
 بسیاری از خواص در 
حوادث اخیر رفوزه شدند

ماجرای پیشخور کردن دالرهای 
بلوکه شده ایران در دولت قبل

صفحه )4(صفحه )4(

گفت:  )ع(  علی  امام  قرارگاه  در  سپاه  فرمانده کل  جانشین 
دنیایشان  دیدن  آسیب  و  خوردن  لطمه  از  خواص  برخی 
خیلی  و  کردند  سکوت  ترسیدند،  اخیر  حوادث  جریان  در 
ها نیز رفوزه شدند. سردار غالمحسین غیب پرور روز شنبه 
در همایش مکتب سلیمانی و یادواره شهدای سالمت استان 

کرمان با اشاره به حوادث ماه های اخیر در کشور...

اسالمی  انقالب مجلس شورای  فراکسیون  مرکزی  عضو شورای 
از  خارج  در  ایران  شده  بلوکه  دالرهای  ریالِی  معادل  گفت:  
بزرگ  این خیانت و ظلم  کشور در دولت روحانی پیشخور شد 
اظهارات  از  انتقاد  با  ابوترابی  ابوالفضل  بود.  بعدی  دولتهای  به 
رئیس جمهور سابق در خصوص وضعیت اقتصادی دولت یازدهم 

و دوازدهم گفت: مقام معظم رهبری حدود یک ماه پیش...
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با تکمیل جاده پاتاوه به دهدشت؛

خروج400روستاازبنبست 

ماه آینده پیک جدید 
کرونا را تجربه می کنیم 

ویروس RSV چیست

زنگ هشدار 
موج هشتم کرونا در کشور

 به صدا در آمد
در  کشور  در  کرونا  هشتم  موج  بروز  هشدار  زنگ 
ماه  چهار  الی  سه  طی  که  درآمده  صدا  به  حالی 
گذشته،  روزهای زیادی را با ثبت آمار فوتی صفر 
سویه های  و  اُمیکرون  باز  اما  بودیم؛  شاهد  کووید 
جدیدش ورق تازه ای از کرونا را در جهان و ایران 
نشان دادند.  از ابتدای ورود کرونا به کشور تا کنون 
هفت موج یا پیک کرونایی را از سر گذرانده ایم. با 
آمدن سویه اُمیکرون، در پیک ششم و هفتم با این 
سویه و زیر سویه های آن مواجه بودیم که به تدریج 
با افزایش سطح واکسیناسیون و به تبع آن افزایش 
سطح ایمنی جامعه، روندی کاهشی را طی کردند. 

به طوری که در مرداد ماه ۱4۰۱...

ما  به  ما  بزرگان  گفت:  جمهوری  رییس 
دینی  وظیفه  انجام  در  که  دادند  یاد  اینگونه 
از ترشرویی نهراسیم و همراه با عقالنیت آن 

نگاه انقالبی و انجام وظیفه را داشته باشیم.
سخنانش  ابتدای  در  رئیسی  سیدابراهیم 
بزرگداشت  بین المللی  کنگره  دومین  در 
آیت اهلل مصباح یزدی اظهار کرد: آنچه که در 
آن  گفت  می توان  واصل  عالم  این  شخصیت 
است که امروز جامعه ما با شناخت شخصیت 
جامع آیت اهلل مصباح می تواند به علم و عمل 
یک  وی  سلوک  و  سیره  به  نگاه  با  و  برسد 

الگوی خوبی پیش روی خود داشته باشد.
درباره  رهبری  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
الگوگیری از شخصیت آیت اهلل مصباح یزدی، 
را  ما عالمه مصباح  است  این  افزود: حقیقت 
هم در حوزه عقاید حقه صاحب نظر می دانیم 
و هم در حوزه اخالق یکی از استادان برجسته 
و اثرگذار بود. در حوزه عمل و احکام نیز یک 
فقیه  شد:  یادآور  رییسی  بود.  برجسته  فقیه 
به کسی می گوییم که فقه به معنای باورهای 
نشسته  او  جان  در  کریمه  اخالق  و  الهی 
را  الگوهای علمی کسی  باشد وگرنه دانستن 
اینکه  بیان  با  رییس جمهوری  نمی کند.  فقیه 
در  فقه  نشستن  و  است  امری  فقه  دانستن 
سرشت کسی امر دیگر، ادامه داد: اگر سرشت 
کسی  اگر  و  است  فقیه  او  شد  فقهی  کسی 
فرمول ها را بلد باشد فقیه نیست، بلکه فقیه 
کسی است که فقه در طبع او نشسته باشد و 
همه اندیشه ها و گفتار او جلو فقه باشد. وی 
افزود: اگر کسی همه گفتار، کردار و تفکرش 
از  می گوییم.  فقیه  او  به  ما  بود  فقه  جلوه 
همینجاست که او هم محضرش، محضر علم 
است و هم گفتارش ما را به یاد خدا می اندازد 
و هم کردارش از جلوه های فقه است. رئیسی 
از  یزدی  مصباح  آیت اهلل  اینکه  بر  تاکید  با 
شد:  یادآور  بود،  پهلوی  حکومت  با  مبارزان 
مانده  جا  به  زمینه  این  در  بیانیه هایی  او  از 
بود  پهلوی  رژیم  که  منکرات  انکر  با  و  است 
مبارزه می کرد و بعد از انقالب هم با همه وزن 

وجودش از اعرف معروفات که ...

جاده  تکمیل  با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
نفر  هزار  با ۱۰۰  روستا  تعداد 4۰۰  دهدشت  به  پاتاوه 
و  شده  برخوردار  مناسب  دسترسی  جاده  از  جمعیت 
خدمت رسانی دولت به ساکنان آنها به سهولت صورت 
پیشرفت  کرد:  اظهار  احمدزاده  علی  سید  گیرد.  می 
فیزیکی جاده پاتاوه به دهدشت ۹۵ درصد است و پروژه 
با سرعت مطلوب در  در دو نقطه بحرانی تونل ریزشی 
برداری  بهره  به  پایان سال ۱4۰۱  تا  و  بوده  اجرا  حال 
ملی  بزرگ  پروژه  کرد:  عنوان  استاندار  کامل می رسد. 
دهدشت - پاتاوه به طول ۱۳۶ کیلومتر در ادامه محور 

اصلی شهرضا - سمیرم - بهبهان است که...

استاندارکهگیلویهوبویراحمدعنوانکرد:
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مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و 
بویراحمدخبر داد:

تخصیص ۲۴۰ میلیارد تومان
 برای توسعه و احیای 

جنگل های استان 

سازمان هواشناسی اعالم کرد؛

روندکاهشیدمای
درکهگیلویهوبویراحمد

ادامهدارد

همراهباعقالنیت
نگاهانقالبیداشتهباشیم
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هیچکداماززمینهایبازیشهرداریهایاستاناستانداردندارند؛

شهربازیهایاستان
زیرذرهبیناستاندارد
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مجمع  بازرگانی  و  اداری  اقتصادی،  کمیسیون 
کامل  نشدن  اجرا  چرایی  نظام  مصلحت  تشخیص 
نظر  تبادل  و  بحث  به  اقتصادی  کلی  سیاست های 

مورد بحث و بررسی قرار داد.
 در جلسه صبح شنبه کمیسیون اقتصادی، اداری و 
بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، »ساز و کار 
اجرایی سازی الزامات تحقق سیاست های کلی نظام« 
سیاست  اصالح  و  بازنگری  برای  »پیشنهادهایی  و 
قرار  اساسی« مورد بحث  قانون  های کلی اصل 44 

گرفت.
خود  مطالب  ایروانی،  محمدجواد  جلسه  ابتدای  در 
را با عنوان »ساز و کار اجرایی سازی الزامات تحقق 
و  رصد  گفت:  و  داد  ارائه  نظام«  کلی  سیاست های 
پایش در جهت تحقق سیاست های کلی، از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است و سازوکار اجرایی سازی 

سیاست های کلی از نظارت شروع می شود.
به  نظام  کلی  سیاست های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دهنده  جهت  و  روزآمد  چارچوب  »یک  عنوان 
در  مهمی  بسیار  نقش  اجرایی«  امور  و  قوانین  به 

حکمرانی پیشرفت کشور دارند گفت: فرایند طراحی 
سیاست های کلی از ایده تا اجرا، باید الگویی منسجم 
اثربخشی و  ایده محوری،  باشد و  و یکپارچه داشته 

کارآمدی باید مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به مفاهیم »تکمیل«، »تلفیق«، »تنقیح« 
و »اولویت گذاری« در سیاست های کلی، مصرح در 
ابالغی،  سیاست های  اجرای  الزامات  سند  الف  بند 
سیاست  هر  »اثربخشی«  و  »کارآمدی«  ارزیابی  به 
بازنگری پرداخت و داشتن  به منظور تجدید نظر و 
تصویر کامل از اجرایی سازی)مقدمات اجرا( و اجرای 

سیاست ها را راهنمای سیاستگذاران دانست.
همچنین دکتر علی اوتارخانی از اعضای هیات علمی 
افزود:  ارائه  این  ادامه  در  بهشتی  شهید  دانشگاه 
اجرایی  برای  الزم  حقوقی  ضمانت  فقدان  »چالش 
سازی سیاست های کلی نظام« و توجه به روندهای 
موجود و آینده پژوهی از محورهای کلیدی سیاست 

ها می باشد.
وی مدلی بر اساس تحلیل شاخص های عملکردی 
و  کارآمدی  قضاوت  برای  ای  نتیجه  شاخص های  و 

عوامل  که  کرد  طرح  کلی  سیاست های  اثربخشی 
کلیدی  های  شاخص  و   )CSF( موفقیت  حیاتی 
ارائه  این  از  را شامل می شود. پس   )KPI( عملکرد 
خود  دیدگاههای  ارائه  به  آن  درباره  جلسه  اعضای 

پرداختند.
در این جلسه که محمد مخبر، داود دانش جعفری، 
محمدرضا باهنر، حجه االسالم و المسلمین غالمرضا 
مجید  المسلمین  و  االسالم  حجه  مقدم،  مصباحی 
انصاری، سید مرتضی نبوی و غالمرضا آقازاده حضور 
داشتند، درباره چرایی اجرا نشدن کامل سیاست های 

کلی اقتصادی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رئیس  فوالدگر  حمیدرضا  جلسه،  دوم  بخش  در 
کمیسیون  کار  و  کسب  فضای  و  بازرگانی  کمیته 
بررسی های  از  گزارشی  مجمع،  دبیرخانه  اقتصادی 
بازنگری  برای  پیشنهادی  اصالحات  و  کمیسیون 
و  ارائه  را  اساسی  قانون  اصل 44  کلی  سیاست های 
بازنگری سیاست های  و  تنقیح  فرایند  در  کرد  مقرر 

کلی مورد توجه قرار گیرد. 

گرچه  گفت:  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
از صدام حمایت  زمان جنگ همه حکومت ها  در 
در  اما  می کردند؛  انکار  درواقع  اما  می کردند، 
اغتشاشات اخیر همه به نحو شفاف علیه ما متحد 

شدند.
 محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسالمی 
ضمن  دی   ۹ اهلل  یوم  به  اشاره  با  مهندسین 
انتخابات  از  بعد  روز   ۵ گفت:   ۸۸ فتنه  بازخوانی 
با مرحوم پرورش و مرحوم عسگراوالدی به منزل 
آقای موسوی رفتیم، به میرحسین گفتم شما ۲۰ 
که  ماه   ۸  ،۷ از  بعد  بودید،  دور  از سیاست  سال 
وارد سیاست شدید ۱۳ میلیون رأی گرفتید، اگر 
این رای ها را مدیریت کنید می توانید رقیب دولت 

شوید و دور بعد قطعاً رئیس جمهور می شوید.
وی افزود: موسوی گفت اینها ستاد مرا بستند؛ به 
او گفتم اگر می خواهی رقیب نظام باشی، تبعید و 
زندان سرانجام آن است؛ اما اگر می خواهی رقیب 

دولت شوی می توانی فعالیت کنی.
او  به  افزود:  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
انتخابات باطل شد، اگر دوباره  گفتم فرض کنیم 
رأی نیاوردی چه، گفت »دوباره مردم را به خیابان 

دعوت می کنم!«
اظهار  اخیر  اغتشاشات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بار  نخستین  برای  اخیر  اغتشاشات  در  داشت: 
حکومت های استکباری، با NGO و سلبریتی ها 

به نحو شفاف و عریان متحد شدند.
باهنر افزود: گرچه در زمان جنگ همه حکومت ها 
انکار  درواقع  اما  می کردند،  حمایت  صدام  از 
نحو  به  همه  اخیر  اغتشاشات  در  اما  می کردند؛ 

شفاف علیه ما متحد شدند.
با  ادامه  در  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
ارائه ۳ پیشنهاد برای مقابله با شرایط فعلی گفت: 
اعتراض  شنیدن  برای  رسمی  کرسی  تأسیس 
مردم، باال بردن سعه صدر و سطح پذیرشمان در 

ساحت سیاست، اصالح برخی ساختارهای کشور.
وی با بیان اینکه ب رخی از ما سیاسیون وضعیت 
موجود را بدتر از آنچه هست نشان می دهیم، ادامه 
و حتی  سیما  و  مجلس، صدا  تریبون  از  هم  داد: 
را  موجود  وضعیت  جمعه  نماز  خطبه های  برخی 
بدتر از آنچه هست نشان می دهیم. ۹۰ درصد از 
وظایف  می دانند  نه  مجلس  نمایندگی  نامزدهای 
او  اختیارات  می دانند  نه  چیست،  نماینده  یک 
اما  می دانند؛  را  کشور  امکانات  حتی  نه  چیست، 
وعده هایی می دهند که عملی نمی شود و مردم را 

ناامید می کنند.
منفی،  تبلیغات  همه  وجود  با  کرد:  تاکید  باهنر 
در ایران  رتبه  جهانی  بانک   ۲۰۲۲ آمار  طبق 

ppp یعنی قدرت خرید بر مبنای مقدار مشخصی 
پول، رتبه ایران ۲۱ است. یعنی باالتر از خیلی از 

کشورهای اروپایی.

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
گفت: امنیت و آرامش ایران اسالمی را ثمره 
خون شهداست و اگر جانفشانی و ایثار شهدا 
افغانستان  و  سوریه  همچون  ما  کشور  نبود، 
فرمانده کل  می شد. سرلشکر حسین سالمی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به همراه سردار 
)ع(  سیدالشهدا  سپاه  فرمانده  ذوالقدر  احمد 
امور  مسئول  شریفی  سردار  و  تهران  استان 
مدافع  شهدای  خانواده  با  سپاه  ایثارگران 
آنان دلجویی  از  امنیت استان تهران دیدار و 

کرد. سرلشکر سالمی در این دیدارها با تجلیل 
از مقام شامخ شهدا، شهدا را زنده و ناظر بر 
تصریح  و  توصیف  انسان ها  رفتار  و  اعمال 
ابدی  نثار جان خود به جایگاه  با  کرد: شهدا 
شهدا  راه  دهنده  ادامه  باید  نیز  ما  رسیدند؛ 
پروردگار  پیشگاه  و  مقابل شهدا  تا در  باشیم 
سر افکنده نباشیم.فرمانده کل سپاه همچنین 
در این دیدارها امنیت و آرامش ایران اسالمی 
را ثمره خون شهدا توصیف و تاکید کرد: اگر 
جانفشانی و ایثار شهدای عزیز ما نبود، بدون 

شک با توطئه دشمنان و کینه ای که آنان از 
همچون  ما  کشور  دارند،  ایران  ملت  و  نظام 

سوریه و افغانستان می شد.
سرلشکر  با  دیدار  در  کمندی  شهید  پدر 
را  پسرم  تنها  نه  من  داشت:  اظهار  سالمی 
دفاع  دوران  در  بلکه  کردم  انقالب  تقدیم 
جان  و  رسید  شهادت  به  برادرم  نیز  مقدس 
خود را تقدیم نظام و اسالم کرده است و بقیه 
تقدیم  اسالم  از  دفاع  راه  در  نیز  را  فرزندانم 

انقالب می کنم.

