
63 درصد حساب های غیر مجاز 
متعلق به وزارت بهداشت است 

واگذاری بی ضابطه خودرو 
به دستگاه ها پیگیری می شود

صفحه )4(صفحه )4(

گزارش  کرد:براساس  تاکید  مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  سخنگوی 
متخلف  دستگاه های  فعال  حساب   4۶۰۰ مجموع  از  محاسبات،  دیوان 
به  متعلق  غیرمجاز  حساب   ۲۹۰۰ از  بیش  غیردولتی،  بانک های  در 
دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان بیمه سالمت به عنوان دستگاه های 
تابعه وزارت بهداشت بوده است. لذا بیش از ۶۳ درصد از این حساب های 
به  متعلق  می شد،  مسدود   ۱4۰۱ ماه  فروردین  تا  باید  که  غیرمجاز 

دستگاه های تابعه وزارت بهداشت است....

جلوگیری  ضمن  نهاد  این  که  گفت  رئیس جمهور  ویژه  بازرس   
مدیران  از  خودرو،  ایران  مدیران  به  خودرو  رانتی  واگذاری  از 
دهند.  توضیح  واگذاری ها  درباره  تا  است  خواسته  شرکت   این 
روز  والمسلمین »حسن درویشیان« درباره دستور  حجت االسالم 
گذشته )۲۵ دی( رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان واگذاری 

رانتی خودرو به برخی دستگاه ها گفت: بازرسی ویژه به ...
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مصرف گاز در استان
 در وضعیت هشدار

چگونه بر
 استرس کنکور 

غلبه کنیم 

بی رغبتی  خیران مدرسه ساز 
برای ورود 

 به کهگیلویه و بویراحمد
پایین بودن سرانه فضای آموزشی در کهگیلویه 
و بویراحمد به ویژه در مرکز استان دیگر امری 
تحلیل  و  تجزیه  به  نیاز  که  است  بدیهی شده 
آموزی  دانش  تراکم  ندارد.  کارشناسی  کار  و 
در شهر یاسوج و نبود فضای آموزشی مناسب 
بارها  و  بارها  امر  متولیان  تا  است  شده  باعث 
فضای  کمبود  چالش  بر  متفاوت  جلسات  در 
نمایند  تاکید و درخواست  یاسوج  آموزشی در 
که این امر  بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  ارائه 

آمارهای غلط از میزان فضای آموزشی ...

بیان  با  مجلس   فرهنگی  کمیسیون  عضو   
ها  استیضاح  از  زیادی  بخش  منشاء  اینکه 
در مجلس ُحب و بغض شخصی است، گفت: 
هر  اقدامی که باعث ناامیدی در کشور شود 
نمی  و  است  اسالمی  نظام  مصلحت  خالف 

تواند برای حل مشکالت کارساز باشد.
حسین جاللی درباره اینکه برخی نمایندگان 
را  وزرا  استیضاح  کشور  کنونی  شرایط  در 
مطرح می کنند، اظهار داشت: اگرچه نظارت 
و قانونگذاری وظیفه مجلس و حق نمایندگان 
است، اما باید ببینیم منشاء سوال و استیضاح 
وزیر  از  سوال  و  استیضاح  طرح  آیا  چیست؟ 
به بهبود شرایط کمک کرده و گرهی از کار 

مملکت باز می کند؟
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ابزارهای 
آفرینی  امید  سبب  باید  نمایندگان  نظارتی 
در جامعه و رفع موانع تولید شود، افزود: اگر 
منشاء استیضاح این موضوعات باشد، تریبونی 
در  حضور  با  تا  شود  می  ایجاد  وزیر  برای 
مجلس و با ارائه گزارش کار از عملکرد خود 
دفاع کند، اما متاسفانه منشاء بخش زیادی از 

استیضاح ها ُحب و بغض شخصی است.
نماینده مردم رفسنجان بیان داشت: برخی از 
نمایندگان با توجه به مشکالت حوزه انتخابیه 
و اینکه قسمتی از معابر کوچه های شهرشان 
آنها  شخصی   خواسته  یا  و  نشده  آسفالت 
وزیر  استیضاح  موضوع  است،  نشده  برآورده 
باید  باشد،  این  اگر  که  کنند  می  مطرح  را 
به  را  قیصریه  دستمالی،  خاطر  به  که  گفت 
آتش می زنند و این به ضرر کشور است. عضو 
در  اینکه  بیان  با  فرهنگی مجلس  کمیسیون 
نیست،  نفع کشور  به  استیضاح  فعلی  شرایط 
گفت: هر اقدامی که باعث نا امیدی در کشور 
اسالمی  نظام  و  کشور  مصلحت  شود، خالف 
کشور  مشکالت  حل  برای  نمی تواند  و  است 
را  وزرا  استیضاح  طرح  جاللی  باشد.  کارساز 
و  ناشیانه  حرکت  نوع  یک  شرایط  این  در 
خالف مصالح مملکت ارزیابی کرد و افزود: در 

شرایطی که دشمن برای ما خط ...

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان همچنان در وضعیت هشدار  این  گاز در  مصرف 
در  گاز  مصرف  میزان  افزود:  بهادر”  “ریحان  دارد.  قرار 
این استان طی شبانه روز گذشته حدود ۳۰۰ هزار متر 
مکعب افزایش داشته است. وی اظهارکرد: در شبانه روز 
 ۷۰۰ و  میلیون  چهار  از  را  گاز  مصرف  میزان  گذشته 
میزان در شبانه  این  بوده در حالی که  هزار مترمکعب 
روز قبل چهار میلیون و 44۰هزار مترمعکب بوده است. 
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
با توجه به قطعی گاز در برخی استان های کشور  کرد: 

ضرورت دارد مردم این استان مصرف خود را ...

مدیر عامل گاز کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛
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مدیریت ستاد بحران استان اعالم کرد؛

فعالیت مدارس برخی
 شهرستان های کهگیلویه و 
بویراحمد غیرحضوری شد

مدیرکل تعاون روستایی استان
 عنوان کرد:

تأمین سوخت مناطق صعب العبور 
استان پیش از شروع بارش ها

هر اقدامی که باعث ناامیدی 
شود خالف مصلحت است
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درطرح نهضت ملی مسکن ؛

تامین زمین ، 
معضل مسکن یاسوج

3

اروپا زمستان سرد و سخت خود را با ذخیره سازی گاز مدیریت 
کرد/میزان ذخیره سازی در ایران فقط یک و نیم درصد!

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اروپا تا ۲۰ درصد 
دلیل  همین  به  می کنند،  ذخیره سازی  را  خود  گاز  مصرف 
این طریق مدیریت  از  را  توانسته زمستان سرد و سخت خود 
کند، گفت: متاسفانه میزان ذخیره سازی در ایران صرفا حدود 

یک و نیم درصد است.
مصطفی نخعی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با 
اشاره به ناترازی گاز در کشور و کمبود گاز در حوزه انتخابیه 
خود، گفت: اکنون یکی از کانون های اصلی بحران کمبود گاز 
در مناطق شمالی و شمال شرق کشور است چراکه زیرساخت 
انتقال انرژی به این مناطق ضعیف هستند در حالی که با توجه 
به مصرف باال در این مناطق باید برای ایجاد زیرساخت ها در 
می شد.  گذاشته  بیشتری  وقت  و  هزینه  مختلف  دولت های 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
ادامه داد: علیرغم تکالیف قانونی گذاشته شده برای دولت ها و 
وجود ماده ۱۲ قانون تولید رقابت پذیر اما آن ها از این ظرفیت 
برای تقویت زیرساخت های انرژی در کشور استفاده نکرده است.

وی افزود: همچنین افت فشار و قطعی گاز در برخی از مناطق 
خط  انتهای  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  جنوبی  خراسان  استان 
انتقال گاز از روز گذشته تاکنون مشاهده شده، البته این مشکل 
در جنوب و شرق خراسان رضوی نیز دیده می شود و متاسفانه 

مردم دچار مشکل جدی شدند.
نخعی با انتقاد از ضعف در اطالع رسانی و عدم اجرای پروتکل های 

کرد:  اظهار  کشور،  بحران  ستاد  و  دولت  ازسوی  شده  تعریف 
همچنین معتقدم در موضوع  ذخیره سازی گاز در میادین ترک 
فعل شده و باید دولت به این مسئله ورود جدی داشته باشد 
چراکه بسیاری از کشورهای مصرف کننده مانند اتحادیه اروپا و 
حتی آن هایی که دارای منابع عظیم گاز هستند مانند روسیه، 
کانادا و قطر همگی سال ها است که به سمت ذخیره سازی گاز 
می کنند  ذخیره سازی  را  خود  مصرف  درصد   ۲۰ تا  و  رفته اند 
طریق  این  از  را  خود  سخت  و  سرد  زمستان  توانسته  اروپا  و 
مدیریت کند، همچنین در حالی متوسط ذخیره سازی گاز در 
دنیا حدود ۱۰ درصد است که این میزان در ایران صرفا حدود 
کشور  دومین  ایران  که  حالی  در  می رسد  درصد  نیم  و  یک 
تولیدکننده گاز و چهارمین کشور مصرف کننده سوخت است 
به  متاسفانه  اما  بوده،  گاز  بر  متکی  عمدتا  ما  انرژی  سبد  لذا 
موضوع مهم ذخیره سازی ورود نکرده و حتی ساختار پیش بینی 

شده برای این مهم نیز در دولت گذشته منحل شد.
به گفته این نماینده مجلس اگر ایران بتواند ذخیره سازی خود 
را صرفا به ۱۰درصد برساند می توان ایام پیک مصرف را بدون 
ایجاد مشکل برای مردم و بخش صنعتی پشت سر بگذاریم.   

کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
کمیسیون انرژی مجلس نیز به طور جدی به مسئله بهینه سازی 
مصرف انرژی ورود پیدا کرده است و درصدد است با استفاده 
از ظرفیت های قانونی دولت را مکلف به بهینه سازی کند چراکه 
در شرایط کنونی چاره ای جز مدیریت مصرف و تقاضا نداریم 

البته این به معنای غافل شدن از تولید نیست.

در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  صنعت  کمیته  رئیس 
شرایطی که میزان عرضه و تقاضای خودرو تعادل ندارد، 
عرضه خودرو در بورس باعث افزایش قیمت خودرو خواهد 

شد و به ضرر خریداران است.
رضا تقی پور درباره عرضه خودرو در بورس، اظهار داشت: 
عرضه کاال در بورس زمانی می تواند به عنوان یک سازوکار 
پایدار و مثبت باشد که میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا 
باشد. اگر این گونه نباشد و میزان تقاضا از عرضه بیشتر 

باشد، باعث می شود قیمت به صورت مرتب افزایش پیدا 
باید در زمینه عرضه خودرو در بورس  این موضوع  کند. 

لحاظ می شد.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: امروز بازار خودرو دچار عدم 
تعادل و عدم توازن در عرضه و تقاضاست. بخشی از تقاضا 
به  تبدیل  خودرو  که  چرا  است،  کاذب  خودرو  بازار  در 
کاالی سرمایه ای شده است و بیشتر افراد، خرید خودرو 

انجام  پول خود  ارزش  و حفظ  نگاه سرمایه گذاری  با  را 
می دهند و تقاضای آنها برای خرید خودرو واقعی نیست.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
البته نیاز واقعی بازار خودرو را هم باید در نظر بگیریم. ما 
برآوردی با همکاری وزارت صمت انجام دادیم و مشخص 

شد ساالنه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو نیاز داریم.
تولید داخلی و  تا زمانی که مجموع  تأکید کرد:  تقی پور 
واردات خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نرسد، 
عدم توازن و تعادل را در بازار خودرو خواهیم داشت. در 
این شرایط که میزان عرضه و تقاضای خودرو تعادل ندارد، 
عرضه خودرو در بورس باعث افزایش قیمت خودرو خواهد 
شد و به ضرر خریداران است. وی بیان کرد: االن صورت 
مسئله ما فقط تأمین خودرو نیست بلکه صورت مسئله ما 
به قیمت منصفانه و عادالنه است. مشکل  تأمین خودرو 
ما در بازار خودرو موضوع تنظیم گری است که دولت از 
این موضوع غافل است و چون تنظیم گری بازار خودرو 
به  کالنی  سود  دفعه  یک  نمی دهیم،  انجام  خوبی  به  را 
جیب تولید کننده می رود و در حق مصرف کنندگان هم 
اجحاف می شود. رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: طرح مالیات 
مجلس  در  بررسی  حال  در  بازی  سفته  و  سوداگری  بر 
شورای اسالمی است که تصویب و اجرای آن تأثیر مثبتی 
بازار خودرو و دیگر کاالهای سرمایه ای دارد و جلوی  بر 

سوداگری را می گیرد.

وزارت دفاع با صدور اطالعیه ای اعالم کرد:
علیرضا اکبری در هیچ دوره

 وزارت دفاع سابقه معاون وزیر را
 نداشته است

صدور  با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
اطالعاتی کشور  از جامعه  اطالعیه ای ضمن قدردانی 
و قوه قضائیه در برخورد قاطع با خائنان به امنیت ملی 
دفاع  وزارت  دوره  هیچ  در  اکبری  نمود:علیرضا  اعالم 

سابقه معاون وزیر را نداشته است.
به گزارش ایسنا  به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع؛ 
و  دفاع  وزارت  آنجا که  از  است  آمده  اطالعیه  این  در 
پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان یکی از ارکان اقتدار 
نظام جمهوری اسالمی ایران همواره آماج کید و حیله 
بوده و هست، مسئولین این وزارتخانه در ادوار مختلف 
انحرافات  با  با هدف مقابله  افراد  بکارگیری  در فرآیند 

و هجمه های ضد امنیتی دشمنان علیه خادمان ملت، 
همه همت خویش را به کار بسته اند.

در ادامه این پیام با اشاره به پایان مسئولیت نامبرده 
سال  در  دفاعی  مطالعات  دفتر  رئیس  سمت  در 
۱۳8۱ و موافقت با در خواست بازنشستگی وی آمده 
از وزارت دفاع در  از جدایی  است؛علیرضا اکبری پس 
روندی مغایر با فعالیت های گذشته با روی گرداندن از 
َِّک َفاْرَغْب “ به  آیه شریف “ َفإَِذا َفَرْغَت َفانَْصْب  َوإِلَی َرب
سابقه خویش پشت پا  زده و با گرفتار شدن در هوای 
شریف  ملت  و  نظام  به  خیانت  پرونده  آغازگر  نفس، 
ایران شد و در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار گرفت.

اعالم  ضمن  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
ایران  ملت شریف  به  نامبرده  خائنانه  اعمال  از  انزجار 
مراقبت  و  با جدیت، هوشیاری  اطمینان می دهد که 
را در  از دستاورهای عرصه ماموریتی  دائمی، حراست 

دستور کار دارد.

برنامه هفتم توسعه
 باید قابل اندازه گیری باشد

هفتم  برنامه  اینکه  بیان  با  مجلس،  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
کرد که  تاکید  باشد  اندازه گیری  قابل  و  پارامتری  باید  توسعه 
و  فعل  دستگاه ها  ترک  برای  مجازات الزم  باید  برنامه  این  در 
نهادها در خصوص اجرای قانون برنامه نیز لحاظ شود. حسین 
توسعه  برنامه هفتم  در  باید  که  مواردی  به  اشاره  با  گودرزی، 
و بودجه ۱4۰۲ مورد توجه قرار گیرد، گفت: رفع آسیب های 
رهبر  اینکه  کما  است  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  اجتماعی 
معظم انقالب نیز بر ضرورت توجه به این مهم تاکید فرمودند 
و کارگروهی هم برای آن تشکیل شد. نماینده مردم دورود و 
وضعیت  به  توجه  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  ازنا 
زنان  عمومی،  معیشت  ارتقا وضعیت  جامعه،  پایین  سه دهک 
سرپرست خانوار، اشتغال جوانان و ...از دیگر موارد مهمی است 
مورد  بودجه ۱4۰۲  و هم  هفتم  برنامه  قانون  در  هم  باید  که 
عموما  که  اقوام  به  توجه  کرد:  تصریح  وی  گیرند.  قرار  توجه 

که  است  مهمی  موضوعات  دیگر  از  هستند  ساکن  مرزها  در 
باید مود توجه قرار گیرد چرا که از گذشته های تاریخی با یک 
به طوری که هر چه  پیرامونی در کشور مواجه هستیم  مرکز 
از پایتخت به سمت حاشیه ها و مرزها فاصله می گیریم فقر و 
محرومیت بیشتری مشاهده می شود که باید برای خروج از این 
حالت تدبیری اندیشیده شود به طوری که اقوام احساس کنند از 
لحاظ بهره مندی از برنامه های محرومیت زدایی، تصمیم گیری ها 
ندارند.این  استان ها  مراکز  با  تفاوتی  اجتماعی  و مشارکت های 
نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: آنچه مسلم است 
و  باشد  اندازه گیری  قابل  و  پارامتری  باید  توسعه  برنامه هفتم 
مجازات الزم برای پیشگیری از ترک فعل دستگاه ها و نهادهایی 
که در اجرای قانون برنامه کوتاهی می کنند در آن لحاظ شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: 
هم اکنون گزارش ها حاکی از آن است که تنها ۳۰ درصد قانون 
برنامه ششم توسعه اجرا شده است و عدم اجرای ۷۰ درصد آن 
نیز ناشی از اشکال در برنامه نویسی، غیر قابل اندازه گیری بودن 

و ترک فعل ها است.

