
افزایش قیمت اینترنت 
در این مقطع  به صالح نیست 

مشکالت فقط 
با دستور دادن حل نمی شود 

صفحه )4(صفحه )4(

گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
افزایش قیمت اینترنت در این مقطع به صالح نیست و نباید برای 
اینترنت قیمت هایی درنظر گرفته شود که هزینه سبد خانوار را 
افزایش دهد. علی بابایی کارنامی، با اشاره به افزایش قیمت اینترنت 
و کاهش کیفیت آن، با بیان اینکه مجلس در بررسی الیحه بودجه 

۱4۰۱ خط قرمزی را برای دولت تعیین کرد، اظهار کرد:...

و  وظایف  انجام  در  دستگاه ها  موفقیت  رمز  را  پیگیری  رئیسی 
با دستور  فقط  تاکید کرد: مشکالت  و  دانست  ماموریت های شان 
عمل  و  اقدام  به  منجر  باید  دستورات  بلکه  نمی شود،  حل  دادن 
جدی شود.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه 
تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  گزارش  به  اشاره  با  دولت  هیات 

درباره فرصت ها و چالش های روابط تجاری با کشورهای ...
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استان مکلف به  ایجاد
 ۱۳ هزار و ۵۲۰ شغل جدید شد

 اختالل
 اضطراب اجتماعی 
و راه های درمانی آن

کشت برنج و هندوانه 
در باشت ممنوع است 

اینکه  اعالم  با  باشت  انقالب  و  عمومی  دادستان 
کشت برنج به موجب قانون در اراضی این شهرستان 
آب  امور  و  کشاورزی  جهاد  گفت:  است،  ممنوع 
مکلف هستند از کشت برنج جلوگیری کنند. سید 
حفاظت  شورای  نشست   در  منفرد  رجایی  علی 
دستگاه  افزود:  باشت  پایلوت  دشت  و  آب  منابع 
و  کشاورزی  جهاد  سازمان  همچون  متولی  های 
امور آب هم مکلفند به عنوان ضابط در این قضیه 
ورود کنند و جلوی کشت این محصول را بگیرند. 
وی تصریح کرد: از این دستگاه ها انتظار داریم که 
فرهنگ سازی الزم را در این زمینه انجام دهند و به 
کشاورزان اطالع رسانی کنند. رجایی منفرد گفت: 

دستگاه های اجرایی بصورت ...

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
به گونه ای است  قضائیه گفت: شرایط کشور 
که این حجم از تخلفات و جرایم و آسیب ها 
زیبنده نظام ارزش محور ایران اسالمی نیست. 
به نظر می رسد اقداماتی که در گذشته صورت 
گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در حوزه 

پیشگیری در انداخت.
شورای   ۱4۰۱ سال  گردهمایی  اولین 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونین 
به  کشور  سراسر  دادگستری های  جرم 
اجتماعی  معاون  ریاست  به  مجازی  صورت 
قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
ویدئوکنفرانس،  این  ابتدای  شد.در  برگزار 
طاعات  قبولی  آروزی  ضمن  جهانگیر  اصغر 
گفت:  گردهمایی  در  حاضرین  عبادات  و 
قرن  در  را  دوباره ای  حیات  انقالب  بنیانگذار 
چهاردهم به کالبد ایران اسالمی دمید و این 
قرار  خدا  خالص  اختیاربندگان  در  را  فرصت 
گام  معنویت  و  رشد  درمسیر  بتوانند  تا  داد 

بردارند و جامعه را در تراز قرآنی احیا کنند.
با  نامگذاری سال جاری  با اشاره به  جهانگیر 
اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید؛  عنوان 
از سوی رهبر انقالب اسالمی گفت: مجموعه 
پیشگیری برای تحقق این شعار باید برنامه ها 
و تدابیر ویژه ای را جهت شناسایی و همکاری 
با شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار 
احصاء  مهم،  این  به  دستیابی  الزمه  دهد. 
آمار و اطالعات دقیق درباره حوزه فعالیت و 
تعداد شرکت های دانش بنیان ضروری است. 
همسو  شرکت های  شناسایی  مسیر  این  در 
بسیاری  اهمیت  از  پیشگیرانه  موضوعات  با 

برخوردار است.
نوین  ابزار  از  استقاده  به  قضائیه  قوه  معاون 
تصدی  زمان  در  کیفری  جمعیت  کاهش  در 
افزود: استفاده  اشاره کرد و  سازمان زندان ها 
از نمونه های پابند الکترونیکی ارائه شده درآن 
از  استفاده  در  را  ما  انتظارات  نتوانست  زمان 
این ابزار برآورده کند. لذا ناگزیر به وارد کردن 
معکوس  مهندسی  با  و  شده  خارجی  نمونه 

موفق به تولید نمونه خارجی در کشور...

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت : تمام دستگاه های 
اجرایی استان مکلف به ایجاد ۱۳ هزار و ۵۲۰ شغل 
احمدزاده  سیدعلی  ۱4۰۱هستند.  سال  برای  جدید 
روز چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان با اشاره به سامانه رصد اشتغال در یاسوج اظهار 
داشت: بر مبنای این سامانه اشتغال ایجاد شده توسط 
هر دستگاه اجرایی به روز رصد و کنترل می شود. وی 
افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی و تحقق هدف  
و  تولید  رونق  به  مکلف  سال،  شعار  و  دولت  گذاری 
ایجاد اشتغال هستیم. استاندار کهگیلویه و بویراحمد 

تصریح کرد: نقش و سهم ...

استاندارکهگیلویه و بویراحمد؛
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معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت کهگیلویه و بویراحمد  عنوان کرد:

۷ هزار گالن روغن موتور 
احتکار شده در یاسوج

 کشف شد

رئیس اورژانس ۱۱۵
 کهگیلویه و بویراحمد  تشریح کرد؛

ماجرای تلخ ۶ قلوهای مارگونی 
 

این حجم از تخلفات و جرایم 
زیبنده نظام اسالمی نیست 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد: 

پیشرفت برخی پروژه ها 
الک پشتی است 

3

فراخوان مناقصه عمومی
  یک مرحله ای

 انجام امور خدماتی و پشتیبانی

اداره کل تبلیغات اسالمی استان کهگیلویه وبویراحمد در نظر دارد
مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی ساختمان های زیر مجموعه را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها

 از طریق درگاه سامانه تدراکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

 به جز پاکت الف که به صورت فیزیکی تحویل اداره گردد. 

 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه درتاریخ ۳۱/ ۰۱/ ۱4۰۱ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد از طریق سایت: 

از روز پنج شنبه  تاریخ 01/ 02/ 1401 تا روز دوشنبه تاریخ 05/ 02/ 1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  تا ساعت 15 شنبه  مورخ 17/ 02/ 1401

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 18/ 02/ 1401

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 

الف : 

آدرس : کهگیلویه وبویراحمد- یاسوج - بلوار امام خمینی )ره( - بعد از اورژانس قدیم -

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان کهگیلویه وبویراحمد- امور اداری   تلفن تماس   ۳۳۲۲4۶۱8 - ۰۷4 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 - 021

دفتر ثبت نام:  88969737  و 85193768

                                                          

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله اول 
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دنا 

جهت انتخاب 43 نفر به سمت نمایندگان این شرکت 
جهت حضور در مجمع عمومی 

مرحله دوم به شرح جدول زیر اعالم می گردد

الزم به ذکر است:
۱ - متقاضیان سمت نمایندگی با در دست داشتن کارت ملی و کپی یا اصل برگه عضویت سهامداری 

حق شرکت در مجمع را دارند.
2 -  حداقل سن رای دهندگان ۱8 سال و افراد زیر ۱8 سال حق رای با خانواده می باشد.

هیات مدیره شرکت تعاونی  سهامداران عدالت شهرستان دنا

آگهی مجمع عمومی عادی مرحله اول
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دنا

شماره ثبت 9  شناسه ملی ۱4۰۰۰۱۲۳9۵۰

تعداد حوزه ردیف
سهامداران

تعداد 
نمایندگان 
مورد نیاز

مکان برگزاری روز/ تاریخ
مجمع

ساعت 

۱0بخشداری پاتاوهشنبه 24/ 2/ 22842۱40۱شهر پاتاوه۱

۱2بخشداری پاتاوهشنبه 24/ 2/ ۱2624۱3۱40۱دهستان پاتاوه2

دهستان3
 سادات محمودی

مسجد دوشنبه 26/ 2/ ۱0۱۵6۱0۱40۱
روستای بنستان

۱0

۱0دهیاریچهارشنبه 28/ 2/ 4942۵۱40۱دهستان توتنده4

فرمانداری سابقپنج شنبه 29/ 2/ 78۵۵8۱40۱شهر سی سخت۵
) دفتر شرکت(

۱0

فرمانداری سابقپنج شنبه 29/ 2/ 4776۵۱40۱دهستان دنا6
) دفتر شرکت(

۱2

اداره کل تبلیغات اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد
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در کهگیلویه و بویراحمد؛
خودروهای شوتی 

تهدیدی برای مسافران و رانندگان 
تهدید  ما محل  استان  وبویراحمد گفت:  استاندار کهگیلویه 
تبدیل  خطر  پر  فرهنگ  یک  به  و  است  شوتی  خودروهای 
شده است. سید علی احمدزاده در کمیسیون برنامه ریزی، 
استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  بر  نظارت  و  هماهنگی 
گفت: مبارزه و برخوردهای میدانی با قاچاق کاال در استان 
نسبت به گذشته شدت گرفته و حرکت پرخطر خودروهای 
می  مسیرها  در  رانندگان  و  مسافران  برای  تهدیدی  شوتی 
ترانزیت  و  تردد  محل  استان  اینکه،  بیان  با  استاندار  باشد. 
تهدید  و  باعث مشکالت  روند  این  است، گفت:  کاال  قاچاق 
تولیدات داخلی، افزایش بیکاری، تعداد حوادث جاده ای و 
کرد:  بیان  احمدزاده  است.  شده  مردم  جانی  خطر سالمت 
اقدامات عملی  با این پدیده شوم قاچاق نیازمند  در مبارزه 
و میدانی، ایجاد و استقرار ایستگاه ثابت کنترل و بازرسی در 
استان هستیم.  وی تصریح کرد: بر اساس آمار کشفیاتی که 
اساسی  کاالهای  کشف  است  تأمل  قابل  آنچه  شده  منتشر 
قاچاق به ویژه کاالهایی هستند که برای سالمت وجان مردم 
بسیار خطر آفرین می باشند. احمدزاده گفت: لوازم آرایشی 
اقالم خوراکی و  بازی،  و بهداشتی، داروهای تقلبی، اسباب 
یا پتو و پوشاک که آلوده می باشند و احتمال بیماری زایی 
باالیی دارند از جمله برخی از این کالهای قاچاق بارنداز و 
یا کشف شده هستند. استاندار کهگیلویه و بویراحجد بیان 
استان  به ۱۳۹۹در  نسبت  سال ۱4۰۰  کشفیات  آمار  کرد: 
عدد باالیی را نشان می دهد که تقویت فعالیت های میدانی، 
های  سرشبکه  ها،  سرشاخه  با  جدی  مبارزه  و  شناسایی 
افزایش  وی،  دهد.  می  نشان  را  قاچاق  مسیرهای  و  قاچاق 
گشت های بازرسی در محورهای مختلف را یکی دیگر از راه 
های مقابله با قاچاق عنوان و خاطرنشان کرد: محموله های 
قانونی  مراحل  تملیکی سیر  اموال  انبارهای  در  کشف شده 
کنند.احمدزاده  طی  سرعت  به  هدفمند  صورت  به  را  خود 
تاکید کرد: اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در رابطه 
با خطرات کاالهای قاچاق، زمینه سازی برای نا امن کردن 

منافع قاچاقچیان و افزایش سالمت مردم خواهد شد. 

کهگیلویه وبویراحمد مکلف به
 ایجاد ۱۳ هزار و ۵۲۰ شغل جدید شد

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت : تمام دستگاه های اجرایی 
استان مکلف به ایجاد ۱۳ هزار و ۵۲۰ شغل جدید برای سال 
جلسه  در  چهارشنبه  روز  احمدزاده  ۱4۰۱هستند. سیدعلی 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به سامانه رصد 
اشتغال در یاسوج اظهار داشت: بر مبنای این سامانه اشتغال 
ایجاد شده توسط هر دستگاه اجرایی به روز رصد و کنترل 
می شود. وی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی و تحقق 
هدف  گذاری دولت و شعار سال، مکلف به رونق تولید و ایجاد 
اشتغال هستیم. استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
نقش و سهم هر یک از دستگاه های اجرایی استان در تعداد 
شغل ایجادی برای تحقق رشد اقتصادی سالجاری مشخص 
و تعریف می شود. احمدزاده عنوان کرد: چنانچه این میزان 
وی  باشد.  می  افزایش  قابل  یابد  تحقق  اشتغالزایی  سهمیه 
تومان  میلیارد   ۸۵۰ و  یکهزار  راستا  همین  در  کرد:  تاکید 
اعتبار برای کارآفرینی، رونق تولید، اشتغال و سرمایه گذاری 
به استان اختصاص داده شد که در صورت جذب قابل افزایش 
است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۲۷ دستگاه 
اجرایی در استان در مسئله اشتغالزایی هدفگذاری شده است، 
بیان کرد: دستگاه های اجرایی از هم اکنون برنامه ریزی الزم 
را داشته باشند.  به گفته احمدزاده، میزان جذب، هدایت و 
عملکردها  ارزیابی  در  اشتغال  ایجاد  برای  اعتبارات  مدیریت 
موثر بوده و دستگاه هایی که در این راه برتر و پیشتاز خواهند 

بود مورد تشویق قرار می گیرند.

۷ هزار گالن روغن موتور احتکار شده 
در یاسوج کشف شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: در راستای اجرای طرح امنیت 
اقتصادی و با توجه به گزارش های مردمی و صنوف تعویض 
روغن مینی بر کمبود روغن موتور در بازار این شهر، از یک 
واحد صنفی عامل توزیع حدود هفت هزار گالن روغن موتور 
4 لیتری کشف شد. روح اهلل باقری فرد افزود: پیرو بازرسی 
های نامحسوس و گشت های مشترک انجام شده از عاملین 
موتور  روغن  کمبود  به  توجه  با  بازار  در  موتور  روغن  توزیع 
امنیت  پلیس  همکاری  با  موتور  روغن  مقدار  این  بازار،  در 
کشف  قضایی  مقام  دستور  و  حکومتی  تعزیرات  و  اقتصادی 
و ضبط شد. وی عنوان کرد: در همین راستا پرونده تخلف 
بازرسی سازمان صنعت، معدن  توسط  و گرانفروشی  احتکار 
و تجارت استان برای این واحد صنفی تشکیل و به تعزیرات 
حکومتی استان جهت سیر مراحل قانونی ارسال شد. معاون 
بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
و بویراحمد تصریح کرد: کل محموله روغن موتور تا تعیین 

تکلیف نهایی، توقیف شد.