مجمعتشخیصمصلحت
دالیلعدماجرایسیاستهایکالناقتصادیرابررسیکرد

دبیرکلجامعهاسالمیمهندسین:
همهدشمناندراغتشاشاتاخیربهنحوشفافعلیهمامتحدشدند

امنیتوآرامشایراناسالمیثمرهخونشهداست
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اصالحیهآگهیمناقصهعمومی

پیرو آگهی مناقصه عمومی  مورخ 7/ 10/ 1401 و 8/ 10/ 1401 
مندرج در روزنامه امید مردم ، بدینوسیله به اطالع میرساند 

مناقصه به شرح ذیل اصالح می گردد.
 الزم است مناقصه گران جهت دریافت اصالحات به سامانه ستاد مراجعه نمایند 

کمیت و موضوع مناقصهردیف
کیفیت

مبلغ برآورد اولیه محل اجرا
برمبناي فهرست 
بها ی 1401 )ریال(

مبلغ تضمین
 شرکت 

در مناقصه 
)ریال(

حداقل 
صالحیت 
پیمانکاری 
مورد نیاز

بهسازی راه اصلی تقاطع 1
شهرک صنعتی چهاربیشه 

– امامزاده جعفر – 
باباکالن – چرام )کیلومتر 
008 + 21 الی 420 + 24(  

)دو مرحله ای( 

عملیات 
اجرایی 
مطابق 

برآورد و 
نقشه های 

اجرایی

3 راه و 113673463277428740000000گچساران
ترابری

احداث راه اصلی باغچه 2
سادات – سرفاریاب 

)تکمیل واریانت
 آب حیات(

 )دو مرحله ای(

عملیات 
اجرایی 
مطابق 

برآورد و 
نقشه های 

اجرایی

4 راه و 38081329155313620000000بویراحمد
ترابری



آگهیتغییرات
فرهنگیان  مسکن  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  و   ۱۰۶۸۰۰۰۶۱۲۰ ملی  شناسه  به  گچساران 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   4۱۹ ثبت  شماره 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱4۰۱/۰۸/۲۳ 
اداره   ۱4۰۱/۰۸/۲۶ مورخه   ۲۱۶۹ شماره  تاییدیه 
گچساران  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
با  حسینی  سیدمحمد  شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
کدملی  با  یاری  مسعود  و   4۲۶۹۸۶۸۲44 کدملی 
آقای  و  اصلی  بازرسان  سمت  به   4۲۶۹۳4۹۸۰۸
به   4۲۶۹۳۲۷۹۳۶ کدملی  با  زاده  درودی  جالل 
سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت 

انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کهگیلویه وبویراحمد
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

دوگنبدان
)۱4۳4۳۳۳( 
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زنگ هشدار 
موج هشتم کرونا در کشور

زنگ هشدار بروز موج هشتم کرونا در کشور در حالی به صدا 
درآمده که طی سه الی چهار ماه گذشته،  روزهای زیادی را 
با ثبت آمار فوتی صفر کووید شاهد بودیم؛ اما باز اُمیکرون و 
سویه های جدیدش ورق تازه ای از کرونا را در جهان و ایران 

نشان دادند...
 از ابتدای ورود کرونا به کشور تا کنون هفت موج یا پیک 
در  اُمیکرون،  آمدن سویه  با  گذرانده ایم.  از سر  را  کرونایی 
پیک ششم و هفتم با این سویه و زیر سویه های آن مواجه 
بودیم که به تدریج با افزایش سطح واکسیناسیون و به تبع 
طی  را  کاهشی  روندی  جامعه،  ایمنی  سطح  افزایش  آن 
کردند. به طوری که در مرداد ماه ۱4۰۱ اعالم شد که از قله 
موج هفتم کرونا هم گذر کرده ایم و روند بیماری در کشور 
کاهشی شده است. برهمین اساس روند کاهشی کرونا که 
الی پنج ماه گذشته آغاز شده بود، به سیر نزولی  از چهار 
خود ادامه داد؛ به طوری که آمار مبتالیان روزانه و فوتی ها 
آمار صفر  نیز  زیادی  روزهای  و حتی  آمد  پایین  به شدت 

فوتی های کرونایی در کشور ثبت شد.
در حال حاضر اما، زمزمه های بروز موج هشتم کرونا در کشور 
با شناسایی و مشاهده نخستین موارد ابتال به زیر سویه های 
است  آغاز شده  در حالی   XBB و   BQ۱ اُمیکرون؛ جدید 
از  بعد  هفتم،  موج  از  بعد  آرام  روزهای  از  گذر  از  بعد  که 
مدتی، صبح روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست 
رییس جمهور تشکیل جلسه داد و با تصویب مصوباتی، بر 
ویژه  به  کرونا  علیه  واکسیناسیون  انجام  و  ماسک  پوشش 
در افراد باالی ۱۸ سالی که شش ماه از نوبت قبلی تزریق 
از  ضدکرونایی  پروتکل های  رعایت  گذشته،  واکسن شان 
سوی مردم، تشدید و اهتمام بر مراقبت های مرزی در تمام 
مرزهای کشور و کنترل ورود و خروج مسافران و همچنین 
تاکید  و...  بیمارستان ها  تامین دارو و تجهیزات در  لزوم  بر 

کرد.
باید توجه کرد که دو سویه BQ۱ و XBB از حدود یکی 
و  اروپایی  کشورهای  در  ویژه  به  جهان  در  پیش  ماه  دو 
که  طوری  به  بودند.  کرده  آغاز  را  تازشان  و  تاخت  آمریکا 
به گفته کارشناسان، سویه های XBB و BQ۱  در فرانسه 
جدید  مبتالیان  درصد   ۳۵ حدود  آمریکا  در  و  درصد   ۶۰
پیش  هفته  چند  از  نیز  حال  عین  در  می شوند.  شامل  را 
شیوع باالی کووید ۱۹ در کشور چین گزارش شد که البته 
گزارش های  شفافیت  عدم  دلیل  به  متخصصان،  گفته  به 
کشور،  این  در  گردش  در  سویه  درباره  نمی توان  چینی ها 
اظهار نظر کرد. با این حال وزارت بهداشتی ها و متخصصان 
اپیدمیولوژی در کشورمان، اعالم می کردند که طبق الگوی 
گذشت  از  بعد  معموال  گذشته،  سال  سه  کرونا طی  شیوع 
و  اروپایی  کشورهای  در  موارد  افزایش  از  ماه  یک  حدود 
آمریکایی، در ایران نیز شاهد افزایش موارد خواهیم بود و 
بر همین اساس توصیه هایی مبنی بر لزوم جدی تر گرفتن 
رعایت پروتکل های بهداشتی و تزریق دزهای یادآور واکسن 
افزایش  از  بهداشتی ها  وزارت  حتی  و  می شد  مطرح  کرونا 
با زیرسویه های جدید  از کرونا  احتمال ورود موج جدیدی 
روند  به  توجه  با  امسال،  زمستان  در  کشور  به  اُمیکرون 

افزایش مبتالیان به کرونا در جهان هشدار می دهند.
بر اساس همین روند هم بود که روز پنجشنبه هشتم دی ماه 
۱4۰۱، سخنگوی وزارت بهداشت از مشاهده زیرسویه های 
»سه  که  کرد  اعالم  و  داد  ایران  خبر  در  اُمیکرون  جدید 
مورد ابتال به زیر سویه های جدید اُمیکرون که در بسیاری 
کشورهای جهان شایع است، در کشورمان مشاهده شد که 
از این سه مورد، دو نمونه مربوط به زیرسویه BQ۱ و یک 
به  که  موضوعی  است«؛   XBB زیرسویه  به  مربوط  مورد 
تشکیل جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در صبح روز شنبه 

منجر شد و مصوباتی را که در باال ذکر شد، در پی داشت.
باید توجه کرد که بر اساس گفته متخصصان اپیدمیولوژی 
موجی  هر  بروز  کلی  طور  به  حوزه سالمت،  کارشناسان  و 
به دقت رصد شود؛ چراکه  باید  در هر کشوری  بیماری  از 
به  جهانی  جامعه  به  بیماری  انتقال  که  داده  نشان  کرونا 
سرعت باالیی اتفاق می افتد؛ بنابراین با توجه به رفت وآمدها 
مرزی  مبادی  از  کافی  کنترل  و  نظارت  باید  مسافرت ها  و 
می تواند  نظارت  عدم  که  کرد  توجه  باید  گیرد.  صورت 
از جمله  بیماری در کشورها و  به  ابتال  افزایش  از  جرقه ای 
حاصل  مرگ ومیر  که  می شود  گفته  البته  باشد.  ما  کشور 
عالئم  و  است  کمتر   XBB و   BQ۱ سویه های  به  ابتال  از 
بیماری زایی این سویه ها نیز خفیف تر از سویه های پیشین 
کرونا هستند، اما این موضوع نباید بهانه ای برای عدم رعایت 
پروتکل ها و بی توجهی به تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا 
باشد؛ چراکه ویروس هزار رنگ کرونا قابل پیش بینی نبوده 
و می تواند مانند موج های پیشین با اندک بی توجهی مجددا 

دچار جهش شده و کشور را دچار مشکل کند.
با  آتی  روزهای  است طی  که ممکن  فرض  این  با  بنابراین 
افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ در کشور مواجه شویم، باید 
بیش از پیش رعایت پروتکل های بهداشتی، نظیر استفاده از 
رعایت  پرازدحام،  یا  مکان های سربسته  در  ویژه  به  ماسک 
فاصله گذاری و شست وشوی مداوم دست ها را جدی گرفته 
واکسن  نوبت  آخرین  تزریق  از  ماه  شش  اگر  همچنین  و 
آن  یادآور  دز  تزریق  به  نسبت  است،  گذشته  کرونای مان 

اقدام کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمدخبر داد:

تخصیص240میلیاردتومان
برایتوسعهواحیایجنگلهایاستان

بویراحمد  و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گفت: ۲4۰ میلیارد تومان اعتبار از محل متمم سفر ریاست 
جمهور برای توسعه و احیای جنگلهای این استان تخصیص 

داده شد.
سعید جاوید بخت اظهار داشت: این اعتبار طی سه سال در 

راستای توسعه و احیای جنگلهای استان تزریق خواهد شد.
وی بیان کرد: وجود جنگلهای خاص بلوط، وضعیت کوهستانی 
و توپوگرافی آن و ثبت بارش ساالنه نزدیک به۵۷۳ میلیمتر 
باعث شده کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ منابع طبیعی دارای 

جایگاه ویژه ای در سازمان باشد.
اعتبارات سال جاری منابع طبیعی  اظهار کرد:  جاوید بخت 

استان نیز ۷۲ میلیارد تومان است .
وی اضافه کرد: با حمایت و مشارکت ۵۰ تشکل مردم نهاد 
کار کشت بلوط در ۲ هزار هکتار از اراضی ملی و جنگلی این 

استان در حال انجام است.
جاوید بخت توسعه منابع طبیعی را نیازمند مشارکت مردم 
یکهزارو  در  مردم  مشارکت  با  گذشته  سال  گفت:  و  دانست 
۵۰۰ هکتار از منابع طبیعی استان کاشت درخت انجام شد.

جاوید بخت تاکید کرد: منابع طبیعی این آمادگی را دارد در 
قالب ظرفیت های قانونی طرح های مرتعداری را با مالکیت 

دولت و درآمدزایی بهره برداری واگذار کند.
وبویراحمد  کهگیلویه  استان  مساحت  درصد   ۷۸ افزود:  وی 
را منابع ملی تشکیل می دهد که از این میزان یک میلیون 
۳۰۰ هزار هکتا منابع طبیعی و ۸۷4 هزارو ۶4 هکتار عرصه 
جنگلی تشکیل می دهد که بیش از ۵۶ درصد عرصه جنگلی 

استان جنگلهای بلوط است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

میزانپیشرفتفیزیکیپتروشیمی
گچسارانبه۹۳.4درصدرسید

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون با هزینه کرد 
چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و 4۳۱ میلیون یورو پیشرفت 
رسیده  درصد   ۹۳.4 به  گچساران  پتروشیمی  طرح  فیزیکی 
و  محصوالت شرکت  کرد:  اظهار  احمدزاده  علی  سید  است. 
تن  میلیون  یک  تولید  مجتمع  این  اسمی)سالیانه(  ظرفیت 
این  افزود:  وی  است.  پالس  سیتری  تن  هزار   ۱۸4 و  اتیلن 
پروژه یکی از طرح های مهم صنعتی استان می باشد که بر 
اساس ظرفیت های بالقوه و در راستای سیاست های کالن 
و  پتروشیمی  محصوالت  افزایش  منظور  به  کشور  اقتصادی 
همچنین به عنوان پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی استان 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  باشد.  می  احداث  حال  در 
تصریح کرد: عالوه بر محصوالت تولیدی یاد شده این کارخانه 
صنایع  و  دهدشت  پتروشیمی  صنایع  اولیه  مواد  عنوان  به 
پلیمر گچساران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. احمدزاده 
این واحد که در حدود  تولید  از مازاد  عنوان کرد: می توان 
4۰۰ هزارتن در سال می باشد، به عنوان مواد اولیه برای دیگر 

طرح های پتروشیمی در سایر شهرستان ها استفاده کرد.
وی ادامه داد: میزان کل سرمایه گذاری این مجتمع)ریالی و 
ارزی(، ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت ریالی و ۵۹4 میلیون 
یورو تسهیالت ارزی است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان 
کرد: اشتغال موجود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در حین اجرای پروژه 

و میزان اشتغال در زمان بهره برداری ۵۰۰ نفر خواهد بود.

روندکاهشیدمایکهگیلویهو
بویراحمدادامهدارد

بویراحمد  و  کهگیلویه  هواشناسی  کل  اداره  کارشناس 
هفته  از  که  استان  هوای  دمای  شدید  کاهش  گفت:روند 
پیش آغاز شده است تا روز سه شنبه سیزدهم دی ماه ادامه 
خواهد یافت. ولی بهره مند اظهار داشت: حداقل دمای هوای 
شهرهای یاسوج، سی سخت و مارگون در بامداد امروز کمتر 

از یک درجه سانتی گراد زیرصفر گزارش شده است.
گرمسیری  مناطق  هوای  دمای  کرد:همچنین  بیان  وی 
دهدشت ۳.۲،لیکک ۶.۲،دوگنبدان ۶.۵ و امامزاده جعفر ۶.4 

درجه سانتیگراد در بامداد امروز ثبت شده است.
روز  بارشی  سامانه  یک  کرد:همچنین  تاکید  مند  بهره 
چهارشنبه چهاردهم دی ماه وارد کهگیلویه و بویراحمد شده 
آبی  زراعی  سال  باران  بارش  میانگین  کرد:  عنوان  است.وی 
نسبت  که  است  شده  ثبت  متر  میلی   ۲.۲ استان  در  جاری 

مدت مشابه سال گذشته 4۲ میلی متر کاهش یافته است.
کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد عنوان 
کرد:شهرهای یاسوج و سی سخت با ۲۸۱ و ۲۷۷ میلی متر 

رکورددار بیشترین بارندگی های امسال تاکنون هستند.
امامزاده  ؤ  دوگنبدان  های  ایستگاه  کرد: همچنین  بیان  وی 
کمترین  شاهد  متر  میلی   ۱۲۲ و   ۱۱۵ با  ترتیب  به  جعفر 

بارندگی سال زراعی امسال بوده اند.

پارک   و  شهربازی ها  قهرمانی//  فهیمه 
و  دارند  زیادی  محبوبیت  تفریحی  های 
کودکان  که  هستند  هایی  مکان  از  یکی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  نوجوانان  و 
اما  دهند  می  نشان  زیادی  عالقه  آن  به 
غیراستاندارد بودن برخی از تجهیزات این 
را تهدید  شهربازی ها سالمت شهروندان 

می کند.
از  گسترده ای  مجموعه ی  ها  شهربازی 
وسایل بازی و سرگرمی بوده که در مکانی 
و  بردن  لذت  برای  سرپوشیده،  یا  روباز 

تفریح ساخته شده است.
روباز  تعداد شهربازی های  بر  روز  به  روز 
و یا سرپوشیده در شهرهای استان افزوده 
و تجهیزات و وسایل بازی جدیدی به آن 
ها اضافه می شود اما باید توجه داشت که 
شهربازی  جدید  امکانات  ساخت  کنار  در 
ایمنی  به مقوله  امکانات  نوع  این  و نصب 

توجه شود.
در حین  ناگواری  هر ساله شاهد حوادث 
بازی در این نوع امکانات سرگرمی هستیم 
که جلوگیری از بروز چنین حوادثی توجه 
به مقوله ایمنی در این بخش را دوچندان 

می کند.
شهربازی  در  ها  استاندارد  نکردن  رعایت 
مرگبار  های  شهربازی  به  را  ها  آن  ها 
تبدیل می کند و هر لحظه امکان حادثه 
ای تلخ را برای فرزندان و کودکان مان به 

وجود می آورد.
بودن  استاندارد  غیر  موضوع  همین 
پیش  سال  چند  در  شهربازی،  تجهیزات 
منجر به کشته و زخمی شدن چند مادر 
و کودک در یکی از شهرهای کهگیلویه و 
بویراحمد شد و این خاطره تلخ هیچگاه از 

ذهن مردم پاک نخواهد شد.

شهربازی ها 
و ضرورت رعایت استاندارد

و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بویراحمد گفت: وجود یک نقص کوچک 
بازی  و  تفریحی  وسایل  دستگاه  ها،  در 
غیر استاندارد می تواند خسارات و حوادث 
و  ها  خانواده  برای  را  ناپذیری  جبران 
بنابراین  باشد  داشته  همراه  به  جامعه 

تشدید نظارت ها را می طلبد.
ها  بررسی  باید  افزود:  عسکری  احسان 
های  شادی  تا  گیرند  صورت  درستی  به 
کودکانه قربانی سهل انگاری ها در پارک 
نشود و جلو هر گونه حادثه  ناایمن  های 

ناگوار گرفته شود.
به  یاسوج  آبی  پارک  داد: طرح  ادامه  وی 
کشور  جنوب  آبی  پارک  نخستین  عنوان 
به زودی به بهره برداری می رسد و مورد 
مردم استان و گردشگران از سراسر کشور 
است  نیاز  بنابراین  گرفت  خواهد  قرار 
برای  الزم  استانداردهای  افتتاح  از  پیش 

تجهیزات بازی آن با دقت بررسی شود.
در  مردم  سالمت  داد:  ادامه  عسکری 
استفاده از وسایل بازی غیرایمن در پارک 
ها و شهربازی های کهگیلویه و بویراحمد 

باید مورد توجه قرار گیرد.

شهربازی ها 
زیر ذره بین اداره کل استاندارد

صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مدیرکل 
شهربازی  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
های استان در دو مدل )گروه( بررسی می 
است  هایی  شهربازی  اول  گروه  که  شود 
خصوصی  بخش  به  شهرداری  توسط  که 
تجهیزات  عنوان  به  و  شود  می  واگذار 

شهربازی از آن یاد می شود.

