگي با يک 

نظامي را داشتيد؟
پدرم در دوران جنگ تحمیلي در جبهه حضور 
داش��ت. در خانواده و اقوام جانباز و چند پاسدار 
داشتیم. بنابراین با فضاي زندگي با یک نظامي 
تا حدودي آشنایي داش��تم. از طرفي موقعي با 
ش��هید ازدواج کردم که مدت ها از اتمام جنگ 
تحمیلي مي گذش��ت. مهدي متولد 1363 بود 
و پس از گذران��دن مقاطع تحصیلي و قبولي در 
کنکور وارد دانشگاه افسري شد. پاسداري شغل 
مقدسي است. کسي که وارد این شغل مي شود 
باید با تمام وجود به آن عالقه داشته باشد تا بتواند 
سختي ها و مشکالتش را به خوبي تحمل کند. 
عاشق که باش��ي همه داش��ته هاي معشوق در 
نظرت زیبا است. آقا مهدي همیشه مي گفت من 
کارم را خیلي دوست دارم، مهدي عاشق کارش 
بود و همه سختي و دشواري هاي کارش را با جان 
و دل مي پذیرفت. من مي دانستم که با یک نظامي 
زندگي کردن صبوري خاصي مي خواهد اما چون 
عاشقش بودم به خواسته او احترام مي گذاشتم و 
همراهي اش مي کردم. به گفته آقا مهدي ش��ما 
انتخاب شدي که همسر پاسدار باشید. نگراني ها 
و استرسم بسیار زیاد بود، اما مي دانستم که این 

سختي ها اجر خودش را دارد. 
چطور با هم آشنا شديد؟

قبل از ازدواج خانواده هایمان با هم آشنا بودند. 
ولي رفت و آمدي نداشتیم. برادرم قصد ازدواج 
داشت و ما مي دانستیم که خانواده نعیمایي دختر 
خانمي دارند از این رو براي آشنایي بیشتر برادرم 
با خواهر شهید به خانه آنها رفتیم و بعد ماجراي 
خواستگاري برادرم از خواهر ش��هید و متعاقباً 
عقدشان پیش آمد. بعد از ش��ش ماه آقا مهدي 
و خانواده به خواستگاري من آمدند. به خواست 
خدا ما با هم عقد کردیم. بعدها آقا مهدي برایم 
تعریف کرد پیشتر من از شما خوشم آمده بود و 
مي خواستیم به منزل شما بیایم که شما زودتر 
آمدید و خواه��رم را براي برادرت��ان گرفتید. به 
همین خاطر من کمي صبر کردم و بعد از ش��ما 
خواس��تگاري کردم. مهدي من بسیار متواضع، 
صبور، توانا، خوش قلب و مهربون و بسیار باهوش 
بود. من و آقا مهدي هر دو در خانواده اي ساده و 
به دور از تجمالت و مادي گرایي، معتقد، مذهبي، 

مقید به امور مذهبي و والیي بار آمده بودیم. 
چه مدت شريک زندگي شهيد نعيمايي 

بوديد؟
 ما در تاریخ 8 خرداد 1388 به عقد هم درآمدیم. 
22 مهرماه 89 هم وارد زندگي مشترک شدیم. 
ما هفت س��ال و 8 ماه و 21 روز ب��ا هم زندگي 
کردیم. آقا مهدي مي گفت اگ��ر بودن هاي من 
را جمع بندي کنید فکر کنم بیشتر از سه سال 
پیش��تان نبودم. الحمدهلل زندگ��ي کوتاه ولي 

پرباري داشتیم. زندگي ما بر مبناي ساده زیستي 
و صداقت و عش��ق بنا ش��ده بود. به هم سخت 
نمي گرفتیم و همیش��ه با محبت با هم صحبت 
مي کردیم. ایثار و از خودگذش��تگي زیادي در 
زندگي مان به خرج مي دادیم. هیچ چیز موجب 
نمي شد من و آقا مهدي از هم ناراحت بشویم و 
اگر ناراحتي کوچکي پیش مي آمد، سریع یک 
زمان گفت و گو معین مي کردیم.  این عش��ق و 
صمیمیت بود که روز به روز در زندگي مان بیشتر 
مي ش��د. حاصل ازدواج ما دو دخت��ر به نام هاي 
ریحانه خانم 5 ساله و مهرانه خانم 3 ساله است. 

ان شاءاهلل ادامه دهنده راه پدر باشند. 
موقعي که ايش�ان عزم رفت�ن به دفاع 
از ح�رم  را ک�رد، ه�ر دو فرزندت�ان را 

داشتيد؟
ریحانه را باردار بودم ک��ه از محل کار آقا مهدي 
به موبایلش زنگ زدند. گوشي را برداشت و رفت 
داخل اتاق صحبت کرد. وقتي آمد بیرون کنجکاو 
شده بودم. پرسیدم چیزي شده؟ کجا مي خواهي 
بروي؟ اول انکار کرد بع��د از اصرار من، با خنده 
گفت جایي نمي روم. یک س��ر مي روم سوریه و 
برمي گردم. به خواس��ت خدا آن مرتبه یک نفر 
دیگر جاي ایشان رفت و رفتن آقا مهدي کنسل 
شد. قسمت شد براي تولد ریحانه کنارمان بماند. 
من سپردمش به خدا و از ریحانه خواستم که بابا 
را دعا کند و از حضرت زینب)س( خواستم که به 
من توان تحمل بدهد. ولي ته دلم مي خواس��ت 
که براي تولد ریحانه پیش��مان باشد و بعد برود. 
لطف خدا شامل حالمان ش��د. آقا مهدي زمان 
تولد دختر دومم��ان بود و 23 روز بع��د از تولد 

مهرانه اعزام شد. 
اين بار براي رفتنش رضايت داشتيد؟

من سعي کردم هیچ وقت گالیه اي نداشته باشم. 
براي آقا مهدي س��ؤال بود که چ��را من حرفي 
نمي زنم و اعتراضي نمي کن��م. در جواب گفتم 
نمي خواهم شرمنده حضرت زینب)س( بشوم. 
نمي خواهم روبه روي شما بایستم و مانع رفتنت 
بشوم. مي خواهم پشتت باشم و حمایتت کنم و 
اجر ببرم. مهدي با توجه به شغلش مأموریت هاي 
برون مرزي هم داشت ولي مي توانست کمتر برود 
و بیشتر کنارمان باشد، اما خودش را وقف نظام 

کرده بود و از خدمت دست بر نمي داشت. 
چند مرتبه اعزام شدند؟

از اوایل جنگ سوریه در منطقه حضور داشتند و 
تاریخ هاي اعزام هایشان خیلي زیاد است. اواخر هم 
که من و ریحانه و مهرانه به سوریه رفتیم تا کنار آقا 
مهدي باشیم و از دوري ها کم کنیم. مواقعي که 
ما ایران بودیم، مهدي هر شب تماس مي گرفت. 
خیلي کم پیش مي آمد که تماس نگیرد. به علت 
مشغله کاري که داشت گاهي اوقات ساعت 4 یا 
5 صبح تماس مي گرفت و عذرخواهي مي کرد 
که دیر زنگ زده. مي گفت »همین االن رسیدم تا 
االن کار داشتم. خیلي خسته بودم ولي االن که 

صدایت را شنیدم سرحال شدم.« البته زماني که 
ما سوریه بودیم اکثر شب ها به منزل مي آمد ولي 
دیر وقت، کمتر اتفاق مي افتاد که طي روز تماس 
بگیرد. زماني که از مأموریت مي آمد مدت کمي 
پیش ما ب��ود. 50 روز مأموریت و دو هفته خانه. 
سعي مي کردیم در این مدت کوتاه به همه مان 
خوش بگذرد. من از اتفاقات و اوضاع اینجا برایش 
مي گفتم و توقع داشتم ایشان هم از اوضاع آنجا 
برایم بگوید. مي گفت همه چیز خوبه خوب است 

و با دعاي شما بهتر هم مي شود. 
شده بود شما را آماده شهادتش کند؟ 

اوای��ل از نحوه کار در س��وریه و ش��هادت هیچ 
صحبتي نمي کرد. نمي خواست نگران شوم ولي 
رفته رفته شروع شد؛ از منطقه، از شهادت رفقا، 
از اجر شهید و اجر همسر شهید و خانواده شهید 
ب��ودن و. . . برایم مي گفت. مهدي مي خواس��ت 
آماده ام کند. مي گفت خانم من انتخاب شده اي 
که همسر پاسدار باشي، همسر جانباز که شده اي 

و احتماالً همسر شهید هم بشوي. 
آخرين اعزام شان کي بود؟

در واق��ع آخری��ن وداع ما صبح روز ش��نبه 23 
بهمن ماه س��ال 1395 بود. همان روز عصرش، 
ایشان به شهادت رس��ید. خدا را شکر مي کنم 
که تا آخر عمر دنیای��ي آقا مهدي، کنارش بودم 
و از این بابت خوش��حالم. همیشه آقامهدي دیر 
به خان��ه مي آمد. روز قبل از ش��هادتش، جمعه 