۱4۰ میلیارد ریال به رفع تنش آبی 
روستاهای لنده اختصاص یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با توجه به وقوع تنش آبی در سال جاری ۱4۰ میلیارد ریال 
برای رفع تنش آبی روستاهای شهرستان لنده اختصاص یافت. 
اسفندیار برخه روز چهارشنبه در این رابطه اظهار داشت: با 
توجه به کاهش ۲۵ درصدی نزوالت آسمانی و و پایین بودن 
محرومیت  محل  از  اعتبار  این  لوله  خطوط  انتقال  ظرفیت 
زدایی برای رفع تنش آبی روستای لنده هزینه خواهد شد. 
وی بیان کرد: شبکه های توزیع خطوط انتقال آب به علت 

فرسودگی و قدیمی بودن، نیازمند اصالح و بازسازی است.
دلیل  به  لنده  روستاهای  از  تعدادی  در  کرد:  تصریح  برخه 
تا شهرک  لنده  تنگ  از دم  انتقال  اندازه خط  بودن  کوچک 
سرآسیاب روستاهای در مسیر این خط انتقال در فصول گرم 
سال با تنش آبی مواجه هستند. وی تصریح کرد:  با برنامه 
ریزی های انجام شده در اصالح از 4 به ۸ اینچ، تنش آبی 
در روستاهای دم تنگ لنده، بنه بلوط، آبرزگه، کهناب، دشت 
بن، تراب علیا وسفلی، شهرک سرآسیاب، روستای سرآسیاب، 

شهرک بهاران، روستای ایدنک به طور کامل رفع می شود.
تعدادی از  ۶۶ روستای شهرستان لنده به وسیله تانکر سیار 

آبرسانی می شود.

ماجرای تلخ ۶ قلوهای مارگونی 
روز  ظهر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  هوایی  اورژانس 
به  امدادرسانی  برای   ۱4۰۱ ماه  فروردین   ۳۱ چهارشنبه 
یک مادر باردار و ۶ قلوهایش، او را به بیمارستان امام سجاد 
یاسوج منتقل کرد. »جهانبخش وحدت نژاد«، رئیس اورژانس 
۱۱۵استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح این خبر گفت: در 
ساعت ۱۲:۵۲گزارشی مبنی بر زایمان قریب الوقوع یک مادر 
باردار همراه با دردهای شدید زایمانی، در شهرستان مارگون 
به مرکز پیام یاسوج اعالم و پس از تایید اولیه کارشناسان، 
به  اشاره  با  وی  شد.  فعال  رسانی  امداد  جهت  هوایی  امداد 
اینکه این مادر باردار به درمانگاه مارگون مراجعه کرده و بعد 
اورژانس ۱۱۵ شد،  از  امداد رسانی  تقاضای  اولیه،  از معاینه 
افزود: اورژانس زمینی مارگون به محل اعزام و پس از اقدامات 
اولیه الزم، مادر باردار را تحویل بالگرد اورژانس هوایی دادند. 
وحدت نژاد تصریح کرد: این مادر که ۶قلو حامله بود و هفته 
بیست و یکم بارداری را طی می کرد توسط پرسنل اورژانس 
و  منتقل  یاسوج  سجاد)ع(  امام  بیمارستان  به   ۱۱۵ هوایی 
مقدم«،  همچنین»منصوره  شد.  زایشگاه  بخش  تحویل 
امام  بیمارستان  زایشگاه  زایمان و رزیدنت  زنان و  متخصص 
سجاد)ع( یاسوج در خصوص وضعیت این مادر و ۶ قلوهایش 
اعالم کرد: این مادر باردار ۲۱ ساله از شهرستان مارگون در 
بارداری دوم صاحب ۶ قل) چهار پسر و ۲ دختر( شده بود 
که بعلت پاره شدن کیسه آبش در خانه بدون داشتن سابقه 
بیمارستان  این  به  زایمان زودرس و مشکل خاص،  بیماری، 
منتقل شد. وی با بیان اینکه این مادر هم اکنون یک پسر 4 
ساله نیز دارد، افزود: بارداری ۶ قلوها بصورت طبیعی و بدون 

سابقه نازایی، استفاده از دارو و روش های بارداری بود.
مقدم تصریح کرد: در بارداری های چند قلویی، به این مادران 
پیشنهاد می شود که برخی از قل ها را تحت نظر پزشک سقط 
کنند تا مابقی قل ها را سالم به دنیا بیاورند اما از سوی این 
مادر و همسرش پذیرفته نشد. این متخصص زنان و زایمان 
بیان کرد: ۶ قلوها در سن ۲۱ هفتگی، مرده به دنیا آمدند و 

همه آنها از بین رفتند.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
پیشرفت  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
الزم  که  است  الک پشتی  پروژه ها  برخی 
کنند،  فعال  را  پروژه ها  دستگاه ها  است 
ضمن اینکه توصیه می کنم در به سرانجام 
پیمانکارانی که خوب  از  پروژه ها  رساندن 
هستند  استان  دلسوز  و  می کنند  کار 
در  حاجی زاده  کیامرث  شود.  استفاده 
مدیران،  به  تذکر  با  فنی  شورای  نشست 
مهم بودن نشست های این شورا و حضور 
اظهار  و  یادآور شد  را  به موقع در جلسه 

کرد: هیچ پروژه ای در حوزه راه و آب

تعطیل  بویراحمد  و  استان کهگیلویه   در 
نیست.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مدیران  به  خطاب  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  اینکه  بیان  با  اجرایی  دستگاه های 
انتخاب پیمانکار دقت کنید، افزود: روزی 
که به این استان آمدم اغلب پروژه ها راکد 
حضور  با  اخیرا  و  کردیم  فعال  که  بود 

استاندار مرتب از آنها بازدید می کنم.
وی با بیان اینکه اکثر پروژه های استان در 
این شرایط بد اقتصادی و تحریم ها فعال 

است و حتی از استان های برخوردار 

برخی  پیشرفت  گفت:  هستیم،  فعال تر 
دستگاه ها  که  است  الک پشتی  پروژه ها 
پروژه ها را فعال کنند، ضمن اینکه توصیه 
پروژه ها  رساندن  سرانجام  به  در  می کنم 
و  می کنند  کار  خوب  که  پیمانکارانی  از 

دلسوز استان هستند استفاده شود.
اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
سال  به  نسبت   ۱4۰۰ سال  در  استان 
میلیارد   ۷۰۰ از  و  شده  برابر  سه  قبل 
یافته  افزایش  تومان  میلیارد   ۲۲۰۰ به 
جمهور  رئیس  سفر  اعتبارات  کرد:  بیان 
را  استان  اعتبارات  محرومیت زدایی  و 
از  تومان  میلیارد  و ۱۲۰۰  کرده  مضاعف 
سفر به استان تخصیص یافت که با توجه 
به وضعیت اعتباری خوب، پروژه ها جدی 
گرفته شود و دستگاه ها از انتخاب پیمانکار 

ضعیف خودداری کنند.
وی با اشاره به بازدید از سد تنگ سرخ و 
پیشرفت این پروژه افزود: معارضات محلی 
و دولتی پروژه رفع شده است، پروژه ۱۳ 
میلیارد تومان پول دارد که آب منطقه ای 

جذب کند.
و  مهم  پروژه  دو  به  اشاره  با  زاده  حاجی 
تصفیه خانه  و  بشار  چهارم  پل  حیاتی 
بشار  چهارم  پل  گفت:  یاسوج  اضطراری 
پروژه های  میان  در  را  دریافتی  بیشترین 
میلیارد   ۱۷ گذشته  سال  دارد،  استان 
یافت  اختصاص  پروژه  این  به  تومان 
جمهور  رئیس  سفر  محل  از  هم  امسال 
چهارم  پل  برای  پول  تومان  میلیارد   ۱۰
اردیبهشت  اواخر  که  گرفته شده  نظر  در 

به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه تصفیه خانه شهر یاسوج 
در  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اولویت 
میلیارد   ۲۲۰ افزود:  باشد،  جاری  سال 
اضطراری  تصفیه خانه  پروژه  برای  تومان 
آب  شبکه  فرسودگی  همچنین  و  یاسوج 
استان اختصاص یافته است و قبل از اینکه 
با تنش آبی مواجه شویم پروژه به نتیجه 

برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 

اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بشار و تنگ مهریان  پیمانکاران پل سوم 
انتخاب  جدید  پیمانکار  و  شدند  ید  خلع 
رئیس  سفر  محل  از  کرد:  عنوان  شدند، 
به پروژه تنگه  تومان  جمهور ۱۵ میلیارد 
 ۱۰ همچنین  یافت  اختصاص  مهریان 

میلیارد تومان به پل سوم بشار داده شد.
اعتبار  اینکه جاده سی سخت  بیان  با  وی 
فعال  سریعتر  چه  هر  باید  و  دارد  خوبی 
محور  برای  میلیارد   ۱۳۶ گفت:  شود، 
اختصاص  کلو(  سی سخت)پل  یاسوج_ 
داده شد، محور یاسوج_ شیراز و بنسنجان 
میلیارد   4۰ کدام  هر  فرودگاه  سمت  به 

تومان اعتبار اختصاص داده شده است.
پروژه های  برای  خواست  راهداری  از  وی 
حوزه راه و راه روستایی جدی تر پای کار 
باشند، چرا که خیلی از پروژه ها هنوز به 
اقدام خاصی هم صورت  و  نرفته  مناقصه 
واگذاری  در  اینکه  ضمن  است،  نگرفته 
سرلوحه  قانون  ُمر  راه  حوزه  پروژه های 

باشد.
از  خواست  فنی  شورای  از  حاجی زاده 
احداث  مدارس  و  دولتی، شخصی  منازل 
شده در زلزله سی سخت، مسکن در حال 
احداث طرح اقدام ملی و همچنین نهضت 
ملی مسکن نظارت و در خصوص کیفیت 
فنی  شورای  در  پروژه ها  این  احداث 

گزارش ارائه دهند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  معاون 
در  کیفی  و  لحاظ کمی  به  اینکه  بیان  با 
شود،  ایجاد  تحول  مدارس  پروژه های 
چه  هر  بهمئی  بیمارستان  کرد:  تصریح 
پیمانکار  و  برسد  بهره برداری  به  سریعتر 

بیمارستان چرام سریعتر مشخص شود.
حاجی زاده در خصوص تعطیلی بیمارستان 
برای  کرد:  خاطرنشان  گچساران  نرگسی 
پروژه شبانه روز تالش  این  از  بهره برداری 
شده،  تعطیل  افتتاح  از  بعد  اما  کردیم 
لذا  است،  نگران  موضوع  این  از  استاندار 
برای  اقدامات الزم  دانشگاه علوم پزشکی 

فعال شدن بیمارستان را انجام دهد.

کشت برنج و هندوانه در باشت
 ممنوع است 

دادستان عمومی و انقالب باشت با اعالم اینکه کشت برنج به موجب قانون در اراضی این 
شهرستان ممنوع است، گفت: جهاد کشاورزی و امور آب مکلف هستند از کشت برنج 
جلوگیری کنند. سید علی رجایی منفرد در نشست  شورای حفاظت منابع آب و دشت 
پایلوت باشت افزود: دستگاه های متولی همچون سازمان جهاد کشاورزی و امور آب هم 
مکلفند به عنوان ضابط در این قضیه ورود کنند و جلوی کشت این محصول را بگیرند.

وی تصریح کرد: از این دستگاه ها انتظار داریم که فرهنگ سازی الزم را در این زمینه 
انجام دهند و به کشاورزان اطالع رسانی کنند.

رجایی منفرد گفت: دستگاه های اجرایی بصورت جهادی عمل کنند و در زمینه واگذاری 
و  صدور مجوز ها کارشناسی عمل کنند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای جمع آوری و ساماندهی انشعاب های غیر 
مجاز آب و فاضالب حمایت می کند در حالی تاکنون یک فقره پرونده در زمینه انشعاب 

غیرمجاز در این شهرستان تشکیل نشده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست  گفت: برخی 
از روستاهای شهرستان باشت با تنش آبی مواجه هستند. مصلح بیان کرد: شهرستان 
کشاورزی  مهم  های  قطب  از  یکی  کشاورزی  مستعد  های  زمین  بودن  دارا  با  باشت 
کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود. وی با بیان اینکه سد شیو باشت احیاء خواهد 
شد گفت: این سد به حجم ۹۶ میلیون متر مکعب یکی از طرح های آبی باشت بوده که 
به دالیل مختلف اجرا نشد و در صورت اجرای این طرح آب کشاورزی ۱4 هزار هکتار 
از کشاورزی باشت تا گچساران، آب شرب و صنایع را تامین می کند. مصلح گفت: با 
توجه به بروز پدیده خشکسالی و تنش آبی کشت برنج و هندوانه به عنوان ۲ محصول 
کشاورزی دارای مصرف آب باال در این استان ممنوع است. وی اظهار داشت: در صورتی 
که کشاورزان اقدام به کشت برنج و هندوانه کنند روستاهای این مناطق دچار تنش آبی 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد میانگین بارش باران 
در سال آبی جاری تاکنون در این استان را  ۵۳۸ میلیمتر اعالم کرد و گفت: متوسط 
بارندگی در باشت سه برابر میانگین کشوری است. مصلح افزود:۶۵۰ میلیمتر بارندگی 
در سال آبی جاری تاکنون در ایستگاه تلچگاه این شهرستان ثبت شده است. وی ابراز 
کرد: ۱۱میلیارد متر مکعب در کهگیلویه و بویراحمد ساالنه بارندگی داریم که هشت و 
نیم میلیارد متر مکعب آن بصورت روان آب از استان خارج می شود. فرماندار باشت نیز 
در این نشست  با اشاره به مشکل خشکسالی در باشت گفت: امکان کشت برنج در مزارع 
این شهرستان وجود ندارد. نادر گرامی با بیان اینکه کشاورزی مهمترین منبع درآمد 
شهروندان باشتی است اظهار داشت: تکمیل و بهره برداری از این طرح آبی باشت افزون 
بر ایجاد بستر فرصت های جدید شغلی منجر به افزایش درآمد کشاورزان منطقه خواهد 
شد. وی با بیان اینکه استفاده از آب های سطحی بهترین راهکار برای مدیریت منابع آب 
است گفت: برخی از کشاورزان اقدام  فروش آب اجاره ای به کشاورزان همجوار خود می 

کنند که ضروری است در این زمینه برخورد قانونی شود.

در کهگیلویه و بویراحمد: 

پیشرفت برخی پروژه ها الک پشتی است 

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مدیریت  گفت:طرح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
های  عرصه  از  صیانت  منظور  به  دام  چرای 

طبیعی در مراتع این استان آغاز شد.
تعداد  کنترل  داشت:  اظهار  فرد  باقری  گودرز 
دام با پروانه چرا از برنامه  های طرح مدیریت 
چرای دام در مراتع کهگیلویه و بویراحمد است.

دامدارانی  طرح  این  اساس  بر  کرد:  بیان  وی 
که اقدام به چرای مازاد در مراتع کرده باشند 

شناسایی، در مرحله نخست به آنان اخطار و در 
مراحل بعدی جریمه می شوند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
هم  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اکنون تعداد دام های موجود در مراتع استان 
۲.۵ برابر ظرفیت مراتع است افزود:ظرفیت دام 
در مراتع کهگیلویه و بویراحمد ۹۰۰ هزار راس 

است.
باقری فرد با یادآوری اهمیت حفاظت از مراتع 
برای پیشگیری از فرسایش خاک، بیابان زایی 

و توسعه پایدار تاکید  می کند:
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: همچنین به 
منظور حفاظت از مراتع طرح پیشگیری از ورود 

زودهنگام عشایر به مراتع مناطق ییالقی استان 
در حال اجراست.