اروپا زمستان سرد و سخت خود را 
با ذخیره سازی گاز مدیریت کرد

رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسالمی عنوان کرد؛

عرضه خودرو در بورس به ضرر خریداران است



مدیرکل تعاون روستایی استان عنوان کرد:
تأمین سوخت مناطق صعب العبور 

استان پیش از شروع بارش ها
مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد از تأمین 
سوخت مناطق صعب العبور این استان پیش از شروع 

بارش ها خبر داد.
علی بخش شجاعی روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱4۰۱ در 
نشست ستاد مدیریت بحران استان، افزود: با توجه به 
توپوگرافی استان و وجود مناطق سخت گذر، پیش از 
شروع بارش ها سوخت مناطق مختلف روستایی استان 

تأمین شد.
و  میلیون  توزیع چهار  و  تأمین  تاکنون  اظهارکرد:  وی 

۶۰۰ هزار لیتر سوخت در استان محقق شده است.
با بیان  مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد 
اینکه ذخیره سازی سوخت روستایی انجام شده است، 
خاطرنشان کرد: با همکاری مدیریت پخش فرآورده های 

نفتی تأمین انجام و در مناطق روستایی مشکل نبود.
شجاعی تصریح کرد: در دو روستایی شهرستان بهمئی 
گزارش هایی داشتیم که بالفاصله دو محموله اعزام شد.

تأمین  برای  آمادگی  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
سوخت وجود دارد.
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بی رغبتی خیران مدرسه ساز برای 
ورود به کهگیلویه و بویراحمد

همت اهلل دانش// پایین بودن سرانه فضای آموزشی در 
دیگر  استان  مرکز  در  ویژه  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
امری بدیهی شده است که نیاز به تجزیه و تحلیل و کار 
کارشناسی ندارد. تراکم دانش آموزی در شهر یاسوج و 
نبود فضای آموزشی مناسب باعث شده است تا متولیان 
بارها در جلسات متفاوت بر چالش کمبود  بارها و  امر 
فضای آموزشی در یاسوج تاکید و درخواست نمایند که 

این امر  بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
ارائه آمارهای غلط از میزان فضای آموزشی  در استان 
باعث شده است تا خیرین مدرسه ساز رغبت چندانی 
چند  هر  باشند.  نداشته  استان  مدارس  به  ورود  برای 
که در استان کهیگلویه و بویراحمد بر اساس آمارهای 
فضای  کمبود  مربع  متر  هزار   4۰۰ حدود  اعالمی 
آموزشی وجود دارد اما متاسفانه آمارهای ارایه شده به 
وزارتخانه، سرانه آموزشی استان را 8/۲ متر مربع اعالم 
نمود که این امر باعث گردید تا کهگیلویه و بویراحمد 
در این زمینه در ردیف استانهای برخوردار معرفی گردد 
یاسوج  شهر  حاشیه  در  حتی  که  است  حالی  در  این 

برخی از مدارس در مکان های اجاره ای دایر شوند.
از دیگر سوی عدم وجود نیروی بومی دلسوز و کارشناس 
در سطح وزارتخانه سبب شده است تا میزان رایزنی و 
به  ساز  مدرسه  خیران  ورود  و  جذب  برای  زنی  چانه 
استان به حداقل برسد و کمبود فضای آموزشی بیش از 
گذشته احساس شود این در حالی است که مهاجر پذیر 
بودن شهر یاسوج و افزایش حاشیه نشینی در افزایش 
تعداد دانش آموزان و کمبود فضای آموزشی  مزید بر 

علت شده است.
با تمام این شرایط اگر خیری نیز قصد داشته باشد تا در 
این زمینه ورود کند متاسفانه نبود زمین مناسب مانع 

اساسی بر سر راه این خیرین قرار دارد. 
برای  ای  انگیزه  نیز  استان  مناطق  برخی  در  مالکین 
اهدای زمین جهت ساخت مدرسه ندارند و خیرین  نیز 
برای خرید  و  اقدام می کنند  به ساخت مدرسه  صرفا 

زمین تمایلی نشان نمی دهند . 
نام مدرسه و تغییر آن نیز از دیگر معضالتی است که 
وجود دارد به طوری که در برخی از مناطق استان به 
علت عدم موافقت برای تغییر نام مدرسه، تکمیل شدن 

آن به تاخیر افتاده است. 
مانع  استان  رسان  دستگاههای خدمات  همکاری  عدم 
دیگری است که بر سر راه خیرین قرار دارد به طوری 
فراهم نشدن خدمات  به علت  از مناطق  برخی  که در 
آب، برق و گاز خیرین موفق به ساخت مدرسه نشده 

اند. 
این در حالی است که برخی از دستگاههای دولتی حتی 
به تعهداتشان در پروژه های مشارکتی عمل نمی کند و 

همین امر سبب فرسوده شدن پروژه ها می شود.
 حال با این وضعیت می طلبد تا استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد بیش از گذشته پا پیش بگذارد و با همکاری 
رایزنی  خیرین  جذب  به  نسبت  استان  نمایندگان 
قاطع،  و  آور  الزام  دستورات  با  دیگر  سوی  از  و  نماید 
انجام  به  نسبت  را  مدیران دستگاههای خدمات رسان 
تا شاید چالش فضای آموزشی  تعهداتشان ملزم نماید 
در استان کهگیلویه و بویراحمد بویژه در مرکز استان 

حل شود.

مدیریت ستاد بحران استان اعالم کرد؛

فعالیت مدارس برخی شهرستان های 
کهگیلویه و بویراحمد غیرحضوری شد

 بنا بر اعالم ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد سه 
شنبه ۲۷ دی فعالیت مدارس در برخی شهرستان های این 

استان به صورت غیر حضوری است.
و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  ستاد  مدیرکل 
بر  با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی  بویراحمد گفت: 
بارش برف و باران فعالیت مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه 
لوداب  و  مارگون  و  دنا   ، بویراحمد  های  شهرستان  در  اول 

غیرحضوری خواهد بود.
علی رضا نیکروز افزود: به جز این دو مقطع یاد شده در سه 
شهرستان اعالم شده، هیچ تغییری در روند آموزشی وجود 

ندارد.
روند  بر  باید  استان  پرورش  و  آموزش  داد:  ادامه  وی 

غیرحضوری بودن این مدارس نظارت داشته باشد.
و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  ستاد  مدیرکل 
در  آموزان  دانش  آموزش  بنابراین  کرد:  تصریح  بویراحمد 

فضای مجازی در بستر آموزشی شاد دنبال خواهد شد.
کهگیلویه  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  سرپرست 
و بویراحمد همچنین از صدور هشدار نارنجی در پی تقویت 
این سامانه  افزود:  و  داد  استان خبر  در  اخیر  بارشی  سامانه 
بارشی از بامداد تا عصر سه شنبه بیست و هفتم دی ماه در 

جو استان فعالیت می کند.
وی تاکید کرد: آبگرفتگی معابر،سیالبی شدن مسیل ها،باال 
انرژی  تامین منابع  ناگهانی آب رودخانه ها،اخالل در  آمدن 

برق و گاز به از مخاطرات این سامانه است.
بهره مند به شهروندان توصیه کرد: از انجام اقدام هایی مانند 
سفرهای  انجام  و  ها  رودخانه  حاشیه  در  کوهنوردی،توقف 

غیرضروری در طول فعالیت این سامانه خودداری کنند.

۱2۰ هزار هکتار از مزارع کهگیلویه و 
بویراحمد زیر کشت گندم و جو رفت

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
در  جو  و  گندم  پاییزه  کشت  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
هکتار  هزار  گفت:۱۲۰  است  رسیده  پایان  به  استان  مزارع 

مزرعه زیر کشت این محصوالت رفته است.
گندم  هکتار  و۵۰  ۷۰هزار  کرد:امسال  تاکید  احمدی  علی 
دیم،۲۱ هزار و ۱۰۰ هکتار گندم آبی،۲۶ هزار هکتار جو دیم 
بویراحمد  و  آبی در مزارع کهگیلویه  و ۲ و ۶۰۰ هکتار جو 

کشت شده است.
وی افزود: با توجه به بارندگی های مطلوب پاییز و زمستان 
امسال میزان کشت محصوالت زراعی گندم و جو در استان 

بیشتر از هدفگذاری بوده است.
احمدی تاکید کرد:دولت با تامین نهاده های کشاورزی مانند 
کود، کشت های قراردادی و طرح های جهش تولید از بهره 

برداران تولید کننده محصوالت حمایت می کند .
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
این  راهبرد دولت در  نیز خاطرنشان کرد:براساس  بویراحمد 
توسط  بیمه محصوالت کشاورزی  و  بذر، کود، سم  ها  طرح 
از برداشت و تحویل محصول از  طرف قرارداد تامین و پس 

مطالبات کشاورزان کم می شود.
حصار عنوان کرد: تعهد اولیه دولت برای اجرای طرح جهش 
کشت  طرح  و  هکتار  هزار   ۶۰ استان  دیمزارهای  در  تولید 
قراردادی ۲۱ هزار هکتار است که این طرح برای محصوالتی 

چون گندم، جو،کلزا،علوفه،نخود و گلرنگ اجرا می شود.
استان  اینکه در طرح جهش در دیمزارهای  به  اشاره  با  وی 
برداشت  مراحل  پایان  تا  تولید  ابتدای  از  کارشناس   ۶۰
انجام عملیات، کاشت، داشت و برداشت  برداران را در  بهره 
اصولی  کشاورزی  کرد:  تاکید  کنند  می  همراهی  کشاورزان 

یکی از مهمترین مزایای این طرح در استان است.

گاز برخی صنایع در کهگیلویه و 
بویراحمد محدود شد

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با توجه به برودت هوا و افزایش مصرف، گاز برخی صنایع 
در استان محدود شده اما به طور کامل قطع نشده است 
و مصرف آن ها از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد رسانده شد.

ریحان بهادر دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: میزان مصرف گاز در دی ماه امسال نسبت به سال 
گذشته در سه شهرستان بزرگ استان شامل بویراحمد 
هفت درصد، دهدشت ۶ درصد و گچساران چهار درصد 
افزایش داشته است. وی افزود: چنانچه در مصرف گاز 
به  مجبور  نگیرد  صورت  جویی  صرفه  خانگی  بخش 

محدود و یا قطع گاز صنایع استان خواهیم بود.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
بخش  گاز  پایداری  جهت  رود  می  انتظار  کرد:  تصریح 
و  ادارات  صنایع  برای  خوراک  و  گاز  مصرف  و  خانگی 
مردم با شرکت گاز همکاری کنند. بهادر ادامه داد: پله 
های ۱۱ و ۱۲ )خانوارهای پرمصرف( در استان شناسایی 
شده اند و پیامک هایی برای شان ارسال شده است که 
بهینه  و  کم  دارند  فرصت  روز   ۱۰ مدت  به  افراد  این 
نکنند  رعایت  چنانچه  و  کنند  رعایت  را  کردن  مصرف 
مجبوریم جریان گاز آن ها قطع و با تعهد مالک اصلی 
جریان گازشان وصل خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز 
انتظار می رود  بیان کرد:  بویراحمد  استان کهگیلویه و 
برای پایداری گاز در استان و همچنین رسیدن گاز به 
صرفه  گاز  مصرف  در  مردم  کشور  شمالی  استان های 

جویی کنند.
بهادر گفت: پویش هر خانه یک اتاق گرم و هر خانه یک 
بخاری با هدف صرفه جویی در مصرف گاز، در کشور راه 

اندازی شده است.
آب  و  برق  گاز،  مسئله  برای   ۱4۰۱ بودجه  قانون  در 
برای  است.  شده  گرفته  نظر  در  پلکانی  قیمت  افزایش 
مشترکین کم مصرف گفته شده است که تخفیف بدهند 
پرمصرف  که  آنهایی  برای  و  کنند  رایگان  را  برخی  و 
و  یابد  افزایش  نمایی  صورت  به  پلکانی  قیمت  هستند 

احتساب شود.

و  کهگیلویه  سهمیه  قهرمانی//  فهیمه 
ملی  نهضت  طرح  اجرای  در  بویراحمد 
هزار   ۱۰ احداث  نخست  سال  در  مسکن 
اعالم  طبق  اما  است  شده  تعیین  واحد 
و  کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
بویراحمد ۵۰ درصد متقاضیان طرح ملی 
مسکن در شهر یاسوج هستند و هم اکنون 
برای اجرای این طرح مشکل زمین وجود 

دارد.
در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران دسترسی به مسکن مناسب 
حق هر خانواده ایرانی محسوب شده و در 
سرپناه  حداقل  تأمین   4۲ و   ۲۹ بندهای 
حوزه  در  ایرانی  شهروندان  تمام  برای 

وظایف حاکمیت قرار داده شده است.
رفاهی  این خدمت  ارائه  و  ورود  بی تردید 
و  افت   اسالمی  انقالب  از  بعد  ایران  در 
سیاست های  زیرا  است  داشته  خیزهایی 
و  نیروها  محصول  مسکن،  رفاهِی 
شرایط  همچنین  و  کالن  ساختارهای 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر 

دوره است.
منظور  به  سیزدهم،  مردمی  دولت  در 
و  توانمندسازی  مسکن،  بازار  رهاسازی 
غیررسمی،  سکونتگاه های  ساماندهی 
پاسخ به تقاضا برای مسکن به ویژه در بین 
اقشار کم درآمد با طرح نهضت ملی مسکن 

مورد توجه بوده است.
به  مسکن”  ملی  “نهضت  طرح  اجرای 
برای خانه  از طرح های کالن  عنوان یکی 
دستور  در  مردم  مختلف  اقشار  دار شدن 
کار قرار گرفت و مستاجران را امیدوار به 

خانه دار شدن کرده است.
مسکونی  واحدهای  ساخت  منظور  به 
طرح نهضت ملی مسکن در یاسوج مرکز 
استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای 
روستاها  و  تومان  میلیون   ۳۰۰ استان 
در  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیون   ۲۵۰

نظر گرفته شده است.
40 هزار مسکن سهمیه استان 

در طرح نهضت ملی مسکن
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح 
نهضت ملی مسکن برای دولت سیزدهم از 

اولویت ویژه و بسیار باالیی برخوردار است 
جدیت  با  متولی  های  دستگاه  مدیران  و 

پیگیر این مساله می باشند.
سید علی احمدزاده افزود: براساس برنامه 
ملی مسکن چهار  نهضت  در طرح  دولت 
باید  سال  چهار  مدت  در  مسکن  میلیون 

ساخته و به متقاضیان واگذار شود.
وی تصریح کرد: از این تعداد سهم استان 
مسکن  هزار   4۰ بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  مسکن  هزار   ۱۰ ساالنه  باید  و  است 

استان ساخته شود.
دیگر  احتساب  با  داشت:  ابراز  احمدزاده 
هزار   ۵۲ باید  استان  در  سرجمع  موارد 
واحد مسکن ساخته شود که شامل طرح 
رئیس  سفر  مصوبه  مسکن،  ملی  نهضت 
مسکن  بنیاد  اسالمی،  شورای  مجلس 
مستضعان  بنیاد  و  کشور  اسالمی  انقالب 

است.
یاسوج با معضل تامین زمین

 مواجه است
و  هزار   ۵8 آمارها،  جدیدترین  اساس  بر 
طرح  در  بویراحمدی  و  کهگیلویه   ۱۰۰
کرده اند  نام نویسی  مسکن  ملی  نهضت 
که از این تعداد 4۰ هزارو ۶۰۰ نفر تأیید 
نهایی  تأیید  نفر  و ۶۰۰  و ۱۰ هزار  اولیه 

شده است.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  اعالم  طبق 
کهگیلویه و بویراحمد ۵۰ درصد متقاضیان 
طرح ملی مسکن در شهر یاسوج هستند 
و هم اکنون برای اجرای این طرح مشکل 

زمین وجود دارد.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
کرد: تأمین زمین شهرستانهای استان در 
طرح نهضت ملی مسکن بجز ) یاسوج و 
باشت ( انجام شده است البته با توجه به 
اینکه بیشترین تقاضا در مرکز استان می 
باشد پیشنهاد می شود سازمان ملی زمین 
یکهزار  میزان  به  الزم  اعتبار  مسکن  و 
هکتار   ۱۰۰ خرید  جهت  تومان  میلیارد 

زمین در یاسوج را تامین کند.
افزود: هفته های پیش بود که  احمدزاده 
از وزیر راه و شهرسازی درخواست توجه 
نهضت  طرح  زمین  خرید  بحث  به  ویژه 

ملی مسکن برای مرکز استان شد.
ادامه ساخت 4۸0 واحد مسکن ملی 

گچساران مشروط به تامین آب و 
برق است

کهگیلویه  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
واحد   48۰ ساخت  گفت:  بویراحمد  و 
مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
بنار شهرستان  ِخنگ  و  منطقه خامی  در 
گچساران آغاز شده بود که به دلیل نبود 
ساخت  ادامه  برای  برق  و  آب  امکانات 
آن  ادامه  که  ایم  شده  مواجه  مشکل  با 

مشروط به حل این مشکل است.
طرح  پیمانکاران  افزود:  راستا  محمد 
نهضت ملی مسکن سایت خامی و خنگ 
بنار گچساران خاکبرداری و عملیات بتن 
مناطق  این  در  فاز  چهار  قالب  در  ریزی 

انجام داده بودند.
وی بیان کرد: به دلیل نبود آب و برق در 
این طرح ها پیمانکاران اقدام به خرید بتن 

و میلگرد آماده کرده بودند.
واحد   ۷۳۰ و  یکهزارو  کرد:  اظهار  راستا 
مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
ساخت  حال  در  گچساران  شهرستان  در 
در  واحد   48۰ تعداد  این  از  که  است 

مناطق خامی و ِخنگ بنار بوده است.
وی عنوان کرد: این میزان مسکن ملی در 
مناطقی مانند خنگ بنار، کارکنان و جاده 
پازنان در زمینی به مساحت بیش از ۱۶ 

هکتار در دست انجام است.
راستا تصریح کرد: با توجه به اینکه طرح 
های نهضت ملی مسکن جزو اولویت های 
مهم دولت در استان است انتظار می رود 
دستگاه های اجرایی نسبت به این موضوع 

حساسیت ویژه داشته باشند.