شب بود که س��اعت 10 به خانه آمد. خستگي 
از چهره اش مي بارید. به بچه ها گفت خسته ام و 
نمي توانم با شما بازي کنم. بچه ها هم پذیرفتند. 
بعد از چند دقیقه به آش��پزخانه رفت��م. از آنجا 
بچه ها را نمي دیدم، ولي صداي بلند خنده شان 
را مي شنیدم. خودم را رس��اندم پیششان دیدم 
بابایشان با تمام خس��تگي اي که داشت، دلش 
طاقت نیاورده و همبازي شان شده است. یعني 
آخرین بازي بچه ها با بابا مهدي شان بود. فردایش 

رفت و به شهادت رسید. 
از لحظه عروجشان چه شنيده ايد؟

مهدي روز شنبه 23 بهمن ماه 1395 مصادف 
با شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( به شهادت 
رسید. ایش��ان به همراه دو نفر از همکارانشان با 
ماشین به س��مت منطقه رفته بودند. آقامهدي 
جلو، یک نفر پشت فرمان و دیگري عقب نشسته 
بود که انفجار از سمت آقا مهدي اتفاق مي افتد. 
ایشان شهید مي ش��ود و دو نفر دیگر به شدت 
مجروح مي ش��وند. موج انفجار آن قدر شدید و 
سنگین بود که ماش��ین را پرتاب مي کند. دفعه 
قبل دقیقاً  دو سال پیش هم نظیر همین اتفاق 
مي افتد که باعث مجروحیت آقا مهدي شده بود. 
خبر ش�هادت ايش�ان را چطور متوجه 

شديد؟
خبر شهادت را کسي نداد قلبم به من گفت و با 
اتفاق هایي ک��ه آن روز دور و برم افتاد، از تماس 
همکار ایش��ان که گفت امشب آقا مهدي منزل 
نمي آیند متوجه شدم و گفتم چرا با خودم تماس 
نگرفت. گفت با من هم تماس نگرفت از طریق 
بیسیم خبر داد و حرف هاي ریحانه و مهرانه که 
مي گفتند: مامان چرا نگراني؟ ما دیگه بابا نداریم!؟ 
بارها شهادتش بر من گواه شده بود، چند بار هم 
خواب شهادت همسرم را دیده بودم. مي دانستم 
خدا مي خواهد من را نسبت به این موضوع مطلع 
و آگاه کند. مراسم خیلي باشکوهي برگزار شد و 
الحمدهلل در شأن ایشان بود، درحقیقت شهید 
فقط براي ما نیست متعلق به این کشور به اسالم 

و این مرز و بوم است. 
ايش�ان س�فارش ي�ا وصي�ت خاصي 
نداش�تند؟ چه برنامه اي ب�راي بچه ها 

داريد؟ 
از آقا مهدي فعالً وصیتنامه اي به دست ما نرسیده 
است. اما طبق وصیت شفاهي اش از من خواست 
که در امامزاده محمد کرج بین ش��هداي دفاع 
مقدس دفن بشوند. من گفتم: چرا شهداي دفاع 
مقدس؟ گفت: همه شهداي مدافع از دوستانم 
هستند همیشه با آنها بوده ام این بار مي خواهم در 

کنار شهیدان جنگ تحمیلي دفن بشوم. 
 ب��راي دختره��ا و یادگاره��اي مه��دي از خدا 
مي خواهم که کمکم کنند مثل همیش��ه. از آقا 
مهدي هم مي خواهم کمکم کند تا بتوانم بچه ها 
را آن طوري که دوست دارد و در شأن پدرشان 
اس��ت تربیت کنم. وقتي مي روم مزار مي گویم 
من تنهایي نمي توانم بزرگشان کنم کنارم باش 
مثل قبل دوتایي با ه��م دخترهایمان را بزرگ 
کنیم. مهدي ه��م درکنار من بودن��ش را ثابت 

کرده است. 
قطعاً شما هم حرف و کنايه هاي ديگران 
را درب�اره مدافعان ح�رم و حقوق هاي 

نجومي شان شنيده ايد؟
امان از حرف های��ي که در حیات و مماتش��ان 
ش��نیده ایم. ش��هدا تا زماني که زنده بودند و در 
حال دفاع از حرم، حرف هاي بسیار آزار دهنده 
پشتشان بود. من همیش��ه از همسرم و هدفش 
دفاع مي کردم و هرگز ساکت نمي ماندم و حاال که 
شهید شده اند باز هم دست برنمي دارند. حرف ها 
و توهین ها را به خانواده هاي شهدا به حد اعالي 
خود رسانده اند. درک و فهم بسیار بسیار پاییني 
دارند که نمي دانند این آسایش و امنیت را مدیون 
چه کساني هستند؟ روز عرفه در حرم حضرت 
رقیه)س( نشسته بودیم که مداح حین مداحي 
گفت خیلي ها پشت سر مدافعان حرم حرف هایي 
مي زنند که اینها براي پول مي روند و. . . فقط باید 
گفت لعنت به آنها. به نظ��ر من همین براي این 
دنیا و آن دنیایشان کافي اس��ت. من اگر بار ها و 
بارها مهدي زنده شود و بخواهد دوباره راهي شود 
رضایت مي دهم چراکه با خدا معامله کردم. یک 
بار خانمي پرسید: راضي بودي همسرت برود؟ 
گفتم: نه تنها راضي بودم برود بلکه خودم هم با 

ایشان همراه شدم. 

گفت و گوي »جوان« با زهرا رداني، همسر شهيد مدافع حرم مهدي نعيمايي

انتخاب شدم تا همسر يك پاسدار شهيد باشم
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88498481ارتباط با ما

   صغري خيل فرهنگ
چه نوعروس�اني که بيوه گش�تند. چه کودکان معصومي که يتيم ش�دند. چه چش�ماني که 
منتظر برادر نشس�تند. چه پدر و مادراني که براي به س�المت بازگش�تن فرزند خود، نذرها 
کردند. اينها همه براي اين اس�ت که ايران نشود س�وريه و عراق، ناموس�مان به تاراج نرود، 
دينمان ب�ه غارت نرود. کش�ورمان نش�ود جوالنگاه تروريس�ت هاي خارجي و داعش�ي ها، 
خاکمان نش�ود پايگاه جنايتكاران غربي. . . آري کس�اني هس�تند که در اوج عش�ق، از پدر 
و مادر و زن و فرزند خود بريدند، تا ما در امنيت کامل به س�ر بريم. در اين مس�ير همس�ران 
رزمندگان نيز دوش�ادوش آنها حرکت کردند و به زعم خود س�ختي هاي بس�ياري را پشت 
سر گذاشتند. بانواني چون زهرا رداني، همسر ش�هيد مهدي نعيمايي که طي سال ها حضور 
همس�رش در جبهه مقاومت اس�المي، او را همراهي کرد و حت�ي در مقطعي نيز به س�وريه 
جنگزده هجرت ک�رد. گفت و گوي ما با اين همس�ر ش�هيد مداف�ع حرم را پي�ش رو داريد. 
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حل جدول 3164

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت خبر داد؛

کشف قاچاق بیست میلیاردی
 قبل از رسیدن به مقصد 

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به کشف محموله 
۲۰ میلیاردی قاچاق در شمال تهران اظهارکرد: ماموران 
عملیات کالنتری امام زاده داود حین گشت زنی در جاده 
منتهی به امام زاده داود به یک دستگاه خودروی خاور 
بود  پژو  خودروی  یک  داخل  به  بار  تخلیه  حال  در  که 
مشکوک شدند. ماموران برای بررسی بیشتر به خودروها 
با  متهمان  تا  شد  سبب  موضوع  این  و  کردند  مراجعه 
مشاهده خودرو پلیس سریعا با استفاده از خودرو خود و 

رها کردن مقداری از لوازم سرقتی متواری شوند.
مشخصات  ادامه  در  افزود:   موقوفه ای  جلیل  سرهنگ 
خودروها به ماموران پلیس اعالم شد و در راستای اجرای 
طرح مهار، متهمان پس از تعقیب و گریز چند دقیقه ای 
داخل خودروها ۲۸ دستگاه  بررسی  در  دستگیر شدند. 
تلفن همراه اپل و ۱۰۰ دستگاه هندزفری با برند اپل و 

دوهزار و ۲۰ ثوب لباس زنانه قاچاق کشف شد.
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به اعتراف 
در  سن،  سال   ۵۲ و   4۰ با  متهمان  گفت:  متهمان 
قاچاق  کاالی  حمل  و  خود  جرم  به  ابتدایی  تحقیقات 
در  و  کردند  اعتراف  کشور  غربی  شهرهای  از  یکی  از 
قاچاق  کاالهای  تحویل  برای  خود  قصد  به  اظهاراتشان 
برآورد  بر اساس  اشاره کردند. همچنین  تهران  در شهر 
ریال  میلیارد   ۲۰ به  مکشوفه  اموال  ارزش  کارشناسان، 

رسیده است.
دستگاه  یک  کشف  به  اشاره  با  موقوفه ای  ادامه  در 
دریافت  درپی  اظهارکرد:  میلیاردی  موتورسیکلت 
اطالعاتی درباره تردد یک دستگاه موتورسیکلت ۱۳۰۰ 
صوتی  آلودگی  ایجاد  و  مرزداران  محله  در  سی سی 
عملیات  تیم  ماموران  محل،  مردم  برای  مزاحمت   و 
کالنتری این محل رسیدگی به پرونده را در دستورکار 