باقری فرد عنوان کرد: در این طرح که از بیست 
و پنجم اسفند سال ۱4۰۰ آغاز شده و تا دهم 
و  ۵۹هزار  تاکنون  دارد  ادامه  ماه  اردیبهشت 
۲۶۰ راس دام در قالب ۲۳۶ گله برگشت داده 

شده است.
وی گفت:۲۱ تیم ثابت و سیار برای پیشگیری 
از کوچ زودهنگام عشایر به مناطق ییالقی در 

گلوگاه های استان مستقر شده اند.
باقری فرد افزود: گروه های کنترل کوچ در ۱4 
نقطه کهگیلویه و بویراحمد  با ۱۳ گروه ثابت 
و ۹ گروه سیار در گلوگاه های ورودی مستقر 
هستند و از کوچ غیرمجاز دامداران و عشایر در 

ایل راه ها جلوگیری می کنند.
پریسه،تنگ  مور  کرد:کوشک،  تاکید  وی 
راهی   خیرآباد،سه  نشین،پل  المجن،گرکالغ 
پل  دزک،  پل  لیز،  شب  برایی،  تنگ  پازنان، 
آب  حمزه،دلی  شاه  ماغر،تنگ  تنگ  بریم،دم 
برم و تنگ لنده از جمله مناطقی هستند که 

گروه های حفاظتی در آن مستقر شده اند.
محورهای  کنترل  کرد:برای  عنوان  فرد  باقری 
به  نیز  و  شهرستان ها  خروجی  و  مواصالتی 
منظور جلوگیری از کوچ زودهنگام و خارج از 
انتقال دام به مناطق ییالقی  فصل دامداران و 
از نیروهای حفاظتی منابع طبیعی به  ۳۵ نفر 
کوچ  کنترل  کمپ های  در  شبانه روزی  صورت 

مستقر شده اند.

طرح مدیریت چرای دام 
در مراتع استان

 آغاز شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله اول شرکت تعاونی سهام عدالت 
شهرستان گچساران جهت انتخاب ۱02 نفر به سمت نمایندگان این شرکت 

جهت حضور در مجمع عمومی مرحله دوم به شرح جدول زیر اعالم می گردد

الزم به ذکر است:
۱ - متقاضیان سمت نمایندگی با در دست داشتن کارت ملی و کپی یا اصل برگه عضویت سهامداری 

حق شرکت در مجمع را دارند.
2 -  حداقل سن رای دهندگان ۱8 سال و افراد زیر ۱8 سال حق رای با خانواده می باشد.
هیات مدیره شرکت تعاونی  سهامداران عدالت شهرستان  گچساران

آگهی مجمع عمومی عادی مرحله اول
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان گچساران
شماره ثبت ۲۰99  شناسه ملی ۱۰98۰۲۷9۶8۲

تعداد حوزه ردیف
سهامداران

تعداد 
نمایندگان 
مورد نیاز

مکان برگزاری روز/ تاریخ
مجمع

ساعت 

۱0-8دهیاری آبدهگاهشنبه ۱7/ 2/ ۵0346۵۱40۱آبدهگاه۱

آموزش و پرورش 2
باشت

آموزش و پرورش شنبه ۱7/ 2/ 64376۱40۱
باشت

۱0-۱2

۱0-8بوستان مرکزیدوشنبه ۱9/ 2/ ۵432۵۱40۱بوستان3

۱4-۱2بخشداری باشتدوشنبه ۱9/ 2/ 3۵2362۵۱40۱باشت4

اداره عشایر سه شنبه 20/ 2/ 78247۱40۱عشایر گچساران۵
گچساران

8-۱0

۱3-9دهیاری آبشیرینچهار شنبه 2۱/ 2/ 42484۱40۱آبشیرین گچساران6

اداره منابع طبیعی شنبه 24/ 2/ 4۱784۱40۱منابع طبیعی باشت7
باشت 

8-۱0

بخشداری یکشنبه 2۵/ 2/ 2846228۱40۱گچساران8
گچساران

8-۱0

تامین اجتماعی 9
گچساران

اداره تامین یکشنبه 2۵/ 2/ ۱8236۱8۱40۱
اجتماعی 
گچساران

۱2-۱4
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متولد فروردین:
 امروز سیاره بخت شما یعنی ونوس کمی سردرگم شده است، طوری 
تردید  به  نه  یا  هستند  واقعی  احساساتتان  اینکه  مورد  در  شما  که 
افتاده اید. زمانی که شما می توانید در مورد مهارتهای خود صحبت 
کنید می توانید تصویری همراه با جزئیات در ذهن خود تجسم کنید. 
از  را  کنید، شهامت خود  تبدیل  واقعیت  به  را  آنها  بخواهید  اگر  اما 

دست می دهید. 
متولد اردیبهشت :

 اگرچه سرکوب کردن رویاهایتان ممکن است شما را ناراحت کند، 
توصیه  شما  به  که  است  کاری  بهترین  کوتاهی  مدت  برای  ولی 
می شود. به جای اینکه در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر 
کنید، عاقل باشید و هم اکنون روشی را بیابید که قدرت تخیل شما 

را تحت کنترل خود درآورد. 
متولد خرداد : 

در حالی که ماه در یازدهمین خانه شما قرار گرفته است که مربوط 
فعالیتهای  نیز  آینده  روزهای  در  است،  دوستانتان  با  روابطتان  به 
اجتماعی شما نسبت به قبل زیادتر می شود. شما دوست دارید که 
یک کار گروهی را شروع کنید یا خودتان را کاماًل درگیر یک پروژه 

کنید. 
متولد تیر : 

ممکن است شما متوجه این نشوید که با مانع و مخالفت روبرو شده 
اید، اما وقتی در نیمه راه با فردی سرسخت بر خوردید واقعاً این حس 
متقاعد کنید که  را  دیگران  اینکه  به جای  به شما دست می دهد. 
عملکردشان اشتباه بوده است، سعی کنید که این مشکل را با روشی 

درست حل کنید.
متولد مرداد : 

که  باشید  کرده  کارهایی  دادن  نشان  به  شروع  شما  است  ممکن 
می توانید آنها را تحت فشار انجام دهید، اما زمانی چهره واقعی خود 
را نشان می دهید که یک امر غیر منتظره واقعی نیازمند توجه شما 
باشد. منظور این نیست که شما باید استعدادهای منحصر به فردتان 
را  ارزش کارهای خودتان  باید  بلکه شما  نشان دهید.  به دیگران  را 

بدانید و بر طبق رویاهایتان زندگی کنید.
متولد شهریور :

به  اند  کرده  ظاهر شدن  به  کننده شروع  ناراحت  احساسات  امروز   
طوری که شما ارزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. 
کج خلفی نکیند، برای اینکه قسمتهای زایدی از زندگی شما در حال 
گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هستند. فقط به این دلیل که این 
موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد است، فکر نکنید که 

دوران خوشی به پایان رسیده است. 
متولد مهر : 

امروز شما می توانید هم با فرد بازنده ای احساس همدردی کنید و هم 
فرد برنده ای را تحسین کنید. که این دو رفتار با هم تناقض دارند. 
اما تفکرات شما در مورد فرد برنده ممکن است مثل قبل نباشد. شما 
می دانید که به موفقیتهای خارجی در راستای شهرت و خوشبختی 

بیش از حد بها داده شده است.
متولد آبان : 

هنگامی که شخصی به شما صحبتی را می گوید یا رفتاری را می کند 
که از رفتار او ناراحت شده اید ، به شدت عصبانی می شوید و دیگر 
به خود مسلط  است  بهتر  از دست می دهید.  را  قدرت کنترل خود 
باشید و به سادگی، صحنه زندگی را ترک نکنید. در این روزها کمی 
برای شما زحمات فراوانی  اید و اطرافیان تان را که  خود خواه شده 
را متحمل شده اند را به سادگی فراموش کرده اید، شما مدیون آنان 

هستید، به آنها نیز اهمیت بدهید.
متولد آذر :

ناچارید به خاطر حفظ تعادل خود  امروز، روز آگاهی شماست که   
از برخی چیزها عقب نشینی کنید.شاید وسط یک دعوا قرار بگیرید 
و ندانید که حق با کدام طرف است. اما بخواهید که با گوش دادن 
به هر دو طرف در آن دخالت کنید. با این وجود، اگر به این نتیجه 
رسیده اید که کاری نمی توانید بکنید از عقب نشینی کردن از دعوا 
نترسید و یک جای آرام و ساکت پیدا کنید تا به جای شنیدن صدای 

آنها بتوانید با خودتان فکر کنید.
متولد دی : 

شما معموالً قادرید که ایده ها و طرحهایتان را سالم نشان دهید. در 
واقع ، شما مهارتی دارید که می فهمید آیا چیزی قبل از اینکه شما 
تصمیم به اجرای آن بگیرید ، شدنی است یا نه . اما اکنون این قدرت 

شما کمی ضعیف شده است. 
متولد بهمن : اگر شما کسی را تحت کنترل خود دارید سعی نکنید 
دیگر،  از طرف  نمی شوید.  اینکه موفق  برای  متقاعد کنید،  را  او  که 
این موضوع مسأله مهمی برای نگران شدن نیست. فقط بدون اینکه 
اتفاقات  پیش بینی  قابل  غیر  توالی  مورد  در  باشید  داشته  اضطراب 

واکنش نشان بدهید. 
به  که  کنید  برنامه ریزی  می توانید  شما  مطمئناً   : اسفند  متولد 
مدرسه برگردید یا برای تعطیالت بعدی تان رویاپردازی کنید، اما اگر 
واقعاً می خواهید که اینها اتفاق بیفتند، نیاز دارید که جدی باشید. 
اکنون صحبت کردن برای شما راحت است و کلمه ها خیلی راحت به 
کمکتان می آیند. به جای آسمان ریسمان به هم بافتن یکی از اهداف 
مهمتان را بنویسید و به خودتان تعهد بدهید که هرکاری که شما را 

به این هدف می رساند انجام دهید.

۳
فال روز 

در  کووید۱۹-  به  ابتال  موارد  افزایش  با 
کودکان در برخی مناطق هند ناشی از سویه 
به  بازگشت  خواستار  والدین   ،XE نوترکیب 
از راه دور برای کودکان خود  حالت آموزش 

هستند.
که  باورند  این  بر  کارشناسان  حال،  این  با 
سویه  عالئم  زیرا  باشند  نگران  نباید  والدین 
نوترکیب XE در کودکان اغلب خفیف است 
و با درمان به موقع بهبود پیدا میکنند. فرد 
باید مراقب عالئم آنفلوآنزا یا دستگاه گوارش 

مانند اسهال، استفراغ یا درد معده باشد.
هفته  دو  در  داشتند:  اظهار  هندی  پزشکان 
گذشته تعداد کودکان مبتال به عالئم آنفلوآنزا 
افزایش یافته است. با این وجود، والدین نباید 
پس از بازگشایی مدارس از شناسایی کودکان 
این  زیرا  کنند  وحشت  کووید۱۹-  به  مبتال 
به  با درمان  و کودکان  عالئم خفیف هستند 

موقع بهبود پیدا میکنند.
سویه های  به  نسبت   XE که  می شود  گفته 
باالتری  سرایت  قدرت  از  کووید۱۹-  قبلی 
که  نشده  واکسینه  افراد  و  است  برخوردار 
بیشتر کودک هستند باید تمام اقدامات الزم 
انجام  عفونت  برابر  در  ماندن  مصون  برای  را 
طور  به  کودکان  در  سویه  این  عالئم  دهند. 

دستگاه  عالئم  شامل  و  است  خفیف  کلی 
تنفسی فوقانی مانند تب، آبریزش بینی، گلو 

درد، بدن درد و سرفه خشک است.
که  کودکانی  در  هندی،  پزشکان  اعالم  بنابر 
عفونت  عالئم  اند  شده  مبتال  کووید۱۹-  به 
دستگاه تنفسی فوقانی ظاهر شده و در برخی 
از کودکان استفراغ یا اسهال دیده شده است.

تایمز، متخصصان می  به گزارش هندوستان 
سالم،  زندگی  سبک  یک  از  پیروی  گویند 
کافی،  خواب  و  سالم  غذایی  مواد  مصرف 
تواند  می  بهداشتی  دستورالعملهای  رعایت 
کند.  کمک  بیماری  شیوع  از  جلوگیری  به 
واکسیناسیون  شرایط  واجد  که  کودکانی 

هستند باید در اسرع وقت واکسینه شوند.

جدول

پاسخ جدول شماره 5020

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5021

123456789101112131415
1� ������������� 
2������������
3������������  
4������������
5�������������
6�����������
7������������
8�����������  
9������������
10����������� 
11�������������
12������������
13������������  
14������������
15��������������

از باال به پايين
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از راست به چپ
 1- جريان آب گرم در داخل اقيانوس اطلس كه شروع حركت آن از خليج مكزيك است و به اقيانوس اطلس منتهی 
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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

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با همسر سردار شهيد محمد محمودي

موقع عقد  دعا  مي کردم  زود  شهيد  نشود!

شهيد محمودي از مبارزان انقالب هم 
بودند؟ روند زندگي شان چه مسيري 

را دنبال کرده بود؟
محمد متولد روستاي آخوندان از توابع شهر 
بيرجند استان خراس��ان جنوبي بود. دوران 
دبستان را در همان شهر سپري كرد و مدتي 
بعد براي ادامه تحصيل به شيراز نزد برادرش 
ابوطالب رفت. فعاليت هاي انقالبي محمد در 
شيراز شكل جدي به خود گرفته بود. او حتي 
مبارزات مسلحانه هم مي كرد. محمد در دوران 
انقالب اس��المي فعاليت هاي زيادي داش��ت 
با اينكه صحب��ت چندان��ي از آن روزها برايم 
نكرد اما مي دانستم كه با آيت اهلل خامنه اي و 
آيت اهلل دستغيب در شيراز ارتباط و ديدارهايي 

داشته است. 
چطور با هم آشنا شديد؟

من و محمد با هم نس��بت فاميلي داشتيم و 
رفت و آم��د خانوادگي بي��ن خانواده هايمان 
برقرار بود. من از خصوصيات رفتاري و اخالقي 
ايش��ان خيلي خوش��م مي آمد. وقتي محمد 
را مي ديدم با خ��ودم مي گفتم خوش به حال 
كسي كه همسر ايشان شود. چون من شش 
ماه از ايشان بزرگ تر بودم، هيچگاه تصورش 
را هم نمي كردم كه روزي قسمتم شود كه با 
ايشان ازدواج كنم. انس��ان وارسته، مهربان، 
مؤدب و منظمي بود. اهل انقالب، اسالم و امام 
بود. حقيقتاً مردانگي محمد بيش��تر از سن و 
سالش بود. نهايتاً س��ال 1360بود كه زندگي 
مشتركمان را با برگزاري مراسمي بسيار ساده 

و سنتي آغاز كرديم. 
زندگي جوانان دهه شصتي ويژگي هاي 
خاصي داشت؟ زندگي شما هم همين 

طور بود؟
آن زمان هر لحظه احتمال شهادت يك رزمنده 
پاي كار دفاع مقدس مي رفت. يادم است روز 
عقدمان وقتي حاج آقا داشت صيغه محرميت 
را مي خواند من دائم زير لب اين دعا را زمزمه 
مي كردم كه خداي��ا كاش مهلتي بدهي من 
كمي با ايشان زندگي كنم تا حداقل يك فرزند 
از محمدم به يادگار داشته باشم و بعد شهادت 
نصيبشان شود. آخر مي دانستم و بر من مسلم 
شده بود كه محمد شهيد مي شود. من و محمد 
پنج سال با هم زندگي كرديم و ثمره اين ازدواج، 
سه فرزند بود. زهره متولد1361، زينب متولد 