یک  دوم  گروه  در  افزود:  رحمتی  بهمن 
ها  آن  به  که  هستند  هایی  پارک  سری 
زیر  مستقیما  که  کودکان  بازی  فضاهای 
نظر شهرداری ها اداره می شوند که با این 
بازی  تجهیزات  استان  در  ما  توضیحات 
شهربازی ها و تجهیزات زمین های بازی 

کودکان داریم.
وی تاکید کرد: ۱۵۹ تجهیز بازی در استان 
هم  ها  آن  از  مورد   ۱۰4 که  دارد  وجود 
تاییدیه فنی و تاییدیه مستندات گرفته اند 

یعنی دارای گواهینامه استاندارد اند.
صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: تجهیزات 
مرحله  سه  در  باید  ها  شهربازی  بازی 
تولید، نصب و بهره برداری دارای تاییدیه 

استاندارد باشد.
رحمتی ادامه داد: از این ۱۵۹ مورد ۱۳۵ 
موردشان نقص فنی شان رفع شده و ۳4 
مورد از آن ها نقص فنی دارند و ۱4 مورد 

هم پلمپ شده اند.
تجهیزات  حوزه  در  کرد:  عنوان  وی 
شهربازی ها در استان مشکلی وجو ندارد 
مکان  )در  ها  شهربازی  تجهیزات  یعنی 
که  زمانی  تا  روباز(  و  پوشیده  سر  های 

استاندارد نگیرند اجازه فعالیت ندارد.

هیچکدام از زمین های بازی
 شهرداری های استان استاندارد ندارند

صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مدیرکل 
مورد   ۸۰ گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
انجام  استان  بازی  های  زمین  از  بازدید 
شده که حتی یک مورد استاندارد نداشته 
مرتب،  بصورت  کرد:  ابراز  رحمتی  اند. 
های  شهرداری  به  الزم  اخطارهای  کتبی 

کهگیلویه و بویراحمد داده شده است.

به  هم  اخطار  آخرین  داد:  ادامه  وی 
شهرداری های استان داده شده که نسبت 
صورت  این  غیر  در  کنند  اقدام  رفع  به 
خواهد  پیگیری  امر  این  قضایی  مراحل 

شد.
صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پارک آبی 
یاسوج که قرار است به زودی افتتاح شود 
گرفتن  به  نسبت  افتتاح  از  قبل  باید  نیز 
تک  به  تک  برای  استاندارد  های  تاییدیه 

تجهیزات اقدام و بعد شروع به کار کند.
رحمتی تصریح کرد: طبق ضوابط قانونی، 
حفظ  برای  باید  استان  های  شهرداری 
فعالیت  از  شهروندان  سالمت  و  ایمنی 
فضاهای  و  بازی  های  پارک  تجهیزات 
گواهی  دریافت  به  نسبت  که  تفریحی 

ایمنی اقدام نکرده اند، جلوگیری کنند.
وی عنوان کرد: استاندارد بودن تجهیزات 
زمان خرید، هنگام نصب و در وقت بهره 
پارک های محله  برداری ضرورت وسایل 
است که هم اکنون شهرداری ها موظف به 
خرید تجهیزات استاندارد هستند اما چند 
کودک  بازی  وسایل  که  ای  محله  پارک 
شده  خریداری  پیش  ها  سال  در  آنان 
از دیدگاه سازمان  بود شاخص های الزم 

استاندارد را ندارند.
آن طور که مدیرکل استاندارد و تحقیقات 
گوید:  می  بویراحمد  و  کهگیلویه  صنعتی 
استان  های  شهربازی  از  مداوم  بازرسی 
مشاهده  صورت  در  و  شود  می  انجام 
خصوصی  بخش  غیراستاندارد  وسایل 
متولی این مراکز ملزم به جمع آوری آنان 

می شوند.
مشاهده  صورت  در  کرد:  تاکید  وی 
تجهیزات غیراستاندارد در شهربازی های 
استاندارد  اداره  بازرسان  سوی  از  استان 
رفع  زمان  تا  و  پلمپ  تفریحی  مراکز  این 
نقص مجوز فعالیت به آنان داده نمی شود.

اصلی  دغدغه  اینکه  به  اشاره  با  رحمتی 
و  کهگیلویه  استاندارد  سازمان  متولیان 
فضاهای  تجهیزات  از  برخی  بویراحمد 
است  استان  ای  محله  های  پارک  بازی 
که از استانداردهای الزم برخوردار نیستند 
تاکید کرد:نیاز است تا شهرداری ها به این 
مساله توجه داشته و اقدام های الزم را در 

این خصوص انجام دهند.
وی همکاری شهرداری ها، اگاهی بخشی 
فرهنگ  و  جمعی  ارتباط  های  رسانه 
سازی برای استفاده مردم از وسایل ایمن 
کهگیلویه  های  شهربازی  و  ها  پارک  در 
حوادث  بروز  کاهش  در  را  بویراحمد  و 

احتمالی موثر دانست.
که  کرد  توصیه  شهروندان  به  رحمتی 
از دستگاه ها و تجهیزات  استفاده  هنگام 
وجود  از  ها  بازی  شهر  در  مستقر  بازی 
ضرورت  که  استاندارد  بازرسی  گواهی 
در  مشاهده  قابل  فضای  در  آن  نصب 
تعریف  استفاده  مورد  تجهیز  مجاورت 
بدون  و  کنند  حاصل  اطمینان  شده، 
مشاهده گواهی های بازرسی استاندارد، از 
استفاده از این تجهیزات خودداری کنند.

و  کهگیلویه  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
میلیاردو ۷۵۳  از محکومیت ۹۳۳  بویراحمد 
میلیون ریالی متخلفان اقتصادی در سه حوزه 
قاچاق کاال و ارز، بهداشت دارو و درمان، کاال 

و خدمات در استان خبر داد.
پایان  تا  داشت:  اظهار  لقمانی   حمزه  سید 
پرونده  فقره   ۸۳۶ ۸ هزار  از  امسال  آذرماه 
 ۹۳۳ بر  بالغ  مجموع  در  اقتصادی  تخلفات 
میلیاردو ۷۵۳ میلیون ریال محکومیت مالی 
بهداشت  ارز،  و  کاال  قاچاق  محکومین  برای 
استان  در  خدمات  و  کاال  درمان و  و  دارو 
تعداد  کرد:  عنوان  وی  است.  شده  صادر 
بازرسی در گشت های مشترک  ۲ هزار ۵۶۱ 
جمله  از  متولی  دستگاه های  اداره با  این 
نظارتی، دادستانی،  سازمان ها و دستگاه های 
جهاد  اطالعات،  کل  اداره  سپاه،  اطالعات 
علوم  دانشگاه  صمت،  سازمان  کشاورزی، 
پزشکی، نیروی انتظامی، بسیج اصناف و اتاق 
را عهده دار  اقتصاد  امر  بر  نظارت  اصناف که 
این  کرد:  ابراز  لقمانی  گرفت.  انجام  هستند 

رسیدگی  مرجع  ملجا و  عنوان   به  سازمان 
مختلف  بخش های  در  اقتصادی  تخلفات  به 
دولتی و خصوصی بوده که بر اساس قوانین 
موضوعه با متخلفان برخورد می کند. وی بیان 
کرد: همچنین تعزیرات حکومتی حامی مردم 
است و  منصف  کاسبان  و  مصرف کنندگان  و 
به صورت قاطع با افرادی که قصد سودجویی 
خود  منافع  تنها  یا  و  طلبی دارند  منفعت  و 
جدی  مبارزه  می دهند  قرار  نظر  مطمح  را 
تعزیرات  مدیرکل  کرد.  خواهد  اثرگذار  و 
از  بویراحمد همچنین  و  حکومتی کهگیلویه 
و  گازوئیل  و  سفید  نفت  لیتر   ۶۳۰۰ کشف 
جریمه سه میلیارد و چهار صد میلیون ریالی 

قاچاقچی سوخت در یاسوج خبر داد.

لقمانی افزود: پس از تهیه گزارشی از سوی 
ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ در محور 
دستگاه  یک  از  شیراز  به  یاسوج  مواصالتی 
از توقیف و بازرسی  کامیون مشکوک و پس 
از آن مقدار ۶۳۰۰ لیتر نفت و گازوئیل کشف 
ارسال  تعزیرات حکومتی  به  و سپس پرونده 
انجام  از  پس  کرد:   خاطرنشان  وی  شد. 
نهایت  در  دفاعیات،  مالحظه  تحقیقات و 
بر  عالوه  سوخت  قاچاقچی  تخلف،  احراز 
میلیارد  مبلغ سه  پرداخت  ضبط محموله به 
و چهار صد میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم شد. مدیرکل تعزیرات 
از  بویراحمد همچنین  و  حکومتی کهگیلویه 
داروخانه های  بر  ویژه  نظارت  طرح  اجرای 

اساس  بر  گفت:  لقمانی  داد.  خبر  استان 
بخشنامه ابالغ شده از سوی سازمان تعزیرات 
در  داروخانه ها  بر  نظارت  موضوع  حکومتی، 
گرفته  قرار  مشترک  گشت های  کار  دستور 
است. وی افزود: گشت های مشترک تعزیرات 
حکومتی، معاونت غذا و دارو، بسیج اصناف، 
صدا و سیما، در ۲ نوبت صبح و عصر در حال 
نقاط مختلف کهگیلویه  این طرح در  اجرای 
با  تعزیرات  مدیرکل  هستند.  بویراحمد  و 
اشاره به ضرورت هماهنگی سایر دستگاه های 
نظارتی استان برای اجرای هر چه با کیفیت تر 
تعارف  و  اغماض  بدون  داد:  ادامه  طرح  این 
افزایش  دارو،  عرضه  از  کنندگان  امتناع  با 
قیمت ها و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
از بروز مشکل برای بیماران در  و جلوگیری 
با  تامین دارو، صیانت از حقوق شهروندان و 
توجه به اختیارات ویژه سران قوا به تعزیرات 
تسریع  و  مجازات ها  تشدید  جهت  حکومتی 
متخلف  داروخانه های  با  رسیدگی ها،  فرآیند 

به شدت برخورد می شود.  

هیچکداماززمینهایبازیشهرداریهایاستاناستانداردندارند؛

شهربازیهایاستانزیرذرهبیناستاندارد

مدیرکلتعزیراتحکومتیکهگیلویهوبویراحمدعنوانکرد:

محکومیت۹۳۳میلیاردریالیمتخلفان
اقتصادیاستان

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تکمیل جاده 
هزار   ۱۰۰ با  روستا   4۰۰ تعداد  دهدشت  به  پاتاوه 
نفر جمعیت از جاده دسترسی مناسب برخوردار شده 
سهولت  به  آنها  ساکنان  به  دولت  رسانی  خدمت  و 

صورت می گیرد.
فیزیکی  پیشرفت  کرد:  اظهار  احمدزاده  علی  سید 
جاده پاتاوه به دهدشت ۹۵ درصد است و پروژه در 
با سرعت مطلوب در  ریزشی  تونل  بحرانی  نقطه  دو 
حال اجرا بوده و تا پایان سال ۱4۰۱ به بهره برداری 

کامل می رسد.
استاندار عنوان کرد: پروژه بزرگ ملی دهدشت - پاتاوه 
به طول ۱۳۶ کیلومتر در ادامه محور اصلی شهرضا - 

سمیرم - بهبهان است که ارتباط استان های جنوب 
مرکزی  های  استان  به  را  از جمله خوزستان  کشور 
ایران برقرار می کند و نقطه ثقل و میانبر بین استان 
های قرارگرفته در کریدور شمال به جنوب کشور به 

حساب می آید.
وی افزود: اجرای این پروژه و به بهره برداری رسیدن 
مسیر مواصالتی آن عالوه بر کارکرد ملی آن ، پنج 
بخش مهم و پرجمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد 
شهرستان  دنا،  شهرستان  در  کبگیان  بخش  شامل 
مارگون، بخش های چاروسا و دیشموک در کهگیلویه 
و بخشی از شهرستان لنده را از بن بست جاده ای و 

محرومیت خارج می کند.
بهره  با  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
 ۶۰ میانگین  گرفتن  نظر  در  با  جاده  این  از  برداری 
کیلومتر در ساعت برای عبور وسایط نقلیه، بیش از 
پاتاوه -  زمانی در مسیر جدید  چهار ساعت کاهش 

دهدشت بوجود خواهد آمد که نقش چشمگیری در 
کاهش سوخت و استهالک وسایط نقلیه و اتالف وقت 

بدنبال خواهد داشت.
 - پاتاوه  جاده  دیگر  سوی  از  داشت:  ابراز  احمدزاده 
طبیعی  زیبای  های  انداز  از چشم  عبور  با  دهدشت 
در شهرستان های دنا و بویراحمد و سپس کهگیلویه 
به بهبهان در استان خوزستان وصل می شود که از 
مزیت های مهم آن در حمل و نقل کاال ، مسافر و 

گردشگری است.
وی ادامه داد: هم اکنون مجریهای پروژه ها ، قریب 
به ۲۰۰ میلیارد تومان از وزارت راه طلبکار هستند و 

نیاز به تزریق اعتبار دارند .
وی تاکید کرد: عبور این مسیر از مجاورت رودخانه 
مارون و سرچشمه های آن به طول ۷۵ کیلومتر یکی 
دیگر از چشم اندازهای زیبا و مهم این مسیر محسوب 
می شود که در آینده از قطب های گردشگری استان 

به شمار خواهد رفت.
و  آغاز   ۷4 سال  در  ملی  جاده  این  اجرایی  عملیات 
برای سهولت کار طرح به چهار قطعه تقسیم شد که 
طول قطعه های اول و سوم آن به ترتیب ۲۸ و ۲۶ 
کیلومتر و قطعه های دوم و چهارم آن نیز به ترتیب 

۱۸ و ۶۳ کیلومتر است.
۱۳ تونل به طول هشت هزار و ۲۰۰ مترو تعداد ۱۸ 
دستگاه پل بزرگ باالی دهانه ۱۶ متری در این جاده 

طراحی شده است.
 ۱۳۶ طول  به  دهدشت  به  پاتاوه  ملی  بزرگ  پروژه 
استان  عمرانی  های  طرح  مهمترین  از  که  کیلومتر 
بودند که4۰۰  گفته  پیشتر  و مسووالن محلی  است 
میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رییس جمهور 
برای این طرح مصوب شده که تاکنون ۱۵۰ میلیارد 
از این میزان اختصاص و به این طرح تزریق  تومان 

شده است.

با تکمیل جاده پاتاوه به دهدشت؛

خروج400روستاازبنبست
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متولد فروردین :
 امروز بخش بزرگی از ناراحتی های شما واضح و روشن نیستند، اما 
به معنی این نیست که اصاًل وجود ندارند. ممکن است شما احساس 
دقیقاً  شما  زیرا  می شوید  هدایت  ناشناخته ها  سمت  به  که  کنید 
نمی دانید که دیگران چه احساساتی دارند. هرچقدر که بیشتر سعی 
می کنید قطعه گمشده این پازل را پیدا کنید آشفته تر می شوید. چند 
نفس عمیق بکشید اجازه بدهید نیازمندی شما تمام مشکالت را یک 

روزه حل کند.
متولد اردیبهشت :

 امروز شما وقتی که به درخششهای ذکاوتتان پی می برید، تاحدی 
روشهای  به  نسبت  قدیمی تر  روشهای  اینکه  برای  می شوید،  دلسرد 
تندرو ای که االن به ذهنتان می رسند مطمئن تر هستند. روش شما 
اما  کنید،  رد  را  قدیمی  روشهای  کردن  آزمایش  که  نیست  اینگونه 

اکنون یک ایده واقعاً خوب می تواند شما را به شدت وسوسه کند. 
متولد خرداد : 

افکاری در اطراف شما شناورند تا فقط روز تفریح شما را خراب کنند. 
از   . کند  حکومت  تان  اعمال  بر  ترس  دهید  اجازه  توانید  می  شما 
منفی بافی دوری کنید تا تاثیری بر زندگی تان نگذارد. شاید بتوانید 
مستقیما با مشکل خود روبرو شوید. هر گفتگویی را که می خواهید 
شروع کنید ابتدا از درستی آن مطمئن شوید چرا که شاید این گفتگو 

تاثیر بسیار مهمی بر زندگی شما بگذارد.
متولد تیر : 

شما امروز به جزئیات فراوانی که در محل کار روی هم انباشته شده 
اند اهمیت می دهید. شما معموال خیلی راحت مسئولیت های تان را 
یکی یکی انجام داده و بعد به سراغ بعدی می روید، اما حاال نمی توانید 
کردن  موکول  اما  بروید.  باید  کجا  که  دهید  تشخیص  راحتی  به 
چراکه  نیست،  خوبی  چندان  ایده  نیز  بعدی  روزهای  به  کارهایتان 
هرچه زمان بگذرد مشکالت دیگری از راه می رسند. پس شجاع باشید 

و خیلی زود آستین هایتان را باال زده و شروع به کار کنید!
متولد مرداد : 

قرار  امروز در نشان شما  انرژی قدرتمند ماه جدید که  از  باید  شما 
گرفته است نهایت استفاده را ببرید و آن را برای مقاصد مالی خود 
با ونوس مقتدر در  اتصال ماه-خورشید  اینکه  به خاطر  بگیرید  بکار 
دومین خانه از “پول” شما به ترتیب قرار گرفته اند. خوشبختانه شما 
نقشه ای دارید؛ و اکنون وقت آن است که طرح و نقشه خود را اجرا 
کنید. اما به یاد داشته باشید که مجبور نیستید که برای باال بردن 

درآمد و سود خود ریسک کنید. 
متولد شهریور : 

می شوند  باعث  که  چرا  ندارید  عالقه  ناگهانی  تغییرات  به  زیاد  شما 
روز و یا حتی زندگی تان متحول شود. بنابراین باورکردنی نیست که 
وقتی اتفاقی در طول روز برایتان افتاد وهمچنین اگر برنامه های تان 
به مانعی برخورد کرد بتوانید بسادگی با آنها کناربیایید. حتی ممکن 
است نیاز باشد که اهداف بلند مدت خود را ارزیابی کنید به خاطر 

اینکه آنها دیگر با موقعیت های کنونی شما جور در نمی آیند. 
متولد مهر : 

امروز می خواهید کاری را برای اولین بار انجام دهید و برای همین 
مشتاق ولی نگران هستید. شما ترجیح می دهید که درباره موقعیت 
کنونی بیشتر بدانید و فکر می کنید این کار به شما قوت قلب الزم 
برای  که  دارید  دوست  باشید  داشته  کافی  زمان  اگر  داد.  خواهد  را 
یاد گرفته  دارید  را که الزم  ماموریت،  مهارت هایی  و  این مسئولیت 

و تمرین کنید. 
درد  کردن  افشا  و  نیازها  کردن  مطرح  از  امروز  شما   : آبان  متولد 
صمیمی  خجالت  خیلی  همکار  یا  و  دوست  یک  با  دل هایتان  و 
این  و  بزنید  را  حرف هایتان  رک  کاماًل  می توانید  شما  نمی کشید. 
لحن  با  وقتی  اما  کرد،  خواهد  زده  شگفت  را  اطرافیانتان  موضوع 
صمیمی  و خودمانی با آنها صحبت می کنید آنها نیز با کمال میل به 

حرف های شما گوش می دهند.
متولد آذر : 

اگر تمام اهداف امروز شما تغییر کرد ممکن است باز هم قادر نباشید 
که فهرست قرار مالقات های سابق خود را تغییر دهید. اما این ارزش 
استرس وعصبانیت را ندارد؛ فقط دقیقا طبق آنچه که قرار گذاشته اید 

مطابق وظایف تان پیش بروید. 
متولد دی : 

کارهایی که در این اواخر انجام داده اید باعث شده اند که شما تجارب 
العاده ای را از زندگی بدست بیاورید، این تجارب شما  بسیار و فوق 
را در مسیر زندگی بسیار یاری می دهند. تجاربی که به دست آورید 
مانند یک جهش در زندگی شما می باشند به شرط این که ترس های 

خود را کنار بگذارید و با جرات بیشتری به راه تان ادامه بدهید. 
متولد بهمن : 

تمایل شما برای امتحان یک ماجراجویی جدید امروز بسیار شدید تر 
ازهمیشه خواهدشد. این فکر در یک لحظه آنقدر شدید خواهدشد که 
باعث می شود شما فکرکنید هر چیزی ناممکنی، ممکن خواهد شد و 

شما می توانید هر جا که دوست دارید بروید.
متولد اسفند : 

باشید،  برای گفتن داشته  زیادی  امروز ممکن است شما حرف های 
اما که نمی دانید باید از کجا شروع کنید. متاسفانه، شما ممکن است 
دیگران را با احساسات شتاب زده که اشتباه هم هستند به دردسر 

بیندازید.