ادارات خدمات رسان در اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن دهدشت همکاری 

نمی کنند
ملی  نهضت  طرح  مسکن  بنیاد  رئیس 
راستای  در  مهم  طرح  یک  را  مسکن 
و  دانست  درآمد  کم  اقشار  از  حمایت 
در  نهادها  همه  است  نیاز  کرد:  تصریح 
ویژه  همکاری  طرح  این  تحقق  راستای 

داشته باشند.
آرام نبود زیرساختهای برق و آب در طرح 
مسکن ملی را یکی از مهمترین مشکالت 
دانست و گفت: نبود این زیرساخت دلیل 
اصلی کندی این طرح در کهگیلویه است.

با صرف  متقاضیان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  برق  تامین  به  نسبت  زیاد  های  هزینه 
کنند  می  اقدام  ساز  و  ساخت  برای  آب 
این  نشدن  تامین  صورت  در  کرد:  اظهار 
ممکن  غیر  اجرایی  روند  ادامه  زیرساخت 

است.
آرام اضافه کرد: با توجه به نقشه کامل این 
رسان  خدمات  نهادهای  است  نیاز  طرح 
نسبت به تامین زیرساخت برق، آب و گاز 

در کمترین زمان ممکن اقدام کنند.
دولت  برنامه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
نیاز است اداره برق و آب نسبت به تامین 
با  بزرگ  مجتمع  این  آب  و  برق  موقت 

مردم همکاری کنند.
تاکید بر رفع مشکالت پیش روی 

طرح نهضت ملی مسکن

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
در  مسکن  ملی  نهضت  وضعیت  آخرین 
مشکل  جمله  از  نواقصاتی  گفت:  استان، 
است  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  زمین 
که باید برطرف شود اما ساخت واحدهای 
و  شده  آغاز  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
وضعیت  در  استان ها  سایر  به  نسبت 
داد:  ادامه  زاده  احمد  هستیم.  بهتری 
نهضت  طرح  اول  سال  در  استان  سهمیه 
است  واحد  هزار   ۱۰ احداث  مسکن  ملی 
تعهد عمل  این  از  بیشتر  که خوشبختانه 
کردیم و تاکنون ساخت هفت هزار و ۲۰۰ 
واحد شهری و چهار هزار واحد روستایی با 
پیشرفت پنج تا 8۰ درصد آغاز شده است.

طرح  در  شده  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
وجود  جزیره ای  نگاه  مسکن  ملی  نهضت 
نداشته باشد، عنوان کرد: هدف از احداث 
خانه  صاحب  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
شدن اقشار محروم جامعه است، بنابراین 
نهایت  زیرساخت  حوزه  دستگاه های 
ساخت  روند  در  تسهیل  برای  همکاری 
انجام دهند. احمد  را  مسکن نهضت ملی 
زاده بر تشکیل شورای مسکن شهرستان ها 
به صورت ماهی یکبار تاکید کرد و افزود: 
زمین های  شناسایی  جهت  کمیته ای 
بالاستفاده در اطراف شهر یاسوج و الحاق 
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  مرکز  به  آن 
ریاست معاون عمرانی استانداری تشکیل 
شهرسازی  و  راه  ظرفیت  از  استفاده  با  و 
مساله مشکل زمین مرکز استان رفع شود.

از آنجا که تحقق این طرح از سوی دولت 
بازار  در  تعادل  ایجاد  سیاست  بهترین 
مسکن است و رفاه مردم را در پی خواهد 
داشت امید است مسئوالن متولی پای کار 
باشند تا همه مردم طعم شیرین خانه دار 

شدن را تجربه کنند.

و  کهگیلویه  گاز  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد گفت: مصرف گاز در این استان 

همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد.
“ریحان بهادر” افزود: میزان مصرف گاز در 
روز گذشته حدود  استان طی شبانه  این 
۳۰۰ هزار متر مکعب افزایش داشته است.

وی اظهارکرد: در شبانه روز گذشته میزان 
مصرف گاز را از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 
مترمکعب بوده در حالی که این میزان در 
شبانه روز قبل چهار میلیون و 44۰هزار 
شرکت  مدیرعامل  است.  بوده  مترمعکب 
گاز کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: 
با توجه به قطعی گاز در برخی استان های 
استان  این  مردم  دارد  ضرورت  کشور 
تا بتوانیم در  مصرف خود را کاهش داده 

تامین گاز این استان ها سهیم باشیم.
ساده  نکات  رعایت  با  کرد:  تصریح  بهادر 
شعله  کردن  کم  قبیل  از  جویی  صرفه 

پوشش  گرم،  البسه  پوشیدن  ها،  بخاری 
مناسب درب و پنجره ها، نصب پنجرهای 
بخاری  کردن  خاموش  و  دوجداره 
مصرف  میزان  استفاده  بدون  اتاق های 
از  وی  داد.  کاهش  محسوسی  طور  به  را 
پایش یک هزار و ۵۵۰ مورد مصرف گاز 
و  دولتی  اماکن  و  اجرایی  دستگاه های  از 
از  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  استان  عمومی 
 ۱۳4 برای  تاکنون  طرح  این  آغاز  زمان 
سازمان و اداره اخطار صادر و گاز ۱۲ اداره 
مدیریت  نکردن  رعایت  علت  به  دولتی 
مدیرعامل  شد.  قطع  نیز  گاز  مصرف  در 
شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد خواستار 
توسط  گاز  مصرف  صحیح  مدیریت 
ادامه  و  شد  مردم  و  اجرایی  دستگاه های 
موارد درج  نکردن  رعایت  داد: در صورت 
برای  قطع  اخطار  بخش نامه،  در  شده 

اماکن متخلف صادر می شود.

مدیرشرکت حمایتی کشاورزی کهگیلویه 
جاری  سال  ابتدای  گفت:از  وبویراحمد 
از  دولتی  کود  ۲۳۳تن  و  تاکنون۲4هزار 
استان  در  اوره  و  پتاسه،فسفاته  های  نوع 
اشاره  با  الهوتی  علی  است.  شده  توزیع 
پتروشیمی  های  کارخانه  مشکالت  به 
افزود:  کشور  در  صنایع  گاز  کمبود  و 
کهگیلویه  کشاورزی  پشتیبانی  شرکت 
به  سازی  ذخیره  و  جذب  با  بویراحمد  و 
موقع مانع اخالل در روند جذب کود در 
جذب  میزان  که  طوری  به  شده  استان 
به  نسبت  امسال  کشاورزی  نهاده  این 
افزایش  ۵۷درصد  پارسال  مشابه  مدت 
 ۶۷ تاکنون  کرد:  عنوان  وی  است.  یافته 
درصد از تعهد کود امسال در کهگیلویه و 
بویراحمد با تالش و پیگیری های فراوان 
با اشاره به  تهیه و تامین شده است. وی 
از مهرمان  تن کود  و ۶۹  اینکه ۱4 هزار 

توزیع  استان  سطح  در  تاکنون  امسال 
کشت  فصل  ابتدای  از  افزود:  است،  شده 
۱۲هزار۷4۷اوره،یکهزار  تاکنون  پاییزه 
و۱4 تن کود فسفاته و ۳۱۱تن کود پتاسه 
مدیرشرکت  است.  شده  توزیع  استان  در 
وبویراحمد  کهگیلویه  کشاورزی  حمایتی 
حمایتی  شرکت  تعهد  کرد:میزان  تصریح 
کشاورزی استان در سال جاری ۳۵ هزار 
و 88۲تن بوده است که ۳۰درصد بیش از 

پارسال بوده است.
کود  هزارتن  پنج  امسال  کرد:  تاکید  وی 
فسفاته،۲هزار و۷۰۰ تن کود پتاسه و ۲8 
هزار و ۱۲۱تن کود اوره برای تامین نیاز 

کشاورزان پیش بینی شده بود.
الهوتی خاطرنشان کرد: ۷4درصد از پول 
خرید کود از طریق دولت و ۲۶درصد این 
برداران  بهره  سوی  از  کشاورزی  نهاده 

پرداخت می شود.

درطرح نهضت ملی مسکن ؛

تامین زمین ، معضل مسکن یاسوج

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:
مصرف گاز در کهگیلویه و بویراحمد

 در وضعیت هشدار

مدیرشرکت حمایتی کشاورزان استان خبر داد:
بیش از ۲۴ هزار تن کود دولتی 

در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

گفت:  باشت  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سرپرست 
۱4۰ پرونده تخلف در زمینه عرصه های ملی در این 
شهرستان از سال گذشته تاکنون تشکیل شده و با 

متخلفان طبق قانون برخورد قضایی شد.
محراب عبدی افزود: این پرونده ها در زمینه تخریب 
درختان، چوب،  قطع  ملی،  اراضی  عدوانی  تصرف  و 

زغال و ریشه کنی گیاهان دارویی بوده است.
در  ها  تخریب  این  از  درصد   8۵ اینکه  بیان  با  وی 
زمینه تصرف عدوانی اراضی ملی بوده گفت: در این 
اراضی ملی شهرستان  از  مدت ۱4۰ هزار متر مربع 
باشت رفع تصرف شد که این مقدار اراضی با صدور 
قانون   ۵۵ ماده  یک  تبصره  قالب  در  قضایی  احکام 

حفاظت و بهره برداری از دست ۱۶ نفر سودجو خارج 
شد.

عبدی اظهار کرد: غرس نهال کمتر از یکسال بدون 
حکم  با  مذکور  ماده  طبق  سازی  پرونده  به  نیاز 

دستگاه قضا قلع و قم و رفع تصرف می شود.
بیان کرد: دره باشت، جاه تلخ، پشت کوه خان  وی 
که  است  مناطقی  مهمترین  از  ضامن  امام  و  احمد 
این  و  شده  تصرف  رفع  آنها  در  ملی  زمین های 
مرکبات  کشت  زیر  را  تصرفی  های  زمین  متخلفان 

لیمو ترش و پرتقال به تصرف خود درآورده بود.
عبدی افزود: همچنین طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات 
اسالمی ۵۲ هکتار از عرصه های ملی این شهرستان 
آنها  قطعی  رای  که  هستند  سودجو  افراد  دست  در 
صادر شده و در بزودی رفع تصرف این اراضی انجام 

خواهند شد.
وی ادامه داد: اراضی ملی که به منظور انجام کارهای 

غیرمجاز  های  و سازه  ساز  و  یا ساخت  و  کشاورزی 
تصرف می شود، از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی 
مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس  و  شده  شناسایی 

قضایی ارسال می شود.
عبدی تصریح کرد: مجوز بیش از ۵۵ مورد ایست و 
گیاهان  کنی  ریشه  از  جلوگیری  منظور  به  بازرسی 
محصوالت  قاچاق  از  جلوگیری  و  دارویی  و  مرتعی 

جنگلی ازسوی دادسرای این شهرستان صادر شد.
وی ادامه داد: در این ایست بازرسی ها بیش از ۱۰ 
و  رملیک  درختچه   ۱۰  ، وزغال  هیزم  هزارکیلوگرم 
4۰هزار بوته گیاه خوراکی بن سرخ ازمتخلفین کشف 

وضبط شد.
دستگاه  مستقیم  ورود  با  همچنین  افزود:  عبدی 
تولید  کوره    ۵۳ انتظامی  نیرو  همکاری  با  و  قضایی 

زغال در مناطق مختلف این شهرستان امحا شد.
و  قانونی  غیر  برداشت  دلیل  به  اینکه  بیان  با  وی 

باب کارخانه سنگ شکن در  اراضی ملی ۲  تخریب 
باشت پلمب شد.

عبدی از تالش و همکاری دادستان،نیروهای انتظامی 
این شهرستان  با متخلفان عرصه ملی  برخورد  برای 

قدردانی کرد.
به نقل از کارشناسان گسترده بودن جنگل ها، کمبود 
نیروهای حفاظتی در کنار وجود بازار سیاه پر رونق 
زغال و ضعف فرهنگی از عوامل مؤثر در قاچاق چوب 

است.

۱4۰ پرونده تخلف عرصه های 
ملی در باشت تشکیل شد
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متولد فروردین :
 شما دوست دارید بفهمید که چرا به خاطر کارهایی که امروز 
انجام داده اید تحسین نمی شوید. ممکن است شما احساس کنید 
انجام  درست  را  کارها  همه  اینکه  برای  گرفته اید،  قرار  اوج  در 
اگر  اما  دارید.  را  چیزها  بهترین  لیاقت  که  می دانید  و  داده اید 
شما قبول داشته باشید که االن رسیدن به اهدافتان زمان زیای 

می خواهد، ممکن است که خیلی ناامید نشوید.
متولد اردیبهشت : 

شما امیدوارید که هر رویدادی که در پیرامونتان اتفاق می افتد به 
نفع شما تمام شود. امکان این وجود دارد که مسائلی که در حد 
یک رویا در ذهن شما وجود دارند، به زودی در روزهای آینده 
کاری  انجام  به  را مجبور  دیگران  ولی  بشوند.  واقعیت  به  تبدیل 
کردن  تثبیت  به  بودن  خونسرد  باشد.  خطرساز  می تواند  کردن 
روزهای  به  را  کارهایتان  می توانید  شما  می کند،  کمک  شرایط 

بعد موکول کنید.
متولد خرداد :

می کنید،  تنظیم  واقعیت  با  دقت  با  را  خود  شما  درحالیکه   
این  به  کاماًل  امروز  اما  باشید،  کردن  قضاوت  مدافع  می توانید 
است  ممکن  این  برای  می کند.  بدتر  را  اوضاع  پرداختن  موضوع 
امروز خیلی افراطی عمل کنید. ستاره بخت شما با پیش رفتن 
به سمت طرز فکر شما در مورد کمال شما ممکن را به اشتباه 

می اندازد.
متولد تیر :

 امروز زندگی شما پیچیده تر شده است و وقتی در یک چنین 
توانید  نمی  شما  کنند  می  درخواست  شما  از  دیگران  شرایطی 
ناامید  آنها  نمی خواهید  بدهید. شاید شما  منفی  بهشان جواب 
شوند. شاید شما فکر می کنید که اگر االن به آنها کمک کنید 

بعداً خواهید توانست به آنها تکیه کنید.
متولد مرداد :  امروز روزی نیست که کاماًل بدون مشکل باشد، 
اما باز هم روزی مالیم و آرام است. وقتی شما با مشکلی مواجه 
می شوید نگرش “من نمی توانم از پس این مشکل بربیایم” بهترین 
اسلحه تان است. عجیب اینکه بزرگترین توانایی های شما می تواند 
برایتان خطرساز باشد. اگر شما در قبول کردن محدودیتهایتان 
می تواند  خودتان  به  شما  حد  از  بیش  اطمینان  هستید،  ناتوان 