1363 و مهدي متولد 1364 است. 
شهيد پاسدار بودند؟ از مسئوليت هاي 

ايشان در جبهه اطالع داشتيد؟
بع��د از آغاز زندگ��ي مش��تركمان در همان 
سال 1360 محمد به س��پاه پيوست. آخرين 
مسئوليت ايشان معاون اطالعات لشكر ويژه 
ش��هدا بود اما قبل از آن در واحد نهضت هاي 
سپاه مشغول بود كه مي دانستم فعاليت هاي 
برون مرزي دارد. يك روز به قصد حضور در مرز 
افغانستان رفت و گفت: دو روزه برمي گردم اما 
اين مأموريت 18 روز طول كشيد و ما هم هيچ 
اطالعي از ايشان نداشتيم. بعد از 18 روز وقتي 
به خانه آمد گفت: من مدتي به اسارت نيروهاي 
حكومت كمونيستي افغانستان درآمده بودم 
تا اينكه توسط يكي از مجاهدين افغاني آزاد 
شدم. محمد چندان از فعاليت هايش در جبهه 

صحبت نمي كرد. فقط گاهي اوقات از شهادت 
بچه ها و خاطرات دوستانش صحبت مي كرد. 
از سرلشكر شهيد محمد ناصر ناصري) كه در 
حادثه مزارشريف افغانستان به دست طالبان به 

شهادت رسيد( و از همرزمان شهيدش. 
چطور به شهادت رسيدند؟

محمد در 28 ارديبهشت ماه سال 1365 در 
عمليات كرب��الي 2 در ارتفاعات حاج عمران 
در كردستان به ش��هادت رس��يد. آن روزها 
مهدي پسرم ش��يرخواره بود كه همكارانش 
خبر مفقوداالثر ش��دنش را آوردن��د. با توجه 
به مسئوليتي كه محمد در لشكر ويژه شهدا 
داشت، بعد از ش��هادتش شهيد محمود كاوه 
)فرمانده لش��كر ويژه ش��هدا( به هم��راه پدر 
بزرگوارش��ان براي عرض تسليت به منزل ما 
آمدند. محمد 13ماه مفقوداالث��ر بود و ما در 
اين مدت به اسارت، جانبازي و حتي شهادتش 
فكر مي كرديم، اما كمي بعد ما را از شهادتش 
مطمئن كردند و ما بي صبرانه منتظر بازگشت 
پيكرش مانديم، همرزمانش در سپاه گفتند 
بايد صبور باشيم تا آن منطقه از دست دشمن 
آزاد شود و به دست نيروهاي خودي بيفتد. اما 
13 ماه بعد پيكر شهيدمان به آغوش خانواده 
بازگش��ت. طبق وصيت خودش كه بس��يار 
برايمان اهميت داشت، در كنار دوست، برادر 
و همرزم ش��هيدش محمد ابوترابي به خاك 
سپرده شد. البته محمد زماني كه اين وصيت را 

كرده بود، ابوترابي هنوز زنده بود. 
يعني پيش بيني ش�هادت خودش و 

ابوترابي را کرده بود؟
محمد در سپاه وصيتنامه اي نوشته بود با اين 
محتوا كه من را در كنار محمد ابوترابي دفن 
كنيد. دوستانش تعجب كرده و گفته بودند اين 
چه وصيتنامه اي است. ابوترابي كه در كنار شما 
ايستاده و شهيد نشده است، اما محمد حرفي 
نمي زن��د و راهي انجام مأموريتش مي ش��ود 
و ش��هيد ابوترابي هم براي انج��ام مأموريت 
به افغانس��تان مي رود. چندي بعد محمد در 
حاج عمران ش��هيد و مفقوداالثر مي ش��ود و 
ش��هيد ابوترابي هم در افغانستان به شهادت 
مي رسد. خيلي زود پيكر ش��هيد ابوترابي به 
كشور بازمي گردد و در گلزار شهداي بيرجند 
به خاك س��پرده مي ش��ود و 13 ماه بعد هم 
پيكر ش��هيدمان تفحص و طبق وصيتش در 
كنار يار و همرزم ش��هيدش محمد ابو ترابي 

دفن مي شود. 

  مبينا شانلو
شباهت بسياري بين روايت همسران شهداي دفاع مقدس و شهداي دفاع از حرم وجود 
دارد. گويي هر دو از يک سالله هس�تند که ايثار و ايس�تادگي را به نهايت رسانده اند. 
صغري رجبي همسر شهيد محمد محمودي معاون اطالعات و عمليات لشكر ويژه شهدا 
از زنان مقاوم نسل اول بعد از انقالب است که صبر و ايستادگي شان چون الگويي براي 
زنان و بانوان نسل هاي بعدي قرار گرفته است. براي آشنايي با شهيد محمد محمودي پاي 
صحبت هاي همسرش نشستيم تا زندگي جوانان دهه 60 کشورمان را مروري دوباره کنيم. 

 صغري خيل فرهنگ
شهيد س�يد محمد موس�وي ناجي از اتباع 
عراق�ي س�اکن اي�ران و از طالب بس�يجي 
جامع�ه المصطفي العالمي�ه ب�ود. او بارها از 
س�وي جامعه المصطف�ي به عن�وان مبّلغ به 
جبهه ه�اي نبرد ع�راق اعزام ش�د و در اين 
مأموريت تبليغي با سپاه بدر عراق همكاري 
مي کرد. ش�هيد ناجي در س�ه مرتب�ه اعزام 
به عراق ب�ه ترتيب در س�امرا، العلم و بيجي 
مشغول کار تبليغي شد و نهايتاً در 28 تيرماه 
س�ال 1394 در بيجي به ش�هادت رس�يد تا 
دومين ش�هيد روحان�ي مدافع ح�رم بعد از 
شهيد ماالميري لقب بگيرد. بعد از شهادت 
اين روحاني مجاهد، تروريست هاي داعشي 
در اينترنت با منتشر کردن تصاوير شهداي 
روحاني با افتخار از اينكه چهار روحاني ايراني 
را طي يک سال گذشته در عراق به شهادت 
رساندند ابراز خوشحالي کردند. آن چه در پي 
مي آيد روايت مادرانه راضيه اسالمي از فرزند 
شهيدش سيد محمد موس�وي ناجي است. 

زندگي جهادي فرزندتان از چه زماني 
شكل گرفت؟ گويا سابقه رزمندگي در 

خانواده شما از قبل وجود داشت؟
من و پدر ش��هيد س��ال 1368 ازدواج كرديم و 
صاحب سه پس��ر و يك دختر هستيم. همسرم 
از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود و سه سالي 
در مناطق عمليات حضور داشت. سيد محمد در 
يك خانواده با پيش��ينه رزمندگي رشد كرد و از 
همان دوران كودكي يعني زماني كه تنها 6- 5 
سال داشت عالقه مند به اهل بيت بود. براي آنها 
مداحي مي كرد. در همان ايام كودكان همس��ن 
و س��ال را دور خودش جمع مي كرد و براي آنها 
روضه مي خواند و واقعيت كربال را با همان زبان 
بچگي برايشان تعريف مي كرد. كمي كه بزرگ تر 
شد عالقه مند به فعاليت در بسيج شد. از همان 
روزها تا لحظه شهادتش هم يك بسيجي واليي 
ماند. از همان دوران كودكي وقتي از شغلش سؤال 
مي كرديم مي گفت مي خواهم نظامي شوم. سيد 
محمد عالقه مند به خاطرات و رواياتي بود كه پدر 
از دوران جبهه و جهادبرايش تعريف مي كرد. با 
اصرار زياد از پدر مي خواس��ت تا همه اتفاقات و 
روزهاي حضورش را با جزئيات كامل برايش بازگو 
كند. هميشه هم مي گفت مامان كاش من در آن 
ايام جنگ بودم و پدرشان را درمي آوردم، دقيقاً 

همين جمله را به زبان مي آورد. 
پس کاماًل با فرهنگ شهادت آشنا بود؟

بله كامالً. پدرش جانباز جنگ تحميلي بود و پسر 
عموي همسرم هم شهيد دفاع مقدس است. همه 
اينها سيد محمد را با مس��ير رزمندگي و جهاد 
آش��نا كرده بود. وقتي به آموزش ها و مانورهاي 
بسيج مي رفت، مي گفت مامان كي مي شود كه 
اين آموزش ها و مانورها حقيقي شوند؟ من هم 
مي گفتم خدا نكند روزي جنگ شود. مي گفت 
نه مادر اگر جنگ براي احيا و دفاع از اسالم باشد، 
من هم مي روم تا از دين اسالم دفاع كنم. اين دنيا 
مگر چه است كه بخواهيم عالقه مند به آن شويم. 
بايد ببينيم خدا چه را دوس��ت دارد، ما همان را 
در نظر داشته باشيم. اگر در اين راه شهيد شديم 

كه چه بهتر. 
شغل شهيد چه بود؟

سيد محمد عالقه مند به روحانيت و حوزه بود. 
براي همين به محض اينك ديپلمش را گرفت 
براي حوزه ثبت نام كرد. چهار سال درس خواند 
و طلبه شد و بعد هم دو سال رفت تبليغ. پسرش 
س��يد حس��ين را هم روي پاهايش مي نشاند و 

ميكروفن دستش مي داد و مي گفت مي خواهم 
مداح شود. خيلي عالقه مند به اين مسائل بود. 

کسي ازخانواده مانع رفتن سيد محمد 
موسوي به جبهه نشد؟

وقتي تصميم قطع��ي گرفت كه راهي ش��ود، 
پدرش گفت بمان زمان امتحانات است. بعد از 
امتحانات برو. گفت نه االن اسالم در خطر است 
و نياز ب��ه حضور رزمن��دگان در جبهه مقاومت 
اسالمي است. من بايد براي دفاع بروم. مگر ما از 
آنها كه مي جنگند عزيزتريم. در اين شرايط زن 
يعني چه؟ درس يعني چه؟ يك بار كه رفته بود 
و آمد مرخصي هنوز مرخصي اش تمام نشده بود 
راهي شد. گفتم پسرت هنوز خوب تو را نديده، 
خانمت همين ط��ور. گفت آنهاي��ي هم كه در 
منطقه هستند و در حال جنگ هستند، زن و بچه 
دارند آنها هم از اهل خانه شان دور هستند، اگر 
من نروم آن ديگري هم نرود، پس چه كسي قرار 
است برود. گفتم پسرت پدر مي خواهد گفت اين 
بچه خدا را دارد. امروز هم دقيقاً كربال و عاشورا 
تكرار شده است. حقيقتاً ديگر من جوابي نداشتم 
بدهم، گفتم هر چه تقدير اس��ت همان خواهد 
شد. همسرش را هم متقاعد كرده بود. مي گفت 
مرگ دست خدا اس��ت. اگر قرار به مردن باشد 
همينجا هم كه باشم مي ميرم اگر قرار بر ماندن و 
ادامه حيات باشد در قلب دشمن هم كه باشم باز 
هم مي مانم. همسرش صحبتي نكرد و گفت برو 
به اميد خدا هر چه خدا بخواهد همان مي شود. 
س��يد محمد از س��ال 1394 در منطقه رفت و 
آمد داش��ت. ايشان س��ه مرتبه از سوي جامعه 
المصطفي به عنوان مبلّغ به جبهه هاي نبرد عراق 
اعزام شد و در اين مأموريت تبليغي با سپاه بدر 
عراق همكاري مي كرد. شهيد موسوي  ناجي در 
سه مرتبه اعزام به عراق به ترتيب در سامرا، العلم 

و بيجي مشغول كار تبليغي بود. 
از فعاليت هاي جهادي و تبليغي اش براي 

شما تعريف مي کرد؟
وقتي ك��ه مي رفت ت��ا آنجا كه مي توانس��ت با 
ما در تماس ب��ود، اما از منطقه و ش��رايط آنجا 
حرفي نمي زد. فقط از خودش مي گفت و حال 
و احوالپرسي هاي هميش��گي. وقتي هم كه به 
مرخص��ي مي آم��د فيلم هايي ك��ه منعي براي 
نش��ان دادن نداش��ت را به ما هم نشان مي داد، 
از بيمارستاني كه در آن بستري بود، از خانه اي 
كه چند روز در آنجا محاصره بودند، از دوستان 
ش��هيدش و... يك بار گفتم مادرجان ديگر نرو. 
چهار بار رفته اي بم��ان. در جواب به من فيلمي 
را نش��ان داد كه پدر پيري هم��راه فرزندش در 
حال نبرد ب��ا داعش بودند. تير به پس��ر اصابت 
كرد و شهيد شد. پدر فرزند را در آغوش گرفت 
و پشت خاكريز نشسته بود كه خمپاره اي آمد و 
پدر را هم به شهادت رساند. بعد از ديدن اين فيلم 
سيد محمد گفت مادر نگاه كن شجاعت اين پدر 
و پس��ر را، هر دو با هم جنگيدند و شهيد شدند. 
شماها بايد اينگونه باشيد. بايد قوي باشيد. نبايد 
اجازه بدهيد در انگيزه تان ضعف مستولي شود. 
اگر بترسيم و هراس داشته باشيم و از اين مسئله 
كناره بگيريم، فردا دش��من به ايران مي آيد. ما 
نبايد اجازه بدهيم كه داعش��ي ها فكر تعدي و 
تجاوز به ناموس شيعه را در ذهن بپرورانند و به 
حريم اهل بيت توهين و اهانت كنند. ما و شما 

نبايد اجازه بدهيم. 
در آخري�ن وداع�ش چ�ه وصي�ت يا 

سفارشي داشت؟
آخرين بار با همس��رش به خانه م��ا آمد و با هم 
روي مبل نشس��تند. ابتدا يك نامه اي در دست 
من گذاش��ت و گفت اين به امانت پيش ش��ما. 