خود قرار دادند.
پی جویی های  و  تحقیقات  در  ماموران  داد:  ادامه  وی 
متهم  مخفیگاه  و  هویت  شناسایی  به  موفق  انتظامی 
شدند. در ادامه ماموران با دریافت مجوز قضایی متهم را 
در محل اختفایش طی یک عملیات ضربتی  دستگیر و 
موتورسیکلت ۱۳۰۰ سی سی قاچاق و که فاقد هرگونه 
مجوز قانونی بود را توقیف کردند. ارزش این موتورسیکلت  
شش  کارشناسان  برآورد  اساس  بر  کشف شده  قاچاق 
به  اشاره  با  ادامه  در  موقوفه ای  است.  ریال  میلیارد 
مخدر  مواد  عطاری  یک  پرونده  به  پلیس  رسیدگی 
می فروخت گفت: در پی دریافت اطالعاتی درباره فروش 
تریاک و قرص های مخدر در یک واحد صنفی عطاری در 
محله تهرانسر رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم بر 
عهده تیمی از ماموران کالنتری پایانه غرب قرار گرفت 
به شناسایی  اشاره  با  آغاز شد. وی  ابتدایی  و تحقیقات 
هویت متصدی عطاری ادامه داد: ماموران در تحقیقات و 
پی جویی های انتظامی هویت متصدی عطاری مورد نظر 
را شناسایی کردند. پس از هماهنگی های قضایی، متهم 
پلیس  ماموران  و   شد  دستگیر  خود  اختفای  محل  در 
بررسی ابتدایی خود موفق به کشف دو کیلو و ۶۰ گرم  
تریاک و ۷۸۰ عدد قرص مخدر و ترازوی وزن مواد مخدر 
شدند. رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: متهم 
۳۵ ساله در تحقیقات ابتدایی به جرم خود و توزیع مواد 
تشکیل  از  پس  و  کرد  اعتراف  عطاری  قالب  در  مخدر 

پرونده در اختیار دادسرا قرار گرفت.

خبر

جدول 3165

پدیده ای  کودکی  در  “اضطراب”   
و  بی توجهی  صورت  در  و  نیست  گذرا 
بسیار  عواقب  درمان،  برای  اقدام نکردن 
بزرگ سالی  در  جبران ناپذیری  و  جدی 
مداخالت  و  بموقع  تشخیص  با  دارد؛ 
بهنگام می توان از طریق والدین و مربیان 
را  آن  چگونه  که  داد  یاد  کودکان  به 

کنترل کنند.
ناخوشایند  احساس  یک  “اضطراب”   
منشأ  با  هراس  و  دلواپسی  از  مبهم  و 
ناشناخته است که به فرد دست می دهد 
و  درماندگی  اطمینان،  عدم  باعث  و 

برانگیختگی فیزیولوژی می شود.
والدین،  بیشتر  که  است  حالی  در  این 
دنیای کودکان شان را پر از شور و نشاط 
و بدون نگرانی می دانند و چون خودشان 
نگهداری می کنند  و  مراقبت  فرزندان  از 
هستند،  آن ها  نیاز  تأمین  درصدد  و 
توجهی به عوامل استرس زا ندارند و آن 

را زودگذر می پندارند!
پدیده ای  کودکی،  دوران   در  اضطراب 
و  بی توجهی  صورت  در  و  نیست  گذرا 
اقدام نکردن برای درمان، عواقبی بسیار 
بزرگ سالی  در   جبران ناپذیر  و  جدی 
مداخالت  و  بموقع  تشخیص  با  دارد؛ 
بهنگام می توان از طریق والدین و مربیان 
اضطراب  چگونه  که  داد  یاد  کودکان  به 
زندگی  یک  و  کنند  کنترل  را  خود 

طبیعی و آرام داشته باشند.
ویروس  شیوع  به دلیل  هم  روزها  این 
کرونا و افزایش اضطراب در کودکان، این 
اهمیت  موضوع  این  به  توجه  و  آموزه ها 

بیشتری پیدا می کند.
خشم  انسان  در  احساس  بنیادی ترین 
است؛ زمانی که خشم در انسانها به حالت 
ترس،  به  تبدیل  نشود  داده  بروز  عادی 
پرخاشگری  و  نفرت  گناه،  غم،  شرم، 

می شود،
منجر  شود  تبدیل  شرم  و  ترس  به  اگر 
تبدیل  گناه  و  غم  به  اگر  اضطراب،  به 
شود منجر به افسردگی و اگر به نفرت و 
پرخاشگری  تبدیل شود منجر به اختالل 

شخصیت ضداجتماعی می شود.
به صورت  بزرگسالی  در  اضطراب  نمود 
در  است  وارفتگی  و  بی حالی  کرختی، 
کودکی  در  اضطراب  نمود  که  حالی 
به صورت دل درد، کمردرد، پادرد، سردرد 
تظاهرات  آنها  به  که  می شود  ظاهر  و... 

جسمانی می گویند.
این عالئم می تواند به صورت شاخص های 
باال و فشار  فیزیولِوژی مثل ضربان قلب 
خون باال خود را نشان دهد و در مواردی 
و  می شود  ظاهر  هیستری  به صورت  هم 
بی حس  را  بدن  از  بخشی  است  ممکن 
کند، این عالئم در برخی افراد به صورت 
)روان تنی(  سایکوسوماتیک  حالت های 

است.
    دل درد و کمردرد در کودکان 
می تواند ریشه در اضطراب آنها 

داشته باشد
و  پیش دبستانی  سنین  در  اضطراب 
دبستان زیاد دیده می شود؛ به این دلیل 
سنین  این  در  کودک  عملکرد های  که  
سنجیده می شوند و این اضطراب کودک 

را باال می برد زیرا سطح انتظار از کودک 
زیاد می شود.

کودکان  اضطراب  از  صحبت  که  زمانی 
مدرسه  به  به تازگی  که  آن هایی  است، 
بیان  به  قادر  چندان  شده اند،  وارد 
نیستند  کامل  به صورت  احساساتشان 
اما کودکان بزرگ تر می توانند بیان کنند 
ناراحت  را  آن ها  چه چیزهایی  دقیقاً  که 
می کند و چرا، به همین دالیل دل درد و 
کمردرد و از این قبیل مشکالت در این 
و  می شود  دیده  زیاد  کودکان  در  سنین 
پشت اکثر این مشکالت، اضطراب نهفته 

است و مشکل از بعد جسمانی نیست.

    اضطراب یک واکنش انطباقی
 برای سازگاری با محیط است

است  واکنشی  رایج ترین  اضطراب 
نشان  روانی  فشار  به  نسبت  افراد  که 
انطباقی  واکنش  می دهند؛ اضطراب یک 
برای سازگاری با محیط است و معموالً به 
دو حالت دیده می شود؛ صفت و حالت، 
فرد  زندگی  روند  از  بخشی  یعنی  صفت 

می شود و همیشه با فرد همراه است.
در  نشود  درمان  اضطراب  این  اگر 
اضطراب  اختالل  به  تبدیل  بزرگسالی 
فراگیر می شود که معموالً فرد نمی تواند 
درست فکر کند، هر لحظه منتظر اتفاقی 
مزمن  نگرانی  احساس  فرد  و  است  بد 
اضطراب،  این  اصلی  هسته  می کند. 
نگرانی است و در میانسالی اوج می گیرد. 
اگر اضطراب به صورت حالت باشد معموالً 
موقعیتی است و با توجه به موقعیت، فرد 

یعنی  نشان می دهد  از خود  را  اضطراب 
فرد  شخصیتی  خصوصیات  از  جزیی 
می شود، مثاًل ممکن است نتواند در جمع 
صحبت کند )اضطراب اجتماعی(، ممکن 
است از سوسک یا مارمولک بترسد )فوبی 

خاص(.