مشکلی بزرگ برایتان به وجود آورد.
متولد شهریور :  فقط برای مدتی کوتاه برنامه های بلند مدتتان 
را فراموش کرده و خودتان را با اتفاقاتی که در محیط کنونی تان 
می افتد سرگرم کنید. تا جایی که می توانید از روشی که در پیش 
اینکه شما کارهای زیادی در طول  برای  گرفته اید خارج شوید، 
روز برای انجام دادن دارید و نمی توانید به تفریح کردن بپردازید. 
اما اگر شما با لبخندی بر روی صورت به انجام دادن وظایفتان 

بپردازید سازنده تر خواهید بود.
متولد مهر :  اگر امروز بخواهید ایده هایتان را برای فرد دیگری 
توجیه کنید، این کار بیشتر از آن چیزی که ارزش دارد از شما 
انرژی می گیرد. اتفاقاتی که برای شما می افتد به خودتان مربوط 
می شود نه به دیگران. حتی اگر دوست داشته باشید که دیگران 
را در آرزوهایتان سهیم کنید، احتماالً آنها ارزش رویاهای شما را 
درک نخواهند کرد، زیرا کلمات قادر نیستند تا نیرویی را که برای 

رسیدن به آنها در شما وجود دارد را شرح دهند.
خودتان  ذهن  از  را  پیچیده ای  متن های  شما    : آبان  متولد 
پیدا  حقیقت  رمانتیک  حوادث  این  که  وفتی  اما  می نویسید، 
می کنند، نگران خواهید شد. زمانی این اتفاق می افتد که عالیق 
شما احساسات شخص دیگری را تغذیه می کنند و نشان دهنده 

ترسهای شما هستند. 
وارد  شما  ذهن  به  تازه ای  فعالیت های  و  راه حل    : آذر  متولد 
شده اند، بهتر است برای انجام تمام آنها یک برنامه زمان بندی 
برنامه هایی را  باشید زیرا تک تک  شده طوالنی مدتی را داشته 
شما  به  را  قطعی  جواب های  آینده  در  می پرورانید  ذهن  در  که 

خواهند داد.
قرار  پنجمین خانه شما  برج عقرب در  ماه کامل    : متولد دی 
دارد و شما را تشویق می کند که احساسهایتان را ابزار کنید. به 
دلیل اینکه احساسات شما راحت و واضح نیستند شاید احساس 
ظاهر  ناگهان  که  امیدواری  اما  باشید.  داشته  خوردگی  شکست 
می شود شما را قادر می سازد که تا حد الزم خوش بین باشید و 

بتوانید تشخیص بدهید که چه چیزی الزم است. 
سر  در  را  بزرگی  حد  از  بیش  نقشه های  شما    : بهمن  متولد 
می پروردانید البته داشتن رویاهای بزرگ خوب است اما تا حدی 
که باعث پیشرفت شما شود نه این که تنها انها را در سر داشته 
باشید.برای رسیدن به رویاهای بزرگ ابتدا باید زندگی تان را پله 
به پله ارتقا ببخشید نه این که به یک باره از یک پله بخواهید به 

پله های اخری صعود کنید.
انجام  تا چند روز گذشته  را که  فعالیت هایی    : متولد اسفند 
زیرا  نتیجه صحیحی ترک کنید  آوردن  به دست  با  را  می دادید 
شما در حال حاضر به نقطه ای رسیده اید که باید آماده تغییری 
اساسی در زندگی باشید نه اینکه مدام به یک زندگی معمولی و 
عادی که دارید متکی باشید. زندگی باعث شده است که شما از 
تمام هیجانات روحی و جسمی که می توانید تجربه کنید به دور 

باشید.

3
فال روز 

دریافت  گفت:  کشور،  احوال  ثبت  سازمان  رئیس 
های  دستگاه  توسط  هویتی  مدارک  کپی  هرگونه 

اجرایی و بانک ها تخلف و غیرقانونی است.

هاشم کارگر اظهارکرد: طبق قانون هیچ دستگاهی 
حق ندارد که تصویر مدارک افراد را دریافت نماید 
این است که دستگاه ها  از مشکالت موجود  و یکی 

قانون حذف کپی مدارک را رعایت نمی کنند.
استخدامی  اداری  از سوی سازمان  عنوان کرد:  وی 
و  اجرایی  دستگاه های  که  است  شده  تأکید  بسیار 
بانک ها به هیچ وجه نباید تصاویر مدارک، خصوصاً 
مدارک هویتی از افراد دریافت نمایند، زیرا سازمان 
دستگاه های  نیازمندی های  تمام  احوال  ثبت 
گوناگون، برای استعالم اطالعات هویتی افراد را ارائه 
دستگاهی  هیچ  ندارد  ضرورتی  که  نحوی  به  داده 

کپی مدارک هویتی اخذ نماید.
از افراد  کارگر با بیان اینکه اخذ کپی مدارک قطعاً 
توسط  که  مدارکی  تمامی  گفت:  است،  قانونی  غیر 
دستگاه های دولتی صادر می شود دارای اعتبار است 

و به هیچ وجه نباید کپی آنها اخذ شود.
معاون وزیر کشور با اشاره به قانون منع دریافت کپی، 

استخدامی  و  اداری  سازمان  بخشنامه  طی  گفت: 
کشور به دستگاه های اجرایی، این دستگاه ها موظف 
به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال مبتنی بر 
و  اند  شده  برخط  هویت  استعالم  خدمات  دریافت 
نسبت  است  موظف  نیز  کشور  احوال  ثبت  سازمان 
الکترونیکی  سرویس های  دادن  قرار  اختیار  در  به 
از هر  ارائه کد رهگیری پس  کد ملی، شناسنامه و 

استعالم اقدام کند.
دریافت کپی مدارک  است، ممنوعیت  به ذکر  الزم 
دستگاه های  توسط  گیرندگان  خدمت  از  هویتی 
مورخ   ۳۰۹۶۲8 شماره  )بخشنامه  اجرایی 
کشور(  استخدامی  و  اداری  سازمان    ۱۳۹۹ /۰۶ /۱۷
اجرایی  دستگاه های  به  ارسالی  بخشنامه  طبق 
موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ گیرو 
  ۱۳۹۶ /۱۰ /۰۵ مورخ   ۱۵۹۵۳44 شماره  بخشنامه 
پایلوت”  آزمایشی”  اجرای  )موضوع  سازمان  این 
استان های  در  هویتی  مدارک  دریافت  ممنوعیت 

خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه های اجرایی( 
در  اجرایی  دستگاه های  در  شده  ایجاد  آمادگی  و 
توسعه  نامه  آئین  اجرای  در  و همچنین  زمینه  این 
شماره  به  اجرایی  دستگاه های  الکترونیکی  خدمات 
مصوب    ۱۳۹۹ /۰۶ /۱۰ مورخ   ۷۷4۰/۹۳/۲۰۶
شورای عالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی توسعه 
مورخ   ۱4۵/۲۰۰ شماره  به  الکتروینکی  دولت 
فناوری  اجرایی  شورای  مصوب    ۱۳۹۳ /۰۶ /۱۱
تحقق  اداری،  نظام  اصالح  رویکرد  با  و  اطالعات 
پذیری  استناد  الکترونیکی،  دولت  توسعه  اهداف 
الکترونیکی، کمک به مقابله با سو استفاده و جعل 
اسناد هویتی، افزایش سالمت اداری و تسهیل ارائه 
خدمات به مردم، متقضی است تمامی دستگاه های 
حذف  و  خط  بر  هویت  اصالت  احراز  برای  اجرایی 
و  ملی  هوشمند  )کارت  هویتی  مدارک  کپی  اخذ 

شناسنامه( اقدام کنند.
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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 دبير نوزدهمين يادواره سرداران 
و 146شهيدبخش کليجانرستاق 

يادواره شهدا نفي شرق و غرب 
و لبيك به امر واليت است 

برگ�زاري ي�ادواره  ش�هدا را تا چه 
ميزان در رشد فرهنگي جامعه مؤثر 

مي دانيد؟
برگزاري اين يادواره ها به منزله بيدار باشي 
در جامعه است كه روح الهي را در ميان مردم 
زنده مي كند و همچون تلنگري است براي 
آنها كه درگي��ر امواج تهديده��ا، اهانت ها، 
نيرنگ ه��ا و ه��واي نفس هس��تند. يادواره 
شهدا يادآور حماس��ه، ايثار شهدا و شهادت 
است تا بدانيم امنيت امروز جامعه را مديون 
و مرهون چه كساني هستيم. اين يادواره ها 
كه با بصيرت افزاي��ي در بين جوانان برگزار 
مي ش��ود به عنوان حربه اي اس��ت در برابر 
تهاجم فرهنگي دشمنان. به نظر من يادواره 
ش��هدا به نوعي نفي ش��رق و غرب و لبيك 
گفتن به امر واليت اس��ت كه باعث اش��اعه 
فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه خواهد شد. 
هر چقدر جامعه ما از اين فرهنگ دور شود به 

نوبه خود متضرر خواهد شد. 
به عنوان دبير يادواره س�رداران و 
146ش�هيد بخش کليجانرستاق از 

چند و چون اين يادواره بگوييد. 
اين يادواره چند س��الي اس��ت ك��ه برگزار 
مي شود و امسال روس��تاي آبكسر ميزبان 
نوزدهمين يادواره س��رداران و 146 شهيد 
بخش كليجانرس��تاق شهرس��تان س��اري 
اس��ت. يادواره هاي پيش��ين در بخش ها و 
روستاهاي ديگر شهرس��تان زير نظر ستاد 
يادواره شهداي بخش كليجانرستاق برگزار 
مي شد. روستاي آبكسر يكي از شاخص ترين 
روستا هاي اين بخش اس��ت. اين روستا در 
50 كيلومتري شهرستان ساري قرار دارد. 
در زمان جنگ، آبكسر جوانان غيور خود را 
براي دفاع از اس��الم راهي ميدان نبرد كرد. 
جانبازان، ايثارگران و ش��هداي اين روستا 
گواه اين ادعا هستند. روستاي آبكسر افتخار 
دارد تا مدفن شهدايي چون طلبه شهيد علي 
شاكري، طلبه شهيد سيدحاتم احمدنژاد، 

شهيد فتاح داداش��ي، شهيد علي يوسفي و 
شهيد پرويز مظلومي است. اين روستا دين 
خود را به نظام، انقالب و جن��گ ادا نمود و 
به درخواس��ت و اس��تقبال مردم قهرمان و 
شهيدپرور اين روس��تا، نوزدهمين يادواره 
سرداران و 146شهيد بخش كليجانرستاق 
در آبكس��ر برگ��زار مي ش��ود. اس��تقبال 
روستاييان طوري است كه مكان برگزاري 
يادواره هاي سال هاي آينده ما مشخص شده 
است. از همين رسانه از همه عالقه مندان به 
يادواره شهدا دعوت به عمل مي آوريم تا در 
نوزدهمين يادواره س��رداران و 146شهيد 
استان مازندران شهرس��تان ساري بخش 
كليجانراستاق روستاي آبكسر كه در روز 30 
ارديبهشت ماه سال 1395 برگزار مي شود، 

حضور به هم رسانند. 
به نظ�ر ش�ما جوانان ام�روز بخش 
کليجانراستاق شهرس�تان ساري 
ب�از ه�م مي توانن�د مث�ل دوران 
دفاع مق�دس در موقع ض�رورت از 

خود توانايي و شهامت بروز دهند؟
همانطور كه مي دانيد چن��دي پيش چند 
تن از رزمن��دگان مدافع حرم شهرس��تان 
ساري در خان طومان به شهادت رسيدند. 
شهيد س��يدجواد اسدي و ش��هيد محمود 
رادفر از شهداي مدافع حرم هستند كه در 
خان طومان آسماني شدند. اين شهدا پيرو 
س��رداران شهيد دفاع مقدس��ي چون سيد 
منصور نبوي و قربانعل��ي رنجبر بودند و جا 
پاي آنها گذاش��تند و ثابت كردند ظلمي را 
به مسلمان و حتي غيرمسلمان برنمي تابند 
و اين عقيده مرزي ندارد. شهيد جواد اسدي 
مدافع حرم امروز برادر ش��هيد مدافع حرم 
ديروز و شهيد زمان دفاع مقدس سيد خير اهلل 
اسدي اس��ت. اين بدان معناس��ت كه اين 
شهدا در دامان مادراني پرورش يافته اند كه 
شهادت برايشان عاقبتي است كه آن را در 

مكتب امام حسين)ع( آموخته اند. 

  صغري خيل فرهنگ
در س�ي امين روز از ارديبهش�ت م�اه س�ال 1395 روس�تاي آبكس�ر از توابع بخش 
کليجانرستاق شهرستان ساري ميزبان برگزاري يادواره سرداران و 146 شهيد بخش 
کليجانرستاق اس�ت. اين روس�تاي زيبا با 900 س�ال قدمت تاريخي اين روزها حال و 
هوا و عطر ش�هدا را به خود گرفته اس�ت و چنين حال و هوايي ما را برآن داش�ت تا در 
گفت وگو با سرهنگ پرويز ش�عباني دبير اين يادواره از چند و چون آن بيشتر بدانيم. 

در گفت وگويي که پيشتر با بچه محل ها 
و دوس�تان برادرتان داش�تيم همه از 
او ب�ه نيك�ي و خوبي ي�اد مي کردند و 
مي گفتند تعجب کرديم حسين چطور 
روي زمين است. شهيد از همان کودکي 

اين خصوصيات را داشت؟
بله، از همان طفوليت اين خصوصيات را داشت و 
همين باعث شد هيچ گاه به راه خالف و انحراف 
كشيده نشود. حسين از همان كودكي به حالل، 
حرام و حق الناس خيلي اهميت مي داد. طوري 
نبود بخواه��د بچه اي را بزند يا كس��ي را اذيت 
كند. بارها در خيابان او را مي ديدم كه س��رش 
پايين اس��ت و كار خ��ودش را مي كند. يكي از 
همس��ايگانمان مي گفت ما هر وقت حس��ين 
را ديديم ش��انه اش خاك��ي بود. يعن��ي آنقدر 
س��ربه زير از كنار ديوار مي آمده كه ش��انه اش 
به ديوار  كشيده و خاكي مي  شده. دور و اطراف 
ما مدرس��ه دخترانه اس��ت و وقتي مدرسه ها 
تعطيل مي ش��دند خيابان ش��لوغ مي شد كه 
بيش��تر جمعيت را هم همين خانم ها تشكيل 
مي دادند. روي همين حساب دائم سرش پايين 

بود و اصاًل دور و اطراف را نگاه نمي كرد. 
به نظر شما اين صفات حسنه از کجا در 

شهيد جمع شده بود؟ 
همه  آن از لقمه حالل است. هر انحرافي كه سد 
راه انسان مي شود از لقمه اي است كه خورده. 
برادرم از همان طفوليت در مسجد بزرگ شد 
و جو فرهنگي مس��جد بر او غالب بود. اصاًل در 
كوچه و خيابان نبود و در مسجد و هيئت تحت 

تأثير آموزه هاي ديني قرار داشت. 
چه شغلي داشت؟

دبيرستان را كه تمام كرد خواست وارد دانشگاه 
شود ولي به دليل يكسري مشكالت نتوانست. 
بعد از آن وارد كار آزاد ش��د. بعد از مدتي وانت 
گرفت و در كار مبل و صندل��ي بود. در همين 
كارش هم دنبال هر لقمه اي نبود و اگر احساس 
مي كرد طرف مقابلش پايش مي لرزد كارش را 
قبول نمي كرد. اگر هم از كسي طلب داشت و 
احساس مي كرد آن شخص مشكل دارد طلبش 
را نمي گرف��ت و مي گفت ممكن اس��ت پولش 

مشكل داشته باشد. 
کار ک�ردن در ب�ازار با اي�ن روحيه که 

خيلي برايش سخت مي شد؟
واقعاً هم برايش سخت بود اما تمام كارهايش 
براي رضاي خدا بود و اصاًل درگير بده و بستان و 

درگيري هاي بازار نبود. 
از چه زماني تصميم گرفت به س�وريه 

برود؟
حس��ين كاري را قم گرفته بود كه ب��ا يكي از 
بچه هاي آنجا آش��نا مي ش��ود. با هم صحبت 
مي كنند كه در آخر حرفشان به رفتن به سوريه 
ختم مي شود. بعد از اين بحث، برادرم از قم به 
تهران مي آيد تا كارهاي��ش را انجام دهد. مثل 
اينكه در قم ه��م كالس هاي اخ��الق حاج آقا 
فروغي مي رفت. س��ر بحث س��وريه وانتش را 

فروخت. يكي از دوس��تانش هم همان دوران 
خواب ديد كه حضرت رقيه دس��ت حسين و 
چند نفر ديگر را مي گيرد و از صف جدا مي كند. 
اين خواب عزم حس��ين براي رفت��ن را جزم تر 
 كرد. يك شب براي شام به خانه ما آمد. من چند 
تا كاپشن و دستكش داش��تم كه مي خواستم 
به حس��ين بدهم، ولي هر كاري ك��ردم قبول 
نكرد. خودش وسيله هايش را خريده بود. گفت 
اگر برگش��تم حتماً آنها را  برمي دارم. من االن 
هروقت كاپشن را مي بينم ياد حسين مي افتم. 
حسين در فكر رفتن به سوريه نبود. يك دفعه اي 