وصيتنامه اش بود. بعد هم گفت: من مي خواهم 
راهي شوم. جبهه است و هزار و يك اتفاق. شايد 
اين سفر آخرم باش��د. بروم و برنگردم. اگر رفتم 
و شهيد شدم همس��ر من جوان است احتمال 
دارد بخواهد زندگي آزادي داش��ته باشد شايد 
بخواهد ازدواج كند. رهايش كنيد تا برود دنبال 
زندگي اش. اما نگهداري از سيد حسين فرزندم 
بر شما واجب است. تنها دارايي من در اين دنيا 
فرزندم است كه ش��ما بايد از او نگهداري كنيد. 
من گفتم مادر جان خ��ودت ميايي و از بچه ات 
نگهداري مي كني. گفت دنيا حيات و ممات است 
بايد وصيت كنم. بعد گفت مادر جان فرزندم را 
همان طور كه من را تربي��ت كردي و به جامعه 
تحويل دادي پرورش بده كه هم خودت هم مردم 
و هم ان ش��اء اهلل خدا از او راضي باشد. در اولين 
فرصت قرآن به ايشان بياموز و به حوزه بفرست تا 
خادم دين اسالم شود. مي خواهم پسرم جانشين 
من باشد. من راضي نيستم فرزندم را از خودتان 
دور كنيد. همانجا با پدرش ك��ه براي تبليغ به 
اهواز رفته بود تماس گرفت و خداحافظي كرد و 
گفت: من دارم مي روم تا شما از تبليغ برگرديد 

من هم از جبهه بر مي گردم. 
از نحوه شهادت ايشان اطالع داريد؟

شب 23 ماه مبارك رمضان سال 94 راهي شد 
و ش��ب عيد فطر بود كه با من تم��اس گرفت و 
گفت كه فردا خودم نماز عيد فطر را در حرمين 
عس��كريين)ع( اقامه مي كنم. شما از تلويزيون 
ببينيد. بعد هم گفت: مادرجان ان شاء اهلل همين 
روزها يك خبر خوشي به ش��ما مي دهند. من 
فكر مي كردم ارتقاي درجه گرفته است. گفتم 
خب ي��ك مق��داري از آن خب��ر را االن بگو. اما 
سيد محمد گفت نه من مي خواهم سورپرايزت 
كنم. مي خواهم يك مرتبه خبر را بشنوي. طبق 

گفته اش روز عيد نم��از را برگزار مي كنند و روز 
بعد از عيد فطر س��يد محمد به همراه چند نفر 
از همرزمانش براي كمك رس��اني به نيروهاي 
اس��الم كه در محاصره بودند، راهي مي ش��وند 
كه خودرويش��ان مورد حمله تروريست ها قرار 
مي گيرد. آنها از ماشين خارج شده و ادامه مسير 
را پياده طي مي كنند كه ب��ه تله هاي انفجاري 
برخ��ورد ك��رده و در نهايت همراه تع��دادي از 
همرزمانش در تاريخ 28 تيرماه سال 1394 به 

شهادت مي رسند. 
و عكس العمل شما وقتي خبر شهادت 

فرزندتان را شنيديد چه بود؟
وقتي خبر شهادت س��يد محمد را شنيدم اصاًل 
باور نكردم كه ديگر او را نمي بينم، ديگر صدايش 
را نمي ش��نوم، ديگر به خانه باز نخواهد گش��ت 
و ديگ��ر... آن لحظه ان��گار خانه را آت��ش زدند. 
همس��رش از يك طرف، بچه ها از طرف ديگر. . . 
همه آمده بودند و من فقط گريه مي كردم. در آن 
لحظات سخت و تلخ تنها ياد صحنه اي از عاشورا 
افتادم كه اسب امام حسين)ع(  بي سوار به سوي 
خيمه ها بازگش��ت و اهل خانه امام در فقدانش 
گريه كرده و ناله س��ر دادند. روز دوم شهادتش 
از خودش خواس��تم و گفتم همانطور كه رفتي 
از خدا بخواه كه محبتت را از دل من بيرون كند 
تا بتوانم تاب بياورم. به لطف شهيد صبر زينبي 
نصيبم شد و آرام شدم. امروز خدا را شكر مي كنم 
كه امانت خدا را به بهترين ش��كل به صاحبش 

تقديم كردم. 
به آنچه فرزند شهيدتان از شما خواسته 

بود عمل کرديد؟ 
اولين اقدامي كه من بعد از شهادت فرزندم انجام 
دادم اين بود كه همس��ر ش��هيد را به عقد پسر 
كوچكم در آوردم. با توجه به اينكه همسر ايشان 
عالقه مند بود كه بعد از شهادت پسرم همچنان 
در خانواده ما باشد و ارتباطشان هرگز قطع نشود، 
من اين كار را انجام دادم. ايشان به من گفت: مادر 
جان من خاطراتم در اين خانه است. نمي خواهم 
از شما جدا شوم. زماني كه ايشان به عقد فرزند 
شهيدم در آمد تنها 13 س��ال داشت. امروز 18 
سال دارد و امانتدار تنها يادگار پنج ساله شهيد 
اس��ت. همه تالش من اين بود كه به س��فارش 
پس��رم عمل كنم. در نهايت سعادتي هم شد تا 

صيغه عقدشان را رهبري قرائت فرمودند. 
اگر امكان دارد خاطره ديدار با رهبري را 

برايمان بگوييد. 
وقتي سعادت ديدار رهبر نصيب ما شد، آقا بعد 

از س��الم و احوالپرسي از پدر ش��هيد خواستند 
تا درخواس��تش را مطرح كند. ايشان هم بحث 
ازدواج پسر كوچكمان را با همسر شهيد مطرح 
كرد و گفت: درخواست دارم همسر شهيد را به 
عقد پسرم در بياوريد. من در نزديكي رهبر نشسته 
بودم، آقا نگاهي به من كرده و فرمودند: مگر چند 
وقت است كه فرزندتان شهيد شده است؟ گفتم: 
پنج ماه و رهبري هم بس��يار خوش��حال شده و 
فرمودند احسنت به شما و خانواده كه انقدر اين 
مسئله براي شما مهم بود كه همسر شهيد را در 
آغوش گرفتيد و نگذاشتيد پسر شهيد و همسر 
شهيد تنها بمانند. رهبر از اين اقدام ما خوشحال 

شدند و صيغه عقدشان را خواندند. 
در پاي�ان اگ�ر صحبت خاص�ي داريد 

بفرماييد. 
ما تا يك ماه پيش هيچ هزينه اي نه از بنياد شهيد 
و نه از سپاه و هيچ ارگاني دريافت نكرديم. حتي 
يك ريال كمك نگرفتيم. تا چند وقت پيش هم 
نام شهيد روي س��نگ مزارش حك نشده بود و 
دو ماه پيش ش��هادت فرزندم تأييد شد. آن هم 
بعد از يك سال و شش ماه. من از خدا مي خواهم 
كه تا آخر صبر زينبي ب��ه من بدهد. ما در مقابل 
اين صحبت ها قرار داري��م حرف هايي كه حتي 
در مراس��م ش��هيدمان هم آنها را مي شنيديم، 
حرف هايي كه مي گفتند اينها حقوق مي گيرند. 
آنهايي كه نمي دانند ما ب��ا خدا معامله كرده ايم. 
خدا شهيد را به من به امانت داده بود و خدا را شكر 
كه امانتش را به بهترين شكل به او برگردانديم. ما 
با خدا معامله كرديم. به قول شهيدم كه مي گفت 
مادر من كاري مي كنم كه شما چه در دنيا و چه 
در آخرت در مقابل مردم و خداوند روسفيد شويد. 
خدا را باز هم ش��اكرم كه لياقت خانواده شهيد 

مدافع حرم بودن را هم نصيب ما كرد. 
امروز خدا را شاكر هستم كه فرزندم مسير زيباي 
واليتمداري را انتخاب كرد و رفت. اميدوارم كه 
رهرويي اين مسير را هم خدا قسمت همه ما كند. 
اما همه شهدا و خانواده شهدا از همه مسئوالن 
دولتي تقاضا دارند كه مسائل و مشكالت خانواده 
شهدا را ديده و بررسي كرده و به نتيجه برسانند. 
به عنوان نمون��ه امروز كه من با ش��ما همكالم 
شده ام، فرزند شهيد من در حال حاضر شناسنامه 
ندارد. نوه من سيد حسين به خاطر اينكه پدرش 
از اتباع عراقي محس��وب مي ش��د و شناسنامه 
نداش��ت او هم شناس��نامه ندارد. خيلي تالش 
كرديم اما توجهي نشد و بنياد شهيد يا مسئوالن 

مربوطه پيگيري نكرده و پاسخي ندادند. 
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مي گفت: در دنيا  و آخرت روسفيدت مي کنم مادر
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88498481ارتباط با ما

امروز که من با ش�ما همكالم شده ام، 
فرزن�د ش�هيد م�ن در ح�ال حاضر 
شناس�نامه ن�دارد. ن�وه م�ن س�يد 
حسين به خاطر اينكه پدرش از اتباع 
عراقي محسوب مي شد و شناسنامه 
نداش�ت او ه�م شناس�نامه ن�دارد. 
خيلي تالش کرديم اما توجهي نش�د 
و بنياد ش�هيد يا مس�ئوالن مربوطه 
پيگي�ري نك�رده و پاس�خي ندادند

1 2 1 7
8 9 2

8 6 7
5 3

4
7 1 2 9

7 5 2
3 1

6 8 4

754921631
136485972
892673514
625148397
983567241
471239865
248316752
319752486
567894123

حل جدول 3074

هشدار پلیس
 درباره گواهینامه های جعلی

رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا نسبت به 
استفاده از گواهینامه های جعلی رانندگی و پیامدهای آن 
دراین باره گفت:  اسد  احمد کرمی  داد. سرهنگ  هشدار 
اخیرا در فضای مــجازی تبلیغات متعددی در خصوص 
فرآیندهای  طی  بدون  گواهینامه  صدور  و  هزینه  اخذ 
قانونی مشاهده شده که در آن جاعلین براساس اطالعات 
جعلی  گواهینامه  صدور  به  مبادرت  افراد  شناسنامه ای 
می کنند. با توجه به فرآیند سیستمی و هــوشمند صدور 
افراد  و دسترسی  ورود  امکان  رانندگی،  های  گواهینامه 
این مرکز غیرممکن است و لذا  غیرمجاز به سامانه های 
امکـان  بر  مبنی  مجــازی  فضای  در  تبلــیغ  هـرگونه 
پلیس  سیستم  در  سابقه  داشتن  با  گواهینامه  صدور 
گواهینامه  صدور  مرکز  رئیس  است.  غیرممکن  راهور 
از اخذ  پلیس راهور ناجا افزود: تعدادی از جاعالن پس 
بخشی از هزینه های مربوطه از افراد و طعمه های خود، 
افراد  دسترسی  امکان  و  قطع  را  خود  ارتباطی  خطوط 
مدارک  اخذ  با  نیز  تعدادی  و  سازند  می  غیرممکن  را 
هویتی و شناسنامه ای اشخاص مبادرت به صدور و جعل 
گواهینامه با مشخصات سایرین کرده که این گواهینامه ها 

در سامانه های پلیس راهور فاقد سابقه و اعتبار است.
گواهینامه های  دارندگان  اینکه  بر  تاکید  با  اسد  کرمی 
رانندگی باید در بازه های زمانی مختلف نسبت به کنترل 
و بررسی سوابق تخلفاتی درج شده در سابقه گواهینامه 
خود اقدام کنند، افزود: در صورت مشاهده هرگونه سابقه 
مرکز  به  نشده اند  مرتکب  خودشان  که  رانندگی  تخلف 
مراجعه  راهور  پلیس  گواهینامه  مرکزصدور  و  اجرائیات 
پلیس  سایت  اعالم  بنابر  کنند.  پیگیری  را  موضوع  و 
راهور، وی در پایان گفت:  استفاده از گواهینامه های فاقد 
سابقه وجعلی ضمن پیگیری قانونی و ارجاع مجرمین به 
مراجع ذی صالح قانونی به هنگام وقوع حوادث رانندگی 

مستوجب تشدید مجازات خواهند شد.

واکنش پلیس به پیامک های
 عالمت سوال دار تخلفات رانندگی

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی دریافت 
را  تخلف  در قسمت محل  درج عالمت سوال  با  پیامک 
دریافت  درباره  پور  ابراهیم  سرهنگ  کرد.  اعالم  جعلی 
با  تخلف  محل  آن  در  که  رانندگی  تخلف  پیامک های 
عالمت سوال پر شده است، گفت: تاکنون مواردی مبنی 
از  تخلف  محل  قسمت  در  سوال  عالمت  چند  درج  بر 
به  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رسمی  سرشماره  طریق 
رانندگان  اگر  لذا  و  است  نشده  ارسال  مالکین خودروها 
چنین پیامک هایی دریافت کرده باشند، بدانند که صادر 
کننده آن پلیس نبوده و این پیامک ها جعلی و فاقد اعتبار 
است. وی با بیان اینکه تخلفات رانندگان وسایل نقلیه از 
می شود،  ثبت  راهور  پلیس  دراختیار  سامانه های  طریق 
گفت:  پس از ثبت تخلفات ماموران پلیس راهور نسبت 
بازه زمانی  نقلیه در  ارسال پیامک به مالکین وسایل  به 
و مکانی مشخص از طریق سرشماره ۱۱۰۱۲۰۲۰ اقدام 
می کنند که در این پیامک ها نوع و محل تخلف کامال 
مشخص شده و در آن از عالمت سوال استفاده نمی شود. 
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی اضافه 
ارسال  مالکین خودروها  برای  پیامکی  اگر چنانچه  کرد: 
شده که در محل تخلف آن عالمت سوال درج شده است، 
نباید به آن توجهی شود، چرا که اینگونه پیامک ها جعلی 

و غیرواقعی است.

خبر

جدول 3075

یک کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 
یا  اجتماعی  اضطراب  اختالل  گفت: 
که  است  اضطراب  نوعی  هراسی  جمع 
با ترس و دلهره شدید در موقعیت های 
حداقل  و  می شود  شناخته  اجتماعی 
را  فرد  روزمره  فعالیت های  از  بخشی 

مختل می کند.
اینکه  بابیان  یوسفی  محمدرضا 
یک  اجتماعی  اضطراب  اختالل 
کرد:  اظهار  است  ناتوان کننده  اختالل 
از  بسیاری  اجتماعی  اضطراب  اختالل 
و  مختل  را  فردی  زندگی  جنبه های 
کیفیت زندگی و عملکردش را به شکل 

چشمگیری کاهش می دهد.
وی با اشاره  به عالمت های این اختالل 
غیراز  اختالل  این  عالمت های  افزود: 
چهره مضطرب که کاماًل مشخص است؛ 
عالئمی  است،  فرد  در  جسمی  عالئم 
به خصوص  بدن  شدن  سرخ  شامل  که 
لرزش،  زیاد،  کردن  عرق  فرد،  صورت 

تپش قلب، احساس دل آشوبی است.
بعضی  در  کرد:  خاطرنشان  یوسفی 
موارد هم فرد در موقعیت دچار لکنت 
و  نگرانی  مورد  در  که  می شود.  زبان 
اضطرابی؛  حمالت  شدید  ترس های 
این اتفاق ممکن است در فرد بیفتد و 
حتی فرد آن قدر آستانه تحملش پایین 
و  کند  غش  و  برود  حال  از  که  باشد 
بیرون  دنیای  با  ارتباطش  مدتی  برای 

قطع شود.
این روانشناس بالینی گفت: نشانه دیگر 
این است که این افراد اصاًل از شرکت 
نمی کنند  استقبال  گروه ها  در  کردن 
موقعیت های  در  داشتن  حضور  از  و 

اجتماعی پرهیز و دوری می کنند.
اضطراب  اختالل  کرد:  تصریح  وی 
با  که  است  اضطراب  نوعی  اجتماعی 
موقعیت های  در  شدید  دلهره  و  ترس 
حداقل  و  می شود  شناخته  اجتماعی 
را  فرد  روزمره  فعالیت های  از  بخشی 
هراس  به  می کند.مبتالیان  مختل 
روی  خوددرمانی  به  معموالً  اجتماعی 
درمان های  مواقع   این  در  می آورند. 
خیلی  روان شناختی  و  روان پزشکی 
نشان  تحقیقات  باشد.  مؤثر  می تواند 
به صورت  شناختی  رفتاردرمانی  داده؛ 
اضطراب  درمان  در  گروهی  یا  فردی 

اجتماعی مؤثر است.
این مشاور گفت: این گروه از افراد شاید 
معتقد باشند این روش ها اثرگذار نیست، 
روان شناختی  درمان های  ترکیب  اما 
در  باهم  روان پزشکی  و  روان درمانی  و 
کنار تجویز دارو توسط روان پزشک در 
کمک کننده  مضطرب  فرد  حال  بهبود 

را  اضطرابش  بتواند  که  است  مفید  و 
و  کند  کنترل  موقعیت های جمعی  در 

موجب هراس وی نشود.