    راهکار برخورد با اضطراب کودکان
اضطراب بیشتر در محیط شکل می گیرد 
محیط  در  هم  ترسها  بیشتر  همچنین 
شکل می گیرند. استرس پاسخ به محیط 
در  بتوانیم  ما  اگر  خاطر  همین  به  است 
کودکانمان ارتباط، استقالل و شایستگی 
ایجاد کنیم بسیاری از این مشکالت که 

می بینیم از بین خواهد رفت.
الگوسازی  دوران کودکی  در  والدین  اگر 
سعی  اینکه  مثاًل  کنند  ایجاد  خوبی 
اینکه  یا  نترسد  چیزی  از  کودک  کنند 
کم  سنین  همان  از  کودک  کنند  سعی 
کودکان  به  کند،  صحبت  جمع  جلوی 
حس  کودک  دهند،  جرئت ورزی  حس 
نفس  عزت  و  بودن  ارزشمند  توانمندی 
مشکالت  این  از  بسیاری  باشد،  داشته 
گفته شده را در بزرگسالی تجربه نخواهد 
در  شخصیت  اصلی  پایه  که  چرا  کرد 
حدود ۶سالگی ریخته می شود و گاهی تا 

نوجوانی ادامه پیدا خواهد کرد.
کودکان  اضطراب  کردن  کم  برای 
محیط  یک  والدین  می شود  پیشنهاد 
از  به دور  و  مثبت  انرژی  از  سرشار 
اضطراب ایجاد کنند، خانه برای کودکان 

حکم یک پناهگاه را دارد.
اگر والدین خود گرفتار نگرانی و اضطراب 
هستند در درجه اول نگرانی و اضطراب 
می خواهید  اگر  کنند؛  مدیریت  را  خود 
به دور  و  باروحیه  و  شاد  جسور،  کودکی 
اول  درجه  در  کنید،  تربیت  اضطراب  از 
مدیریت  را  اضطراب خود  و  نگرانی  باید 
و سپس کودک را تشویق به رویارویی با 
عوامل ترس واضطراب کنید و از حمایت 

بی جای کودک بپرهیزید.
هنگام بروز نگرانی و اضطراب در فرزندتان 
سعی نکنید ذهن او را از آنچه باعث این 
تشویش است منحرف کنید بلکه تالش 
کنید بدون ایجاد هرگونهفشار یا تهدید، 
درباره آنچه او را نگران کرده است، با او 
صحبت کنید، با ارائه راهکارهای منطقی 
او را به جای عقب نشینی، تشویق به مبارزه 
وچالش با آن کنید و پس از آن برای او 
قدرت انتخاب بگذارید و به او اجازه دهید 
خودش راهکاری برای مقابله با اضطراب 
درونی خود بیابد، باید به کودک خود یاد 
بدهید که درباره مشکالت خود فکرکند 
و توضیح یا راه حلی برای آن ها پیدا کند.

چگونه با اضطراب کودکان برخورد کنیم 

اعطای گواهینامه مهارت
 به ۷۰۰ هزار سرباز



دولت با شفاف سازی مالی دنبال 
خشکاندن ریشه فساد است

ارز ترجیحی ُمسکن مقطعی بود
 بانیان تورم آمارسازی می کردند

صفحه )4(صفحه )4(

با  دولت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
شفاف سازی درآمدها و هزینه های نفتی به دنبال خشکاندن ریشه 
بیگی  هادی  است  کشور  نفت  صنعت  توسعه  به  کمک  و  فساد 
نژاد در مورد اصالح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، گفت: 
شفافیت عملکرد وزرات نفت  برای کشور یک ضرورت است و باید 

هر چه سریعتر این موضوع عملیاتی شود. ...

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تخصیص ارز ترجیحی 
و  خواند  مقطعی  ُمسکنی  را  اساسی  کاالهای  واردات  برای 
آمارسازی  مردم،  کردن  راضی  برای  تاریخی  تورم  گفت:بانیان 
می کردند. موسی غضنفر آبادی در مورد اقدامات  اقتصادی دولت 
سیزدهم  گفت:اقدامات دولت در حوزه اقتصادی را باید با روش  

مقایسه ای تحلیل کرد تا بدانیم که امروز در چه جایگاهی...
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استقبال ضعیف از طرح کاداستر 
اراضی در استان 

چگونه
 با اضطراب کودکان 

برخورد کنیم  

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد:

صندوق بیمه روستائیان و عشایر 
اعضای تعاونی ها را بیمه می کند

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
تعداد  هر  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  و 
که  استان  های  تعاونی  در  کار  به  مشغول  نیروی 
این  توسط  ندارند  ای  بیمه  پوشش  هیچگونه 
بهره مند  آن  مزایای  از  و  بیمه می شوند  صندوق 
تفاهم  داشت:  اظهار  کریمی  عیسی  شد.  خواهند 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  امور  بین  ای  نامه 
اجتماعی و صندوق بیمه روستائیان و عشایر منعقد 
تفاهم  این  امضای  از  هدف  افزود:  وی  است.  شده 
نامه که بیش از یک ماه از آن می گذرد، این است 

که امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه ...

بر  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
همه زوار الزم است هوشیاری کامل در برابر 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکایی  توطئه های 
داشته باشند و اجازه ندهند برخی اختالفات 
مراسم  این  به  حاشیه ای  مسائل  و  سیاسی 
عظیم که عامل وحدت شیعیان است ضربه ای 

وارد کند.
افتتاحیه  احمد جنتی در سخنرانی  آیت اهلل   
با  رهبری  خبرگان  مجلس  رسمی  اجالس 
اشاره به در پیش رو بودن مراسم اربعین اظهار 
کرد: این گردهمایی عظیم نشان می دهد قیام 
عاشورا هر روز زنده تر از گذشته می شود و به 

مرز و جغرافیا و قومیت محدود نیست.
سنوات  محدودیت های  و  موانع  افزود:  وی 
و  شده  رفع  ویزا  مشکل  و  کرونا  مثل  اخیر 
نیز دشمن در جبهه فلسطین، سوریه و یمن 

شکست های سختی خورده است.
کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
اقدام  زوار  سفر  تسریع  جهت  در  مسئوالن 
کنند و تا می توانند به زائران خدمت کنند بر 
همه زوار الزم است هوشیاری کامل در برابر 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکایی  توطئه های 
داشته باشند و اجازه ندهند برخی اختالفات 
مراسم  این  به  حاشیه ای  مسائل  و  سیاسی 
عظیم که عامل وحدت شیعیان است ضربه ای 

وارد کند.
شبانه روزی  تالش  از  اینکه  بیان  با  جنتی 
قدردانی  مردم  به  خدمت  برای  دولتمردان 
ادامه  در  آنان  برای  ما  کرد:  اظهار  می کنیم، 
در  دولت  داریم.  موفقیت  آرزوی  مسیر 
این  در  و  داشت  خوبی  توفیقات  بخش هایی 
قرار  توجه  مورد  راحل  امام  آرمان های  مسیر 
را  کرونا  توانستند  سالمت  حوزه  در  گرفت. 
خارجی  سیاست  حوزه  در  و  کنند  کنترل 
را  منطقه  اقتصادی  ظرفیت های  فعال کردن 
شاهد بودیم و مخصوصاً با کشورهای همسایه 

ارتباط خوبی برقرار شد.
دوری  و  مناسب  رفتارهای  کرد:  تاکید  وی 
جمهوری  رییس  و  دولت  از  را  اشرافیت  از 

مشاهده کردیم و امیدواریم این ...

و  کهگیلویه  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
بویراحمد گفت: طرح کاداستر اراضی در ۵4 روستای 
این استان آغاز شده است اما با همه تالش ها و منفعت 
باالیی که این طرح دارد از آن به خوبی استقبال نمی 
شود. “زمان خوب” در نشست بررسی آخرین وضعیت 
همه  با  افزود:  استان  اراضی  کاداستر  طرح  اجرای 
در  کشاورزی  کاداستر  طرح  که  ارزشمندی  مزایای 
ساماندهی اراضی دارد و می تواند خدمات ارزنده ای 
برای مالکین فراهم سازد تاکنون در این تعداد روستا 
حتی پنج هزار پرونده هم تشکیل نشده است. وی با 

بیان اینکه یکی از چالش های آینده، زمین ...

مدیر کل ثبت اسناد و امالک  عنوان کرد:

2

2

2 4

مدیر عامل شرکت برق خبر داد: 

کشف ۳۵۰ دستگاه 
رمزارز غیر مجاز

 در کهگیلویه و بویراحمد

 مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد:
78 دستگاه آسانسور 

بدون تاییدیه ایمنی در ادارات 

اختالفات سیاسی
 به  مراسم اربعین ضربه نزند

2

2

با اجرای طرح آبرسانی از سد کوثر در کهگیلویه؛

تنش آبی در کهگیلویه 
برطرف می شود

3

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید 
پرونده PMD بسته شود،گفت: در این صورت ایران به عنوان 
عضو عادی آژانس محسوب شده و از بازرسی های اتهامی مبرا 

اعالم شود.
امورخارجه  وزارت  پافشاری  لزوم  بر  تاکید  با  عباسی  فریدون 
در  خوب  توافق  یک  از  شدن  مطمئن  و  تضمین  اخذ  برای 
سال  در  که  مواردی  بنده  نظر  از  گفت:  ای  هسته  مذاکرات 
سال  در  و  شد  می  مطرح  برجام  دستاورد  عنوان  به   ۱۳۹۲
۱۳۹4 به امضاء توافق برجام منجر شد، در عمل سودی برای 

مردم نداشت و فقط موضوعی برای انحراف افکار عمومی بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی عدم اجرای ۲۸ 
و  دالر  قیمت  باالرفتن  عامل  را   غرب  سوی  از  برجام  شرط 
با محدودیت  ادامه  کاهش ارزش پول ملی خواند و گفت: در 
از  آمریکا  خروج  و  کردند  ایجاد  کشور  برای  که  زیادی  هایی 
برجام اجازه ندادند تا جمهوری اسالمی از حقوق واقعی خود 

بهره مند شود.
وی با اشاره به بدعهدی طرف آمریکایی در برجام و خروج از 
برجام خارج شد،  از  اظهارداشت: زمانی که آمریکا  توافق  این 
رییس جمهور سابق این جرات را نداشت که مقابله به مثل کند 
یا اقدام محکمی در برابر این اقدام طرف آمریکایی انجام دهد.