پيش آمد، آموزش ديد و اعزام شد. 
چرا در ارگاني مثل سپاه که با روحياتش 

جور در مي آمد کار نمي کرد؟ 
يك بار براي عضويت سپاه اقدام كرد ولي چون 
قدش زير 170 ب��ود به او گفتند ق��دت كوتاه 
است و نمي شود عضو شوي. سر همين موضوع 
ديگر اقدام نكرد و گفت حتم��اً مصلحت خدا 

اينطور است. 
وقتي بحث اعزامش قطعي  شد نظر شما 

و خانواده  در اين باره چه بود؟
از طرف خانواده هيچ مشكلي نبود. وقتي براي 
خداحافظي آم��د و ما او را ديديم كس��ي مانع 
رفتنش نشد. حتي وقتي جريان خوابش را هم 
تعريف كرد منصرفش نكرديم با اينكه احتمال 

مي داديم شايد حسين ديگر برنگردد. 
چه حس�ي باعث ش�ده ب�ود احتمال 

شهادت حسين را بدهيد؟
وقتي خصوصي��ات اخالق��ي ب��رادرم را نگاه 
مي كردم زمين��ي نبود. ب��ه راحت��ي از طلب 
مالي اش مي گذشت. از خودم چيزي مي گرفت 
سريع تس��ويه مي كرد. با اينكه برادرش بودم. 
سختي هايي به خودش مي داد و پا روي نفسش 
مي گذاش��ت. يك دستنوش��ته دارد كه چند 
صفحه اي درباره شهادت نوش��ته و چند وقت 
يك بار آن را مي خوانم. اين چند صفحه نشان 
مي دهد خودش را كاماًل آماده ش��هادت كرده 
بود. در وصيتنامه اش هم نوشته بود جاهلي كه 
او را به شهادت مي رساند مي بخشد ولي دو گروه 
پوچ گرا و رياكار را هيچ گاه نمي بخشد. حسين 
مسائل شخصي  را مي بخش��يد و فكر مي كنم 
چون اين دو گروه مسئله شخصي اش نبوده را 

نبخشيده است. 
اف�رادي مث�ل حس�ين در چني�ن 
بزنگاه هايي خودشان را نشان مي دهند 
و اگر چنين اتفاقاتي پيش نيايد شايد ما 

هيچ وقت حسين ها را کشف نكنيم. 
تمامي ش��هدا را ك��ه نگاه مي كني��د در خوب 
بودن و كشتن نفس شان مثل هم هستند. آقا 
مي فرمايند ش��هداي س��وريه غريب و مظلوم 
هس��تند. من تازگي ش��نيده ام اوض��اع براي 
مدافعان حرم افغانس��تاني  و پاكستاني خيلي 
س��خت تر اس��ت و وقتي به كش��ور خودشان 
برمي گردند خيلي اذيت شان مي كنند. آنها كه 
ديگر از بچه هاي ايران مظلوم تر هستند. يكي 

از همين ش��هداي مدافع حرم افغاني مادرش 
در افغانس��تان فوت كرده بود و نمي توانس��ت 

به آنجا برود. 
حسين آقا در اعزام اول شهيد شد؟

برادرم 12 دي ماه 94 از تهران اعزام ش��د. 21 
دي ماه شهيد شد و 22 دي خبر شهادتش را به 

ما دادند. كاًل 10 روز آنجا بود. 
گويا آنجا با بچه محل هايشان بودند؟

بله،  اين بچه ها آنجا به هم رسيده بودند. شهيد 
مرادي با برادرم آنجا با هم آشنا شدند. اينجا با 
هم ارتباط  نداشتند و شايد هم را نمي شناختند. 
با مرتضي كريمي در بحث آموزش آش��نا شده 
بود. آنجا پلي براي آشنايي اين افراد شده بود. 

در مدتي که سوريه بود با خانواده تماس 
داشت؟

من چون سركار هستم و دير مي آيم فقط يك 
بار روز پنج ش��نبه توانس��تم با او صحبت كنم. 
فكر نمي كردم به من زنگ بزند. ديدم ش��ماره 
ناش��ناس افتاده وقتي برداشتم صداي حسين 
را ش��نيدم. احوالپرس��ي كرديم و گفت اينجا 
هوا باراني اس��ت و همه جا ِگل ش��ده. هر چه 

مي پرسيدم از جواب دادن طفره مي رفت. 
خبر داريد ش�هادتش چگون�ه اتفاق 

افتاد؟
تك تيراندازها تيري به قلبش مي زنند. به حالت 
س��جده  روي زمين مي افتد و وقت��ي بلندش 
مي كنند، مي بينند خون زيادي از بدنش رفته 

است به او مي گويند حسين چيزي نشده ما تو 
را به عقب برمي گردانيم ك��ه نگاهي مي كند، 
لبخندي مي زند و تمام مي كند. چند دقيقه بعد 
از شهادت او، عليرضا مرادي هم شهيد مي شود. 
شهيد مرادي حسين را عقب تويوتا مي گذارد و 
مي خواسته به عقب بياورد كه دوباره موقعيت 
طوري مي ش��ود كه به جلو م��ي رود. جلو كه 
مي رود يك تير به كتف و چن��د تا به پهلويش 
مي خ��ورد. مرتضي كريمي ه��م در همان روز 
شهيد مي ش��ود. وقتي برادرم ش��هيد شد تازه 
فهميدم كه او را نمي شناختم. ما فقط ادعايمان 

مي شود و كاري نمي كنيم. 
خبر شهادت را که شنيديد چه واکنشي 

نشان داديد؟
وقتي بچه محل ها از ش��هادت حس��ين باخبر 
شدند من سركار بودم. خانمم با گوشي ام تماس 
گرفت و گفت حالم خوب نيست زودتر به خانه 
بيا. به منزل رفتم و گفتم مشكل چيست. ديدم 
جو خانه م��ان طور ديگري اس��ت. پدر خانمم 
گفت بنشين با تو كار دارم. پدر خانمم فرمانده 
پايگاه بسيج مان بود. رو به من كرد و گفت بايد... 
}گريه مي كند{ يك چيزهايي را قبول داشته 
باشيم. تا اين را گفت، من گفتم حسين! گفت 
آره. ديگر من همانجا فقط س��جده شكر به جا 
آوردم }گريه مي كند{ من به برادرم حسودي ام 
مي شود. خوش به حالش. خوب جايگاهي پيدا 
كرد. مادرمان هم وقتي فهميد خدا را شكر كرد 

و گفت روسفيدم كردي. 
در پاي�ان اگ�ر خاط�ره اي از برادرتان 

داريد برايمان بگوييد.
چند سال پيش ايام محرم بود و به دليل مشغله 
كاري خيلي حواسم به حسين نبود كه به مسجد 
و هيئت مي آيد يا نه. يك شب يكي از دوستان 
گفت چرا خبري از حس��ين نيست؟ من وقتي 
حس��ين  را ديدم و گفتم چرا هيئت نمي آيي، 
گفت واقعيتش اين اس��ت كه لباس مش��كي 
ندارم. سر اينكه در ايام عزاداري لباس مشكي 
نداشته رويش نمي ش��ده به مسجد بيايد. من 
االن ناراحتي اي از بابت شهادتش ندارم و از ته 
دلم خيلي خوشحالم. هر چند دوري و نديدنش 

خيلي برايم سخت و ناراحت كننده است. 

وصيتنام�ه  ش�هيد 
حسين اميدواري

پ��روردگارا،  اي تنه��ا كس 
بي كسان. ش��ما خود بيشتر 
از هر كس ديگر آگاه و ناظر 
بر اعمال اين بنده حقير بوده و هستي. از آن رو 
مي داني كه اين بنده حقير تماما در كوشش و 
تالش مداوم بودم تا بلكه مشكالت دنيوي خود 
و اطرافيانم را مرتفع سازم. بلكه به اذن اهلل بتوانم 
اين جمع مذكور را طبق فرمايش شما تبديل به 
بهشت كنم. در آن مسير انجام وظيفه مي كردم 
كه ما را مأمور به نگهباني از حرم خانم حضرت 
رقيه)س( كردند و ايشان مهر تأييد برات ما را 
زدند و فرصت خدمت به اين خانم عزيز، بدين 
وسيله براي ما مهيا شد و ما نيز از خدا خواسته 

لبيك را گفتيم و لباس جهاد را برتن كرديم. 
...  دوست دارم در همين جا رضايت خودم را از 
جاهلي كه بنده را به قتل مي رساند تسليم شما 
كرده و البته شكايت خود را نيز از دو گروه نزد 
ش��ما تا روز قيامت به امانت بگذارم. گروه اول: 
كس��اني كه خود در پوچ گرايي هستند و براي 
آنكه آن ننگ را از دوش خود بردارند، درصدد 
برمي آيند تا ما را در راهي كه هستيم، بي هدف 
نش��ان دهند و گروه دوم: كساني هستند كه با 
مكر و ريا س��عي مي كنند به تفريح يا براي به 
دس��ت آوردن منافع دنيوي، روي خون شهدا 

موج سواري كنند. 

ابوالفضل اميدواري در گفت وگو با »جوان« از برادر شهيدش حسين اميدواري مي گويد

مادرمان به محض شنيدن خبر شهادت حسين گفت: روسفيدم کردي پسرم 

بعد از شهادتش فهميدم او را نمي شناختم

   احمد محمدتبريزي
چند بچه محل در منطقه 18 تهران در س�وريه همديگر را پيدا مي کنند. ش�هيدان حس�ين 
اميدواري، عليرضا م�رادي و مرتضي کريم�ي که از يک محل�ه براي دفاع از ح�رم اهل بيت 
اعزام شده بودند، در يک روز به ش�هادت مي رسند. ش�هيد اميدواري يكي از اين شهدا بود 
که به گواه بچ�ه محل هايش به لح�اظ ويژگي هاي اخالق�ي از هر لحاظ نمونه ب�ود. اميدواري 
هنگام ش�هادت 29 س�ال بيش�تر نداش�ت و کل مدت اقامتش در س�وريه 10 روز بيشتر به 
طول نينجاميد. ابوالفض�ل امي�دواري در گفت وگو با »ج�وان« از برادر ش�هيدش مي گويد. 

عكس يادگاري شهداي مازندراني »خان طومان«
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حل جدول 3242

جدول 3243

موقعیت ها،  با  مواجهه  در  کنترل  توانایی  استرس  کنترل 
می   چگونه  است.  مفرط  تقاضاهای  یا  رویدادها  یا  افراد 
توانید اضطراب خود را کنترل کنید؟ چه استراتژی هایی را 
می  توان به کار گرفت؟ در این مطلب به شما راهکارهای 
می  ارائه  کنکور  استرس  کنترل  برای  مفید  و  کاربردی 

شود.
 اضطراب در حد متعادل برای انجام امور روزمره و جلو 
بردن برنامه نیاز است؛ اما اگر از اندازه ی طبیعی فراتر 
رود مانعی در انجام کارها و برنامه ریزی ایجاد میکند. در 
این مطلب تیم مشاوره انگیزشی ۳گام به ارائه راه های 
مقابله با استرس و ترس از شکست در کنکور می پردازد.

 
عالیم بدنی اضطراب

 اضطراب نوعی ناراحتی و بیمناکی است که گاهی اوقات 
نشانه های آزاردهنده و ناخوشایند بدنی دارد.

 این نشانه ها عبارتند از:
 سفت شدن عضالت

 افزایش ضربان قلب و تند شدن تنفس
 خشک شدن دهان

 معده درد
 عرق و لرزش

کنکور  استرس  با  مقابله  های  راه  از  برخی  با  ادامه  در 
به  یا  بتوانید استرس خود را کاهش داده  آشنا شوید و 

کلی رفع نمایید. 
درد  ضعف،  سرگیجه،  شدید  اضطراب  و  استرس  عالئم 
ناحیه سینه، تار شدن دید، احساس خفگی، داغ یا سرد 
شدن پوست، حالت تهوع، تکرر ادرار و اسهال از عالئم 

آن می باشد.
و  ادراک  تفکر،  بر  جسمانی،  اثرات  از  گذشته  اضطراب 
یادگیری فرد هم اثر می گذارد. اضطراب اغلب اغتشاش 
نه  اشکاالتی  کند.  ایجاد می  ادراک  در  اختالل  و  شعور 
و  افراد  در درک  مکان که حتی  و  زمان  در درک  فقط 
کم  تمرکز،  از  کاستن  با  که  کرده  ایجاد  وقایع  اهمیت 
یادآوری و مختل کردن قدرت ربط دادن  کردن قدرت 
امور به هم یعنی تداعی کردن، می توانند در یادگیری 

اختالل ایجاد کنند.
از  گوناگونی  انواع  از  توان  می  تحصیل  بحث   پیرامون 
و  تحصیلی  اضطراب  مدرسه،  اضطراب  نظیر  اضطراب 

کالسی و اضطراب انجام تکالیف و ... نام برد.
دهیم  تشخیص  را  کند خطر  می  ما کمک  به  اضطراب 
و  هوشیاری  افزودن  با  اضطراب  کنیم.  اجتناب  آن  از  و 
انرژی، کیفیت عملکرد ما را باال می برد؛ اما وقتی شدت 

اضطراب با واقعه ی روی داده، تناسب نداشت یا خیلی 
زیاد و ماندگار باشد، کیفیت عملکرد را کم کرده و ما را 
عاجز می کند. به همین دلیل اطالع از راه های مقابله 
کنترل  با  تا  کند  می  کمک  شما  به  کنکور  استرس  با 
عملکرد خود  کیفیت  بتوانید  کنکور  استرس سر جلسه 

را افزایش دهید.

کاهش اضطراب و استرس  کنکور
کاهش اضطراب کنکور به میزان زیادی عملکرد داوطلبان 
استرس شب کنکور و سر  قرار می دهد.  تاثیر  را تحت 
جلسه کنکور باعث می شود که این داوطلبان نتوانند از 
زحمات خود نتیجه بگیرند و این موضوع باعث افسردگی 

و نا امیدی آن ها می شود.
کارها  از  بعضی  انجام  برای  استرس  از  اینکه سطحی  با 
به  باید  حتما  اما  است،  طبیعی  دادن  امتحان  جمله  از 
این نکته توجه کنید که کنکور هم آزمونی مانند دیگر 
از  ندارد. بسیاری  بقیه  با  تفاوتی  هیچ  و  آزمون هاست 
داوطلبان سال های گذشته که کنکور را تجربه کرده اند، 
که  آنان  از  برخی  حتی  و  می کنند  تایید  را  مطلب  این 
و  موضوع  این  یادآوری  با  اکنون  بوده اند،  استرس  دچار 

علت استرس خود تعجب می کنند.
دچار  کنکور  آمادگی  برای  که  هستید  داوطلبی  اگر 
است  ممکن  که  کنید  می   احساس  و  هستید  استرس 
استرس سر جلسه کنکور نیز به سراغتان بیاید، باید از 
همین االن راه های مقابله با استرس کنکور را بشناسید 

و برای برطرف کردن این مشکل تالش کنید.
برخی از دانش آموزان در هنگام امتحانات نهایی یا کنکور 
دچار استرس شدید میشوند، ضربان قلبشان تند میزند، 
دست هایشان میلرزد، عرق میکنند و احساس می کنند 
کنکور  جلسه  سر  استرس  است.  شده  خالی  ذهنشان 
میخوانند  را  امتحان  سواالت  وقتی  که  شود  می  باعث 
متوجه  را  سوال  منظور  و  اند  شده  گیج  کنند  احساس 
نمیشوند و فکر میکنند همه آن چیزهایی را که خوانده 
فشار  اینکه  از  بعد  نهایت  در  اند.  کرده  فراموش  بودند 
زیادی را به ذهن خود می آورند یا سوال را بدون پاسخ 
و بی ربطی مینویسند.  نادرست  پاسخ  یا  و  رها میکنند 
در اینجا آنها به اهمیت امتحان و عدم موفقیت خود می 
اندیشند و این اندیشه، اضطراب آنان را بیشتر می کند و 
عملکردشان را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین 
قضاوت دانش آموز بر اساس نمره کسب کرده و مقایسه 
پیامدهای  و  نامطلوب  عملکرد  هایش،  با هم کالسی  او 

منفی برای او، معلم و والدینش به همراه دارد.