۳
فال روز 

زیر  گفت:  کرونا  با  مبارزه  ستاد  ملی  کمیته  عضو 
و   BQ۱ نام های  با  اومیکرون  جدید  های  سویه 
XBB دارای عالیم گوارشی مانند تهوع، استفراغ و 
دل درد بوده و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف در 

معرض شدید ابتال به آن قرار دارند.
بیماران  سالمندان،  افزود:  عمادی  حمید  دکتر 
پیوندی، سرطانی و دارای نقص ایمنی بدن از جمله 
افراد آسیب پذیر جامعه هستند که بیشتر در معرض 
قرار  اومیکرون  جدید  های  زیرسویه  به  ابتال  خطر 
دارند به همین دلیل توصیه می شود اینگونه افراد 
هرچه سریعتر یک نوبت دیگر از واکسن کرونا را که 
۶ ماه از فاصله تزریق ُدز یادآور آنها گذشته است، 

هر تزریق کنند.
وی اظهار داشت: این بیماری خطرناکتر از نوع دلتا 
گوارشی  عالئم  از  یکی  دچار  مبتال  فرد  اما،  نیست 
مانند تهوع، استفراغ، دل درد، آبریزش بینی، گلودرد 
و بدن درد می شود و البته میزان درد در مبتالیان 
متفاوت است و دوره نقاهت این بیماری نیز سه روز 
است اما توصیه می شود مدت استراحت تا یک هفته 

ادامه یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر مواردی از افراد مبتال 
به زیرسویه های جدید اومیکرون در مراکز درمانی 
و  هستند  بستری  که  است  شده  مشاهده  کشور 

اقدامات درمانی برای آنها انجام می شود.
برای  بینی  اپیدمیولوژیک، هنوز پیش  این  به گفته 
زود  بهمن،  ماه  بیماری در  این  شیوع موج سنگین 
موقع  به  واکسیناسیون  انجام  با  هموطنان  و  است 
خصوص  به  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  و 
اتوبوس،  مترو،  مانند  اماکنی  در  ماسک  از  استفاده 

مکان  به  ورود  از  خودداری  همچنین  و  اجتماعات 
های شلوغ می توانند به مهار این موج همچون موج 

های قبلی کرونا کمک کنند.
کشورمان  در  کرونا  بیماری  وضعیت  افزود:  عمادی 
به  اروپایی  و  آسیایی  کشورهای  برخی  به  نسبت 
خوبی مدیریت و کنترل شده است و در شرایط فعلی 
که احتمال شیوع موج هشتم وجود دارد، همراهی 
و همیاری مردم در رعایت اصول بهداشتی و انجام 
به موقع تزریق ُدز یادآور واکسن می تواند به مهار 
این استاد دانشگاه یادآور شد: الزم  آن منجر شود. 
یادآور واکسن کرونا  یا  ُدز چهارم  افراد  نیست همه 
را تزریق کنند اما، افراد واجد شرایط و آسیب پذیر 
مانند سالمندان و بیماران زمینه ای ملزم به دریافت 

آن هستند.
 براساس اظهارات پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت 
سه  مشاهده  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
مورد ابتال به زیرسویه های جدید امیکرون، احتمال 

ورود موج هشتم کرونا به کشور تقویت شده است.
به گفته پدرام پاک آیین این زیرسویه ها اکنون در 
بسیاری از کشورهای جهان شیوع دارد به طوری که 
هم در کشورهای غربی و هم در برخی کشورهای 
را  افزایشی  روند  کره جنوبی  و  ژاپن  مانند  آسیایی 
در کشورمان مشاهده  نیز  مواردی  و  اند  طی کرده 

شده است.
مرجع  آزمایشگاه  در  موارد  این  داشت:  اظهار  وی 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده 
تشخیص داده شد، البته هنوز معلوم نیست رفتاری 
که این زیرسویه های جدید در سایر کشورها داشتند 
با همان شدت و با همان میزان شیوع در کشور ما 
هم داشته باشند اما آنچه مسلم است سرعت باالی 
افزایش  روند  انتظار  و  است  ها  ویروس  این  انتقال 
ورود  احتمال  عبارتی  به  و  داریم  کشور  در  را  ابتال 

موج هشتم به کشور ما تقویت شده است.

  زينب محمودي عالمي
»عل�ي تعري�ف مي ك�رد س�يدي در 
خواب پيشاني ام را بوس�يد و گفت كه 
من ش�هادت ش�ما را قبول كردم. حتم 
دارم كه شهيد مي شوم.« همسر شهيد 
علي چگين�ي خاطرات�ش در خصوص 
همراه زندگي اش را با اين جمالت آغاز 
مي كن�د. چگيني از ش�هداي ارتش�ي 
دفاع مقدس است كه به دليل فتح قله 
پس�وه در كردس�تان عراق توسط او و 
نيروهاي�ش، اين قل�ه را به نام ش�هيد 
چگيني نامگذاري كرده ان�د. با معرفي 
يكي از اعضاي حوزه بسيج 310 حضرت 
مرضيه )س( تهران با خانواده شهيد علي 
چگيني به گفت وگو نشستيم؛ متني كه 
مي خوانيد ماحص�ل گفت وگ�وي ما با 
طاهره شيري همسر شهيد و همچنين 
س�ميه چگيني دختر ش�هيد است كه 
هنگام شهادت پدر در 22 دي ماه 1362 
تنها يك س�ال داش�ت. س�ميه مانند 
تمام فرزندان شهدا سال هاي بسياري 
از عم�رش را تنه�ا ب�ا نام پ�در زندگي 
كرده اس�ت. در ادام�ه اي�ن گفت وگو 
طيبه اي�زدي دختر خاله ش�هيد نيز از 
همب�ازي دوران كودك�ي اش مي گويد.

 
همسر شهيد

چطور با شهيد آشنا شديد؛ كمي از 
خودتان و همسر شهيدتان بگوييد. 
علي متول��د 1338 بود، م��ن متولد 1343 
هستم. آن موقع ما محله اتابك تهران زندگي 
مي كرديم. يكي از دوستانشان همسايه مادرم 
بود و آش��نايي مان از همين ج��ا رقم خورد. 
سال 60 ازدواج كرديم و حاصل زندگي مان 
يك دختر به نام سميه است. همسرم تربيتي 
مذهبي داشت و پدرشان نيز ارتشي بودند و 
مادري متدين داشتند. علي ورزشكار بود و 
كاراته كار مي كرد. بعدها در زندگي با خلقيات 
علي بيشتر آشنا ش��دم. اخالق خيلي خوبي 
داش��ت و نمازش را اول وقت مي خواند. كار 
خير را مخفيانه انجام مي داد. به امام خميني 
خيلي عالقه داش��ت. به او مي گفتم اول غذا 
بخور بعد نماز بخوان. مي گفت اول نماز بعد 
ناهار. ايمانش خيلي قوي بود. در هوابرد ارتش 
فعاليت مي كرد و يك بار كه خواب عجيبي 
ديده بود مي گفت نهايتاً ش��هيد مي ش��وم. 
مي گفت سيدي به خوابم آمد و گفت تو دفعه 
سوم به جبهه بروي شهيد مي شوي. عاقبت 
هم در روز 22 دي ماه 1362 در كردستان و 

كوه پسوه به شهادت رسيد. 
گوي�ا همين قل�ه پس�وه را ب�ه نام 

همسرتان نيز مي نامند؟
همس��رم به همراه همرزمانش كوه پس��وه 
كردس��تان عراق را فتح كرده بودند و در آن 
عملي��ات علي فرمان��ده بود. بنابراين اس��م 
آن كوه را بعد از ش��هادت همسرم به نامش 
كردند. همرزمانش مي گفتند عراقي ها براي 
علي س��رش جايزه تعيين كرده بودند. او در 
كردستان خيلي مأموريت مي رفت. خودش 
را شبيه كردها درآورده بود تا او را نشناسند. 
من با جبهه رفتنش مشكلي نداشتم، او براي 

كشور و اعتقاداتش مي رفت. 
زندگ�ي ب�ا ي�ك رزمن�ده قاعدت�ًا 

سختي هايي داشت.
 10 روز بعد از ازدواج مان، علي به كردستان 
اعزام ش��د. دو روز قبل از اينك��ه عازم جبهه 
شود اشك مي ريختم اما همراهي اش كردم و 
هيچ مخالفتي نكردم. تا يك سال و نيم بعد از 
عروسي مان چندين بار به جبهه اعزام شد. كم 

او را مي ديديم و مدام در جبهه بود. مي گفت 
من شهيد مي شوم و حضور در جبهه را دوست 
داشت. من هم ته دلم راضي به فعاليت هايش 
بودم. باالخره زمان جنگ با او كه يك ارتشي 
بود ازدواج كردم و بايد خودم را آماده خيلي 

مسائل مي كردم. 
زمان ش�هادت همسرتان چند سال 
داش�تيد؟ چه كرديد ب�ا يك دختر 

يك ساله؟
زمان شهادت همسرم من تازه 19 سالم شده 
بود همه تالش��م را به كار گرفت��م تا دخترم 
را بزرگ كنم. روزگار س��ختي ب��ود اما بايد 
مي س��اختم. بايد مانند يك زن ش��جاع در 
برابر مش��كالت مقاومت مي كردم. همسرم 
براي س��رافرازي كش��ورم جانش را تقديم 
اس��الم كرد و من به او افتخ��ار مي كنم. بعد 
از شهادت همسرم مس��تأجر بوديم و بعد از 
هفت سال بنياد شهيد مسكني براي ما تهيه 
كرد. دخترم يك ساله بود كه پدرش شهيد 
شد و دست تنها او را بزرگ كردم. يتيم بزرگ 
كردن خيلي سخت اس��ت. بايد براي او هم 
پدر مي شدم و هم مادر. من هفت سال خانه 
مادرم زندگي كردم و خب به هرحال مسائل و 
مشكالت متعددي داشتم اما در زمان جنگ 
مردم مهربان تر بودند و دلسوزانه به يكديگر 

كمك مي كردند. 

دختر شهيد
چند س�اله بوديد كه متوجه شديد 

فرزند شهيد هستيد؟

من 12مهر سال 61 به دنيا آمدم. پدرم سال 
62 به ش��هادت رس��يد. بنابر اين يك سالم 
بود كه پدرم ش��هيد ش��د و چيزي از ايشان 
به ياد ندارم. وقتي بزرگ ش��دم مادرم گفت 
پدرم به شهادت رس��يده است. به نظرم پنج 
يا ش��ش س��اله بودم كه فهميدم فرزند يك 

شهيد هستم. 
ب�راي اولين بار چ�ه تص�وري از بابا 

داشتيد؟
بچگي ها فكر مي كردم پدربزرگم پدرم هست. 
بعد كه شش ساله شدم، به مادرم گفتم چرا 
پدرم پير است و پدر دوستانم جوان هستند؟ 
كم كم مادرم گفت ايشان پدربزرگت هست و 
باباي واقعي ات شهيد شده. مي دانستم پدرم 
شهيد شده اما نمي دانستم براي چه. تا اينكه 
بزرگ ش��دم به مرور فهميدم كه پدرم براي 
چه هدفي در دفاع مقدس به شهادت رسيده 
است. دوست داش��تم مادرم جاي پدرم را پر 
كند. ديگر مي دانس��تم پدرم نيست و بايد با 

اين شرايط كنار بيايم. 
االن با دلتنگي ها و نبودن هاي پدرتان 

چه مي كنيد؟
به شهدا خيلي اعتقاد دارم و دوستشان دارم. 
آن طوري ك��ه پدرم مي خواس��ت حجابم را 
حفظ مي كنم. پدرم دوس��ت داش��ت وقتي 
بزرگ ش��دم اهل قرآن باشم. مادرم به پدرم 
گفته بود وقتي شهيد ش��دي تكليف من و 
بچه مان چيست. پدرم هم گفته بود خداي تو 
و سميه بزرگ است. بابا مي دانست كه شهيد 
مي شود. از جبهه نامه نوش��ته بود من ديگر 
برنمي گ��ردم. اين نامه آخرم اس��ت مواظب 
دخترم باش. م��ن در حال حاضر مس��ئول 
ايثارگران يكي از حوزه هاي بس��يج هستم و 

دوست دارم راه پدرم را ادامه دهم. 
نحوه شهادت پدرتان چگونه بود؟

گويا گلوله به قلبش اصابت مي كند و بعد از 
يك هفته پيكر پدرم را مي آورند. 

ب�ه عن�وان ي�ك دختر ش�هيد چه 
دغدغه اي داريد؟

دوست دارم مسئوالن رس��يدگي بيشتري 
به خانواده هاي ش��هدا داش��ته باشند. بين 
خانواده هاي ش��هدا فرق نگذارن��د و نگويند 
خانواده ش��هيد پاس��دار اس��ت يا ارتشي يا 
بسيجي. همه رزمندگان براي دفاع از خاك و 

دين و ناموس شان رفتند.
 