عضو فراکسیون انقالب اسالمی ادامه داد: اما در دولت سیزدهم 
در دست  را  اجرایی  دستگاه  مدیریت  مقاومت،  نظریه  پیروان 
گرفتند و انسجام بسیار خوبی در مدیریت اجرایی کشور شکل 
گرفته است و مجلس انقالبی هم از دولت پشتیبانی می کند لذا 
تیم مذاکره کننده باید برای تحقق منافع مردم از جمله حذف 

تحریم ها ایستادگی کند.
نماینده مردم کازرون در مجلس درباره اینکه آیا حل مسائل 
یادآور شد:  بود،  تحریم ها خواهد  رفع  برای  تضمینی  پادمانی 
سایت  سه  درباره  مقابل  طرف  که  ادعایی  مسائل  از  برخی 
هسته ای کشور مطرح کرده است و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در حال پیگیری آن می باشد، درست نیست. به عبارتی نه 
تنها باید پرونده PMD بسته شود، بلکه باید  ایران به عنوان 

عضو عادی آژانس محسوب شده و از بازرسی های اتهامی مبرا 
اعالم شود.

عباسی ادامه داد: پیش از این در سال ۱۳۹4 آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، جمهوری اسالمی ایران را مجرم شناخته بود که 
سبب صدور قطعنامه ۲۲۳۱ و بیانیه اتحادیه اروپا شد. پرونده 
که  بسته شود  باید  ایران  پرونده هسته ای  بودن  نظامی  اتهام 
هنوز بسته نشده و هر بار طرف غربی پرونده سازی جدیدی 

علیه جمهوری اسالمی در این زمینه می کند.
بیشتر  اینکه  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  اسبق  رییس 
بازرسانی که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران 
بازدیدهای  آنها در  می آیند،انگیزه های جاسوسی دارند، گفت: 
و  نداشته  واقعیت  که  می کنند  گزارش  را  مسائل  برخی  خود 
فقط پرونده مذاکرات را به سمت ایجاد چالش هدایت می کند.
جمهوری  تالش های  علیرغم  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
اراده  غرب،  واهی  ادعاهای  به  پاسخگویی  برای  ایران  اسالمی 
طرف غربی بر این است که پرونده هسته ای ایران ادامه داشته 
باشد. به عبارتی تا زمانی که پرونده PMD به صورت کامل 
بسته نشود، تیم مذاکره کننده باید بر مواضع اصولی جمهوری 
اسالمی پافشاری کرده و مواد غنی شده را هم نگه داری کند و 

حتی راکتور آب سنگین اراک را تغییر شکل ندهد.
نماینده مردم کازرون در مجلس با بیان اینکه ایران از پلوتونیم 
برای مصارف انرژی استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: برنامه ای 
برای تولید سالح هسته ای نداشته و نداریم. ولی باید منعی که 
در برجام در استفاده از پلوتونیم برای ایران ایجاد شده برداشته 
این  از  نباید  و  است  دنیا  انرژی  آینده  پلوتونیم  که  شود. چرا 
باید  هم  را  اورانیوم  داد:  ادامه  عباسی  شویم.  بهره  بی  مزیت 
تا میزان ۹۰ درصد غنی سازی کنیم تا برای مسائل علمی و 

ساخت سوخت پیشران های زیر دریایی ها استفاده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
پیش از این نیز رییس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران 
کامال  موضوع  که  بودند  کرده  اشاره   PMD رفع  موضوع  به 

روشن و واضحی است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب مجلس شورای اسالمی 
تامین  به  تومانی  ارز 4۲۰۰  با تخصیص  گفت: دولت روحانی 
کاالهای اساسی،هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی از 
جیب مردم به رانتخواران پرداخت کرد، اما دولت سیزدهم این 

یارانه را سر سفره مردم آورد.
علی اکبر علیزاده در بررسی علل بروز فاجعه تورمی در دولت 
روحانی، گفت: در دولت روحانی شاهد افزایش حجم نقدینگی 
که حجم  به طوری  بودیم  دولت  جاری  هزینه های  افزایش  و 
نقدینگی از ابتدای پیروزی انقالب تا ابتدای کار دولت روحانی 
4۶۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان کار دولت دوازدهم این 

مقدار به 4 هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  دامغان  مردم  نماینده 
این  از  نمونه  یک  گفت:  دوازدهم،  دولت  سنگین  بدهی های 
بانک ها و  بدهی ها، بدهی ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به 
از جمله بانک مرکزی بود.دولت روحانی نه تنها یک سرزمین 
را  زمین  این  بلکه  داد  سیزدهم  دولت  تحویل  را  سوخته 

مین گذاری کرده بود تا دولت جدید نتواند کارهای خود را به 
پیش ببرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای دولت قبل تخصیص ارز 
4۲۰۰ تومانی)ارز ترجیحی( برای تامین کاالهای اساسی بود 
به  مردم  جیب  از  آزاد  ارز  با  ارز  این  قیمت  التفاوت  مابه  که 

عده ای رانت خوار پرداخت می شد.
مجلس  در  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
به  تومانی   4۲۰۰ ارز  تخصیص  با  روحانی  دولت  شد:  یادآور 
تامین کاالهای اساسی،هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
دولت  اما  کرد،  پرداخت  رانتخواران  به  مردم  جیب  از  ارزی 

سیزدهم این یارانه را سر سفره مردم آورد.
علیزاده اظهار کرد: در پایان کار دولت دوازدهم تورم در کشور 
به حدود ۷۰ درصد رسیده بود و اعضای کابینه دولت قبل که 
در ابتدای کار دولت جدید با رئیس جمهور کار می کردند به 
آیت اهلل رئیسی گفته بودند که چگونه می خواهد با این خزانه 

خالی حقوق مردادماه در سال گذشته را پرداخت کند.

تاکید کرد:  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
تا مصرف  تولید  زنجیره  فعلی،  دارو در شرایط  و  سازمان غذا 
در  کارنامی،  بابایی  علی  نمی کند.  مدیریت  خوبی  به  را  دارو 
ارزیابی از عملکرد سازمان غذا و دارو پس از آغاز طرح دارویار 
گفت: نقیصه هایی در روند توزیع دارو در کشور دیده می شود، 
مثال سرم قندی نمکی در داروخانه های ساری پیدا نمی شود 

که علت آن سیاست های بعضا غلط سازمان غذا و دارو است.
وی ادامه داد: ما باید این حق را به مردم بدهیم که به حداقل 
های داروهای عمومی دسترسی داشته باشند. اشکاالت فراوانی 
به حوزه توزیع دارو برمی گردد که بخشی از آن را به موضوع 

تولید و واردات دارو ربط می دهند که پذیرفتنی نیست.
های  توانمندی  از  بازدیدی  اخیرا  داد:  توضیح  ساری  نماینده 
باالی  ایران مال داشتم که ظرفیت  نمایشگاه  صنعت دارو در 

تولیدکنندگان را نشان می داد به اندازه ای که نباید در این 
حد، دارو در کشور کمیاب شود. گفته می شود وزارت بهداشت 
و مشخصا سازمان غذا و دارو، حمایت های الزم را انجام نمی 

دهد.
بابایی اضافه کرد: سازمان غذا و دارو زنجیره تولید تا مصرف 
دارو را به خوبی مدیریت نمی کند لذا بر این اساس عملکرد 

سازمان غذا و دارو را مطلوب نمی دانم.
روند  این  بهبود  برای  بهداشت  وزارت  به  ای  توصیه  در  وی 
گفت: وزارت بهداشت باید ضعف ها و آسیب های سازمان غذا 
و دارو را شناسایی کند و اشراف به توانمندی ها و ظرفیت های 
کشور داشته باشد، در این صورت اگر به ناتوانی نیروی انسانی 
و مدیران در وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن رسید، باید 

تغییرات الزم را اعمال کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

پرونده PMD بسته شود، بازرسی های 
اتهامی آژانس پایان می یابد

دولت سیزدهم یارانه ارزی را به سفره مردم آورد

دست رانتخواران قطع شد

مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دارو 
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محققان دانشگاه آکسفورد پی بردند؛
هیچ ارتباطی بین مصرف استاتین ها و 