 علل اضطراب و استرس کنکور
از  ناشی  اضطراب کنکور  علل  آسیب شناسی،  در حوزه 
عوامل خانوادگی، آموزشگاهی، شخصیتی و تحصیلی می 
همچنین  و  کافی  آمادگی  عدم  آنها  ی  جمله  از  باشد. 
و  ها  آموزشگاه  سیستم  جمله  از  آموزشگاهی  عوامل 
معلمان می باشد که می توانند تاثیر بسزایی در چگونگی 
از  دیگر  یکی  باشند.  داشته  امتحان  در  عملکرد شخص 
باشد.  می  قبلی  منفی  تجربیات  کنکور،  اضطراب  علل 
مشاهده  مضطرب  کنکوری  داوطلبان  با  صحبت  هنگام 
می کنیم که بسیاری از آنها علت اضطراب خود را عدم 
بیان  قبل  سال  کنکور  در  قبول  قابل  ی  نتیجه  کسب 
افزایش یا  می کنند. همچنین ماهیت امتحان ها باعث 
کاهش استرس می شود؛ مثال کنکور یا امتحانات نهایی 
کالسی  امتحانات  به  نسبت  بیشتری  استرس  تواند  می 

ایجاد کنند.
گاهی هم علل خانوادگی همچون انتظارات بیش از حد 
تقویت  ی  ارائه  عدم  و  تهدید  سرزنش،  تنبیه،  والدین، 
مناسب و مقایسه های نابجا از سمت آنان و انتقال این 
پیام که همین امسال فرصت داری!  کلی هزینه کرده ایم 
و .... از علل اضطراب کنکور می باشند. گاهی هم خود 
والدین آنقدر مضطرب می شوند که نقش والدین و دانش 

آموزان تغییر می کند.
داوطلب،  هر  مورد  در  کنکور  اضطراب  علل  با بررسی 
راه  بهتری  دید  با  توانند  می  گام   ۳ انگیزشی  مشاوران 
های مقابله با استرس کنکور را در مورد شخص داوطلب 

ارائه دهند.

راهکارهایی برای کاهش استرس کنکور
استرس  کاهش  برای  راهکارهایی  ی  ارائه  به  ادامه  در 

کنکور پرداخته شده است. 
1 - کاستن عالیم بدنی:

ایجاد  اضطراب  عالیم  از  یکی  فوق  مطالب  به  توجه   با 
نشانه های بدنی است؛ که با راهکارهایی می توان آنها را 

کاهش داد و به آرامش ذهنی هم رسید.
با عمل  تنفس  نوع  این  )دیافراگمی(: در  تنفس شکمی 
دم، شکم منبسط و بعد از چند ثانیه نگهداری نفس، با 
انجام عمل بازدم حجم هوای داخل شکم تخلیه می شود. 

ناچارید  نداریم  کافی  وقت  که  مواقعی  آرامی: در   تن 
از  می توانید  کنید  آرام  را  کوتاهی خود  مدت  که ظرف 
ریلکسیشن سریع استفاده کنید. ماهیچه های انگشت پا 
را منقبض کنید و تا ۱۰ بشمارید. در انگشتان پا احساس 
به  و  کرده  رها  را  ها  آن  سپس  می کنید  فشار  و  درد 
ایجاد می شود  پایتان  انگشتان  احساس آسودگی که در 
توجه کنید. ماهیچه پا را منقبض کنید تا ۱۰ بشمارید 
سپس رها کنید. به این ترتیب ران ها، شکم، کمر، گردن 
و صورت را منقبض کرده و بعد از اینکه تا ۱۰شمردید 
آرام  انجام می دهید  را  کار  این  رها کنید. در مدتی که 
بسیار  آرام  تنفس  با  همواره  تکنیک  بکشید. این  نفس 
موثر است. تنفس شما از بینی به درون کشیده می شود، 
از شکم تا سینه ها احساس می شود و سپس از لب هایتان 

خارج می شود.
ورزش: روحیه را ارتقا می دهد؛ زیرا افزایش جریان خون 
دهد.  افزایش  را  استرس  به  مغز  پاسخگویی  می تواند 
ورزشهای هوازی همچون پریدن، شنا، دوچرخه سواری 

یا پیاده  روی بهترین نوع ورزش است.
آجیل،  موز،  گروه B همچون  های  تغذیه: ویتامین 
و  ماهی  و  قرمز  گوشت  و  لبنی  محصوالت  و  حبوبات 

سبزیجات با برگ سبز می توانند احساس نشاط و انرژی 
را در دوران های پر استرس ایجاد کنند. ویتامین های 
بروکلی کمک  فرنگی،  مرکبات، گوجه  گروه C همچون 
توان  می  را  منیزیم  جذب  میزان  همچنین  اند.  کننده 
از طریق آجیل و مغزها و غالت سبوس دار به ویژه جو 

افزایش داد.
2 - کاستن عالیم فکری و شناختی:

هنگامی که دچار اضطراب می شویم؛ معموال گفتگوی 
درونی ما منفی می شود و ارزیابی ما از شرایط، واقعی 
رتبه ی  از کسب  بعد  آموزان  دانش  گاهی  بود.  نخواهد 
گیری  درصد  حتی  و  آزمایشی  های  آزمون  در  ضعیف 
درس ها در منزل، آنقدر ذهنشان مشغول می شود که 
پاسخ  یا  و  گیرند  می  نادیده  را  قبل  مثبت  های  تجربه 
به  آنجا  از  پندارند.  می  فاجعه  را  سوال  چند  به  اشتباه 
افکار منفی، غرق شدن در احساسات منفی،  تولید  بعد 
ناامیدی و اضطراب شروع می شود. بدون آن که در نظر 
بگیرند شاید سطح آزمون سخت بوده و یا در آن زمان 
به دلیل خستگی از تمرکز کافی برخوردار نبوده اند. اگر 
به علت ضعف در دروس و یا تالش کم، چنین نتایجی 
برای  مطالعه  صحیح  های  شده؛ شاید روش  کسب 
معلم  یا  از مشاور  باشد  دانند. شاید الزم  نمی  کنکور را 
خود بخواهید به ارزیابی وضعیت شما بپردازد تا بفهمد 
سرزنش  و  ناامیدی  بجای  خیر؟  یا  دارد  وجود  مشکلی 
خود و برچسب چسباندن، می توانید به تفکر واقع بینانه 
در مورد علل و سپس به کار گرفتن راه حل هایی جهت 
پیشرفت بپردازید. می توانید برای درس ضعیف به دنبال 
ساعت  اگر  باشید.  آموزشی  کمک  کتاب  یک  یا  کالس 
و  همراه  تلفن  از  استفاده  زمان  میزان  یا  و  شما  خواب 
این دام ها  با شناسایی  ... زیاد است؛ می توانید  فیلم و 
می  اختصاص  ها  آن  به  که  کاهش تدریجی زمانی  و 
دهید، عادات صحیحی را در خود پرورش دهید. گاهی 
شدید  کاهش  یا  و  مطالعه  ساعت  ناگهانی  افزایش  با 
میزان زمان پرداختن به فضای مجازی، چند روزی نتایج 
مطلوب کسب می کنید؛ اما امکان افت دوباره در نتیجه 
ی خستگی و صرف انرژی زیاد در جهت تغییر ناگهانی 
بیند، دانش  می  صالح  مشاور  حتی  گاهی  دارد.  وجود 
آموز یا دانشجو با پنج یا ده دقیقه کاهش ساعت خواب 
را  افزایش ساعت مطالعه یک تغییر مثبت ماندگار  یا  و 

خلق کند.
3 - مدیریت زمان:

گاهی هم علت اضطراب عدم برنامه ریزی صحیح و نقص 
در مدیریت زمان است. با هدف گذاری و اولویت بندی 
این اهداف می توان میزان آشفتگی ذهن را کاهش داد. 
تر  اهداف جزیی  به  را  باید آن ها  از هدف گذاری،  بعد 
به  رسیدن  برای  را  الزم  های  فعالیت  و  نمود  تقسیم 
آن ها در طول روز و هفته و ماه گنجاند. هرشب برای 
روز بعد برنامه ریزی کنید تا بدانید چه فعالیت هایی و 
نکته  این  به  انجام شود.  باید  زمانی  در چه محدوده ی 
آگاهی داشته باشید که با توجه به وقوع یکسری اتفاقات 
غیرمنتظره همچون بیماری و طوالنی شدن مدت زمان 
مطالعه ی یک درس بر خالف انتظارمان،امکان این که 
دارد.  وجود  کنیم  اجرا  را  برنامه  نتوانیم  کامل  طور  به 
از زمان  باشد و قسمتی  انعطاف داشته  باید  برنامه  پس 
ها  ماندگی  عقب  جبران  هفتگی جهت  برنامه ی  در  را 
آینده،  ریزی  برنامه  بر  عالوه  باید  همچنین  دهیم.  قرار 
بخش کوتاهی از روز را  )مثال ۵ الی ۱۰ دقیقه( صرف 
ارزیابی فعالیت های خود کنید تا ببینید آیا تمام قوای 
خود را در جهت اجرای برنامه ی روزانه بکار گرفته اید یا 
خیر؟ عدم توانایی در مدیریت صحیح زمان یکی از عوامل 

ایجاد اضطراب است.

چگونه بر استرس کنکور غلبه کنیم 

دریافت کپی مدارک هویتی
 توسط دستگاه های اجرایی و بانک ها 

تخلف است



63 درصد حساب های غیر مجاز 
متعلق به وزارت بهداشت است 

واگذاری بی ضابطه خودرو 
به دستگاه ها پیگیری می شود

صفحه )4(صفحه )4(

گزارش  کرد:براساس  تاکید  مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  سخنگوی 
متخلف  دستگاه های  فعال  حساب   4۶۰۰ مجموع  از  محاسبات،  دیوان 
به  متعلق  غیرمجاز  حساب   ۲۹۰۰ از  بیش  غیردولتی،  بانک های  در 
دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان بیمه سالمت به عنوان دستگاه های 
تابعه وزارت بهداشت بوده است. لذا بیش از ۶۳ درصد از این حساب های 
به  متعلق  می شد،  مسدود   ۱4۰۱ ماه  فروردین  تا  باید  که  غیرمجاز 

دستگاه های تابعه وزارت بهداشت است....

جلوگیری  ضمن  نهاد  این  که  گفت  رئیس جمهور  ویژه  بازرس   
مدیران  از  خودرو،  ایران  مدیران  به  خودرو  رانتی  واگذاری  از 
دهند.  توضیح  واگذاری ها  درباره  تا  است  خواسته  شرکت   این 
روز  والمسلمین »حسن درویشیان« درباره دستور  حجت االسالم 
گذشته )۲۵ دی( رئیس جمهور برای برخورد با متخلفان واگذاری 

رانتی خودرو به برخی دستگاه ها گفت: بازرسی ویژه به ...

سال شانزدهم * شماره 3243 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 27  دی 1401 * 17  ژوئن 2023 * 24  جمادی الثانی 1444

مصرف گاز در استان
 در وضعیت هشدار

چگونه بر
 استرس کنکور 

غلبه کنیم 

بی رغبتی  خیران مدرسه ساز 
برای ورود 

 به کهگیلویه و بویراحمد
پایین بودن سرانه فضای آموزشی در کهگیلویه 
و بویراحمد به ویژه در مرکز استان دیگر امری 
تحلیل  و  تجزیه  به  نیاز  که  است  بدیهی شده 
آموزی  دانش  تراکم  ندارد.  کارشناسی  کار  و 
در شهر یاسوج و نبود فضای آموزشی مناسب 
بارها  و  بارها  امر  متولیان  تا  است  شده  باعث 
فضای  کمبود  چالش  بر  متفاوت  جلسات  در 
نمایند  تاکید و درخواست  یاسوج  آموزشی در 
که این امر  بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  ارائه 

آمارهای غلط از میزان فضای آموزشی ...

بیان  با  مجلس   فرهنگی  کمیسیون  عضو   
ها  استیضاح  از  زیادی  بخش  منشاء  اینکه 
در مجلس ُحب و بغض شخصی است، گفت: 
هر  اقدامی که باعث ناامیدی در کشور شود 
نمی  و  است  اسالمی  نظام  مصلحت  خالف 

تواند برای حل مشکالت کارساز باشد.
حسین جاللی درباره اینکه برخی نمایندگان 
را  وزرا  استیضاح  کشور  کنونی  شرایط  در 
مطرح می کنند، اظهار داشت: اگرچه نظارت 
و قانونگذاری وظیفه مجلس و حق نمایندگان 
است، اما باید ببینیم منشاء سوال و استیضاح 
وزیر  از  سوال  و  استیضاح  طرح  آیا  چیست؟ 
به بهبود شرایط کمک کرده و گرهی از کار 

مملکت باز می کند؟
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ابزارهای 
آفرینی  امید  سبب  باید  نمایندگان  نظارتی 
در جامعه و رفع موانع تولید شود، افزود: اگر 
منشاء استیضاح این موضوعات باشد، تریبونی 
در  حضور  با  تا  شود  می  ایجاد  وزیر  برای 
مجلس و با ارائه گزارش کار از عملکرد خود 
دفاع کند، اما متاسفانه منشاء بخش زیادی از 

استیضاح ها ُحب و بغض شخصی است.
نماینده مردم رفسنجان بیان داشت: برخی از 
نمایندگان با توجه به مشکالت حوزه انتخابیه 
و اینکه قسمتی از معابر کوچه های شهرشان 
آنها  شخصی   خواسته  یا  و  نشده  آسفالت 
وزیر  استیضاح  موضوع  است،  نشده  برآورده 
باید  باشد،  این  اگر  که  کنند  می  مطرح  را 
به  را  قیصریه  دستمالی،  خاطر  به  که  گفت 
آتش می زنند و این به ضرر کشور است. عضو 
در  اینکه  بیان  با  فرهنگی مجلس  کمیسیون 
نیست،  نفع کشور  به  استیضاح  فعلی  شرایط 
گفت: هر اقدامی که باعث نا امیدی در کشور 
اسالمی  نظام  و  کشور  مصلحت  شود، خالف 
کشور  مشکالت  حل  برای  نمی تواند  و  است 
را  وزرا  استیضاح  طرح  جاللی  باشد.  کارساز 
و  ناشیانه  حرکت  نوع  یک  شرایط  این  در 
خالف مصالح مملکت ارزیابی کرد و افزود: در 

شرایطی که دشمن برای ما خط ...

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان همچنان در وضعیت هشدار  این  گاز در  مصرف 
در  گاز  مصرف  میزان  افزود:  بهادر”  “ریحان  دارد.  قرار 
این استان طی شبانه روز گذشته حدود ۳۰۰ هزار متر 
مکعب افزایش داشته است. وی اظهارکرد: در شبانه روز 
 ۷۰۰ و  میلیون  چهار  از  را  گاز  مصرف  میزان  گذشته 
میزان در شبانه  این  بوده در حالی که  هزار مترمکعب 
روز قبل چهار میلیون و 44۰هزار مترمعکب بوده است. 
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
با توجه به قطعی گاز در برخی استان های کشور  کرد: 

ضرورت دارد مردم این استان مصرف خود را ...

مدیر عامل گاز کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

2

2
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مدیریت ستاد بحران استان اعالم کرد؛

فعالیت مدارس برخی
 شهرستان های کهگیلویه و 
بویراحمد غیرحضوری شد

مدیرکل تعاون روستایی استان
 عنوان کرد:

تأمین سوخت مناطق صعب العبور 
استان پیش از شروع بارش ها

هر اقدامی که باعث ناامیدی 
شود خالف مصلحت است

2

2

درطرح نهضت ملی مسکن ؛

تامین زمین ، 
معضل مسکن یاسوج

3

اروپا زمستان سرد و سخت خود را با ذخیره سازی گاز مدیریت 
کرد/میزان ذخیره سازی در ایران فقط یک و نیم درصد!