دخترخاله شهيد
ش�ما چ�ه خاطراتي از ش�هيد علي 

چگيني داريد؟
ما اصالتاً اهل سبزوار هس��تيم. اما خانه مان 
نظام آباد تهران بود و از كودكي با شهيد بزرگ 
شديم. پسرخاله ام شهيد علي چگيني از سن 
17س��الگي وارد ارتش ش��د. بعد از خدمت 
س��ربازي، جنگ با كومله ها كه ش��روع شد 
ايشان چترباز بود و براي مبارزه با كومله ها به 
كردستان رفت. ما جمعه ها به گشت و گذار 
مي رفتيم و علي از وقايع جبهه ها مي گفت، از 
خوراك پادگان و سختي ها تعريف مي كرد. 
مي گفت براي كش��ورمان بايد احترام قائل 
شويم بايد هواي كشورمان را داشته باشيم. 
آن زمان هنوز عراق به ايران حمله نكرده بود. 
بنابراين به او مي گفتم االن كه جنگ نيست 
ما در اينجا آرامش داري��م. گفت مگر جنگ 
با ضد انقالب )كومله ها( جنگ نيس��ت. من 
كه گفتم االن داري��م با كومله ها مي جنگيم. 
يادم است از سختي هاي آموزش و حضور در 
جبهه مي گفت. اينكه ي��ك بار كم مانده بود 
در چتربازي كشته ش��ود يا اينكه چطور در 
بيابان گرس��نه مانده بودند تا اينكه آذوقه به 

آنها رسيده بود. 
گويا پسرخاله تان از طريق خوابي از 

شهادتش مطلع شده بود؟
پس��ر خاله ام مي گفت من خ��واب ديدم كه 
شهيد مي شوم. گفتم اين حرف را نزن؛ خاله 
و مادربزرگم با ش��نيدن اي��ن حرفش گريه 
مي كردن��د؛ گفتم علي اين ح��رف را نزن ما 
طاق��ت نداريم، مي گفت س��يدي در خواب 
پيشاني ام را بوس��يد و گفت كه من شهادت 
شما را قبول كردم. علي احساس مي كرد آن 
س��يد بزرگوار امام زمان )عج( است. بعد هم 
پيراهن مش��كي را از تنش درنياورد تا اينكه 

شهيد شد. 
ماجراي جايزه اي كه دشمن براي سر 

شهيد گذاشته بود چيست؟
گويا قرار بوده قلعه اي را در كردستان بگيرند 
و كومله هم ك��ه از علي زي��اد ضربه خورده 
بودند، براي س��رش جاي��زه مي گذارند. روز 
ش��هادتش قرار بود بعد از اذان صبح قلعه را 
بگيرند كه خ��ودش پيش نم��از نيروهايش 
مي شود. در اثناي عمليات تيري به سينه علي 
مي خورد. مي خواهد كوله پشتي اش را بردارد 
كه از پشت سرش باز هدف قرار مي گيرد و به 

شهادت مي رسد. 
 امام زمان صورتش را بوسيد

شهيد علي چگيني بعد از اينكه خواب سيدي 
را مي بيند كه به او از شهادتش خبر مي دهد، 
دو ماه تمام لباس عزاداري آقا امام حسين)ع( 
را از تن خارج نمي كند تا اينكه به ش��هادت 
مي رسد. قبل از ش��هادت صورتش را اصالح 
مي كن��د، موهايش را كوت��اه مي كند و خود 
را آماده حجله ش��هادت مي كند. نيروهايش 
مي گفتند ما فرمانده اي مث��ل او نديديم كه 
تمام كارهايش را خودش انجام بدهد. شهيد 
چگيني همواره مي گفت: برايم گريه نكنيد 
من از زندگي و اين دنيا سير شدم. دلبستگي 
به اين دنيا ندارم. وقتي همس��ر شهيد به او 
گفته بود دخترت سميه تازه بابا گفتن را ياد 
گرفته است و بايد بماني و دخترت را عروس 
كني، در پاسخ گفته بود هر چه خدا بخواهد 
همان مي شود. من كه شهادت را قبول كردم 
برايم دنيا اهميت ندارد. مدام به آن سيد )امام 
زمان( فكر مي كنم. شهادت به علي چگيني 

الهام شده بود و عاقبت نيز به آن رسيد. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

خاطرات  ناب

واليتمداري 
از نگاه يك شهيد

 غالمحسين بهبودي
شهيد سيدمحمود موس��وي از شهداي مبارزه 
با فتنه ضد انقالب در شمالغرب كشور است. او 
كه متولد سوم شهريورماه 1360 در شهر بابل 
مازندران بود،  سيزدهم ش��هريورماه 1390 در 
ارتفاعات جاسوسان سردشت به شهادت رسيد. 
همسر شهيد در گفت و گويي كوتاه با »جوان«، 
سيره و منش همس��فر زندگي اش را با تكيه بر 

واليتمداري او بازگو مي كند. 
س��فارش هميشگي آقاس��يدمحمود تبعيت از 
واليت بود. حتي در وصيت نامه اش نيز به دختر 
خردسال مان »صديقه سادات« سفارش كرده 
اس��ت كه اگر مي خواهي از فتنه آخرالزمان در 
امان باشي، تابع واليت باش. با اطمينان مي توانم 
بگويم كه س��يدمحمود،  ش��هيد واليت شده؛ 
هر لحظه از زندگي او،  صحب��ت از واليت بود و 
باالخره هم به آرزوي وااليش كه شهادت در راه 

واليت بود، رسيد. 
خون سيدمحمود پيشكش��ي به آستان واالي 
واليت اس��ت. اميدوارم كه حضرت آقا هم اين 
هديه را از ما پذيرا باشند و اين را به يقين بدانند 
كه اگر س��يدمحمود امروز در ميان مان نيست، 
اما آرمان و اهداف��ش همچون تكليفي بر دوش 
ما باقي است. پس از شهادت سيد محمود، تنها 
چيزي كه مي تواند در دل مان نقطه اي از اميد را 

روشن كند، ديدار با حضرت آقاست. 
همس��رم در وصيت نامه اش ني��ز خطاب به من 
نوشته اس��ت: »ش��ما واقعاً براي من همسري 
كرديد، اما من نتوانس��تم همس��ري شايس��ته 
براي شما باش��م. عذرم را پذيرا باش. از خداوند 
مي خواهم كه به ش��ما صبر عطا فرمايد. همسر 
مهربانم! هميشه پشت س��ر رهبر قدم برداريد، 
چون س��خنان رهبري بدون ترديد حق است. 
پس بعد از من، همه هم و غم شما واليت باشد.« 
خطاب به سايرين نيز نوش��ته است: »كالم تان 
كالم رهبر باشد و از زبان او بشنويد. چون كالم و 
زبان رهبر، كالم و زبان آقا امام زمان)عج( است. 
پس هميشه حامي و پشتيبان رهبر باشيد؛ زيرا 
دل رهبر به ش��ما خوش اس��ت و همواره براي 

سالمتي او دعا كنيد.«
وقتي خبر شهادت آقا س��يدمحمود را شنيدم، 
فقط احساس كردم كه ديگر در اين دنيا نيستم. 
آن لحظه برايم غي��ر قابل تصور بود. هميش��ه 
به اميد اينكه آقا محم��ود از مأموريت بازگردد، 
دوري اش را تحمل مي كردم اما اين بار ديگر... 
البته او اين بار نيز بازگش��ت اما با پيكري غرقه 

به خون. 
يقين دارم كه ش��هادت لطفي الهي اس��ت كه 
شامل حالش شده است اما دوري از او براي من 
و دخترم بسيار سخت است. هر كجاي اين خانه 
را كه نگاه مي كنم، حضورش را احساس مي كنم. 
تحمل درد فراق آقا س��يد محمود برايم سخت 
است. صديقه س��ادات نيز خيلي دلتنگ پدرش 
شده است. هر وقت عكس او را مي بيند،  بي تابي 
مي كند اما نمي داند كه ديگ��ر هرگز نمي تواند 
در آغوش مهربان پدرش آرام بگيرد. همس��رم 
اعتقاد زيادي به خواندن زيارت عاش��ورا داشت 
و مي گفت هر ك��س زيارت عاش��ورا را بخواند، 
چه معني اش را بداند يا نه، خصلتش عاشورايي 

مي شود. 

گفت وگوي »جوان«  با خانواده شهيد علي چگيني فاتح قله پسوه

نكته خاص در زندگي شهيد علي محمودوند 
نيز از همين جا شروع مي ش��ود. او در مورد 
خاطرات��ش از كانال حنظله به دوس��تانش 
گفته بود: آن قدر شهيد داخل كانال بود كه 
مجبور بوديم پاي م��ان را روي آنها بگذاريم. 
مي خواستيم زخمي ها را با خودمان به عقب 
منتقل كني��م، اما امكانش نبود. دش��من به 
قدري آتش مي ريخت كه امكان هيچ كاري 
نبود. وقتي به چهره مجروح ها نگاه مي كرديم 
شرمنده شان مي شديم. چشمان شان التماس 
مي كرد، ولي لب هاي شان مي خنديد. برخي از 
مجروحين به ما دست تكان مي دادند. مجبور 
بوديم رهايشان كنيم و به طرف خط خودي 
بدويم. حين راه آن ق��در گلوله به طرف مان 
شليك مي شد كه احساس مي كرديم گلوله ها 
از بدنم رد مي شوند! همين طور كه مي دويديم 

فرياد زدم »باالخره برمي گردم.«
شهيد محمودوند قولي به دوستانش داده و 
چيزهايي را ديده بود كه هيچ وقت در زندگي 
فراموش شان نكرد. خودش گفته بود »من 
تا زنده ام، صداي در ه��م پيچيده دعوت به 
تسليم بلندگوهاي دشمن و تكبيرهايي را كه 
از لب هاي قاچ قاچ شده نيروها بيرون مي آمد، 
فراموش نمي كنم.« علي آقا با اين خاطره و 
خراش��ي كه به روحش افتاده بود مي ماند و 
دس��ت تقدير روزگار طوري رقم مي خورد 
كه در طول جنگ تحميلي شهيد نمي شود. 
هرچند يكي از پاهايش را از دست مي دهد، 
كليه هايش دچار مشكل جدي مي شوند و به 
گفته يكي از دوستانش در اواخر عمر دچار 
سردرد هاي شديد هم شده بود اما با همان 
پاي مصنوعي دوب��اره به منطقه برمي گردد 
تا اين بار در تفحص پيكر شهدا فعاليت كند. 
شهيد محمودوند در همين خصوص به يكي 
از دوستانش گفته بود »در والفجر مقدماتي 
بايد اين بچه ها را عقب مي آوردم اما نش��د. 
مديون اين ها هستم. برگشتم اينجا تا آن هايي 
را كه به من لبخند زدند و دست تكان دادند 
را برگردانم. من منطقه را مي شناسم. كسي 
غير از من نمي تواند اين شهدا را دربياورد. به 

اين ها قول دادم.«
علي آقا دوباره به منطقه برگشت تا قولي كه به 
شهدا داده بود را عمل كند. منتها شرايطش با 
آنچه در دوران جنگ داشت، زمين تا آسمان 
فرق مي كرد. غير از زخم هاي جسم و روحش، 
حاال خاطرش نيز از مسئله اي خانوادگي در 
رنج بود. خدا يك كودك معلول به نام عباس 
به او داده بود كه مشكالت بينايي و جسمي 
حادي داشت. علي آقا خاطرش از بابت عباس 
ناجمع بود ولي هن��وز نگاه بچه هاي حنظله 
رهايش نكرده بود. قول��ي داده بود كه بايد 
انجامش مي داد. به همرزمان��ش گفته بود 
برمي گردد و باالخره برگشت. تا سال 79 آن 
قدر در مناطق عملياتي گشت تا اينكه به فكه 
رسيد. روي اين منطقه زوم كرد و آن قدر پاي 
مصنوعي اش را شكاند و تعويض كرد تا اينكه 

نهايتاً همه بچه ها را يكج��ا يافت. بهمن ماه 
بود. همان ماهي كه والفجر مقدماتي انجام 
ش��د. همان ايامي كه علي آقا به دوستانش 
قول داده بود برمي گردد. او برگشت و اين بار 
خودش هم شهيد شد. سپيده دم 22 بهمن 
ماه 1379، علي محمودون��د فرمانده گروه 
تفحص لش��كر 27 محمد رسول اهلل)ص( بر 
اثر انفجار مين در منطقه فكه به دوس��تان 

شهيدش پيوست. 
 پ. ن. ش

پي نوشت ها را با پ. ن مشخص مي كنند. 
اما اين پي نوشت يك شين اضافه دارد 
كه ش�رمندگي است؛ ش�رمنده  توييم 
علي آقا. ش�رمنده دل بزرگت كه يك 
عمر غم دوري دوستانت را تحمل كردي 
و ش�رمنده همتت كه فرزند معلولت را 
گذاشتي تا به قولت  مردانه عمل كني. 
ش�ما از كدام قبيله بوديد كه اين طور 
نجيبانه زندگي كرديد و اين طور مردانه 
رفتيد. چه حس�ي در وجود شماس�ت 
كه به عهدتان وفادار مانديد و »تا آخر 
ايستاديد«  دست ما را هم بگير. همان 
طور كه گنجينه هاي مدفون فكه، دست 

تو را گرفتند. 

يادكرد

عهد شهيد محمودوند با شهداي حنظله چه بود؟

گنجينه هاي فكه دست علي آقا را گرفتند
  عليرضا محمدي

اخيراً كه زندگي شهيد علي محمودوند فرمانده گروه تفحص لشكر27 محمد رسول اهلل 
)ص( را مي خواندم، به نكته زيبايي برخوردم كه حيفم آمد شيريني آن را با خوانندگان 
صفحه پايداري تقسيم نكنم. اين شهيد بزرگوار از رزمندگاني بود كه در كانال موسوم 
به »حنظله و كميل« در منطقه فكه و هنگام عمليات والفجر مقدماتي گير افتاده بودند. 
قاعدتاً آن دسته از خوانندگاني كه سن و سال شان به دوران دفاع مقدس قد مي دهد به 
خوبي مي دانند كه در اثناي اين عمليات، شرايطي پيش مي آيد كه تعدادي از نيروهاي 
دو گ�ردان حنظله و كميل در كانال هاي تعبيه ش�ده توس�ط دش�من در زمين فكه به 
محاصره درمي آيند. اين عده از رزمنده ها حدود يك هفت�ه در بهمن ماه 1361 در اين 
كانال مي مانند و بسياري شان به شهادت مي رسند. شهيد محمودوند از جمله معدود 
نفراتي بود كه توانستند محاصره دشمن را بشكنند و خود را به نيروهاي خودي برسانند. 

ش�هيد علي چگيني بع�د از اينكه 
خواب س�يدي را مي بيند ك�ه به او 
از ش�هادتش خبر مي ده�د، دو ماه 
تم�ام لب�اس ع�زاداري آق�ا ام�ام 
حس�ين)ع( را از تن خارج نمي كند 
تا اينكه به شهادت مي رسد. قبل از 
شهادت صورتش را اصالح مي كند، 
موهاي�ش را كوتاه مي كن�د و خود 
را آم�اده حجل�ه ش�هادت مي كند

امامش مژده شهادت را  به او داده بود

3 6
5 6 9
2 4

7 8
1 9 8 4
4 6 9

9 4 1
6 1 4 2

7 5

491872356
735619284
862534791
276941538
519387642
348256179
927463815
653198427
184725963

حل جدول 3233

مدرسهسازکالهبردار
دردامپلیس

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از 
شناسایی و دستگیری فردی که با جعل هویت یک خیر 
مدرسه ساز اقدام به راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی 
کالهبرداری  مجازی  فضای  کاربران  از  و  بود  کرده 
گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ  داد.   خبر  کرد،  می 
اظهارداشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و 
عنوان کردند یک صفحه جعلی با نام و تصاویر یک خیر 
مدرسه ساز در شبکه های اجتماعی ساخته شده و اقدام 
کند.  می  شهروندان  از  کالهبرداری  و  وجه  دریافت  به 
این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران 
بررسی های  در  و  کردند  آغاز  را  خود  تحقیقات  بزرگ 
انجام شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش 
جایگاه  از  سوءاستفاده  با  کننده  دنبال  نفر  هزار   ۵۵ از 
ساز  مدرسه  خیر  یک  هویت  جعل  با  خیرین  اجتماعی 
با استفاده از تصاویر آرشیوی و ترفند کمک به ساخت 
مدرسه برای مناطق محروم از کاربران کالهبرداری می 
پایتخت  فتا  پلیس  سایبری  کارآگاهان  افزود:  وی  کند. 
فضای  در  را  مجرم  علمی  های  روش  از  گیری  بهره  با 
مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطالعات هویتی وی 
پس از تشریفات قضائی متهم در یکی از مناطق شمالی 
تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد. سرهنگ 
گودرزی بیان داشت: مجرم در تحقیقات به  عمل آمده به 
ساخت صفحه جعلی با نام و مشخصات افراد خیر معروف 
در کشور در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه 
از بیش از ۱۹ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی 
نامشروع  مال  را کسب  خود  انگیزه  همچنین  وی  کرد، 
رییس  کرد.  عنوان  مجازی  فضای   در  شدن  مطرح  و 
به  کرد:  توصیه  شهروندان  به  بزرگ  تهران  فتا  پلیس 
طور معمول افراد سودجو با استفاده از بستر شبکه های 
اجتماعی و هویت  های مجازی جعلی که با جذابیت  های 
قربانیان  فریب  به  اقدام  آراسته شده  اغواکننده  ظاهری 
خود کرده و از جمالت زیبا و فریبنده برای رسیدن به 
نیت شوم خود استفاده می کنند لذا هموطنان در صورت 
اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می 
آدرس به  فتا  پلیس  نشانی  طریق  از  را  موضوع  توانند 

 www.cyberpolice.ir و یا مرکز فوریتهای سایبری 
با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

۱۱۹اخاللگرارزی
درپایتختدستگیرشدند

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در سه روز گذشته 
نفر   ۱۱۹ که  شد  اجرا  ارزی  اخاللگران  با  مبارزه  طرح 
حسین  سردار  شدند.  زندان  روانه  نفر   ۲۰ و  دستگیر 
این  از  افزود:  رحیمی روز شنبه در یک نشست خبری 
شد  شناسایی  مجازی  فضای  در  صفحه   ۷۶ اخاللگران 
ادامه  دنبال کننده داشتند.وی  میلیون  از ۱۰  بیش  که 
مرکزی،  بانک  مسئوالن  درخواست  با  طرح  این  داد: 
برای  را  خود  اقدامات  فتا  و  اقتصادی  امنیت  پلیس   ۲
به  حقیقی  و  مجازی  فضای  در  ارز  اخاللگران  با  مقابله 
تاثیر خوبی  اقدامات  این  کرد:  تاکید  اجرا گذاشتند.وی 
در کاهش قیمت ۳ هزار تومانی ارز در بازار غیر رسمی 
واحد  هزار   444 طرح  این  در  همچنین  است،  داشته 
در  که  متهمان  از  ارز  تومان  میلیارد   ۶ ارزش  به  ارزی 
گفته  شد.به  کشف  فردایی  و  کاغذی  فردایی،  معامالت 
سردار رحیمی در این خصوص نیز سه صرافی متخلف 

پلمب شد.

خبر
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دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور، در خصوص بیماری 
کرونا، آنفلوانزا و ویروسRSV توضیحاتی ارائه داد.