اختالل اجتماعی و اثرگذاری روی 
سیستم ایمنی بدن

یوسفی بابیان این که این اختالل روی 
سیستم ایمنی بدن اثر می گذارد اظهار 
کرد: اختالل اضطراب اجتماعی ازلحاظ 
جسمی آسیب هایی به فرد وارد می کند 
اثرات نامطلوبی  ایمنی  و روی سیستم 
دچار  بیمار  یک  که  زمانی  می گذارد. 
ایمنی  نقص  یک  یا  جسمی  آسیب 
شود، می تواند ناشی از عوامل مختلفی 
اختالالت  به  شدن  دچار  که  باشد 
روان شناختی هم در کنار آن می تواند 
به شدت سیستم ایمنی را ضعیف کرده 
و فرد را در معرض آسیب های جسمی 

دیگر قرار دهد.
آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
در  تأثیر  اجتماعی  مهارت های  کمبود 
ایجاد این اختالل دارد؛ اظهار کرد: بله، 
روش های فرزند پروری که والدین برای 
خیلی  می کنند  انتخاب  کودک  تربیت 
می تواند در بروز این اختالل مؤثر باشد. 
فرزندان  با  والدین  برخورد  روش های 
بسیار  نوجوانی  یا  کودکی  سنین  در 
والدین  خود  آیا  اینکه  و  است  مؤثر 
و  گرفته  یاد  را  اجتماعی  مهارت های 
فرزندانشان  به  و  به کاربرده  زندگی  در 
است  عواملی  از  نه  یا  داده اند  انتقال 
دچار  بزرگ سالی  در  فرزندان  که 
اضطراب  اختالل  یا  اعتمادبه نفس 

اجتماعی می شوند.
در  نوجوان  یا  کودک  اگر  گفت:  وی 
اجتماعی  مهارت های  پایین تر  سنین 
عملی  به صورت  و  ببینند  آموزش  را 
کاربندند  به  فعالیت هایشان  انجام  در 
هرگونه  برابر  در  می توانند  به راحتی 
ازجمله  روان شناختی  اختالالت 
محافظت  خود  از  اجتماعی  اضطراب 
کنند و فرد موفق با اعتمادبه نفس باال 

باشند.
معاونت  روان  سالمت  کارشناس  این 
این   بعدی  نکته  افزود:  بهداشتی 
هرگونه  با  اختالل  این  که  است 
ازجمله  باشد  همراه  می تواند  اختالل 
افسردگی  وسواس،  چون  اختالالتی 
به  دالیل  از  یکی  اضطراب ها.  انواع  و 
هراسی  جمع  اختالل  آمدن  وجود 
می تواند ارثی و ژنتیکی باشد و کمبود 
پررنگی  نقش  اجتماعی  مهارت های 
اختالل  این  اختالل دارد.  این  بروز  در 
و  رفتاری  فیزیکی،  نشانه های  شامل 
افراد،  این گونه  در  که  است  اجتماعی 
اجتناب از قرار گرفتن در موقعیت های 

اجتماعی دیده می شود.
درمانی  راهکارهای  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان  اجتماعی  اضطراب  اختالل 
کرد: مهم ترین راهکار این است که این 
به  مراجعه  و  درمان شود  باید  بیماری 
روانشناس و روان پزشک خط اول درمان 
است. یکی از روش های درمانی؛ درمان 
این  در  است.  فرد«  سازی  »مواجهه 
اجتماعی  موقعیت های  با  را  فرد  روش 
بیشتر اما با تعداد افراد کمتری مواجه 

تا حدودی  می دهیم  اجازه  و  می کنیم 
موقعیت ها  آن  در  را  اضطرابش  فرد 
آشنا  موقعیت ها  آن  با  و  کند  تجربه 
بزرگ تری  موقعیت های  بتواند  تا  شود 

را تجربه کند.
شناختی  درمان های  در  افزود:  وی 
حین  در  هم  فرد  افکار  روی  رفتاری 
او صحبت  با  و  کار می شود  اضطرابش 
فرد  افکار  شرایط  این  در  و  می شود 
می شود.  کشیده  چالش  به  به شدت 
درمان های  سایر  و  روان کاوی 
درمان های  همراه  به  روان شناختی 
باشد  مؤثر  می تواند  هم  روان پزشکی 
دارد  وجود  که  عمومی  راهکار  یک  و 
گروه  یک  به  می شود  گفته  افراد  به 
که  گروه هایی  به  یا  بپیوندند  حمایتی 
شبیه خودشان هستند، تا بتوانند راجع 
و  کنند  صحبت  اضطراب هایشان  به 

راهکار دریافت کنند.
بالینی   روانشناس  ارشد  کارشناس  این 
می کنیم  توصیه  افراد  این  به  گفت: 
دست از سخت گیری در این موقعیت ها 
بردارند، و اجازه دهند اضطراب را تجربه 
ندارد  اشکال  می گوییم  آن ها  به  کنند 
تن  ندارد  اشکال  بگیرند،  زبان  لکنت 
ندارد  اشکال  کند،  تغییر  آن ها  صدای 
اجتماعی  موقعیت های  در  اشتباهی 
داشته  باشند، به آن ها گفته می شود به 
خودشان پاداش دهند. درنهایت کم کم 
این  اگر  و  می کند  مالحظه  روانشناس 
موارد رعایت شود اضطراب کم و کمتر 

خواهد شد.

اختالل اضطراب اجتماعی و راه های درمانی آن

عالئم سویه نوترکیب
 XE در کودکان



افزایش قیمت اینترنت 
در این مقطع  به صالح نیست 

مشکالت فقط 
با دستور دادن حل نمی شود 

صفحه )4(صفحه )4(

گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
افزایش قیمت اینترنت در این مقطع به صالح نیست و نباید برای 
اینترنت قیمت هایی درنظر گرفته شود که هزینه سبد خانوار را 
افزایش دهد. علی بابایی کارنامی، با اشاره به افزایش قیمت اینترنت 
و کاهش کیفیت آن، با بیان اینکه مجلس در بررسی الیحه بودجه 

۱4۰۱ خط قرمزی را برای دولت تعیین کرد، اظهار کرد:...

و  وظایف  انجام  در  دستگاه ها  موفقیت  رمز  را  پیگیری  رئیسی 
با دستور  فقط  تاکید کرد: مشکالت  و  دانست  ماموریت های شان 
عمل  و  اقدام  به  منجر  باید  دستورات  بلکه  نمی شود،  حل  دادن 
جدی شود.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه 
تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  گزارش  به  اشاره  با  دولت  هیات 

درباره فرصت ها و چالش های روابط تجاری با کشورهای ...

سال شانزدهم * شماره 3075 * 4 صفحه *1000 تومانپنج شنبه 1  اردیبهشت 1401 * 21  آوریل 2022 * 19  رمضان 1443

استان مکلف به  ایجاد
 ۱۳ هزار و ۵۲۰ شغل جدید شد

 اختالل
 اضطراب اجتماعی 
و راه های درمانی آن

کشت برنج و هندوانه 
در باشت ممنوع است 

اینکه  اعالم  با  باشت  انقالب  و  عمومی  دادستان 
کشت برنج به موجب قانون در اراضی این شهرستان 
آب  امور  و  کشاورزی  جهاد  گفت:  است،  ممنوع 
مکلف هستند از کشت برنج جلوگیری کنند. سید 
حفاظت  شورای  نشست   در  منفرد  رجایی  علی 
دستگاه  افزود:  باشت  پایلوت  دشت  و  آب  منابع 
و  کشاورزی  جهاد  سازمان  همچون  متولی  های 
امور آب هم مکلفند به عنوان ضابط در این قضیه 
ورود کنند و جلوی کشت این محصول را بگیرند. 
وی تصریح کرد: از این دستگاه ها انتظار داریم که 
فرهنگ سازی الزم را در این زمینه انجام دهند و به 
کشاورزان اطالع رسانی کنند. رجایی منفرد گفت: 

دستگاه های اجرایی بصورت ...

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
به گونه ای است  قضائیه گفت: شرایط کشور 
که این حجم از تخلفات و جرایم و آسیب ها 
زیبنده نظام ارزش محور ایران اسالمی نیست. 
به نظر می رسد اقداماتی که در گذشته صورت 
گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در حوزه 

پیشگیری در انداخت.
شورای   ۱4۰۱ سال  گردهمایی  اولین 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونین 
به  کشور  سراسر  دادگستری های  جرم 
اجتماعی  معاون  ریاست  به  مجازی  صورت 
قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
ویدئوکنفرانس،  این  ابتدای  شد.در  برگزار 
طاعات  قبولی  آروزی  ضمن  جهانگیر  اصغر 
گفت:  گردهمایی  در  حاضرین  عبادات  و 
قرن  در  را  دوباره ای  حیات  انقالب  بنیانگذار 
چهاردهم به کالبد ایران اسالمی دمید و این 
قرار  خدا  خالص  اختیاربندگان  در  را  فرصت 
گام  معنویت  و  رشد  درمسیر  بتوانند  تا  داد 

بردارند و جامعه را در تراز قرآنی احیا کنند.
با  نامگذاری سال جاری  با اشاره به  جهانگیر 
اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید؛  عنوان 
از سوی رهبر انقالب اسالمی گفت: مجموعه 
پیشگیری برای تحقق این شعار باید برنامه ها 
و تدابیر ویژه ای را جهت شناسایی و همکاری 
با شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار 
احصاء  مهم،  این  به  دستیابی  الزمه  دهد. 
آمار و اطالعات دقیق درباره حوزه فعالیت و 
تعداد شرکت های دانش بنیان ضروری است. 
همسو  شرکت های  شناسایی  مسیر  این  در 
بسیاری  اهمیت  از  پیشگیرانه  موضوعات  با 

برخوردار است.
نوین  ابزار  از  استقاده  به  قضائیه  قوه  معاون 
تصدی  زمان  در  کیفری  جمعیت  کاهش  در 
افزود: استفاده  اشاره کرد و  سازمان زندان ها 
از نمونه های پابند الکترونیکی ارائه شده درآن 
از  استفاده  در  را  ما  انتظارات  نتوانست  زمان 
این ابزار برآورده کند. لذا ناگزیر به وارد کردن 
معکوس  مهندسی  با  و  شده  خارجی  نمونه 

موفق به تولید نمونه خارجی در کشور...

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت : تمام دستگاه های 
اجرایی استان مکلف به ایجاد ۱۳ هزار و ۵۲۰ شغل 
احمدزاده  سیدعلی  ۱4۰۱هستند.  سال  برای  جدید 
روز چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان با اشاره به سامانه رصد اشتغال در یاسوج اظهار 
داشت: بر مبنای این سامانه اشتغال ایجاد شده توسط 
هر دستگاه اجرایی به روز رصد و کنترل می شود. وی 
افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی و تحقق هدف  
و  تولید  رونق  به  مکلف  سال،  شعار  و  دولت  گذاری 
ایجاد اشتغال هستیم. استاندار کهگیلویه و بویراحمد 

تصریح کرد: نقش و سهم ...

استاندارکهگیلویه و بویراحمد؛
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معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت کهگیلویه و بویراحمد  عنوان کرد:

۷ هزار گالن روغن موتور 
احتکار شده در یاسوج

 کشف شد

رئیس اورژانس ۱۱۵
 کهگیلویه و بویراحمد  تشریح کرد؛

ماجرای تلخ ۶ قلوهای مارگونی 
 

این حجم از تخلفات و جرایم 
زیبنده نظام اسالمی نیست 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد: 

پیشرفت برخی پروژه ها 
الک پشتی است 

3

فراخوان مناقصه عمومی
  یک مرحله ای

 انجام امور خدماتی و پشتیبانی

اداره کل تبلیغات اسالمی استان کهگیلویه وبویراحمد در نظر دارد
مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی ساختمان های زیر مجموعه را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها

 از طریق درگاه سامانه تدراکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

 به جز پاکت الف که به صورت فیزیکی تحویل اداره گردد. 

 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه درتاریخ ۳۱/ ۰۱/ ۱4۰۱ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد از طریق سایت: 

از روز پنج شنبه  تاریخ 01/ 02/ 1401 تا روز دوشنبه تاریخ 05/ 02/ 1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  تا ساعت 15 شنبه  مورخ 17/ 02/ 1401

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 18/ 02/ 1401

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 

الف : 

آدرس : کهگیلویه وبویراحمد- یاسوج - بلوار امام خمینی )ره( - بعد از اورژانس قدیم -

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان کهگیلویه وبویراحمد- امور اداری   تلفن تماس   ۳۳۲۲4۶۱8 - ۰۷4 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 - 021

دفتر ثبت نام:  88969737  و 85193768

                                                          

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله اول 
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دنا 

جهت انتخاب 43 نفر به سمت نمایندگان این شرکت 
جهت حضور در مجمع عمومی 

مرحله دوم به شرح جدول زیر اعالم می گردد

الزم به ذکر است:
۱ - متقاضیان سمت نمایندگی با در دست داشتن کارت ملی و کپی یا اصل برگه عضویت سهامداری 

حق شرکت در مجمع را دارند.
2 -  حداقل سن رای دهندگان ۱8 سال و افراد زیر ۱8 سال حق رای با خانواده می باشد.

هیات مدیره شرکت تعاونی  سهامداران عدالت شهرستان دنا

آگهی مجمع عمومی عادی مرحله اول
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دنا

شماره ثبت 9  شناسه ملی ۱4۰۰۰۱۲۳9۵۰

تعداد حوزه ردیف
سهامداران

تعداد 
نمایندگان 
مورد نیاز

مکان برگزاری روز/ تاریخ
مجمع

ساعت 

۱0بخشداری پاتاوهشنبه 24/ 2/ 22842۱40۱شهر پاتاوه۱

۱2بخشداری پاتاوهشنبه 24/ 2/ ۱2624۱3۱40۱دهستان پاتاوه2

دهستان سادات 3
محمودی

مسجد روستای دوشنبه 26/ 2/ ۱0۱۵6۱0۱40۱
بنستان

۱0

۱0دهیاریچهارشنبه 28/ 2/ 4942۵۱40۱دهستان توتنده4

فرمانداری سابقپنج شنبه 29/ 2/ 78۵۵8۱40۱شهر سی سخت۵
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نتایج مطالعات نشان می دهد؛

طول عمر بیشتر با ریسک کمتر
 بیماری های قبلی عروقی همراه است

عمر  که  افرادی  جدید،  تحلیل  یک  اساس  بر 
قلبی،  حمله  کمتر  خطر  با  دارند  طوالنی تری 
قلب  کرونر  عروق  بیماری  اثر  بر  مرگ  یا  سکته 

روبرو هستند.
دانشمندان ده ها سال است که از خطرات ناشی از 

تجمع پالک در شریان ها آگاهی دارند.
فرامینگهام  قلب  مطالعه  داده های  از  محققان 
شامل  اکنون  و  شد  آغاز   ۱۹4۸ سال  در  که 
استفاده  از چندین نسل است،  شرکت کنندگانی 
شرکت  عمر  باقیمانده  میزان  محققان  کردند. 
کنندگان را از سن 4۵ سالگی برای حمله قلبی 
عروق  بیماری  اثر  بر  مرگ  یا  مغزی  سکته  یا 
کرونر قلب طی سه دوره محاسبه کردند: -۱۹۶۰

۱۹۷۹، ۱۹۹۹-۱۹۸۰ و ۲۰۰۰-۲۰۱۸.
 ۱۰.۱ زمانی،  دوره  سه  در  زندگی  به  امید  نرخ 
سال برای مردان و ۱۱.۹ سال برای زنان افزایش 

یافت.
زنان  و  مردان  که  دریافتند  همچنین  محققان 
بیماری  اولین رویدادهای  و یکم  بیست  در قرن 
قلبی عروقی خود را در مراحل بعدی زندگی خود 
میانگین سن  تا ۲۰۱۸،  از سال ۲۰۰۰  داشتند. 
۱۹۶۰- با  مقایسه  در  عروقی  قلبی  واقعه  اولین 

۱۹۷۹، ۸.۱ سال بعد برای مردان و ۱۰.۳ سال 
بعد برای زنان بود.