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اروپا تا ۲۰ درصد 
دلیل  همین  به  می کنند،  ذخیره سازی  را  خود  گاز  مصرف 
این طریق مدیریت  از  را  توانسته زمستان سرد و سخت خود 
کند، گفت: متاسفانه میزان ذخیره سازی در ایران صرفا حدود 

یک و نیم درصد است.
مصطفی نخعی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با 
اشاره به ناترازی گاز در کشور و کمبود گاز در حوزه انتخابیه 
خود، گفت: اکنون یکی از کانون های اصلی بحران کمبود گاز 
در مناطق شمالی و شمال شرق کشور است چراکه زیرساخت 
انتقال انرژی به این مناطق ضعیف هستند در حالی که با توجه 
به مصرف باال در این مناطق باید برای ایجاد زیرساخت ها در 
می شد.  گذاشته  بیشتری  وقت  و  هزینه  مختلف  دولت های 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
ادامه داد: علیرغم تکالیف قانونی گذاشته شده برای دولت ها و 
وجود ماده ۱۲ قانون تولید رقابت پذیر اما آن ها از این ظرفیت 
برای تقویت زیرساخت های انرژی در کشور استفاده نکرده است.
وی افزود: همچنین افت فشار و قطعی گاز در برخی از مناطق 
خط  انتهای  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  جنوبی  خراسان  استان 
انتقال گاز از روز گذشته تاکنون مشاهده شده، البته این مشکل 
در جنوب و شرق خراسان رضوی نیز دیده می شود و متاسفانه 

مردم دچار مشکل جدی شدند.
نخعی با انتقاد از ضعف در اطالع رسانی و عدم اجرای پروتکل های 

کرد:  اظهار  کشور،  بحران  ستاد  و  دولت  ازسوی  شده  تعریف 
همچنین معتقدم در موضوع  ذخیره سازی گاز در میادین ترک 
فعل شده و باید دولت به این مسئله ورود جدی داشته باشد 
چراکه بسیاری از کشورهای مصرف کننده مانند اتحادیه اروپا و 
حتی آن هایی که دارای منابع عظیم گاز هستند مانند روسیه، 
کانادا و قطر همگی سال ها است که به سمت ذخیره سازی گاز 
می کنند  ذخیره سازی  را  خود  مصرف  درصد   ۲۰ تا  و  رفته اند 
طریق  این  از  را  خود  سخت  و  سرد  زمستان  توانسته  اروپا  و 
مدیریت کند، همچنین در حالی متوسط ذخیره سازی گاز در 
دنیا حدود ۱۰ درصد است که این میزان در ایران صرفا حدود 
کشور  دومین  ایران  که  حالی  در  می رسد  درصد  نیم  و  یک 
تولیدکننده گاز و چهارمین کشور مصرف کننده سوخت است 
به  متاسفانه  اما  بوده،  گاز  بر  متکی  عمدتا  ما  انرژی  سبد  لذا 
موضوع مهم ذخیره سازی ورود نکرده و حتی ساختار پیش بینی 

شده برای این مهم نیز در دولت گذشته منحل شد.
به گفته این نماینده مجلس اگر ایران بتواند ذخیره سازی خود 
را صرفا به ۱۰درصد برساند می توان ایام پیک مصرف را بدون 
ایجاد مشکل برای مردم و بخش صنعتی پشت سر بگذاریم.   

کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
کمیسیون انرژی مجلس نیز به طور جدی به مسئله بهینه سازی 
مصرف انرژی ورود پیدا کرده است و درصدد است با استفاده 
از ظرفیت های قانونی دولت را مکلف به بهینه سازی کند چراکه 
در شرایط کنونی چاره ای جز مدیریت مصرف و تقاضا نداریم 

البته این به معنای غافل شدن از تولید نیست.

در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  صنعت  کمیته  رئیس 
شرایطی که میزان عرضه و تقاضای خودرو تعادل ندارد، 
عرضه خودرو در بورس باعث افزایش قیمت خودرو خواهد 

شد و به ضرر خریداران است.
رضا تقی پور درباره عرضه خودرو در بورس، اظهار داشت: 
عرضه کاال در بورس زمانی می تواند به عنوان یک سازوکار 
پایدار و مثبت باشد که میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا 
باشد. اگر این گونه نباشد و میزان تقاضا از عرضه بیشتر 

باشد، باعث می شود قیمت به صورت مرتب افزایش پیدا 
باید در زمینه عرضه خودرو در بورس  این موضوع  کند. 

لحاظ می شد.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: امروز بازار خودرو دچار عدم 
تعادل و عدم توازن در عرضه و تقاضاست. بخشی از تقاضا 
به  تبدیل  خودرو  که  چرا  است،  کاذب  خودرو  بازار  در 
کاالی سرمایه ای شده است و بیشتر افراد، خرید خودرو 

انجام  پول خود  ارزش  و حفظ  نگاه سرمایه گذاری  با  را 
می دهند و تقاضای آنها برای خرید خودرو واقعی نیست.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
البته نیاز واقعی بازار خودرو را هم باید در نظر بگیریم. ما 
برآوردی با همکاری وزارت صمت انجام دادیم و مشخص 

شد ساالنه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو نیاز داریم.
تولید داخلی و  تا زمانی که مجموع  تأکید کرد:  تقی پور 
واردات خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نرسد، 
عدم توازن و تعادل را در بازار خودرو خواهیم داشت. در 
این شرایط که میزان عرضه و تقاضای خودرو تعادل ندارد، 
عرضه خودرو در بورس باعث افزایش قیمت خودرو خواهد 
شد و به ضرر خریداران است. وی بیان کرد: االن صورت 
مسئله ما فقط تأمین خودرو نیست بلکه صورت مسئله ما 
به قیمت منصفانه و عادالنه است. مشکل  تأمین خودرو 
ما در بازار خودرو موضوع تنظیم گری است که دولت از 
این موضوع غافل است و چون تنظیم گری بازار خودرو 
به  کالنی  سود  دفعه  یک  نمی دهیم،  انجام  خوبی  به  را 
جیب تولید کننده می رود و در حق مصرف کنندگان هم 
اجحاف می شود. رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: طرح مالیات 
مجلس  در  بررسی  حال  در  بازی  سفته  و  سوداگری  بر 
شورای اسالمی است که تصویب و اجرای آن تأثیر مثبتی 
بازار خودرو و دیگر کاالهای سرمایه ای دارد و جلوی  بر 

سوداگری را می گیرد.

وزارت دفاع با صدور اطالعیه ای اعالم کرد:
علیرضا اکبری در هیچ دوره

 وزارت دفاع سابقه معاون وزیر را
 نداشته است

صدور  با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
اطالعاتی کشور  از جامعه  اطالعیه ای ضمن قدردانی 
و قوه قضائیه در برخورد قاطع با خائنان به امنیت ملی 
دفاع  وزارت  دوره  هیچ  در  اکبری  نمود:علیرضا  اعالم 

سابقه معاون وزیر را نداشته است.
به گزارش ایسنا  به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع؛ 
و  دفاع  وزارت  آنجا که  از  است  آمده  اطالعیه  این  در 
پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان یکی از ارکان اقتدار 
نظام جمهوری اسالمی ایران همواره آماج کید و حیله 
بوده و هست، مسئولین این وزارتخانه در ادوار مختلف 
انحرافات  با  با هدف مقابله  افراد  بکارگیری  در فرآیند 

و هجمه های ضد امنیتی دشمنان علیه خادمان ملت، 
همه همت خویش را به کار بسته اند.

در ادامه این پیام با اشاره به پایان مسئولیت نامبرده 
سال  در  دفاعی  مطالعات  دفتر  رئیس  سمت  در 
۱۳8۱ و موافقت با در خواست بازنشستگی وی آمده 
از وزارت دفاع در  از جدایی  است؛علیرضا اکبری پس 
روندی مغایر با فعالیت های گذشته با روی گرداندن از 
َِّک َفاْرَغْب “ به  آیه شریف “ َفإَِذا َفَرْغَت َفانَْصْب  َوإِلَی َرب
سابقه خویش پشت پا  زده و با گرفتار شدن در هوای 
شریف  ملت  و  نظام  به  خیانت  پرونده  آغازگر  نفس، 
ایران شد و در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار گرفت.

اعالم  ضمن  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
ایران  ملت شریف  به  نامبرده  خائنانه  اعمال  از  انزجار 
مراقبت  و  با جدیت، هوشیاری  اطمینان می دهد که 
را در  از دستاورهای عرصه ماموریتی  دائمی، حراست 

دستور کار دارد.

برنامه هفتم توسعه
 باید قابل اندازه گیری باشد

هفتم  برنامه  اینکه  بیان  با  مجلس،  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
کرد که  تاکید  باشد  اندازه گیری  قابل  و  پارامتری  باید  توسعه 
و  فعل  دستگاه ها  ترک  برای  مجازات الزم  باید  برنامه  این  در 
نهادها در خصوص اجرای قانون برنامه نیز لحاظ شود. حسین 
توسعه  برنامه هفتم  در  باید  که  مواردی  به  اشاره  با  گودرزی، 
و بودجه ۱4۰۲ مورد توجه قرار گیرد، گفت: رفع آسیب های 
رهبر  اینکه  کما  است  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  اجتماعی 
معظم انقالب نیز بر ضرورت توجه به این مهم تاکید فرمودند 
و کارگروهی هم برای آن تشکیل شد. نماینده مردم دورود و 
وضعیت  به  توجه  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  ازنا 
زنان  عمومی،  معیشت  ارتقا وضعیت  جامعه،  پایین  سه دهک 
سرپرست خانوار، اشتغال جوانان و ...از دیگر موارد مهمی است 
مورد  بودجه ۱4۰۲  و هم  هفتم  برنامه  قانون  در  هم  باید  که 
عموما  که  اقوام  به  توجه  کرد:  تصریح  وی  گیرند.  قرار  توجه 

که  است  مهمی  موضوعات  دیگر  از  هستند  ساکن  مرزها  در 
باید مود توجه قرار گیرد چرا که از گذشته های تاریخی با یک 
به طوری که هر چه  پیرامونی در کشور مواجه هستیم  مرکز 
از پایتخت به سمت حاشیه ها و مرزها فاصله می گیریم فقر و 
محرومیت بیشتری مشاهده می شود که باید برای خروج از این 
حالت تدبیری اندیشیده شود به طوری که اقوام احساس کنند از 
لحاظ بهره مندی از برنامه های محرومیت زدایی، تصمیم گیری ها 
ندارند.این  استان ها  مراکز  با  تفاوتی  اجتماعی  و مشارکت های 
نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: آنچه مسلم است 
و  باشد  اندازه گیری  قابل  و  پارامتری  باید  توسعه  برنامه هفتم 
مجازات الزم برای پیشگیری از ترک فعل دستگاه ها و نهادهایی 
که در اجرای قانون برنامه کوتاهی می کنند در آن لحاظ شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: 
هم اکنون گزارش ها حاکی از آن است که تنها ۳۰ درصد قانون 
برنامه ششم توسعه اجرا شده است و عدم اجرای ۷۰ درصد آن 
نیز ناشی از اشکال در برنامه نویسی، غیر قابل اندازه گیری بودن 

و ترک فعل ها است.

اروپا زمستان سرد و سخت خود را 
با ذخیره سازی گاز مدیریت کرد

رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسالمی عنوان کرد؛

عرضه خودرو در بورس به ضرر خریداران است

امام علی علیه السالم
أعلَُم النّاِس بِاللِهّ أكثَُرُهم لَُه َمسَألًَة .

داناتريِن مردم به خدا ، پُرخواهش تريِن آنان از اوست . 
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یک روانشناس تاکید کرد؛
آسیب های روانی کرونا را 

فراموش نکنیم
یک روانشناس، اهمیت سالمت روان را هم سطح 
سالمت جسمانی دانست و گفت: سالمت جسم 
آسیب  دچار  روان،  سالمت  به  توجه  بدون 

می شود.
نازنین لعلی،  به ابعاد مختلف سالمت روان اشاره 
کرد و افزود: بی توجهی به سالمت روان می تواند 
پیامدهای ناگواری برای فرد و جامعه به دنبال 
موضوع  که  است  الزم  همین؛  از  باشد،  داشته 
سالمت روان، بیش از پیش در برنامه های نظام 

سالمت کشور مورد توجه قرار گیرد.
در  روان  سالمت  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
دارد،  قرار  جسم  سالمت  با  مستقیم  ارتباط 
به  منجر  می تواند  روان،  سالمت  تهدید  گفت: 
بروز بیماری های جسمی شود که بعضاً علل آنها 
ناشناخته می ماند. در حالی که ریشه برخی از 
بیماری های جسمی را می توان در سالمت روان، 

جستجو کرد.
تربیتی،  روانشناسی  ارشد  کارشناس  این 
اضطراب،  استرس،  همچون  مقوله هایی  به 
سالمت  افزود:  و  کرد  اشاره  و…،  افسردگی 
روان،  و  روح  سالمت  به  توجه  بدون  جسمی 
است  بنابراین، الزم  بود.  نخواهد  یافتنی  دست 
هم  کنار  در  جسم،  و  روان  سالمت  مقوله  دو 

مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در ادامه به آسیب های روانی پاندمی کرونا 
با  وقتی  است،  مسلم  آنچه  گفت:  و  کرد  اشاره 
به  می بایست  می شویم،  مواجه  بحران  یک 
پاندمی  قطعاً،  کنیم.  توجه  نیز  آن  روانی  ابعاد 
تلفات  ناشناخته؛  بیماری  یک  عنوان  به  کرونا 
نسبت  نمی توانیم  اما،  گذاشت.  بر جای  زیادی 
تدریج  به  که  پاندمی  این  روانی  آسیب های  به 
و در طول زمان نمایان می شود، بی اعتنا بود. 
بنابراین، الزم برای کاهش آسیب های روانی این 

قبیل بحران ها و پاندمی ها، برنامه ریزی نمود.
لعلی افزود: ترس از ابتالء به کرونا در روزهای 
نخست شیوع بیماری، باعث شد خیلی از افراد 
همین  و  شوند  روحی  آسیب های  دچار  جامعه 
آسیب ها منجر به بروز استرس، افسردگی و…، 

شد و همچنان نیز وجود دارد.
نقش  و گفت:  کرد  اشاره  مشاوره  نقش  به  وی 
مشاوران و روانشناسان را در کاهش آسیب های 
نباید  ها،  پاندمی  و  بحران ها  از  ناشی  روانی 

نادیده گرفت.
لعلی افزود: حضور روانشناس و مشاور در کنار 
اند،  شده  روحی  آسیب های  دچار  که  افرادی 

می تواند به بهبود سالمت آنها کمک کند.
میزان  کرونا،  ویروس  شیوع  از  پس  گفت:  وی 
آسیب های روانی در سطح جامعه سیر افزایشی 
به کنترل و کاهش  داشته و الزم است نسبت 
نظام  در  روانشناسی  خدمات  آسیب ها،  این 

سالمت کشور، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

توصیه محققان؛
چقدر تحرک در بین

 نشستن های مداوم الزم است
پشت  را  زیادی  زمان  بزرگسال  میلیون ها 
و  می گذرانند  نمایشگر  صفحه  جلوی  یا  میز 
توصیه  آنها  به  که  مدت هاست  کارشناسان 
می کنند کمتر بنشینند و بیشتر حرکت کنند.

مدیسن  از  نقل  به  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
نت، محققان توصیه می کنند اگر کاهش فشار 
خون، کاهش قند خون و بهبود خلق و خوی 
هدف باشد، حداقل حرکتی که می تواند مؤثر 

باشد چقدر است؟
است  جدید  و  کوچک  مطالعه  یک  یافته  این 
که فواید پنج »میان وعده« ورزشی را مقایسه 
کرده است یعنی دوره های کوچک ورزش که 

در طول روز پخش می شوند.
این مطالعه  نویسندگان  از  »کیت دیاز«، یکی 
در  »ما  گفت:  نیویورک،  کلمبیا  دانشگاه  از 
طور  به  که  دریافتیم  خود  گذشته  تحقیقات 
از  چهارم  سه  از  بیش  بزرگساالن  متوسط، 
روز یا حدود ۱۱ تا ۱۲ ساعت در روز را بدون 
»تحقیقات  گفت:  دیاز  می گذرانند.«  تحرک 
ساعت ها  که  افرادی  است  داده  نشان  قبلی 
روز  افرادی که در طول  به  نسبت  می نشینند 
بیماری های مزمن  به  حرکت می کنند، بیشتر 
عقل  زوال  قلبی،  بیماری  دیابت،  جمله  از 
آنها  می شوند.  مبتال  سرطان  نوع  چندین  و 
بیشتری  زودهنگام  مرگ  خطر  با  همچنین 
یا  شغل  »اگر  پایانی:  توصیه  هستند.«  روبرو 
سبک زندگی دارید که در آن مجبورید برای 
پیشنهاد می کنیم هر  بنشینید،  مدت طوالنی 
این  بروید.  راه  دقیقه  پنج  بار  یک  نیم ساعت 
تغییر رفتار می تواند خطرات سالمتی ناشی از 
نشستن را کاهش دهد.« تیم تحقیق تشخیص 
 ۳۰ هر  ازای  به  رفتن  راه  دقیقه  پنج  که  داد 

دقیقه نشستن محافظ ترین گزینه است.