سالمت  شبکه  تلویزیونی  برنامه  در  رمضانی،  آمیتیس 
با چه  امسال  زمستان  که  این سوال  به  پاسخ  در  سیما، 
زمستان،  شروع  با  گفت:  هستیم،  مواجه  ویروس هایی 
شامل:  که  تنفسی  ویروس های  اقسام  و  انواع  با 
سرماخوردگی، آنفوالنزا، ویروس RSV، کرونایی فصلی و 
کوبید ۱۹ هستند، مواجه هستیم، خوشبختانه آنفوالنزای 
نوعA که پاییز امسال، با شیوع زیاد و عالئم شدید همراه 

بود، کاهش پیدا کرده است.
میزان  مجدداً  بهمن  ماه  در  اینکه  احتمال  افزود:  وی 
آنفلوانزا افزایش پیدا کند، وجود دارد. البته این آنفلوانزای 
نوع B خواهد بود که عوارض و شدت کمتری نسبت به 

نوعA دارد.
کرونا  حاضر،  حال  در  شد:  یادآور  عفونی  متخصص  این 
کشورها  سایر  در  اما  دارد،  کشور  در  کمتری  فراوانی 
های  واریانت  موارد  افزایش  ژاپن(  چین،  اروپا،  )آمریکا، 
مشتق  همه  که  هایی  واریانت  است.  شده  گزارش  کرونا 
در  که  سویه ای  نوع  از  چه  هستند،  اومیکرون  سویه  از 
اسفندماه )BA۲(، و چه سویه هایی که در مرداد ماه در 

.)BA۵( کشور تجربه شدند
واریانت هایی که در گردش  افزود: در حال حاضر  و ی 

سویه  مانند  شده اند،  مشتق  سویه  دو  همین  از  هستند، 
حال  در  که   ،XVV ،BQ۱ ،BQ۱.۱نوترکیب های 

گردش در دنیا هستند.
رمضانی در پاسخ به این سوال که چرا در هر دوره یک 
سویه نسبت به دیگر سویه ها غالب می شود، گفت: سه 
سالی که با کرونا دست و پنجه نرم کرده ایم، این گونه بوده 
که سویه ای که قدرت و سرایت پذیری بیشتری داشته، 
غالب جامعه می شده و بقیه ویروس ها را کنار می گذاشته 

است، همانند هفت پیک گذشته ای که تجربه کردیم.
دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور متذکر شد: انتظار 
 ،)BQ۱.۱( می رود که در ماه آینده با یکی از این سویه ها
پیک  است،  در گردش  نیز  در جهان  در حال حاضر  که 
زایی  بیماری  باشیم. خوشبختانه، شدت  داشته  جدیدی 
درگیری  شدت  و  نیست  زیاد  ویروس  این  )پاتوژنزیس( 

ریه ها نیز کم است و تنها نگران افراد مسن هستیم .
وی در پاسخ به این سوال که آیا تزریق دوز بوستر برای 
همه افراد جامعه ضروری است، گفت: اکثر افراد جامعه، 
هم واکسن تزریق کرده اند و هم عفونت را تجربه کرده اند، 
برای افراد جوان زیر ۶۰ سال که بیماری زمینه ای ندارند، 
اگر دو یا سه دوز، تزریق واکسن کرونا داشته اند، نیاز به 
تزریق مجدد واکسن نیست. در این افراد ترکیب ایمنی 
واکسن  تزریق  و  بیماری  طبیعی  ابتالی  از  که  اکتسابی 

حاصل شده است، محافظت خوبی ایجاد می کند.
رمضانی به گروه های پر خطر باالی ۶۰ سال )بیماری های 
یادآور  ایمنی(  سیستم  در  اختالل  تنفسی،  ریوی،  قلبی 
شد: اگر دو دوز واکسن تزریق کرده اید، دوز سوم و اگر سه 
دوز زده اید، دوز چهارم را، طی روزهای آینده تزریق کنید.

چه  حاضر  حال  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
واکسن هایی را به عنوان تزریق دوز یادآور )بوستر( توصیه 
تکنولوژی  با  که  واکسن هایی  معموالً  گفت:  می کنید، 
محسوب  گزینه  بهترین  هستند،  پروتئینی  پلتفرم  یا 
می شوند. در حال حاضر در کشور، واکسن پاستور، واکسن 
رازی و واکسن نورا، که از نوع پلتفرم پروتئینی هستند، به 

عنوان دوز یادآور توصیه می شود.
 ،RSV ویروس  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رمضانی 
بیماری  این  گفت:  می کند،  درگیر  نیز  را  بزرگساالن 
سال   ۵ زیر  کودکان  مختص  اصل  در  تنفسی،  ویروسی 
مواجه  ایمنی  نقص سیستم  با  که  بزرگساالنی  اما  است، 

هستند، احتمال ابتالء به این بیماری را دارند.
آنفلوانزا  کرونا،  عالئم  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
ویروس های  همه  گفت:  دارند،  شباهت  هم  با   RSV و 
تنفسی، از نظر عالئم همپوشانی دارند و فقط در بعضی، 
شدت بیشتر و در بعضی دیگر شدت درگیری کمتر است. 
و  باال  تب  با  زیر یک سال،  و کودک  نوزاد  یک  در  مثاًل 
بی  نخوردن،  غذا  سینه،  خس  خس  تنفسی،  مشکالت 
گاهی  می شویم.  مشکوک   RSV به  قراری،  بی  و  حالی 
RSV در کودکان، باعث بستری در بیمارستان می شود، 
ایجاد  مشکلی  هیچ  والدین،  موقع  به  مراجعه  با  معموالً 

نمی شود و کودک به خوبی بهبود می یابد.
این متخصص عفونی یادآوری کرد: در حال حاضر بیماری 
کرونا، آنفلوانزا وRSV، در بسیاری از کشورهای دنیا شایع 

شده است.
وی گفت: راه انتقال این ویروس های تنفسی، همه یکسان 
راه  البته  منتقل می شود،  تنفسی  راه سیستم  از  و  است 
راه های  از جمله  به ویروس هم،  آلوده  فرعی، دست های 

انتقال است.
رمضانی در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی می کنید 
پاندمی مجددی در آینده داشته باشیم، افزود: سال های 
کار  بهترین  است،  عفونی  بیماری های  سال های  اخیر 
اصول  رعایت  با  و  از خودمان شروع کنیم  است که  این 
قرار  ویروس ها  با  برخورد  معرض  در  کمتر  بهداشتی، 
را در  بهداشتی  اصول  این است که  کار  بهترین  بگیریم. 

زندگی نهادینه کنیم.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری:

وضعیت صندوق بازنشستگی 
کشوری مطلوب نیست

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح وضعیت 
یک  در  بازنشسته  به  شاغل  استاندارد  نسبِت  صندوق، 
صندوق بیمه ای، در بهترین حالت را ۷ نفر شاغل به ازای 
حیث  این  از  که  گفت  و  دانست  بازنشسته  نفر  یک  هر 

صندوق در وضعیت مطلوبی نیست.
نعمت اهلل ترکی طی سفر به استان خوزستان با روسای 
کرد.  گفتگو  و  دیدار  استان  این  بازنشستگی  کانون های 
استان خوزستان،  مدیر  رشادتمند،  آرش  این جلسه،  در 

موضوعات  در  صندوق  وضعیت  از  کوتاهی  گزارش 
پوشش  وضعیت  و  مشترک  شاغلین  و  بازنشستگی 
وضعیت  تشریح  ضمن  ترکی،  کرد.  ارائه  آنها  حمایتی 
در  بازنشسته  به  شاغل  استاندارد  نسبِت  گفت:  صندوق 
یک صندوق بیمه ای، در بهترین حالت، می بایست ۷ نفر 
شاغل به ازای هر یک نفر بازنشسته باشد که از این حیث 
صندوق در وضعیت مطلوبی نیست. او تصویب قوانین و 
مقررات در دوره های مختلف را باعث این ناترازی دانست 
و افزود: الزم است با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده، 

این عدد به نسبت استاندارد نزدیک شود.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
صندوق بازنشستگی کشوری، ترکی در پایان ضمن تشریح 

برنامه های در دست اقدام صندوق بازنشستگی کشوری، 
از تشکیل کمیته های مختلف فنی و فرهنگی و اجتماعی 
نخبگان  و  کانون ها  افزود: حضور  و  داد  در صندوق خبر 
حوزه بازنشستگی در کمیته های مذکور در راستای تحقق 

مطالبات بازنشستگان بسیار حائز اهمیت است.

ماه آینده پیک جدید کرونا را تجربه می کنیم 
ویروس RSV چیست

عالئمزیرسویههایجدید
اومیکرونچیست؟



 بسیاری از خواص در 
حوادث اخیر رفوزه شدند

ماجرای پیشخور کردن دالرهای 
بلوکه شده ایران در دولت قبل

صفحه )4(صفحه )4(

گفت:  )ع(  علی  امام  قرارگاه  در  سپاه  فرمانده کل  جانشین 
دنیایشان  دیدن  آسیب  و  خوردن  لطمه  از  خواص  برخی 
خیلی  و  کردند  سکوت  ترسیدند،  اخیر  حوادث  جریان  در 
ها نیز رفوزه شدند. سردار غالمحسین غیب پرور روز شنبه 
در همایش مکتب سلیمانی و یادواره شهدای سالمت استان 

کرمان با اشاره به حوادث ماه های اخیر در کشور...

اسالمی  انقالب مجلس شورای  فراکسیون  مرکزی  عضو شورای 
از  خارج  در  ایران  شده  بلوکه  دالرهای  ریالِی  معادل  گفت:  
بزرگ  این خیانت و ظلم  کشور در دولت روحانی پیشخور شد 
اظهارات  از  انتقاد  با  ابوترابی  ابوالفضل  بود.  بعدی  دولتهای  به 
رئیس جمهور سابق در خصوص وضعیت اقتصادی دولت یازدهم 

و دوازدهم گفت: مقام معظم رهبری حدود یک ماه پیش...
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با تکمیل جاده پاتاوه به دهدشت؛

خروج400روستاازبنبست 

ماه آینده پیک جدید 
کرونا را تجربه می کنیم 

ویروس RSV چیست

زنگ هشدار 
موج هشتم کرونا در کشور

 به صدا در آمد
در  کشور  در  کرونا  هشتم  موج  بروز  هشدار  زنگ 
ماه  چهار  الی  سه  طی  که  درآمده  صدا  به  حالی 
گذشته،  روزهای زیادی را با ثبت آمار فوتی صفر 
سویه های  و  اُمیکرون  باز  اما  بودیم؛  شاهد  کووید 
جدیدش ورق تازه ای از کرونا را در جهان و ایران 
نشان دادند.  از ابتدای ورود کرونا به کشور تا کنون 
هفت موج یا پیک کرونایی را از سر گذرانده ایم. با 
آمدن سویه اُمیکرون، در پیک ششم و هفتم با این 
سویه و زیر سویه های آن مواجه بودیم که به تدریج 
با افزایش سطح واکسیناسیون و به تبع آن افزایش 
سطح ایمنی جامعه، روندی کاهشی را طی کردند. 

به طوری که در مرداد ماه ۱4۰۱...

ما  به  ما  بزرگان  گفت:  جمهوری  رییس 
دینی  وظیفه  انجام  در  که  دادند  یاد  اینگونه 
از ترشرویی نهراسیم و همراه با عقالنیت آن 

نگاه انقالبی و انجام وظیفه را داشته باشیم.
سخنانش  ابتدای  در  رئیسی  سیدابراهیم 
بزرگداشت  بین المللی  کنگره  دومین  در 
آیت اهلل مصباح یزدی اظهار کرد: آنچه که در 
آن  گفت  می توان  واصل  عالم  این  شخصیت 
است که امروز جامعه ما با شناخت شخصیت 
جامع آیت اهلل مصباح می تواند به علم و عمل 
یک  وی  سلوک  و  سیره  به  نگاه  با  و  برسد 

الگوی خوبی پیش روی خود داشته باشد.
درباره  رهبری  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
الگوگیری از شخصیت آیت اهلل مصباح یزدی، 
را  ما عالمه مصباح  است  این  افزود: حقیقت 
هم در حوزه عقاید حقه صاحب نظر می دانیم 
و هم در حوزه اخالق یکی از استادان برجسته 
و اثرگذار بود. در حوزه عمل و احکام نیز یک 
فقیه  شد:  یادآور  رییسی  بود.  برجسته  فقیه 
به کسی می گوییم که فقه به معنای باورهای 
نشسته  او  جان  در  کریمه  اخالق  و  الهی 
را  الگوهای علمی کسی  باشد وگرنه دانستن 
اینکه  بیان  با  رییس جمهوری  نمی کند.  فقیه 
در  فقه  نشستن  و  است  امری  فقه  دانستن 
سرشت کسی امر دیگر، ادامه داد: اگر سرشت 
کسی  اگر  و  است  فقیه  او  شد  فقهی  کسی 
فرمول ها را بلد باشد فقیه نیست، بلکه فقیه 
کسی است که فقه در طبع او نشسته باشد و 
همه اندیشه ها و گفتار او جلو فقه باشد. وی 
افزود: اگر کسی همه گفتار، کردار و تفکرش 
از  می گوییم.  فقیه  او  به  ما  بود  فقه  جلوه 
همینجاست که او هم محضرش، محضر علم 
است و هم گفتارش ما را به یاد خدا می اندازد 
و هم کردارش از جلوه های فقه است. رئیسی 
از  یزدی  مصباح  آیت اهلل  اینکه  بر  تاکید  با 
شد:  یادآور  بود،  پهلوی  حکومت  با  مبارزان 
مانده  جا  به  زمینه  این  در  بیانیه هایی  او  از 
بود  پهلوی  رژیم  که  منکرات  انکر  با  و  است 
مبارزه می کرد و بعد از انقالب هم با همه وزن 

وجودش از اعرف معروفات که ...

جاده  تکمیل  با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
نفر  هزار  با ۱۰۰  روستا  تعداد 4۰۰  دهدشت  به  پاتاوه 
و  شده  برخوردار  مناسب  دسترسی  جاده  از  جمعیت 
خدمت رسانی دولت به ساکنان آنها به سهولت صورت 
پیشرفت  کرد:  اظهار  احمدزاده  علی  سید  گیرد.  می 
فیزیکی جاده پاتاوه به دهدشت ۹۵ درصد است و پروژه 
با سرعت مطلوب در  در دو نقطه بحرانی تونل ریزشی 
برداری  بهره  به  پایان سال ۱4۰۱  تا  و  بوده  اجرا  حال 
ملی  بزرگ  پروژه  کرد:  عنوان  استاندار  کامل می رسد. 
دهدشت - پاتاوه به طول ۱۳۶ کیلومتر در ادامه محور 

اصلی شهرضا - سمیرم - بهبهان است که...

استاندارکهگیلویهوبویراحمدعنوانکرد:

2

2

2 4

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و 
بویراحمدخبر داد:

تخصیص ۲۴۰ میلیارد تومان
 برای توسعه و احیای 

جنگل های استان 

سازمان هواشناسی اعالم کرد؛

روندکاهشیدمای
درکهگیلویهوبویراحمد

ادامهدارد

همراهباعقالنیت
نگاهانقالبیداشتهباشیم

2

2

هیچکداماززمینهایبازیشهرداریهایاستاناستانداردندارند؛

شهربازیهایاستان
زیرذرهبیناستاندارد

3

مجمع  بازرگانی  و  اداری  اقتصادی،  کمیسیون 
کامل  نشدن  اجرا  چرایی  نظام  مصلحت  تشخیص 
نظر  تبادل  و  بحث  به  اقتصادی  کلی  سیاست های 

مورد بحث و بررسی قرار داد.
 در جلسه صبح شنبه کمیسیون اقتصادی، اداری و 
بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، »ساز و کار 
اجرایی سازی الزامات تحقق سیاست های کلی نظام« 
سیاست  اصالح  و  بازنگری  برای  »پیشنهادهایی  و 
قرار  اساسی« مورد بحث  قانون  های کلی اصل 44 

گرفت.
خود  مطالب  ایروانی،  محمدجواد  جلسه  ابتدای  در 
را با عنوان »ساز و کار اجرایی سازی الزامات تحقق 
و  رصد  گفت:  و  داد  ارائه  نظام«  کلی  سیاست های 
پایش در جهت تحقق سیاست های کلی، از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است و سازوکار اجرایی سازی 

سیاست های کلی از نظارت شروع می شود.
به  نظام  کلی  سیاست های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دهنده  جهت  و  روزآمد  چارچوب  »یک  عنوان 
در  مهمی  بسیار  نقش  اجرایی«  امور  و  قوانین  به 

حکمرانی پیشرفت کشور دارند گفت: فرایند طراحی 
سیاست های کلی از ایده تا اجرا، باید الگویی منسجم 
اثربخشی و  ایده محوری،  باشد و  و یکپارچه داشته 

کارآمدی باید مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به مفاهیم »تکمیل«، »تلفیق«، »تنقیح« 
و »اولویت گذاری« در سیاست های کلی، مصرح در 
ابالغی،  سیاست های  اجرای  الزامات  سند  الف  بند 
سیاست  هر  »اثربخشی«  و  »کارآمدی«  ارزیابی  به 
بازنگری پرداخت و داشتن  به منظور تجدید نظر و 
تصویر کامل از اجرایی سازی)مقدمات اجرا( و اجرای 

سیاست ها را راهنمای سیاستگذاران دانست.
همچنین دکتر علی اوتارخانی از اعضای هیات علمی 
افزود:  ارائه  این  ادامه  در  بهشتی  شهید  دانشگاه 
اجرایی  برای  الزم  حقوقی  ضمانت  فقدان  »چالش 
سازی سیاست های کلی نظام« و توجه به روندهای 
موجود و آینده پژوهی از محورهای کلیدی سیاست 

ها می باشد.
وی مدلی بر اساس تحلیل شاخص های عملکردی 
و  کارآمدی  قضاوت  برای  ای  نتیجه  شاخص های  و 

عوامل  که  کرد  طرح  کلی  سیاست های  اثربخشی 
کلیدی  های  شاخص  و   )CSF( موفقیت  حیاتی 
ارائه  این  از  را شامل می شود. پس   )KPI( عملکرد 
خود  دیدگاههای  ارائه  به  آن  درباره  جلسه  اعضای 

پرداختند.
در این جلسه که محمد مخبر، داود دانش جعفری، 
محمدرضا باهنر، حجه االسالم و المسلمین غالمرضا 
مجید  المسلمین  و  االسالم  حجه  مقدم،  مصباحی 
انصاری، سید مرتضی نبوی و غالمرضا آقازاده حضور 
داشتند، درباره چرایی اجرا نشدن کامل سیاست های 

کلی اقتصادی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رئیس  فوالدگر  حمیدرضا  جلسه،  دوم  بخش  در 
کمیسیون  کار  و  کسب  فضای  و  بازرگانی  کمیته 
بررسی های  از  گزارشی  مجمع،  دبیرخانه  اقتصادی 
بازنگری  برای  پیشنهادی  اصالحات  و  کمیسیون 
و  ارائه  را  اساسی  قانون  اصل 44  کلی  سیاست های 
بازنگری سیاست های  و  تنقیح  فرایند  در  کرد  مقرر 

کلی مورد توجه قرار گیرد. 