این  نویسنده اصلی  راماچاندران«،  دکتر »واسان 
مطالعه از دانشکده بوستون، گفت: »این یک پیام 
نشان  چراکه  است  پیشگیری  برای  قوی  بسیار 
می دهد دسترسی بهتر به مراقبت های بهداشتی، 
بهتر  درمان  و  سیگار  ترک  پیشگیرانه،  اقدامات 
فشار خون باال و کلسترول ممکن است در کاهش 
در طول  یا سکته  قلبی  به حمله  ابتالء  احتمال 

عمر مفید باشد.«
نشان  ما  به  »یافته ها  می افزاید:  ادامه  در  وی 
پیشگیری،  مزایای  اقدامات،  این  با  می دهند 
اگر  می یابد.  افزایش  مناسب  درمان  و  غربالگری 
سال ها  دهید،  انجام  میانسالی  در  را  کارها  این 
بعد با زندگی سالم عمر خواهید کرد.« به گفته 
در  شده  داده  نشان  پیشرفت  علیرغم  محققان، 
عروقی  قلبی  بیماری  کلی  خطر  مطالعه،  این 
غربالگری  به  نیاز  اینرو  از  است،  باال  همچنان 
اولیه، و همچنین  مداوم و تالش های پیشگیری 
مؤثرتر  و درمانی  غربالگری  شناسایی گزینه های 

و قابل دسترس تر را برجسته می کند.

یافته های پژوهشی نشان می دهند؛

ارتباط مشکالت سالمت روان 
با ریسک باالتر ابتال به کووید ۱9

به  مبتال  افراد  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
سایر  و  افسردگی  مواد،  سوءمصرف  اختالالت 
معرض  در  است  روان ممکن  مشکالت سالمت 

خطر بیشتر ابتال به کووید ۱۹ باشند.
از  مطالعه  این  نویسنده  نیشیمی«،  »کریستن 
به  مبتال  »افراد  می گوید:  کالیفرنیا،  دانشگاه 
مسن تر  افراد  به ویژه  و  روان پزشکی،  اختالالت 
است  ممکن  روان پزشکی،  اختالالت  به  مبتال 
در برابر عفونت های جدید آسیب پذیرتر باشند.«

به گفته وی، »سالمت روان باید به عنوان یکی 
به  ابتالء  خطر  مورد  در  مهم  عوامل  از  دیگر 

کووید ۱۹ شناخته شود.«
اختالالت  به  مبتال  »افراد  گفت:  نیشیمی 
بدون  افراد  به  نسبت  است  ممکن  روانپزشکی 
اختالالت روانپزشکی، ایمنی سلولی ضعیف تر و 
پاسخ های ضعیف تری به واکسن ها داشته باشند، 
به  مؤثر  کمتر  پاسخ های  به  منجر  احتماالً  که 

واکسن های کووید ۱۹ می شود.«
»عالوه بر این، این افراد ممکن است بیشتر درگیر 
رفتارهای پرخطر باشند یا در موقعیت هایی قرار 
نیاز  بیشتری  فردی  بین  تعامل  به  که  بگیرند 
افزایش  آنها  در  کووید  به  ابتالء  و خطر  داشته 

می یابد.«
برای این مطالعه، محققان سوابق بیش از ۲۶۳ 
هزار بیمار با میانگین سنی ۶۶ سال را بررسی 
همه  بودند،  مرد  شرکت کنندگان  اکثر  کردند. 
و همه حداقل یک  بودند،  واکسینه شده  کاماًل 

آزمایش برای کووید داشتند.
از آنها  این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی 
مبتال به اختالل روانپزشکی تشخیص داده شده 
بودند و ۱4.۸ درصد دچار عفونت اولیه شدند که 

با آزمایش مثبت کووید تأیید شد.
 ۶۵ افراد  میان  در  خطر  افزایش  کلی،  طور  به 
روانپزشکی  بیماری های  به  مبتال  باالتر  و  ساله 

باالترین میزان بود.
بیماری  به  مبتال  افراد  می کنند  تاکید  محققان 
روانی و کسانی که از آنها مراقبت می کنند باید 
 ۱۹ کووید  از  پیشگیری  برای  را  خود  تالش 
بیماری  دیابت،  همانند  چراکه  کنند  دوچندان 
اختالالت  زمینه ای،  بیماری های  سایر  و  قلبی 
ابتالء  پرخطر  رده  را در  افراد  نیز  روان  سالمت 

به کووید ۱۹ قرار می دهد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
افزایش قیمت اینترنت 

در این مقطع  به صالح نیست 
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، گفت: 
افزایش قیمت اینترنت در این مقطع به صالح نیست و نباید 
اینترنت قیمت هایی درنظر گرفته شود که هزینه سبد  برای 

خانوار را افزایش دهد.
علی بابایی کارنامی، با اشاره به افزایش قیمت اینترنت و کاهش 
کیفیت آن، با بیان اینکه مجلس در بررسی الیحه بودجه ۱4۰۱ 
خط قرمزی را برای دولت تعیین کرد، اظهار کرد: در تمام اقالم 
ارائه دهد خط  باید  و شاخص های کاال و خدماتی که دولت 
قرمز ما عدم ایجاد تورم و افزایش قیمت است و منطق حاکم 

بر ارائه خدمات و قیمت کاال باید به نفع مصرف کننده باشد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه 
مردم به ویژه در ایام کرونا از ظرفیت اینترنت برای توسعه کسب 
و کارهای خود استفاده کردند و دانش آموزان و دانشجویان نیز 
از این فضا برای افزایش ظرفیت های علمی استفاده می کنند، 
اظهار کرد: مجلس قطعا با افزایش قیمت اینترنت مخالف است 

و افزایش قیمت اینترنت در این مقطع به صالح نیست.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
در  رایگان  را  اینترنت  حتی  بودم  دولت  جایگاه  در  اگر  بنده 
اختیار این اقشار قرار می دادم، نباید برای اینترنت قیمت هایی 
به  افزایش دهد،  را  خانوار  هزینه سبد  که  گرفته شود  درنظر 
مهم  ما  برای  خیلی  که  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار  برای  ویژه 

هستند. ما افزایش قیمت ها به این سبک را قبول نداریم.
گالیه از کیفیت اینترنت بسیار است

کیفیت  افزایش  ضرورت  بر  تاکید  با  پایان  در  کارنامی  بابایی 
و  مخابراتی  های  زیرساخت  توسعه  کرد:  تصریح  اینترنت 
سازوکارهای مرتبط با اینترنت بسیار حائز اهمیت است چراکه 
کیفیت موجود قابل قبول نیست. ما در استان های شمالی با 

مشکالت زیادی مواجه هستیم که جای نقد بسیار است.

اصولگرایان کمی در دولت هستند
دولت  گفت:در  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده  یک 
در  رئیسی  دولت  به  نسبت  بیشتری  اصولگرای  نژاد  احمدی 
اما االن گرایش هایی از اصولگرایان وارد قدرت  قدرت بودند، 

شدند که جمع محدودی هم دارند.
از  کوچکی  بخش  فقط  اینکه  بیان  با  مال،  یوسفیان  اهلل  عزت 
اصولگرایان در قدرت هستند، اظهار کرد: اکثریت اصولگرایان 
توانمند  افراد  همه  از  اگر  حالیکه  در  ندارند  دولت  در  سهمی 
جریان اصولگرا استفاده می شد، کارها بهتر پیش می رفت. از 
سویی راه هم برای فرار از پاسخگویی اصولگرایان باز است که 
بعدا بگویند ما که در قدرت نبودیم و مسئولیت عملکرد دولت 
را بر عهده نمی گیریم. در واقع اگر بعدها جای گله ای باشد، 

آنها می گویند که ما مسئولیتی نداشتیم.
جریان  ظرفیت  همه  از  باید  جمهور  رئیس  داد:  ادامه  وی 
اصولگرا استفاده می کرد، در حالیکه پست ها به بخش کوچکی 
از جریان اصولگرا رسید و اکثریت افراد این جریان وارد دولت 
نشدند. رئیس جمهور گفته بود که به جریانی تعلق ندارد، اما 

در عمل از بخش کوچکی از اصولگرایان استفاده کرد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با ابراز این عقیده که 
ترجیح  تعهد  و  تخصص  بر  جناحی  گرایش  افراد،  انتخاب  در 
داده شد، اظهار کرد: االن از بعضی انتصاب ها رضایتی وجود 
دو  یکی  به  محدود  را  خود  انتخاب  دایره  دولت  چون  ندارد، 
گرایش کوچک اصولگرایان کرد و با این کار قدرت مانور خود 

را کم کرد و  در نتیجه هم دولت ضرر می کند و هم مردم.
متخصص،  افراد  اگر  نظر  این  طرح  با  همچنین  مال  یوسفیان 
بیشتر  دولت  کارآمدی  شدند،  می  انتخاب  معتمد  و  متعهد 
می شد، گفت: منتقدان می گویند در حالیکه افراد قوی تر و 
متخصص تر در همان جراین اصولگرا  وجود داشتند، ِسمت ها 

را به افرادی دادند که تخصص الزم را نداشتند.
وی در پایان گفت: در سال ۷۶، همه جریان اصالح طلب وارد 
قدرت شدند. در دولت روحانی هم بیشتر اصالح طلبان حضور 
داشتند. در دوره احمدی نژاد هم اصولگرایان بیشتری نسبت به 
دولت فعلی در قدرت بودند اما االن گرایش هایی از اصولگرایان 

وارد قدرت شدند که جمع محدودی هم دارند.

باید به دولت برای حل مشکالت کشور 
کمک کنیم

که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
تالش های فراوانی برای حل مشکالت کشور از سوی دولت و 
شخص رئیس جمهور در حال انجام است و همه باید به دولت 

در این راستا کمک نماییم.
 بابک نگاهداری در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

»دولت سیزدهم وارث مشکالت اقتصادی بسیاری است که از 
دولت قبل به ارث رسیده است.

 تالش های فراوانی برای حل مشکالت کشور از سوی دولت و 
شخص رئیس جمهور در حال انجام است و همه باید به دولت 

در این راستا کمک نماییم.
رئیس  تخریب  خارجی،  و  داخلی  سخت  شرایط  چنین   در 

جمهور انقالبی جایز نیست.«

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 هتک حرمت قرآن کریم در سوئد نشانه ای از بروز و ظهور جاهلیت نوین! 

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

مشکالت فقط با دستور دادن حل نمی شود

رئیسی پیگیری را رمز موفقیت دستگاه ها در 
و  دانست  ماموریت های شان  و  وظایف  انجام 
تاکید کرد: مشکالت فقط با دستور دادن حل 
نمی شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و 

عمل جدی شود.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه 
گزارش  به  اشاره  با  دولت  هیات  جلسه  در 
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره فرصت ها 
کشورهای  با  تجاری  روابط  چالش های  و 
خوب  را  کشورمان  تجاری  وضعیت  منطقه، 
فرصت های  از  بهره مندی  لزوم  بر  و  توصیف 
بخش  ظرفیت  از  بیشتر  استفاده  و  موجود 

خصوصی در این عرصه تاکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه به معاون اول ماموریت 
مسئوالن  حضور  با  کمیته ای  تشکیل  با  داد 
را  تجارت  حوزه  موانع  و  مشکالت  ذیربط، 
آنها  حل  برای  زمان  کوتاه ترین  در  و  احصا 

تدبیر کنند.
رئیسی پیگیری را رمز موفقیت دستگاه ها در 
و  دانست  ماموریت های شان  و  وظایف  انجام 
تاکید کرد: مشکالت فقط با دستور دادن حل 
نمی شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و 

عمل جدی شود.
مدیریت  لزوم  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
نقدینگی و هدایت تسهیالت بانکی به سوی 
تولید گفت: خلق نقدینگی بدون مدیریت آن 
تالش های  و  دارد  اقتصادی  سوء  پیامدهای 
خدمت گزاران عرصه اقتصاد را بالاثر می کند.

کردن  محکوم  ضمن  ادامه  در  رئیسی 
حمالت تروریستی به چند مدرسه در کشور 
قربانیان  به خانواده های  تسلیت  و  افغانستان 
عالوه  را  حوادث  این  مسئولیت  رخداد،  این 
دانست  کشورهایی  عهده  بر  تروریست ها،  بر 
که در سال های گذشته به اسم تامین امنیت، 

را  نقش  بیشترین  غیرمسئوالنه  مداخالت  با 
در ناامن سازی و بی ثبات سازی افغانستان ایفا 

کرده اند.
افغانستان  حاکمه  هیات  از  همچنین  وی 
از  جلوگیری  برای  توان  تمام  با  که  خواست 
تکرار این دست حوادث که بیشترین قربانیان 
هستند،  بیگناه  دانش آموزان  و  اطفال  آن 

بکوشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت 
مولی الموحدین  سوگواری  ایام  فرارسیدن 
قدر،  لیالی  گرامیداشت  و  علی)ع(  حضرت 
برای  شب ها  این  فرصت  از  بهره مندی  بر 
کسب معرفت و فیوضات معنوی تاکید کرد و 
اظهار داشت: محروم کسی است که از درک 

شب های قدر محروم باشد.
رئیس جمهور، شرط درک شب قدر را کسب 
بیت  اهل  منزلت  و  مقام  به  نسبت  معرفت 
علیهم السالم عنوان کرد و گفت: برای کسب 
معرفت باید خود را در معرض نسیم رحمت 
الهی قرار داد و اگر انسان در شب قدر مدال 
این  بین  فرقی  هیچ  او  برای  نگیرد،  معرفت 

شب و شب های دیگر نیست.