دردهای عضالنی وجود ندارد
به  موسوم  کلسترول  دهنده  کاهش  داروهای 
استاتین، نجات دهنده های ثابت شده ای هستند، 
تعداد  در  عضالنی  دردهای  ایجاد  دلیل  به  اما 
زیادی از بیماران نیز مشهورند.  بر اساس تجزیه 
داده های  از  بزرگ  مقیاس  در  جدید  تحلیل  و 
استاتین  بالینی  کارآزمایی  چندین  به  نزدیک 
موجب  داروها  این  که  است  شده  مشخص  ها، 
گزارش  محققان  نمی شوند.  عضالنی  دردهای 
می دهند که کمتر از ۱۰ درصد احتمال دارد که 
عالئم عضالنی گزارش شده توسط بیماران ناشی 
»کالین  می کنند.  مصرف  که  باشد  استاتینی  از 
آکسفورد  دانشگاه  از  ارشد  محقق  بایجنت«، 
نشان داد که بیش  ما  انگلستان، گفت: »تحلیل 
از ۹۰ درصد از عالئم عضالنی به استاتین نسبت 
داده نمی شود، و مواردی که به دلیل استاتین ها 
هستند، عمدتاً در سال اول درمان رخ داده اند.« 
افزایش سن  با  »درد عضالنی  می گوید:  بایجنت 
آرتریت،  مانند  زیادی  دالیل  و  می شود  شایع تر 
بیماران  دارد.  وجود  ورزش  یا  تیروئید  مشکالت 
ممکن است همزمان با مصرف یک استاتین درد 
آور  تعجب  بنابراین  و  کنند  تجربه  را  عضالنی 
نیست که برخی از افراد استاتین را با درد مرتبط 
می کنند اما تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که 
بود.«  نخواهد  آن  علت  استاتین  موارد،  اکثر  در 
برای این مطالعه، بایجنت و همکارانش داده های 
 ۱۵۵۰۰۰ از  بیش  با  را  استاتین  کارآزمایی   ۲۳
بیمار بررسی کردند. این مطالعه نشان داد که در 
سال اول، ۷ درصد افزایش نسبی در گزارش های 
مربوط به درد یا ضعف عضالنی در بین افرادی که 

استاتین مصرف می کردند، مشاهده شد.
دوز  که  نفری   ۱۰۰۰ هر  ازای  به  کلی،  طور  به 
متوسطی از استاتین مصرف می کردند، ۱۱ دوره 

درد و ضعف عضالنی در سال اول وجود داشت.
محققان می گویند؛

واکسن کووید ۱۹ ریسک سکته را 
افزایش نمی دهد

واکسن های  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
کووید۱۹ خطر سکته مغزی را افزایش نمی دهند، 
خطر  افزایش  باعث  کووید۱۹  شدید  عفونت  اما 

سکته مغزی می شود.
تحقیقات  مدیر  سیمپکینز«،  »الکسیس  دکتر 
عروقی در مرکز پزشکی سیدرز ساینای در لس 
بیمارانی  می دانیم  اکنون  »ما  می گوید:  آنجلس، 
که واکسن زده اند در معرض خطر بیشتر سکته 
 ۲۰۰ باشید،  شده  واکسینه  اگر  نیستند.  مغزی 
به  که  فردی  به  نسبت  دارد  احتمال  کمتر  برابر 
بستری  بیمارستان  در  شدید   ۱۹ کووید  دلیل 
شده و واکسینه نشده است، دچار سکته مغزی 
کووید،  »عفونت  سیمپکینز،  گفته  به  شوید.« 
التهاب،  باعث  می تواند  شدید،  عفونت  ویژه  به 
همه  که  شود  قلبی  بیماری  و  لخته  تشکیل 
وی  می دهند.«  افزایش  را  سکته  خطر  اینها 
تشکیل  می توانند  »لخته ها  می افزاید:  ادامه  در 
کنند.  مسدود  را  مغز  به  خون  جریان  و  شده 
مغز  سلول های  مرگ  باعث  خون  جریان  فقدان 
می شود.  ایسکمیک  مغزی  سکته  نتیجه  در  و 
می تواند   ۱۹ کووید  با  مرتبط  التهاب  همچنین، 
به عروق خونی در مغز آسیب برساند در نتیجه 
یکپارچگی رگ های خونی مختل شده و منجر به 
خونریزی مغزی می شود.« سیمپکینز خاطرنشان 
در  که  کسانی  برای  ویژه  به  سکته  »خطر  کرد: 
باال  هستند،  کووید  شدید  عفونت  خطر  معرض 
است. این افراد شامل افراد مبتال به بیماری های 
باال،  کلسترول  باال،  خون  فشار  قلبی،  یا  ریوی 
نقص  دچار  که  افرادی  و  قبلی  سکته  دیابت، 
نیز  باالتر  و  سال  افراد ۶۵  است.  ایمنی هستند 
هستند.«  مغزی  سکته  بیشتر  خطر  معرض  در 
به گفته محققان، واکسن های کووید ۱۹ نه تنها 
مؤثر و ایمن هستند، بلکه برای ایمنی کل جامعه 

هم ضروری هستند.

مطالعات نشان می دهد؛
برای افزایش طول عمر چای سیاه 

بنوشید
تحقیقات جدید نشان می دهد که نوشیدن چند 
مرگ  احتمال  است  ممکن  روز  در  چای  فنجان 
زودرس را کاهش دهد.  در مطالعه ای با حضور 
حدود ۵۰۰ هزار زن و مرد، محققان دریافتند در 
مقایسه با افرادی که چای نمی نوشند، افرادی که 
دو فنجان یا بیشتر در روز چای می نوشند، خطر 

مرگ شان بین ۹ تا ۱۳ درصد کاهش می یابد.
حتی  سیاه،  چای  که  دهد  می  نشان  نتایج  این 
در میزان باالتر مصرف، می تواند بخشی از یک 
چوی«،  اینو  »ماکی  باشد.  سالم  غذایی  رژیم 
محقق ارشد این پژوهش در بخش اپیدمیولوژی 
و ژنتیک سرطان در موسسه ملی سرطان ایاالت 
تواند  نمی  مطالعه  این  »اگرچه  گفت:  متحده، 
افزایش  مسئول  تنهایی  به  چای  که  کند  ثابت 
عمر است، اما حاوی ترکیباتی است که با کاهش 

التهاب مرتبط است.«

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

دولت با شفاف سازی مالی وزارت نفت 
دنبال خشکاندن ریشه فساد است

با  انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت  عضو کمیسیون 
خشکاندن  دنبال  به  نفتی  هزینه های  و  درآمدها  شفاف سازی 

ریشه فساد و کمک به توسعه صنعت نفت کشور است
مالی دولت و شرکت  رابطه  نژاد در مورد اصالح  بیگی  هادی 
ملی نفت، گفت: شفافیت عملکرد وزرات نفت  برای کشور یک 
ضرورت است و باید هر چه سریعتر این موضوع عملیاتی شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: درآمدها و هزینه های 
در  گاز  مترمکعب  هر  و  نفت  بشکه  هر  ازای  به  نفت  وزارت 
هزینه های  مسلما  اقدام  این  با  شود،  باید مشخص  میدان  هر 
به  توزیع  و   استخراج  در  میادین  گاز  و  نفت  حجم  پرسنل، 
صورت شفاف تعیین می شود و این اقدام می تواند به توسعه زیر 

ساخت های انرژی کشور کمک کند.
و سازمان  اینکه دیوان محاسبات  بیان  با  نماینده مردم مالیر 
مورد  را  نفت  وزرات  عملکرد  هوشیاری  با  باید  کشور  بازرسی 
بررسی قرار دهند گفت: اتهاماتی در جامعه متوجه وزارت نفت 
موجب  این  و  نیست  مشخص  آنها  ُسقم  و  صحت  که  است  
بدبینی می شود، اما شفاف سازی در این  حوزه به اعتماد سازی 

در جامعه کمک می کند.
بیگی نژاد تصریح کرد: تمام فرآوردهای نفت و گاز باید از مبدا 
داشته  نظارت  قابلیت  بیرونی  حسابرس  یک  توسط  مقصد  تا 
نفع  به  و  قانون  با  منطبق  مجلس  و  مردم  مطالبه   این  باشد 

کشور است.
و هزینه های  با شفاف سازی درآمدها  اینکه دولت  بیان  با  وی 
نفتی به دنبال خشکاندن ریشه فساد و کمک به توسعه صنعت 
حوزه  در  را  بیشتری  درآمد  وقتی  افزود:  است،  کشور  نفت 
با آن بخش تکالیف بیشتری  انرژی شناسایی کنیم، متناسب 
را برعهده دولت می گذاریم و دولت می تواند در قالب قانون با 
عمل به تکالیف در حوزه توسعه میادین و زیر ساخت های نفتی 

اقدام کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: شفافیت در همه 
بسیاری  مالی  تراکنش های  که  نفت  وزرات  مخصوصا  حوزه ها 
موارد روشن تر  این  است هرچقدر  و مردم  نفع کشور  به  دارد 
باشد می توان تصمیمات بهتری در زمینه توسعه و تقویت این 

حوزه ها اتخاذ کرد.