گرچه  گفت:  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
از صدام حمایت  زمان جنگ همه حکومت ها  در 
در  اما  می کردند؛  انکار  درواقع  اما  می کردند، 
اغتشاشات اخیر همه به نحو شفاف علیه ما متحد 

شدند.
 محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسالمی 
ضمن  دی   ۹ اهلل  یوم  به  اشاره  با  مهندسین 
انتخابات  از  بعد  روز   ۵ گفت:   ۸۸ فتنه  بازخوانی 
با مرحوم پرورش و مرحوم عسگراوالدی به منزل 
آقای موسوی رفتیم، به میرحسین گفتم شما ۲۰ 
که  ماه   ۸  ،۷ از  بعد  بودید،  دور  از سیاست  سال 
وارد سیاست شدید ۱۳ میلیون رأی گرفتید، اگر 
این رای ها را مدیریت کنید می توانید رقیب دولت 

شوید و دور بعد قطعاً رئیس جمهور می شوید.
وی افزود: موسوی گفت اینها ستاد مرا بستند؛ به 
او گفتم اگر می خواهی رقیب نظام باشی، تبعید و 
زندان سرانجام آن است؛ اما اگر می خواهی رقیب 

دولت شوی می توانی فعالیت کنی.
او  به  افزود:  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
انتخابات باطل شد، اگر دوباره  گفتم فرض کنیم 
رأی نیاوردی چه، گفت »دوباره مردم را به خیابان 

دعوت می کنم!«
اظهار  اخیر  اغتشاشات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بار  نخستین  برای  اخیر  اغتشاشات  در  داشت: 
حکومت های استکباری، با NGO و سلبریتی ها 

به نحو شفاف و عریان متحد شدند.
باهنر افزود: گرچه در زمان جنگ همه حکومت ها 
انکار  درواقع  اما  می کردند،  حمایت  صدام  از 
نحو  به  همه  اخیر  اغتشاشات  در  اما  می کردند؛ 

شفاف علیه ما متحد شدند.
با  ادامه  در  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
ارائه ۳ پیشنهاد برای مقابله با شرایط فعلی گفت: 
اعتراض  شنیدن  برای  رسمی  کرسی  تأسیس 
مردم، باال بردن سعه صدر و سطح پذیرشمان در 

ساحت سیاست، اصالح برخی ساختارهای کشور.
وی با بیان اینکه ب رخی از ما سیاسیون وضعیت 
موجود را بدتر از آنچه هست نشان می دهیم، ادامه 
و حتی  سیما  و  مجلس، صدا  تریبون  از  هم  داد: 
را  موجود  وضعیت  جمعه  نماز  خطبه های  برخی 
بدتر از آنچه هست نشان می دهیم. ۹۰ درصد از 
وظایف  می دانند  نه  مجلس  نمایندگی  نامزدهای 
او  اختیارات  می دانند  نه  چیست،  نماینده  یک 
اما  می دانند؛  را  کشور  امکانات  حتی  نه  چیست، 
وعده هایی می دهند که عملی نمی شود و مردم را 

ناامید می کنند.
منفی،  تبلیغات  همه  وجود  با  کرد:  تاکید  باهنر 
در ایران  رتبه  جهانی  بانک   ۲۰۲۲ آمار  طبق 

ppp یعنی قدرت خرید بر مبنای مقدار مشخصی 
پول، رتبه ایران ۲۱ است. یعنی باالتر از خیلی از 

کشورهای اروپایی.

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
گفت: امنیت و آرامش ایران اسالمی را ثمره 
خون شهداست و اگر جانفشانی و ایثار شهدا 
افغانستان  و  سوریه  همچون  ما  کشور  نبود، 
فرمانده کل  می شد. سرلشکر حسین سالمی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به همراه سردار 
)ع(  سیدالشهدا  سپاه  فرمانده  ذوالقدر  احمد 
امور  مسئول  شریفی  سردار  و  تهران  استان 
مدافع  شهدای  خانواده  با  سپاه  ایثارگران 
آنان دلجویی  از  امنیت استان تهران دیدار و 

کرد. سرلشکر سالمی در این دیدارها با تجلیل 
از مقام شامخ شهدا، شهدا را زنده و ناظر بر 
تصریح  و  توصیف  انسان ها  رفتار  و  اعمال 
ابدی  نثار جان خود به جایگاه  با  کرد: شهدا 
شهدا  راه  دهنده  ادامه  باید  نیز  ما  رسیدند؛ 
پروردگار  پیشگاه  و  مقابل شهدا  تا در  باشیم 
سر افکنده نباشیم.فرمانده کل سپاه همچنین 
در این دیدارها امنیت و آرامش ایران اسالمی 
را ثمره خون شهدا توصیف و تاکید کرد: اگر 
جانفشانی و ایثار شهدای عزیز ما نبود، بدون 

شک با توطئه دشمنان و کینه ای که آنان از 
همچون  ما  کشور  دارند،  ایران  ملت  و  نظام 

سوریه و افغانستان می شد.
سرلشکر  با  دیدار  در  کمندی  شهید  پدر 
را  پسرم  تنها  نه  من  داشت:  اظهار  سالمی 
دفاع  دوران  در  بلکه  کردم  انقالب  تقدیم 
جان  و  رسید  شهادت  به  برادرم  نیز  مقدس 
خود را تقدیم نظام و اسالم کرده است و بقیه 
تقدیم  اسالم  از  دفاع  راه  در  نیز  را  فرزندانم 

انقالب می کنم.

مجمعتشخیصمصلحت
دالیلعدماجرایسیاستهایکالناقتصادیرابررسیکرد

دبیرکلجامعهاسالمیمهندسین:
همهدشمناندراغتشاشاتاخیربهنحوشفافعلیهمامتحدشدند

امنیتوآرامشایراناسالمیثمرهخونشهداست

شناسه آگهی ؛  1434442  ادارهکلراهوشهرسازیاستانکهگیلویهوبویراحمد-ادارهپیمانورسیدگی

اصالحیهآگهیمناقصهعمومی

پیرو آگهی مناقصه عمومی  مورخ 7/ 10/ 1401 و 8/ 10/ 1401 
مندرج در روزنامه امید مردم ، بدینوسیله به اطالع میرساند 

مناقصه به شرح ذیل اصالح می گردد.
 الزم است مناقصه گران جهت دریافت اصالحات به سامانه ستاد مراجعه نمایند 

کمیت و موضوع مناقصهردیف
کیفیت

مبلغ برآورد اولیه محل اجرا
برمبناي فهرست 
بها ی 1401 )ریال(

مبلغ تضمین
 شرکت 

در مناقصه 
)ریال(

حداقل 
صالحیت 
پیمانکاری 
مورد نیاز

بهسازی راه اصلی تقاطع 1
شهرک صنعتی چهاربیشه 

– امامزاده جعفر – 
باباکالن – چرام )کیلومتر 
008 + 21 الی 420 + 24(  

)دو مرحله ای( 

عملیات 
اجرایی 
مطابق 

برآورد و 
نقشه های 

اجرایی

3 راه و 113673463277428740000000گچساران
ترابری

احداث راه اصلی باغچه 2
سادات – سرفاریاب 

)تکمیل واریانت
 آب حیات(

 )دو مرحله ای(

عملیات 
اجرایی 
مطابق 

برآورد و 
نقشه های 

اجرایی

4 راه و 38081329155313620000000بویراحمد
ترابری

امام مهدی علیه السالم
إنَهّ اللَهّ َمَعنا، َفال فاَقَة بِنا إلی َغیِرِه و الَحقُّ َمَعنا َفلَن ُیوِحَشنا َمن َقَعَد َعنّا؛

خدا با ما است و نیازمند دیگری نیستیم. حق با ما است
 و باکی نیست که کسی از ما روی بگرداند.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

محققان ژاپنی می گویند؛
چشمههایآبگرمموجبکاهش

فشارخونباالمیشوند
نتایج یک مطالعه نشان می دهد حمام آب گرم 
در شب می تواند به سالمندان کمک کند تا از 

فشار خون باال جلوگیری کنند.
این یافته به دنبال تجزیه و تحلیل جدیدی از 
یک مطالعه ده ساله است که به بررسی خطر 
فشار خون باال در میان ساکنان مسن شهر بپو 

در ژاپن پرداخته است.
داشتن  دلیل  به  که  است  شهری  بپو 
سراسر  در  گرم  آب  چشمه های  طبیعی ترین 
تحلیل  و  تجزیه  و  است.  شده  شناخته  ژاپن 
سالمندانی  از  دسته  آن  که  داد  نشان  جدید 
به  عصر   ۷ ساعت  از  پس  معمول  طور  به  که 
به نظر می رسد که  چشمه آب گرم می رفتند 
خطر ابتالء به فشار خون باال در آنها ۱۵ درصد 

کمتر است.
این  نویسنده  یاماساکی«،  »ساتوشی  دکتر 
داد:  توضیح  ژاپن،  کیوشو  دانشگاه  از  مطالعه 
مورد   ۲۰۱۱ سال  در  که  سالمندانی  »تعداد 
کل  از  سوم  یک  حدود  گرفتند،  قرار  بررسی 
افراد مسن ساکن بپو در آن زمان بود. و تقریباً 
فشار  مطالعه  هنگام  در  نفر   4 نفر   ۱۰ هر  از 

خون باال یا سابقه فشار خون باال داشتند.«
از همه پاسخ دهندگان نظرسنجی خواسته شد 
بیماری های  تا جزئیات مربوط به سابقه قبلی 
جسمی و روانی خود، از جمله فشار خون باال، 
بیماری قلبی، سکته، نقرس، آسم،  افسردگی، 
دیابت، بیماری کلیوی و آلرژی و غیره را فاش 

کنند.
عالوه بر این، تمام کسانی که با آنها مصاحبه 
شد، از عادات حمام کردن خود در چشمه آب 
گرم گزارش دادند، از جمله اینکه چند بار به 
که  زمانی  مدت  می رفتند،  گرم  آب  چشمه 
از  زمانی  می کردند،  در چشمه سپری  معموالً 
چند  و  می رفتند  گرم  آب  به  معموالً  که  روز 

سال است که این کار را انجام می دادند.
به  رفتن  رسید  نتیجه  این  به  تیم  پایان،  در 
چشمه های آب گرم در شب، در کاهش خطر 
فشار خون باال در میان سالمندان ژاپنی بسیار 

محافظت کننده است.
گفت:  یاماساکی  مسئله،  این  چرایی  مورد  در 
»این نظریه مطرح است که از یک سو، احتماالً 
حمام شبانه به کاهش استرس کمک می کند.«

قبلی  بررسی های  به  توجه  با  دیگر،  »از سوی 
در  رفتن  خواب  به  سریع تر  داده اند  نشان  که 
شب منجر به خواب بهتر و کاهش فشار خون 
تأثیر مثبتی  تا حدودی  می شود، ممکن است 
به  کمک  بر  عصرانه  گرم  آب  حمام  مانند 
نقش  آن  از  پس  سالمندان  سریع تر  خوابیدن 

داشته باشد.«
یاماساکی خاطرنشان کرد: »ارتباط بین حمام 
کردن در چشمه آب گرم و کاهش خطر فشار 
خون باال ممکن است به سایر انواع حمام آب 

گرم در شب نیز تعمیم داده شود.«
یاماساکی می گوید: »این امکان وجود دارد که 
فقط  نه  و  گرم،  آب  دوش  با  بدن  کردن  گرم 
حمام کردن با چشمه آب گرم، در شب خواب 
را بهبود بخشد. از اینرو دوش آب گرم و حمام 
فشار  مؤثر  کنترل  موجب  است  ممکن  شبانه 

خون شود.«
تحقیقات  به  که  کرد  تأکید  یاماساکی  اگرچه 

بیشتری در این زمینه نیاز است.

مطالعات نشان می دهد؛
دریافتدوزیادآورواکسنکوویدو

دوامطوالنیترآنتیبادیها
بر اساس تحقیقات جدید، در حالی که دریافت 
علیه  را  آنتی بادی هایی  کووید۱۹  واکسن 
دوز  دریافت  می کند،  فراهم  کرونا  ویروس 
یادآور موجب طوالنی تر شدن پاسخ آنتی بادی 

ها می شود.
از  ارشد  محقق  ویلسون«،  »جفری  دکتر 
دیگر  با  نتایج  »این  گفت:  ویرجینیا،  دانشگاه 
گزارش های اخیر مطابقت دارد و نشان می دهد 
آنتی بادی های  دوام  یادآور  دوز  تزریق های  که 

ناشی از واکسن را افزایش می دهند«.
 ۳۵۰ تقریباً  مطالعه  در  دریافتند  محققان 
داوطلب، دریافت دوز یادآور واکسن کووید ۱۹ 
موجب ماندگاری بیشتر آنتی بادی ها در تمامی 
 ۱۱۷ محققان  بود.  شده  کنندگان  شرکت 
را  واکسن  یادآور  دوز  کننده  دریافت  داوطلب 
تزریق  بار  دو  فقط  که  دیگر  داوطلب   ۲۲۸ با 
واکسن اولیه را انجام داده بودند مقایسه کردند. 
در  را  بادی  آنتی  مشابه  سطوح  مطالعه  نتایج 
هر دو گروه حدود یک هفته تا ۳۱ روز پس از 
تزریق آنها نشان داد. اما آنتی بادی های ناشی 

از دوزهای یادآور دوام بیشتری داشتند.

در جلسه ستاد ملی کرونا مطرح شد

تاکیدرییسجمهوربرکنترلکامل
مبادیورودیکشور

رئیس جمهور با اشاره به افزایش آمار شیوع بیماری کرونا 
اجرای دقیق طرح های  لزوم  بر  نقاط مختلف جهان،  در 
تاکید  مختلف  دستگاه های  از سوی  هوشمند  پیشگیری 
و اظهار داشت: باید سطح مراقبت های بهداشتی را باالتر 
واکسن  دز  آخرین  تزریق  از  ماه   ۶ که  کسانی  و  ببریم 
کرونای آنها گذشته، نسبت به تجدید واکسیناسیون اقدام 
جلسه  در  شنبه  روز  صبح  رئیسی  ابراهیم  سید  کنند.  
ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به باال رفتن آمار ابتال به 
این بیماری در کشورهای مختلف از شرق آسیا تا اروپا و 
آمریکا گفت: به لطف خدا، به همت نظام سالمت کشور، 
تالش دولت و همکاری مردم، آمار ابتال و تلفات کرونا در 
کشورمان مدت هاست که در پایین ترین حد ممکن قرار 
دارد، اما با توجه به افزایش نرخ شیوع ویروس کووید۱۹- 
در برخی مناطق جهان، باید سطح مراقبت های بهداشتی 
اجرای  لزوم  بر  تاکید  با  جمهور  ببریم.رئیس  باالتر  را 
دقیق طرح های پیشگیری هوشمند از سوی دستگاه های 
مختلف افزود: وزارت بهداشت تمهیدات الزم برای تجهیز 
و آمادگی مراکز واکسیناسیون را فراهم کند تا کسانی که 
آنها گذشته،  واکسن کرونای  تزریق آخرین دز  از  ماه   ۶

بتوانند نسبت به تجدید واکسیناسیون اقدام کنند.
رئیسی با اشاره به ساخت ۶ نوع واکسن کرونا در داخل 
دولت  حمایت  با  و  ایرانی  دانشمندان  همت  به  کشور 
اظهار داشت: استفاده تؤامان مردم از واکسن های ساخت 
داخل و واکسن های وارداتی، در کنار تزریق بیش از ۱۵۶ 
میلیون دز واکسن کرونا در طرح واکسیناسیون سراسری 
که باالتر از بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی بود، 
باعث مهار کرونا و ارتقای سطح ایمنی عمومی در ایران 

شده است.
نیز  سیما  و  صدا  سازمان  و  بهداشت  وزارت  از  رئیسی 
مناسبی  رسانه ای  بسته  یکدیگر  همکاری  با  تا  خواست 
برای ارتقای آمادگی ها و افزایش سطح اقدامات مراقبتی 

و پیشگیرانه از سوی مردم تهیه و اجرا کنند.