مدیران وظیفه خود را بدون توجه
 به توصیه های دیگران اجرایی کنند

جلسه  دومین  در  همچنین  جمهور  رئیس 
شورای عالی اداری کشور در دولت سیزدهم، 
ضرورتی  را  کشور  اداری  نظام  در  تحول 
امروز  اظهارداشت:  و  دانست  اجتناب ناپذیر 
کشور  اداری  نظام  به  دادن  سروسامان  برای 

نیازمند انقالب اداری بر پایه عدالت هستیم.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه 
کشور  اداری  عالی  شورای  جلسه  دومین  در 
بازبینی  لزوم  بر  تاکید  با  در دولت سیزدهم، 

ابالغی مقام معظم  روند اجرای سیاست های 
کشور،  اداری  نظام  درخصوص  رهبری 
از  پس  که  شود  بررسی  باید   اظهارداشت: 
گذشت چندین سال از ابالغ این سیاست ها، 
 چه مقدار از آن محقق شده و علت مواردی 

که تحقق نیافته چیست.
اداری  و  امور  سازمان  به  جمهور  رئیس 
استخدامی کشور دستور داد در سطح کالن 
تحقق  میزان  سنجش  و  پایش  به  نسبت 
افزود:  و  کند  اقدام  شده  ابالغ  سیاست های 
فعالیت  حوزه  در  باید  نیز  دستگاه ها  سایر 
خود روند اجرای این سیاست ها را بررسی و 
بر اساس آسیب شناسی، نسبت به بهبود امور 

اقدام کنند.
رئیسی تحول در نظام اداری کشور را ضروری 
نیازمند  امروز  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
و  هستیم  عدالت  محوریت  با  اداری  انقالب 
الزم است همه حوزه های اداری و استخدامی 
از جمله »جذب نیرو و بکارگیری« و »ارتقا و 

پرداخت ها« بر مبنای عدالت متحول شود.
سیاست ها  است  الزم  افزود:  جمهور  رئیس 
برای  و  شده  تبدیل  ضابطه  به  برنامه ها  و 
مبتنی  تا  شود  تعیین  شاخص  هم  ضابطه ها 
برداشت. در  امور گام  بهبود  بتوان در  بر آن 
در  انسانی  نیروی  بکارگیری  در  صورت  این 
و  توصیه  مختلف،  سازمان های  و  مجموعه ها 
نخواهد  کارساز  ضابطه،  بدون  سفارش های 

بود.
ندارد  حق  کس  هیچ  کرد:  تصریح  رئیسی 
بدون ضابطه و مقررات، فردی را برای جذب 
اینکار  که  چرا  کند  سفارش  دستگاهی  در 

ممنوع و خالف قانون و عدالت است.
تحقق  زمینه های  به  اشاره  با  وی 
و  عدالت  بهره وری،  افزایش  شایسته ساالری، 
بهره وری  افزایش  گفت:  مردم  رضایت  جلب 
امکانپذیر نیست و ضرورت دارد  با بخشنامه 
حقوق،  افزایش  جمله  از  اقداماتی  سلسله 
معلمان  و  اساتید  کارکنان،  تالش  به  منوط 

برای ارتقای بهره وری خود شود.
رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را در 
اقدام جدی همه مسئوالن و پیگیری  گروی 
سازمان امور اداری واستخدامی کشور دانست 
دستگاهی  و  وزارتخانه  هیچ  اظهارداشت:  و 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  نظر  بدون 
و  ندارد  جدید  تشکیالت  ایجاد  حق  کشور 
در  انقالبی  و  متخصص  نیروی  جذب  برای 
کنار شاخص های دستگاه مربوطه، الزم است 
معیارهای  نیز  استخدامی  و  اداری  سازمان 

الزم را اعمال کند.
وی تاکید کرد: اگر دستگاهی در ایجاد دولت 
الکترونیک و تجمیع داده ها و اطالعات کشور،  

کوتاهی کند، باید برخورد کرد.
و  بودجه«  و  »برنامه  سازمان  دو  رئیسی 

رئیس  بازوی  دو  را  استخدامی«  و  »اداری 
جمهور در اداره کشور خواند و گفت: این دو 
سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای 
و  باشد  قانون  با  نظارت کنند که مطابق  آن 
متناسب  و  چابک  تشکیالتی  دیگر  سوی  از 
با ماموریت های دستگاه ها شکل بگیرد. این 
دو سازمان موظفند »انضباط مالی و اداری« 
و  »چانه زنی«  نظام  جایگزین  را  کشور  در 
»ضابطه مندی« و »قانون گرایی« را جایگزین 

»توصیه و سفارش« کنند.
را  رودربایستی  با  کشور  اداره  جمهور  رئیس 
و  اداری  امور  سازمان  به  و  خواند  غیرممکن 
چابک سازی  روند  در  داد  دستور  استخدامی 
و  با جدیت  کشور  اداری  ساختار  بهسازی  و 
رئیسی  آقای  کند.  عمل  رودربایستی  بدون 
خاطرنشان کرد: علت عقب افتادن کشورمان 
در این گونه موضوعات به این دلیل بوده است 
که امور کشور بعضا با رودربایستی اداره شده 

است.
انضباط  رعایت  اهمیت  بر  تاکید  با  رئیسی 
مالی و اداری در کشور گفت: دراین راستا باید 
مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه 
به سفارش ها و توصیه های دیگران و براساس 
در  کنند  اجرایی  و  پیگیری  ضوابط  و  قانون 
غیر اینصورت همچنان شاهد نظام اداری بر 
و  چابک سازی  بود.  خواهیم  چانه زنی  اساس 

منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست.
وی با تاکید بر تقویت نظارت های مردمی بر 
آن،  کارکنان  و  اجرایی  دستگاه های  فعالیت 
است  موظف  ارتباطات  وزارت  اظهارداشت: 
سازمان ها  بر  مردم«  »نظارت  زیرساخت های 
»گزارش  و  کشور  اجرایی  دستگاه های  و 
عملکرد  از  سنجی«  »رضایت  و  تخلفات« 
در  کار  این  و  کند  فراهم  را  دولت  کارکنان 
موثر  بسیار  بهره وری  افزاش  و  مردمی سازی 

است.
بر محوریت دانش  تاکید  با  پایان  رئیسی در 
اداری،  انقالبی و جهادی در تحول  و روحیه 
چنانچه  اداری  نظام  اصالح  کرد:  خاطرنشان 
علم پایه و با رویکرد انقالبی و جهادی همراه 

نباشد، نتیجه ای نخواهد داشت.
کشور  اداری  عالی  شورای  جلسه  در 
شدن  اجرایی  روند  و  اقدامات  همچنین 
و  انقالب  معظم  رهبر  ابالغی  سیاست های 
موانع و آسیب های ناشی از اجرائی نشدن این 

سیاست ها بررسی شد.
و  انتخاب  چگونگی  آئین نامه  جلسه  دراین 
انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، 
جوان و کارآمد در دستگاه های اجرائی اصالح 

شد و به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد؛ شورای عالی و شوراها و 
ساماندهی  ماه  سه  مدت  ظرف  کمیسیون ها 

شوند.

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
گونه ای  به  کشور  شرایط  گفت:  قضائیه  قوه 
و  جرایم  و  تخلفات  از  حجم  این  که  است 
ایران  محور  ارزش  نظام  زیبنده  آسیب ها 
اقداماتی که  به نظر می رسد  اسالمی نیست. 
باید  و  نبوده  در گذشته صورت گرفته کافی 

طرحی نو در حوزه پیشگیری در انداخت.
شورای   ۱4۰۱ سال  گردهمایی  اولین 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونین 
به  کشور  سراسر  دادگستری های  جرم 
اجتماعی  معاون  ریاست  به  مجازی  صورت 
قضاییه  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
ویدئوکنفرانس،  این  ابتدای  شد.در  برگزار 
طاعات  قبولی  آروزی  ضمن  جهانگیر  اصغر 
گفت:  گردهمایی  در  حاضرین  عبادات  و 
قرن  در  را  دوباره ای  حیات  انقالب  بنیانگذار 
چهاردهم به کالبد ایران اسالمی دمید و این 
قرار  خالص خدا  اختیاربندگان  در  را  فرصت 
گام  معنویت  و  رشد  درمسیر  بتوانند  تا  داد 

بردارند و جامعه را در تراز قرآنی احیا کنند.
جهانگیر با اشاره به نامگذاری سال جاری با 
اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید؛  عنوان 
از سوی رهبر انقالب اسالمی گفت: مجموعه 
پیشگیری برای تحقق این شعار باید برنامه ها 
و تدابیر ویژه ای را جهت شناسایی و همکاری 
با شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار 
احصاء  مهم،  این  به  دستیابی  الزمه  دهد. 
آمار و اطالعات دقیق درباره حوزه فعالیت و 
تعداد شرکت های دانش بنیان ضروری است. 
همسو  شرکت های  شناسایی  مسیر  این  در 
بسیاری  اهمیت  از  پیشگیرانه  موضوعات  با 

برخوردار است.
نوین  ابزار  از  استقاده  به  قضائیه  قوه  معاون 

تصدی  زمان  در  کیفری  کاهش جمعیت  در 
سازمان زندان ها اشاره کرد و افزود: استفاده 
از نمونه های پابند الکترونیکی ارائه شده درآن 
از  استفاده  در  را  ما  انتظارات  نتوانست  زمان 
این ابزار برآورده کند. لذا ناگزیر به وارد کردن 
معکوس  مهندسی  با  و  شده  خارجی  نمونه 
کشوربا  در  خارجی  نمونه  تولید  به  موفق 

همراهی شرکت های دانش بنیان شدیم.
اشاره  پیشگیرانه  رویکرد  اعمال  لزوم  به  وی 
تدابیر  سال  ابتدای  از  باید  افزود:  و  کرد 
دهیم  قرار  کار  دستور  در  را  پیشگیرانه 
»دانش  شرکت های  ورود  از  که  نحوی  به 
تسهیالت  از  استفاده  عرصه  به  بنیان نما« 

جلوگیری شود.
جهانگیر افزود: این می تواند یکی از موضوعات 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت های 
جرم باشد که با همکاری دستگاه های اجرایی 
تا  کنند  پیدا  دست  کامل  هم افزایی  یک  به 
قرار  کار  دستور  در  سال  شعار  تحقق  هم 
گرفته باشد و هم احتمال سوء استفاده ها را 
به حداقل کاهش دهد. امروز در کشور بیش 
از یک و نیم میلیون شرکت بر روی کاغذ به 
ثبت رسیده اما براساس آخرین آمار کمتر از 
دو  و  هستند  فعال  شرکت ها  این  سوم  یک 
سوم این شرکت ها صرفاً به ثبت رسیده اند و 
در عمل سودی برای اقتصاد کشور به همراه 

ندارند.
وی با اشاره به این که کار مشترکی با سازمان 
ثبت در دست اقدام است تا در سراسر کشور 
فعال  شرکت های  از  صوری  شرکت های 
تفکیک شوند که از بروز تخلف از سوی این 
تصریح  شود،  پیشگیری  شرکت ها  از  دسته 
کرد: استان ها نیز این مهم را باید در دستور 

کار قرار دهند. 
با  جانبه  دو  همکاری  جهانگیر،  گفته  به 
سازمان ثبت در اجرای به موقع طرح کاداستر 
کمک زیادی در پیشگیری از زمین خواری به 
معاونت اجتماعی و پیشگیری خواهد کرد. به 
و  منابع طبیعی  اسناد  در بخش صدور  ویژه 
سند  صدور  نیازمند  همچنان  که  عمومی 
براساس  آن ها  گذاری  شاخص  و  هستند 
مدارک موجود صورت می گیرد رفع اختالف 
ارائه آمار در همکاری با سازمان ثبت باید در 
و  نظارت  لذا کنترل،  بگیرد.  قرار  دستور کار 
از  پیشگیری  برای  آماری  مقایسه  و  تطبیق 
بروز تخلفات از ضرویاتی است که با جدیت 

باید به آن پرداخت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در این 
گردهمایی، اظهار کرد: معاونت پیشگیری در 
از  پیشگیری  جرائم،  از  پیشگیری  محوِر  سه 
اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  و  دعاوی 
باید توسعه پیدا کند. این سه حوزه در کانون 
ریاست  و  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  توجه 
قرار  باالدستی  اسناد  در  نیز  و  قوه  محترم 
معاونت  ذاتی  وظایف  جزو  اتفاقاً  که  دارند 
پیشگیری است و استان ها نیز باید در تحقق 

آن اهتمام داشته باشند.
قضاییه  قوه  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
موظف  استان  هر  راستا  این  در  کرد:  تاکید 
به  معاونت  از  که  برنامه هایی  بر  عالوه  است 
آن ها اعالم می شود کار بومی شده و خاصی را 
در دست اقدام داشته باشد و گزارش پیشرفت 
آن را به ستاد ارسال کند که به الگوی سایر 

استان ها معرفی شود. 
جهانگیر افزود: شرایط کشور به گونه ای است 
که این حجم از تخلفات و جرایم و آسیب ها 
اسالمی  ایران  محور  ارزش  نظام  زیبنده 
نیست. به نظر می رسد اقداماتی که در گذشته 
صورت گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در 
حوزه پیشگیری در انداخت. یکی از کارهای 
پیشنهادی، »پیشگری های منطقه ای« است. 
اطلس  در  مناطق  برخی  در  جرائم  که  چرا 
جغرافیایی به گونه ای بروز و ظهور پیدا کرده 

که باید تدابیر ویژه ای برای آن در نظر گرفت. 
شناسایی و اعالم مناطق مورد اشاره برعهده 
استان ها است. برخی از اقدامات پیشگیرانه یا 
ملی  و عزم  اراده  نیازمند  تخلفات  با  برخورد 
مصادیق  از  یکی  تهران  هرندی  محله  است. 
که  است  جغرافیایی  اطلس  در  تهدید  بارز 

امروز به یک معضل بدل شده است.
پاتوقی  به  مکان ها  این دست  داد:  ادامه  وی 
مدل  این  اما  شده  تبدیل  جرم  تولید  برای 
شکل گیری مناطق، محدود به شهرها نیست 
خشکسالی  دلیل  به  که  روستاها  بسیاری  و 
این  معرض  در  نیز  شده اند  سکنه  از  خالی 
تهدید قرار دارند که اگر آمار دقیقی از اماکن 
در  شدن  خالی  حال  در  یا  سکنه  از  خالی 
پیشگرانه  اقدامات  نگیرد  قرار  ستاد  اختیار 
استان ها  پیگیری  بود.  نخواهد  ممکن  قطعا 
در  آمار  تحلیل  و  تجمیع  دقت،  همراه  به 

پیشگیری از جرم و تخلف ضروری است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: تعداد رودخانه های 
از  دقیقی  آمار  اما  هستند  مشخص  کشور 
نیست  اختیار  در  آن  بستر  و  دیم  مهندسی 
و مشخص نیست برای آن ها تعیین حریم و 
لذا  یا خیر؟  آن صادر شده  برای  یا  سندی 
اقدامات پیشگیرانه در برخورد با متخلفان را 
برای ما با مشکل همراه کرده است. همین گونه 
و  مردم  اختالف  محل  که  زمین هایی  است 
منابع طبیعی است.  امروز آمار سازمان ثبت 
و منابع طبیعی با مغایرت به معاونت ارسال 
اطالعات  نبود  در  نیز  را  آن  دلیل  و  می شود 
کافی و اختالف میان سازمان ها باید جستجو 
کرد. این مهم تنها مربوط به تهران نیست و 
بسیاری از استان ها هم با این مسئله به دلیل 
نبود همکاری میان بخشی مواجه هستند. در 
استان کردستان گفته می شود برای بیش از 
ممیزی  طبیعی  منابع  از  هکتار  هزار   4۸۰
در  که  شده  انجام  ممیزی  است  نیاز  شده، 
به نتیجه  انتظار صدور سند است به سرعت 
مطلوب برسد، البته باید کمبودهای سازمان 
ثبت جبران و نیز دولت محترم عنایت ویژه 

به این بخش داشته باشد.

معاون اجتماعی قوه قضائیه:

این حجم از تخلفات، جرایم و آسیب ها 
زیبنده نظام ایران اسالمی نیست