ارز ترجیحی ُمسکن مقطعی بود
 بانیان تورم تاریخی آمارسازی می کردند

ارز  تخصیص  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیس 
مقطعی  ُمسکنی  را  اساسی  کاالهای  واردات  برای  ترجیحی 
مردم،  کردن  راضی  برای  تاریخی  تورم  گفت:بانیان  و  خواند 

آمارسازی می کردند.
دولت  اقتصادی  اقدامات   مورد  در  آبادی  غضنفر  موسی 
سیزدهم  گفت:اقدامات دولت در حوزه اقتصادی را باید با روش  
مقایسه ای تحلیل کرد تا بدانیم که امروز در چه جایگاهی قرار 
داریم و پیش از این وضعیت اقتصادی،سیاست خارجی،تولید 

و فعالیت کارخانجات کشور در چه شرایطی قرار گرفته بود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به شرایط 
نامناسب اقتصادی گفت: باید واقعیت های تلخ گذشته را بیان 
اقتصادی کشور به معنای واقعی و  کرد چون زیر ساخت های 

حقیقی کلمه نابود شده بود.
نماینده مردم بم اظهار داشت: ارزترجیحی ُمسکن کوتاه مدت 
و مقطعی بود که اگر ادامه پیدا می کرد حتما شرایط سختی 
را برای کشور رقم می زد و  مردم دچار مشکالت بسیار شدید 
تورم  بانیان  کرد:  تصریح  آبادی  غضنفر  می شدند.  سختی  و 
تاریخی برای راضی نگه داشتن مردم آمارسازی می کردند، اما 
دولت سیزدهم  با جراحی عمیق و دردناک، اقتصاد را در ریل 
خود قرار داد، همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مسیر 
اقتصادی با این جراحی به خوبی تنظیم شده است و در آینده 

دستاوردهای خوبی برای کشور به همراه دارد.
وی افزود: اگر ریل اقتصاد خراب باشد کشور در حوزه تولید، 
صادرات و واردات با اشکال مواجهه خواهد شد، اما این رویکرد 
برنامه  تدوین  و  اقتصادی  مبادالت  تقویت  در  سیزدهم  دولت 
منجر به رشد صادرات و واردات در کشور شد و امیدواریم مردم 

به زودی شاهد نتایج این اقدامات دولت باشند.
خارجی  سیاست  مجلس،  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیس 
و  دانست  اقتصادی  برنامه های  با  منطبق  را  سیزدهم  دولت 
گفت: دولت در این حوزه با اقتدار بدون تمرکز بر موضوعات 
خارجی  از جمله  برجام مسیر خود را ادامه می دهد، در گذشته 
گفته می شد اگر برجام نباشد آب آشامیدنی در کشور کمیاب 
ارزی  دچار مشکالت  ما  نشود  امضا  توافق  این  اگر  و  می شود 

خواهیم بود اما این گفته ها بیهوده و باطل بود.
نماینده مردم بم با  مثبت ارزیابی کردن تقویت روابط خارجی 
با  دولت  تعامالت  توسعه  داشت:  بیان  سیزدهم  دولت  در 
رییس  متعدد  سفرهای  و  همسایگان  و  منطقه  کشورهای 
جمهور به کشورهای همسایه نشان داد که ایران برای توسعه 
تعامالت با همسایگان جدی است و  همکاری های منطقه ای 

می تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی تاثیر گذار باشد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اخطار جدید حزب اهلل به صهیونیست ها: فرصت زیادی ندارید 

آیت اهلل جنتی در نطق افتتاحیه اجالس خبرگان:

اختالفات سیاسی به مراسم اربعین ضربه ای نزند

بر  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
همه زوار الزم است هوشیاری کامل در برابر 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکایی  توطئه های 
داشته باشند و اجازه ندهند برخی اختالفات 
مراسم  این  به  حاشیه ای  مسائل  و  سیاسی 
عظیم که عامل وحدت شیعیان است ضربه ای 

وارد کند.
افتتاحیه   آیت اهلل احمد جنتی در سخنرانی 
با  رهبری  خبرگان  مجلس  رسمی  اجالس 
اشاره به در پیش رو بودن مراسم اربعین اظهار 
کرد: این گردهمایی عظیم نشان می دهد قیام 
عاشورا هر روز زنده تر از گذشته می شود و به 

مرز و جغرافیا و قومیت محدود نیست.
سنوات  محدودیت های  و  موانع  افزود:  وی 
و  شده  رفع  ویزا  مشکل  و  کرونا  مثل  اخیر 
نیز دشمن در جبهه فلسطین، سوریه و یمن 

شکست های سختی خورده است.
رییس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: 

اقدام  زوار  سفر  تسریع  جهت  در  مسئوالن 
کنند و تا می توانند به زائران خدمت کنند بر 
همه زوار الزم است هوشیاری کامل در برابر 
صهیونیستی  رژیم  و  آمریکایی  توطئه های 
داشته باشند و اجازه ندهند برخی اختالفات 
مراسم  این  به  حاشیه ای  مسائل  و  سیاسی 
عظیم که عامل وحدت شیعیان است ضربه ای 

وارد کند.
شبانه روزی  تالش  از  اینکه  بیان  با  جنتی 
قدردانی  مردم  به  خدمت  برای  دولتمردان 
ادامه  در  آنان  برای  ما  کرد:  اظهار  می کنیم، 
در  دولت  داریم.  موفقیت  آرزوی  مسیر 
این  در  و  داشت  خوبی  توفیقات  بخش هایی 
قرار  امام راحل مورد توجه  آرمان های  مسیر 
را  کرونا  توانستند  سالمت  حوزه  در  گرفت. 
خارجی  سیاست  حوزه  در  و  کنند  کنترل 
را  منطقه  اقتصادی  ظرفیت های  فعال کردن 
شاهد بودیم و مخصوصاً با کشورهای همسایه 

ارتباط خوبی برقرار شد.
دوری  و  مناسب  رفتارهای  کرد:  تاکید  وی 
جمهوری  رییس  و  دولت  از  را  اشرافیت  از 
تا  روحیه  این  امیدواریم  و  کردیم  مشاهده 

پایان در دولت ادامه یابد.
داد:  ادامه  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
اما  دولت  شبانه روزی  تالش های  وجود  با 
اولویت  معیشت،  و  اقتصاد  مسئله  همچنان 
اول کشور است . مردم اول باید آب و نان شان 

درست باشد بعد موارد دیگر هم انجام شود.
جنتی تاکید کرد: دولت ضمن انجام کارهای 
حوزه  در  هم  اساسی  اصالح  چند  روزمره، 
اقدامات  این  تداوم  اما  کرد  شروع  اقتصاد 
بودجه  در  ساختاری  تحرک  نیازمند  اساسی 

و اصالح نظام مالیاتی است.
و  مشکالت  از  برون رفت  راه  افزود:  وی 
بیانات  به  کردن  عمل  آن  به  پاسخ گویی 
که  شده  ثابت  بارها  است.  انقالب  رهبری 

امور  راهگشای  ایشان  توصیه های  به  توجه 
است. توصیه ایشان به محدود نکردن ارتباط 
با کشورهای دیگر به غرب منجر به این شد 
که ارتباط با همسایگان مورد توجه قرار گیرد 
زیادی  ظرفیت های  امر  این  که  شاهدیم  و 

برای کشور فراهم کرده است.
شد:  یادآور  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
معطل  را  کشور  کردند  توصیه  انقالب  رهبر 
داخلی  ظرفیت های  از  و  نکنید  مذاکره 
امر  این  به  توجه  که  دیدیم  کنید،  استفاده 
در این دولت منجر به گشایش شد و اقدامات 
ظرفیت های  از  و  گرفت  صورت  ارزشمندی 
طرح  در  جمله  از  شد.  استفاده  داخلی 
سال  یک  در  کار سه ساله  که  غدیر  آبرسانی 

صورت گرفت.
جنتی تاکید کرد: هرجا به توصیه های رهبری 
توجه شد، پیشرفت کردیم و هرجا عمل نشد 
با عقب گرد مواجه شدیم. اگر همه مسئوالن 
مشکالت  کنند  عمل  رهبری  توصیه های  به 

کشور در حوزه های مختلف حل خواهد شد.
دشمنان  اقدامات  به  اشاره  با  همچنین  وی 
دهه گذشته،  در طول چهار  اسالمی  انقالب 
جنگ،  با  سال  چهل  این  طول  در  گفت: 
تحریم، ترور دانشمندان هسته ای، فتنه ۸۸ و 
تهاجم فرهنگی و بحران ها و حوادث مختلفی 
مواجه بودیم که هرکدام برای از میان بردن 
یک جامعه کافی بود، اما به برکت والیت فقیه 
حکیمانه  مدیریت  و  گذشتیم  آن ها  همه  از 
آیت اهلل خامنه ای بوده است که ما را از تمامی 

فتنه ها و بحران ها نجات داده است.
پایان  در  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
به  گذشته  سال   ۱۵ در  اگر  کرد:  تصریح 
توجه  انقالب  رهبری  اقتصادی  توصیه های 
به  باید  ما  بود.  متفاوت  وضع  حتماً  می شد، 
این باور برسیم که والیت فقیه چیز جدیدی 
ائمه  و  پیامبر)ص(  والیت  استمرار  و  نیست 
اطهار است. کسی که آن را باور نکرده این را 
هم باور نمی کند. در حالی که در واقعیت این 

والیت فقیه استمرار آن والیت است.

شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
اسالمی با ارزیابی مثبت از برگزاری پارلمان 
بومی در  به عنوان زیست  آن  از  دانشجویی، 
حل  در  نخبگان  ظرفیت  از  استفاده  جهت 
مسائل کشور یاد کرد و گفت: درهم تنیدگی 
تحقق  و  حکمرانی  نظام  و  نخبگانی  نظام 
حکمرانی دانش بنیان ضامن پیشرفت کشور 

است.
مراسم  در  شنبه  سه  روز  نگاهداری  بابک 
نخبگان  به  دانشجویی  پارلمان  اختتامیه 
به  تاریخ  مرور  با  ما  افزود:  جلسه  در  حاضر 
نبرد  شاهد  پیوسته  که  می رسیم  مهم  این 
نیز  همچنان  که  بوده ایم  باطل  و  حق  بین 
قدرت  کانون  روابط  اینکه  دارد، ضمن  ادامه 
این مهم است که پشت  بیانگر  و ثروت دنیا 
از  روابطی سیاه تر  استکباری،  سر قدرت های 
متاسفانه  که  دارد  وجود  بوده،  مشهود  آنچه 
و مادی گرایی است  اقتصاد  فعالیتشان  محور 
و  می زند  رقم  را  جامعه  امروز  مشکالت  که 
حتی نظام علم و فناوری نیز با پشتوانه بلوک 

های ثروت و قدرت فعالیت می کنند.

شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
و  ثروت  بلوک های  این  داد:  ادامه  اسالمی 
قدرت یک جهت دهی را تعیین می کنند که 
تمام نویسندگان دنیا براساس آن به نگارش 
پازل  در  اینکه  از  غافل  می پردازند،  مقاالت 

طراحی شده توسط آنها حرکت می کنند.
نیز در کشور نظام  نگهداری تصریح کرد: ما 
براساس  و  نکردیم  اندازی  راه  را  علمی  نشر 
می کنیم.  فعالیت  حوزه  دراین  جهانی  نظام 
بزرگ،  قدرت های  متاسفانه  دیگر  سوی  از 
طریق  از  و  دارند  اختیار  در  نیز  را  رسانه 
بخشی  اینجا  در  که  می کنند  حکمرانی  آنها 
از نخبگان فریب خورده و با چشم پوشی از 
نیازهای کشور، تصمیم به مهاجرت می گیرند 
و برای بلوک های ثروت و قدرتی که بر دنیا 

حکمرانی می کنند، فعالیت می کنند.
مسیر  انتخاب  در  که  بدانیم  باید  افزود:  وی 
انتخاب کنیم و  را  براساس اصالت، حق  باید 
در این جبهه بایستیم، هر چند ممکن است 
در  و  باشد  بیشتر  استکبار  جبهه  رفاهیات 

جبهه حق مصائبی وجود داشته باشد.
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
اسالمی یادآور شد: نخبگان در کشور رسالت 
اجتماعی برعهده دارند، بنابراین نباید فریب 
اهمیت  بخورند،  را  استکبار  جبهه  ظواهر 
حضور نخبگان در حکمرانی اجتماعی کمتر 
اگر موانعی هم در مسیر  از صنعت نیست و 

فعالیتشان باشد، باید تالش کنیم برای حضور 
حداکثری آنها در عرصه های اجتماعی به رفع 
نخبگان  اکثر  که  چرا  بپردازیم،  موانع  این 
کشور عالقه مند به ارائه خدمت و حل مسائل 

هستند.
نگهداری افزود: اندیشکده ها به عنوان زیست 
بومی مناسب برای استفاده از ظرفیت نخبگان 
با  در حل مسائل کشور هستند که می توان 
به  رویکردی  هر  با  ظرفیت  این  از  استفاده 

سمت اصالح کشور حرکت کرد.
جریان های  و  مدیران  مسئوالن،  به  وی 
در  کرد:  خاطرنشان  کشور  مختلف  سیاسی 
درهم  به  کشور  اداره  کنونی  دشوار  شرایط 
کما  داریم،  نیاز  نخبگانی  شبکه  تنیدگی 
اینکه نیاز به حکمرانی دانش بنیان کمتر از 
ما  اینکه  ضمن  نیست،  بنیان  دانش  صنعت 
تجربه و  بدون  و خطا،  آزمون  با  نداریم  حق 
دانش حکمرانی به اداره کشور بپردازیم و باید 
به این نکته توجه کنیم که حکمرانی پیچیده 
به آن  امروز است که  ترین دانش در دنیای 

نیاز داریم.
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
انقالب  لوکوموتیو  کرد:  اظهار  اسالمی 
و  می کند  حرکت  انقالبی  عقالنیت  براساس 
در سه جبهه ارتباط، تحجر و استکبار جهانی 
می جنگد، کما اینکه یک عده در جبهه تحجر 
با تندروی رادیکالی بین مردم انقالب فاصله 

زدگان  غرب  جبهه  در  عده  یک  می اندازند، 
افراطی قرار گرفته اند و یک عده هم در جبهه 
دشمنی  به  مختلف  ابزارهای  با  استکباری 

آشکار می پردازند.
نگهداری با بیان اینکه افکار امام خمینی)ره( 
و  ستیزی  ظلم  استکبارستیزی،  بر  مبنی 
معنویت،  و  عدالت  بر  مبتنی  ستیزی  کفر 
مسئوالن  و  نخبگان  اقدامات  سرلوحه  باید 
مسئوالن  کرد:  تصریح  گیرد،  قرار  کشور 
وفادار  که  ای  گونه  به  را  پروری  نخبه  باید 
و  قرارداده  کار  دستور  در  باشند،  انقالب  به 
در  است  الزم  همچنین  نکنند،  حامی پروری 
بخش،  این  در  مسئوالن  عملکرد  ارزیابی 
بنیاد  لیست  افراد  میزان همپوشانی  شاخص 
ملی نخبگانی و مدیرانی که از ظرفیت آنها در 
استفاده  خود  پوشش  تحت  بخش های  اداره 

می کنند، مدنظر قرار گیرد.
عصر  دانشجویی  پارلمان  اختتامیه  مراسم 
رئیس  طاهری  مصطفی  حضور  با  شنبه  سه 
بابک  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس، 
رئیس  و  نوآوری  مرکز  رئیس  حمیدیا  بابک 
نخبگان  از  جمعی  و  مقننه  قوه  خالق  خانه 
و  دانشجویی  پارلمان  در  کننده  شرکت 
پژوهش  مرکز  محل  در  مربوطه  مسئوالن 

های مجلس برگزار شد.
و  برگزیده  نخبگان  از  مراسم  این  پایان  در 
کمیسیون  عنوان  به  اقتصادی  کمیسیون 
برگزیده براساس معیارهای علمی و کمیسیون 
کشاورزی و آب به عنوان کمیسیون منتخب 

صحن علنی شبیه سازی شده تجلیل شد.

در  بلوچستان  و  سیستان  مردم  نماینده 
سفرهای  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس 
اجرایی  مسئوالن  است  شده  باعث  استانی 
و  شوند  آشنا  مردم  مشکالت  با  نزدیک  از 
مردم مشکالت را با آن ها در میان بگذارند و 
ان شاءاهلل این امر مقدمه حل مشکالت کشور 

خواهد بود.
از  پیش  نطق  در  احمد سالمی  نذیر  مولوی 
دستور دهمین اجالس پنجمین دوره مجلس 
و  سیستان  استان  مردم  رهبری  خبرگان 
بلوچستان را مردمی دلبسته به نظام جمهوری 
اسالمی ایران دانست و افزود: حضور پر شور 
گذشته  انتخابات های  در  استان  این  مردم 

نشان دهنده این دلبستگی است.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان با اشاره 
فاصله  جهت  در  دشمنان  های  تالش  به 
بلوچستان  و  سیستان  مردم  میان  انداختن 
و  بصیرت  افزود:  اسالمی  جمهوری  نظام  و 

آگاهی مردم این استان تا کنون این تالشها 
را ناکام گذاشته است و میزان مشارکت مردم  
به نحوی  انتخابات  بلوچستان در  سیستان و 
لحاظ درصد  به  استان  این  معموال  است که 
سایر  بین  در  برتر  رتبه های  جزو  مشارکت 

استان های کشور است.
ظرفیت های  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  وی 
مرز  جمله  از  بلوچستان  و  سیستان  استان 
به  دسترسی   ، کشور  دو  با  طوالنی  خاکی 
و  استان  فصل  چهار  کشاورزی  آزاد،  آبهای 
بر  و  برشمرد  بودن  کشور  استان  جوان ترین 

توسعه  آموزشی،  اقتصادی،  توسعه  ضرورت 
نهادهای مدنی و تکمیل پروژه های بهداشتی 

و درمانی استان تأکید کرد.
از  تشکر  ضمن  خاتمه  در  سالمی  مولوی 
زحمات سازمان های امنیتی، نیروهای مسلح 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  ویژه  به  و 
بسیج در جهت ایجاد امنیت در کشور به ویژه 
تالش های  از  بلوچستان  و  سیستان  استان 
در  سیزدهم  دولت  و  محترم  جمهور  رئیس 
خدمت رسانی به مردم و زنده کردن امید در 
سفرهای  انجام  افزود:  و  کرد  تقدیر  جامعه 

اجرایی  مسئوالن  است  شده  باعث  استانی 
و  شوند  آشنا  مردم  مشکالت  با  نزدیک  از 
مردم مشکالت را با آن ها در میان بگذارند و 
ان شاءاهلل این امر مقدمه حل مشکالت کشور 

خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

درهم تنیدگی نظام نخبگانی با حکمرانی 
ضامن پیشرفت کشور است

نماینده سیستان و بلوچستان در خبرگان رهبری:

سفرهای استانی رئیس جمهور 
مقدمه حل مشکالت کشور خواهد بود