سردار غیب پرور:

بسیاریازخواصدرحوادثاخیر
رفوزهشدند

جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امام علی )ع( گفت: 
برخی خواص از لطمه خوردن و آسیب دیدن دنیایشان 
در جریان حوادث اخیر ترسیدند، سکوت کردند و خیلی 

ها نیز رفوزه شدند.
سردار غالمحسین غیب پرور روز شنبه در همایش مکتب 
سلیمانی و یادواره شهدای سالمت استان کرمان با اشاره 
به حوادث ماه های اخیر در کشور تصریح کرد: باید بدانیم 
دینداری با آهسته آمدن و رفتن نمی خواند، بلکه هزینه 

دارد.
وی اظهار داشت: در تمام دنیا مشکالتی همانند بیکاری، 
گرانی و دلخوری وجود دارد ولی در هیچ جا دنیا شرایطی 
همچون کشور ما به وجود نمی آورند؛ آیا حق نظام این 
نظام فرو کند  به پیکره  بود هرکس می رسد یک چاقو 
و نوبت به ما که رسید، این جنگ احزاب مدرن را وارد 

کنند؟
با  )ع(  علی  امام  قرارگاه  در  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
بیان اینکه باید به برخی افراد گفت آیا دلتان برای مهسا 
امینی سوخت؟ تصریح کرد: دروغ، نفاق و دورویی تا کجا 
رسیده و آیا پاسخ راه حاج قاسم این بود که برخی خواص 

سکوت کنند؟
وی با اشاره به اینکه در دوران آخرالزمانی هستیم و این 
دوران خیلی حساس است تاکیدکرد: ۲ راه کفر یا حق 
وجود دارد و راه سومی نیست؛ حتی نفاق هم سمت کفر 

می غلتد و ما باید راهمان را انتخاب کنیم.
تحلیل  ضرورت  بر  تاکید  با  همچنین  پرور  غیب  سردار 
صورت   ۲ به  شهدا  قضایای  به  اظهارداشت:  شهادت  راه 
مسائل  روایتگری  یکی  که  کرد  نگاه  توان  می  متفاوت 

شهدا است
وی افزود: اما باالتر از آن اینکه نگاه تحلیلی به راه شهدا 
داشته باشیم و باید از مکتب و راه شهدا خوب استفاده 

کنیم و بهره ببریم.
به  خود  سخنان  ادامه  در  همچنین  پرور  غیب  سردار 

خاطراتی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ دیدار پله و مارادونا در آسمان ها 

رئیسجمهوردردومینکنگرهبزرگداشتآیتاهللمصباحعنوانکرد:

همراهباعقالنیت،نگاهانقالبیداشتهباشیم

ما  به  ما  بزرگان  گفت:  جمهوری  رییس 
انجام وظیفه دینی  در  دادند که  یاد  اینگونه 
از ترشرویی نهراسیم و همراه با عقالنیت آن 

نگاه انقالبی و انجام وظیفه را داشته باشیم.
سخنانش  ابتدای  در  رئیسی  سیدابراهیم 
بزرگداشت  بین المللی  کنگره  دومین  در 
آیت اهلل مصباح یزدی اظهار کرد: آنچه که در 
آن  گفت  می توان  واصل  عالم  این  شخصیت 
است که امروز جامعه ما با شناخت شخصیت 
جامع آیت اهلل مصباح می تواند به علم و عمل 
یک  وی  سلوک  و  سیره  به  نگاه  با  و  برسد 

الگوی خوبی پیش روی خود داشته باشد.
درباره  رهبری  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
الگوگیری از شخصیت آیت اهلل مصباح یزدی، 
این است ما عالمه مصباح را  افزود: حقیقت 
هم در حوزه عقاید حقه صاحب نظر می دانیم 
و هم در حوزه اخالق یکی از استادان برجسته 
و اثرگذار بود. در حوزه عمل و احکام نیز یک 

فقیه برجسته بود.
به کسی می گوییم  فقیه  یادآور شد:  رییسی 
اخالق  و  الهی  باورهای  معنای  به  فقه  که 
کریمه در جان او نشسته باشد وگرنه دانستن 

الگوهای علمی کسی را فقیه نمی کند.
فقه  دانستن  اینکه  بیان  با  رییس جمهوری 
فقه در سرشت کسی  امری است و نشستن 
امر دیگر، ادامه داد: اگر سرشت کسی فقهی 
شد او فقیه است و اگر کسی فرمول ها را بلد 
باشد فقیه نیست، بلکه فقیه کسی است که 
فقه در طبع او نشسته باشد و همه اندیشه ها 

و گفتار او جلو فقه باشد.

و  کردار  گفتار،  همه  کسی  اگر  افزود:  وی 
تفکرش جلوه فقه بود ما به او فقیه می گوییم. 
محضر  محضرش،  هم  او  که  همینجاست  از 
خدا  یاد  به  را  ما  گفتارش  هم  و  است  علم 
فقه  جلوه های  از  کردارش  هم  و  می اندازد 

است.
رئیسی با تاکید بر اینکه آیت اهلل مصباح یزدی 
از مبارزان با حکومت پهلوی بود، یادآور شد: 
مانده  جا  به  زمینه  این  در  بیانیه هایی  او  از 
بود  پهلوی  رژیم  که  منکرات  انکر  با  و  است 
همه  با  هم  انقالب  از  بعد  و  می کرد  مبارزه 
وزن وجودش از اعرف معروفات که جمهوری 

اسالمی باشد حمایت می کرد.
جمعه  نماز  پیش خطبه های  به  اشاره  با  وی 
ایشان  مصباح یزدی در دوره ای، اظهار کرد: 
هم  و  می شناخت  خوب  را  انحرافات  هم 
خوب با آن مبارزه می کرد و به همین دلیل 
او را عمار انقالب نامیدند. او در حوزه جهاد 
تبیین بسیار عالی بود و در دشمن شناسی و 

دشمن ستیزی چهره ای برجسته بود.
رئیسی تاکید کرد: او نیروها را برای ایستادگی 
و  می کرد  بسیج  توطئه گران  و  فتنه  مقابل 
سمت گیری  و  موضع  اعالم  و  زمان  شناخت 
اندیشه های  با  او  انجام می داد.  به درستی  را 
می خواستند  که  فتنه گرانی  با  و  انحرافی 
منطقه را به آشوب بکشند مقابله می کرد و در 
کنار سردار شهید قاسم سلیمانی از الگوهای 

این مقابله و ایستادگی بود.
 رییس جمهوری با بیان اینکه آیت اهلل مصباح 
از  برخی  کرد:  اظهار  بود،  شاگردپرور  یزدی 

درس های  که  هستند  حوزه  بزرگ  استادان 
ولی  نیستند  شاگردپرور  اما  می دهند  زیادی 
و  بود  شاگردپرور  هم  یزدی  مصباح  آیت اهلل 
ارادت  ایشان  به  اطرافیانش  و  خانواده  هم 
عنوان  به  را  ایشان  عمل  و  اندیشه  و  دارند 
الگو  و  پذیرفته اند  نیکو  اندیشه  و  عمل 
این  حوزه  در  برخی  که  حالی  در  گرفته اند، 

همراهی را نداشته اند.
است  مهم  همه  برای  این  اینکه  بیان  با  وی 
را  آنان  و  توجه  اطرافیان خود  و  اهل  به  که 
جذب کنند، یادآور شد: از ویژگی های رهبری 
توجه  اطرافیان  به  که  است  همین  انقالب 
دارند  توجه  ایشان  به  هم  اطرافیان  و  دارند 
ایشان  مشی  و  سلوک  و  اندیشه ها  مرید  و 
آیت اهلل  و  است  بزرگی  موفقیت  که  هستند 

مصباح هم همین موفقیت را داشت.
رئیسی با تاکید بر اینکه تجلیل ما باید مبتنی 
بر تحلیل باشد و این نکته را باید در آیین های 
یادآور شد: در  باشیم،  تجلیل در نظر داشته 
با مردم قم  سخنرانی اخیر رهبری در دیدار 
یزدی  مصباح  آیت اهلل  شخصیت  به  ایشان 
به  باید  حوزه  و  طالب  و  قم  کردند.  اشاره 
گفتار  توجه کنند؛  آیت اهلل مصباح  شخصیت 

و کردار ایشان برای ما حجت است.
رییسی با اشاره به ارتباطش با موسسه در راه 
حق در دوران طلبگی، یادآور شد: من اوایل 
و  بودم  شده  حوزه  وارد  تازه  وقتی  طلبگی 
وضعیت مالی خوبی هم نداشتم، به دنبال این 
پیدا  برای مطالعه  یا جزواتی  بودم که کتاب 
کنم و این موسسه در راه حق آیت اهلل مصباح 

بود که اولین جزوه ها را برای من فرستاد.
حل  و  مسئله شناسی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
علمیه  حوزه  کار  گره ها  بازکردن  و  مسئله 
مسئول،  عنوان  به  هم  ما  کرد:  اظهار  است، 
وظایف مهمی در این زمینه داریم اما گاهی 
گاهی  و  اجراست  و  عمل  حوزه  در  وظایف 
توجه  با  که  است  فکری  و  نظری  حوزه  در 
زمینه مسئولیت  این  اخیر در  به رخدادهای 
و  شده  دوچندان  فرهنگی  و  فکری  اماکن 
برای  وظیفه  این  هم  اجرایی  حوزه  در  البته 

ما سنگین می سازد.
و  طلبه  اینکه  بیان  با  رییس جمهوری 
جامعه  که  است  کسی  سیاسی  دانشجوی 
و  خطرپذیری  آماده  و  بشناسد  را  نیازش  و 
برخی  کرد:  تصریح  باشد،  مسئولیت پذیری 
گفتند  انقالب  رهبری  وقتی  کردند  فکر 
دانشجو باید سیاسی باشد یعنی دانشجو برود 
نه!  شود،  سیاسی  گروه های  و  دسته  عضو  و 
دانشجوی سیاسی باید نیاز جامعه را بشناسد 

و آماده خطرپذیری باشد.
برخی  کردن  خالی  شانه   از  انتقاد  با  رئیسی 
اجتماعی،  ساحت  در  دینی  وظایف  انجام  از 
حق  حرف  اگر  ما  می گویند  برخی  گفت: 
یا  می زنند.  را  حرف  فالن  ما  به  بگوییم  را 
به  مجازی  فضای  در  که  بگوییم  می گویند 
برای  یعنی  عجب!  بزنند؟  را  حرف  فالن  ما 
دین  ساحت  مهم  نیستیم؟  آماده  مسیر  این 
و انقالب است. ما سرباز این مسیر باید باشیم.

وی افزود: خیلی ها رعایت می کنند این جهت 
را که یک وقت کسی به آنان حرفی، سخنی 
که  از کسانی  نباید  قرآن می گوید  اما  نگوید 
ترسید.  می کنند  فضاسازی  می زنند،  اتهام 

برای بیان حق باید از فضاسازی ترسید؟
آیت اهلل  ویژگی  کرد:  تاکید  جمهوری  رییس 
از  وظیفه  انجام  جهت  که  بود  این  مصباح 
حرف ها و طعنه ها هراسی نداشت. مهم دین 
است و پایداری حق، برای امر به خوبی ها و 
ترسید.  فضاسازی ها  از  نباید  پلشتی  از  نهی 
یک  کم کاری  و  رشوه  فساد،  از  بکنیم  نهی 
بگوید چرا دیر  به کارمند کناری اش  کارمند 
سر کار آمدی؟ چرا کار امروز مردم را به فردا 
می اندازی؟ می گوید آقا بگویم که بگویند به 
تو چه؟ ما می خواهیم در مسیر دین یک به تو 

چه را تحمل کنیم یا نمی خواهیم؟
رئیسی تاکید کرد: برزگان ما به ما اینگونه یاد 
دادند که در انجام وظیفه دینی از ترشرویی 
نهراسیم و همراه با عقالنیت آن نگاه انقالبی و 
انجام وظیفه را داشته باشیم. به خاطر برخی 
در  خود  وظایف  از  نباید  اجتماعی  مسائل 
را  میدان  اگر  کنیم  خالی  شانه  عمل  صحنه 
خالی کنیم این صحنه از دست خواهد رفت.

انقالب  فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو 
مجلس شورای اسالمی گفت:  معادل ریالِی 
دالرهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور 
در دولت روحانی پیشخور شد این خیانت و 

ظلم بزرگ به دولتهای بعدی بود.
خبرنگار  با  گفتگو  در  ابوترابی  ابوالفضل 
اظهارات  از  انتقاد  با  ایرنا  پارلمانی 
وضعیت  خصوص  در  سابق  رئیس جمهور 
گفت:  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  اقتصادی 
مقام معظم رهبری حدود یک ماه پیش در 
دیدار با مردم اصفهان اعالم کردند” که دهه 
نبوده  کشور  اقتصاد  برلی  خوبی  دهه  نود، 

است”.
دولت روحانی تمام شاخص های 
اقتصادی را به قمار برجام باخت

در مجلس شورای  آباد  نجف  مردم  نماینده 
دوره  دهه   ۹۰ دهه  اینکه  بیان  با  اسالمی 
مدیریت اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم 
بوده است، اظهار داشت: دولت روحانی تمام 
برجام  قمار  با  را  اقتصادی  های  شاخص 
و  سوزاند  را  اقتصادی  فرصت های  و  باخت 

عماًل هیچ پیشرفتی در کشور حاصل نشد.
کارنامه سیاه دولت روحانی در ایجاد 

بحران مسکن
وی اظهار داشت: عباس آخوندی وزیر راه و 
شهرسازی ۱۵ آپارتمان به نمایندگان مجلس 
داد تا استیضاحش در مجلس رای نیاورد و 
بعد هم در بیانیه که برای استعفایش منتشر 
کرد، با افتخار اعالم کرد که حتی یک واحد 
مسکن نساخته است، کارنامه دولت روحانی 

در ایجاد بحران مسکن کامال روشن است.
انفعال دولت سابق در قبال قطع 

طوالنی برق منازل مسکونی
انقالب  فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بحران برق 
در دولت روحانی در کشور ایجاد شد و برق 
منازل مسکونی در ساعت های طوالنی روز 
قطع می شد و دولت هیچ اقدامی برای حل 

مشکل انجام نداد.

وزارت نفت دولت روحانی حتی یک 
پاالیشگاه نساخت

ابوترابی اظهار داشت: زنگنه وزیر نفت دولت 
روحانی تمام قراردادهای نفتی و گازی ایران 
هیچ  و  زد  برهم  را  همسایه  کشورهای  با 
پاالیشگاهی تاسیس نکرد، تنها پاالیشگاهی 
شد،  افتتاح  روحانی  دولت  دوران  در  که 
 ۸۵ که  بود  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
درصد این پروژه در زمان دولت احمدی نژاد 
بود و در دولت روحانی در طول  اجرا شده 
چهارسال تنها ۱۵ درصد این پروژه تکمیل 
شد، که همین کار هم جنبه تبلیغاتی داشت.
روحانی دولت را با کسری بودجه 540 

هزار میلیارد تومانی به آیت اهلل رئیسی 
تحویل داد

وی تصریح کرد: روحانی دولت را با کسری 
بودجه ۵4۰ هزار میلیارد تومانی به آیت اهلل 
رئیسی تحویل داد.در سال۱4۰۰ ، هم زمان 

با انتقال دولت، در شش ماهه اول سال دولت 
اعتدال ۹۰ درصد بودجه را پیشخور کرد و 
برای شش ماه دوم سال در زمان دولت آیت 
اهلل رئیسی فقط ۱۰ درصد بودجه باقی مانده 
توانست  هنرمندی  با  رئیسی  اهلل  آیت  بود. 
بودجه را تامین کرده و حقوق کارمندان را 

پرداخت کند.
روحانی دولت بدهکار تحویل داد

اظهار داشت: دولت  نماینده مردم نجف آباد 
روحانی بودجه کشور را با استقراض از بانک 
اوراق قرضه پیشخور کرد.  انتشار  و  مرکزی 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۸۰ باید  فقط  امسال 
پرداخت  قرضه  اوراق  تسویه  بابت  بدهی 
شود، این اوراق سررسید شده است و پولش 
را دولت روحانی خورده است و دولت آیت 

اهلل رئیسی باید این بدهی را بپردازد.
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس تصریح 
کرد: معادل ریالِی دالرهای بلوکه شده ایران 

در خارج از کشور در دولت روحانی پیشخور 
دولتهای  به  بزرگ  ظلم  و  خیانت  این  شد 

بعدی بود.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر به طلب های 
های  بانک  در  که  کشور  از  خارج  در  ایران 
مختلف بلوکه شده است تبدیل به ریال شده 

و دولت قبل آن را پیشخور کرد.
این  ابوترابی تصریح کرد: دولت روحانی در 
هشت سال غیر از برجام نافرجام هیچ کاری 
ادعای  خصوص  در  وی  است.  نداده  انجام 
گفت:  واکسن  واردات  پیرامون  روحانی 
سخنگوی دولت دوازدهم، آقای ربیعی رسماً 
اعالم کرد که ما نمی توانیم واردات واکسن 
انجام دهیم زیرا به اف ای تی اف نپیوسته 
ایم، اما امروز آقای روحانی ادعای بزرگی را 

در مورد واردات واکسن مطرح کرده است.
روحانی روابط ایران و چین را به شدت 
تخریب کرد/ ماجرای بحث روحانی و 

ظریف در جلسه هیات وزیران
انقالب  فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو 
مدتی  ظریف  آقای  داشت:  اظهار  اسالمی 
التماس وزیر خارجه چین می کرد تا بتواند 
با وی دیدار داشته باشد اما به دلیل برخورد 
بدی که روحانی با رئیس جمهور چین کرده 
ایران  خارجه  وزیر  چین،  خارجه  وزیر  بود، 

را نپذیرفت.
ابوترابی گفت: همین امر موجب شد که در 
جلسه هیئت وزیران روحانی به ظریف گالیه 
وزیر  با  جلسه  برقراری  توانایی   “ که  کند 

خارجه چین را هم ندارید.”
وی تاکید کرد: دولت یازدهم و دوازدهم که 
را به شدت تخریب  با چین  ایران  به  روابط 
کرده بود چگونه می تواند امروز ادعا کند که 
کرده  امضا  چین  از  واکسن  واردات  قرارداد 

بودند.
رابطه  در  روحانی  باید  کرد:  تاکید  ابوتراب 
با پرونده دو تابعیتی بودنش محاکمه شود، 
قوه قضاییه باید سریعتر این پرونده را مورد 

بررسی قرار دهد.

عضوشورایمرکزیفراکسیونانقالباسالمیعنوانکرد:
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بلوکهشدهایراندردولتقبل