بازرس ویژه رئیس جمهور:

واگذاری بی ضابطه خودرو به 
دستگاه ها با جدیت پیگیری می شود

 بازرس ویژه رئیس جمهور گفت که این نهاد ضمن جلوگیری 
از واگذاری رانتی خودرو به مدیران ایران خودرو، از مدیران این 

شرکت  خواسته است تا درباره واگذاری ها توضیح دهند.
دستور  درباره  درویشیان«  »حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
با متخلفان  برای برخورد  روز گذشته )۲۵ دی( رئیس جمهور 
حوزه  خبرنگار  به  دستگاه ها  برخی  به  خودرو  رانتی  واگذاری 
دولت ایرنا گفت: بازرسی ویژه به محض اطالع از واگذاری های 

خارج از ضوابط خودرو، موضوع را پیگیری کرد.
خودروی  دستگاه   ۳4 واگذاری  از  جلوگیری  به  اشاره  با  وی 
“هایما” به مدیران ایران خودرو، افزود: ما با مسئوالن مربوطه 
از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آنها توضیح خواستیم 
که واگذاری ها چه میزان بوده و بر اساس چه ضوابطی انجام 
شده  است. بازرس ویژه رئیس  جمهور با بیان اینکه موضوع با 
جدیت در حال پیگیری است تا مشخص شود کدام دستگاه ها 
متقاضی چه تعداد خودرو بوده اند، تأکید کرد این درخواست ها 
از قوای مختلف بوده و گزارش جمع بندی بررسی ها به اطالع 
در  درویشیان  والمسلمین  حجت االسالم  رسید.  خواهد  مردم 
پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف  این  اینکه در  به  پاسخ 
دقیق  بررسی  نیازمند  موضوع  این  ارزیابی  داد:  توضیح  شده، 
ممکن  مختلف  دستگاه ها  و  افراد  اما  است  مستندات  و  ابعاد 
که  کسی  باشند،  داشته  ضوابط  خارج  درخواست هایی  است 
این درخواست را اجرا می کند، قاعدتاً مقصر است ولی درباره 
این موضوع هنوز نمی توان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات 
مسئوالن هستیم. وی خاطر نشان کرد که در موضوع واگذاری 
وزیر صنعت  ایران خودرو،  مدیران  به  از ضابطه خودرو  خارج 
نیز همکاری الزم را با بازرسی ویژه ریاست جمهوری داشت و 

دستور به توقف واگذاری داده بود.
روز  جلسه  در  جمهور  رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
فروش  از  واصله  گزارش های  درباره  دولت  هیات  یکشنبه 
خارج از ضابطه خودرو به برخی دستگاه ها تأکید کرد که هیچ 
وزارت  و  ندارد  خود  برای  ویژه  امتیاز  گرفتن  حق  دستگاهی 
صمت و بازرسی ریاست جمهوری را مامور رسیدگی به تخلف 

در فروش رانتی خودرو کرد.
در  خودرو  فروش  فرآیند  بر  نظارت  همچنین  جمهور  رئیس 
چارچوب دستورالعمل 8 بندی را که سال گذشته در جریان 
بازدید از پارکینگ ایران خودرو اعالم شد، مورد تأکید قرار داد.

آیت اهلل رئیسی اسفندماه سال گذشته پس از بازدید سرزده از 
شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستورالعمل هشت ماده ای 
کرد  ابالغ  کشور«  خودروسازی  صنعت  وضعیت  »بهبود  برای 
که افزایش حداقل ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱4۰۱، 
تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی، توقف تولید سه 
خودروی قدیمی و جایگزینی آن ها به خودروهای جدید، تأمین 
قطعات خودرو و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای 
با  قرعه کشی  روند  تدریجی  حذف  و  خودروساز  شرکت های 

افزایش عرضه از جمله این دستورات بود. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

طرح استیضاح وزرا در شرایط کنونی 
کمکی به پیشرفت کشور نمی کند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در شرایطی که 
برنامه هفتم و مجلس درگیری بررسی  دولت در حال تدوین 
و تصویب الیحه بودجه سال آینده است، طرح استیضاح وزرا 

کمکی به پیشرفت کشور نمی کند.
برای  نمایندگان  از  برخی  رایزنی  مورد  در  نقدعلی  محمدتقی 
استیضاح وزیران، اظهار داشت: وزیران کابینه سیزدهم با قوت 
و قدرت مشغول به فعالیت هستند و در تالشند در تراز نظام 
با  شرایطی  چنین  در  کنند؛  رسانی  خدمت  مردم  به  اسالمی 
دولت را تقویت کرد و از بخشی نگری به عملکرد وزیران پرهیز 
اینکه  بیان  با  مجلس  در  شهر  خمینی  مردم  نماینده  نمود. 
کشور  کالن  منافع  و  مصالح  راستای  در  باید  کابینه  وزیران 
حرکت کنند، گفت: حتی اگر وزیری با دولت همراهی نداشته 
اینکه  نه  کند  گیری  تصمیم  زمینه  این  در  دولت  باید  باشد، 
مجلس به دنبال استیضاح کشیده شود. عضو کمیسیون قضایی 
تدوین  دولت  که  شرایطی  در  کرد:  اضافه  مجلس  حقوقی  و 
برنامه هفتم را در دستور کار دارد و مجلس مشغول بررسی و 
تصویب الیحه بودجه سال آینده است، باید با وحدت و همدلی 
بین دولت و مجلس مشکالت کشور را حل کنیم. این نماینده 
اصالح  با  مقننه  و  مجریه  قوای  که  شد  آن  خواستار  مجلس 
رویه ها کار کشور را پیش ببرند تا جامعه پیام مثبت همدلی و 
یگانگی دریافت کنند. وی در ادامه بیانات رهبر انقالب در مورد 
امید آفرینی در جامعه را مورد استناد قرار داد و گفت: رهبر 
انقالب فرمودند »تالش دشمن در فتنه های اخیر این است که 
امید را از جامعه بگیرد و نقاط قوت ما را بزند«، در این رابطه 
بین  تعامل  و  نقاط قوت کشور همدلی  از  باید گفت که یکی 
قوای سه گانه است که باید مورد توجه مسووالن کشور باشد و 

نباید به نقطه ای برای هجمه دشمنان تبدیل شود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اندر احواالت تعطیلی مدارس بابت برف و سرما 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد:

هر اقدامی که باعث ناامیدی شود خالف مصلحت است 

بیان  با  مجلس   فرهنگی  کمیسیون  عضو   
ها  استیضاح  از  زیادی  بخش  منشاء  اینکه 
در مجلس ُحب و بغض شخصی است، گفت: 
هر  اقدامی که باعث ناامیدی در کشور شود 
نمی  و  است  اسالمی  نظام  مصلحت  خالف 

تواند برای حل مشکالت کارساز باشد.
حسین جاللی درباره اینکه برخی نمایندگان 
را  وزرا  استیضاح  کشور  کنونی  شرایط  در 
مطرح می کنند، اظهار داشت: اگرچه نظارت 
و قانونگذاری وظیفه مجلس و حق نمایندگان 
است، اما باید ببینیم منشاء سوال و استیضاح 
وزیر  از  و سوال  استیضاح  آیا طرح  چیست؟ 
به بهبود شرایط کمک کرده و گرهی از کار 

مملکت باز می کند؟
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ابزارهای 
آفرینی  امید  سبب  باید  نمایندگان  نظارتی 
در جامعه و رفع موانع تولید شود، افزود: اگر 
منشاء استیضاح این موضوعات باشد، تریبونی 
در  حضور  با  تا  شود  می  ایجاد  وزیر  برای 
مجلس و با ارائه گزارش کار از عملکرد خود 
دفاع کند، اما متاسفانه منشاء بخش زیادی از 

استیضاح ها ُحب و بغض شخصی است.

به خاطر دستمالی،
 قیصریه را به آتش می زنند

نماینده مردم رفسنجان بیان داشت: برخی از 
نمایندگان با توجه به مشکالت حوزه انتخابیه 
و اینکه قسمتی از معابر کوچه های شهرشان 
آنها  شخصی   خواسته  یا  و  نشده  آسفالت 
برآورده نشده است، موضوع استیضاح وزیر را 
مطرح می کنند که اگر این باشد، باید گفت 
که به خاطر دستمالی، قیصریه را به آتش می 

زنند و این به ضرر کشور است.
بیان  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
اینکه در شرایط فعلی استیضاح به نفع کشور 
امیدی  نا  باعث  اقدامی که  نیست، گفت: هر 
در کشور شود، خالف مصلحت کشور و نظام 
اسالمی است و نمی تواند برای حل مشکالت 

کشور کارساز باشد.

جاللی طرح استیضاح وزرا را در این شرایط 
مصالح  خالف  و  ناشیانه  حرکت  نوع  یک 
مملکت ارزیابی کرد و افزود: در شرایطی که 
در  و  می کشد  نشان  و  خط  ما  برای  دشمن 
فضای مجازی هزاران برنامه علیه ایران دارد 
و حتی به صورت آشکار چنگ به صورت ما 
چنگ  خودمان  صورت  به  نباید  ما  زند،  می 

بیندازیم.
نماینده مردم رفسنجان با بیان اینکه تاکنون 
در  گفت:  نکردم  امضا  را  استیضاحی  هیچ 
گذشته طرح استیضاحی در مورد وزیر کشور 
موضوع  متوجه  بالفاصله  و  کردم  امضا  را 

استیضاح شدم و امضا خود را پس گرفتم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: 
قوای  و  نیست  کشور  صالح  به  استیضاح 
منویات  راستای  در  همدلی  با  باید  گانه  سه 
رهبری انقالب عمل کنند؛ اگر اختالف سلیقه 

ای هم وجود دارد نباید باعث انشقاق شود.

وزیران کابینه دولت سیزدهم با انگیزه 
دغدغه حل مشکالت مردم را دارند

دولت  کابینه  وزیران  اینکه  بیان  با  جاللی 
سیزدهم با انگیزه دغدغه حل مشکالت مردم 
را دارند، گفت: برخی مواقع در مجلس تاسف 
می خورم که هر روز وزیران را برای سوال و یا 
استیضاح به صحن علنی مجلس، کمیسیون 
و یا فراکسیون می آورند؛ با این کار، این وزیر 

وقتی برای رسیدگی به امور مردم ندارد.
نمایندگان  قانونی  حق  را  استیضاح  وی 
دانست و گفت: قانون حقی را برای نمایندگان 
مجلس در نظر گرفته است اما نباید ما برای 

هر موضوعی از این ابزار استفاده کنیم.
بیان  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
همدلی  وفاق  با  کشور  مشکالت  اینکه 
نمایندگان  داشت:  اظهار  است،  حل  قابل 
مربوطه  وزیر  با  را  خود  مشکالت  می توانند 
از طریق تعامل و گفتگو حل کنند نه اینکه 
با  را  خود  شخصی  و  منطقه ای  خواسته های 

استیضاح پیگیری کنند.

جاللی خاطر نشان کرد، در مواردی نماینده 
اصرار بر تغییر فرماندار و یا استاندار دارد، اما 
بحث  کند  نمی  موافقت  مربوطه  وزیر  وقتی 
رویه  این  که  کند  می  مطرح  را  استیضاح 

صحیح نیست.

یکپارچگی دولت نباید با نام استیضاح و 
ابزارهای نظارتی تحت الشعاع قرار گیرد

شورای  مجلس  در  میناب  مردم  نماینده 
اسالمی  نیزگفت: درست است که استیضاح 
نام  به  نباید  اما  است  نظارتی  ابزار  یک 
مدیریتی  انسجام  و  یکپارچگی  استیضاح 
قرار  تحت الشعاع  و  شده  خدشه دار  دولت 

گیرد.
حسین رئیسی درباره تالش برخی نمایندگان 
برای استیضاح وزرا گفت: استیضاح یک ابزار 
رفع  برای  تا  نمایندگان  اختیار  در  نظارتی 
کنند  کمک  مجریه  قوه  به  کشور  مشکالت 
میان  در  ترس  ایجاد  برای  ابزاری  اینکه  نه 

مسئوالن و دولتمردان باشد.
بر  تاکید  با  در مجلس  میناب  مردم  نماینده 
بافضاسازی  و  استیضاح  نام  به  »نباید  اینکه 
انسجام  و  یکپارچگی  این حوزه  در  رسانه ای 
داد«  قرار  تحت الشعاع  را  دولت  مدیریتی 
نظارتی  ابزار  یک  استیضاح  داشت:  اظهار 
مورد  خود  قانونی  چارچوب  در  باید  و  است 
رسیدگی و پیگیری قرار گیرد و نباید به نام 
آن باعث فشار و ایجاد مشکل در کار دولت 
شد. رئیسی خاطرنشان کرد: پیشرفت کشور 
قوای  همراهی  و  همدلی  و  تعامل  سایه  در 
مقننه و مجریه محقق می شود و از هر اقدامی 
که باعث بر هم خوردن این انسجام و وحدت 

می شود باید پرهیز کرد.
نظارتی  ابزار  هر  مثل  استیضاح  افزود:  وی 
قرار  استفاده  مورد  خود  جای  در  باید  دیگر 
گیرد و مراحل قانونی خود را نیز طی کنند 
فضاسازی  برای  ابزاری  عنوان  به  باید  من 

رسانه ای مورد استفاده قرار گیرد.

تعامل بین دولت و مجلس جایگزین 
سازنده ای به جای استیضاح است

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
را  دولت  و  مجلس  بین  تعامل  اسالمی 
وزیر  استیضاح  جای  به  سازنده ای  جایگزین 
بهتر  فعلی  شرایط  در  گفت:  و  کرد  توصیف 
است نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود در 

وقتی دیگری استفاده کنند.
برخی  اینکه  درباره  محمدی  صمداهلل 
نمایندگان در شرایط کنونی کشور استیضاح 
وزرا را مطرح می کنند، اظهار داشت: اکنون 
مجلس وارد بررسی بودجه سال آینده کشور 
شده است و جلسات کمیسیون تلفیق در این 
هفته  در  آن  از  پس  است؛  شده  آغاز  رابطه 
مجلس  به  توسعه  هفتم  برنامه  آینده  های 
از  بیش  شرایط  این  در  که  شود  می  ارسال 
مقننه  و  مجریه  قوای  تعامل  نیازمند  پیش 

هستیم.
تجربه  داشت:  اظهار  مجلس  نماینده  این 
نشان داده که همدلی دولت و مجلس کمک 
در  بخصوص  کشور  شرایط  بهبود  به  شایانی 
و  کند  می  اجتماعی  و  اقتصادی  های  حوزه 
بهتر است مسایل را از این طریق حل و فصل 

کنیم.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی در 
بیانات اخیر خود بر امیدآفرینی در بین مردم 
تاکید داشتند که برای تحقق آن باید دولت 
از  مردم  که  کنند  عمل  نحوی  به  مجلس  و 
وزرا در دستگاه اجرایی یا نمایندگان خود در 

مجلس ناامید نشوند.
تاکید  با  مجلس  در  بافت  مردم  نماینده 
بودجه  الیحه  بررسی  شرایط  در  اینکه  بر 
پیشرفت  به  کمکی  وزرا  استیضاح   ،۱4۰۲
از  بسیاری  شد:  یادآور  کرد،  نخواهد  کشور 
دغدغه های نمایندگان به حوزه اجرای قوانین 
باز می گردد و نیاز است دو قوه در مسیر اجرا 

به یک تفاهم دست یابند.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای بهبود امور 
اقتصادی  های  حوزه  در  بخصوص  کشور 
با  دولت  گفت:  دارد،  جدی  عزم  معیشتی  و 
خواهد  می  جدید،  سیاستگذاری های  ایجاد 
کارهای مهم و زیربنایی کشور را به سرانجام 
برساند که این امری زمانبر است و نباید در 

کوتاه مدت انتظار معجزه داشت.
نمایندگان  گفت:  حال  عین  در  محمدی 
مردم،  با  چهره  به  چهره  ارتباط  دلیل  به 
می  درک  را  کشور  و  مردم  عموم  مشکالت 
کنند و می توانند از طریق تعامل با وزرا، در 
بهبود شرایط اثرگذار باشند. عضو کمیسیون 
و  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  اقتصادی 
بهبود  برای  تعامل  تقویت  نیازمند  مجلس 
این  اگر  کرد:  عنوان  هستند،  کشور  شرایط 
تعامل وجود نداشته باشد یا در سطح پایینی 
شهرهای  در  مردم  نیازهای  قطعا  شود،  ارائه 
مختلف کشور به گوش مسووالن دستگاه های 
مجلس  نماینده  این  رسید.  نخواهد  اجرایی 
نتیجه تعامل بین مجلس و دولت را در ایجاد 
وحدت و همدلی بین دو قوه توصیف کرد و 
گفت: مجلس محل ارائه آراء مختلف است و 
هر نماینده ای نظر خود را دارد ولی در شرایط 
فعلی بهتراست نمایندگان از ابزارهای نظارتی 

خود در وقتی دیگری استفاده کنند.

تاکید  مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  سخنگوی 
کرد:براساس گزارش دیوان محاسبات، از مجموع 
در  متخلف  دستگاه های  فعال  حساب   4۶۰۰
حساب   ۲۹۰۰ از  بیش  غیردولتی،  بانک های 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  متعلق  غیرمجاز 
سازمان بیمه سالمت به عنوان دستگاه های تابعه 
وزارت بهداشت بوده است. لذا بیش از ۶۳ درصد 

فروردین  تا  باید  این حساب های غیرمجاز که  از 
ماه ۱4۰۱ مسدود می شد، متعلق به دستگاه های 

تابعه وزارت بهداشت است.

علی خضریان، با اشاره به وصول گزارشاتی نسبت 
به بی انضباطی مالی در دانشگاه های علوم پزشکی 
در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در این رابطه 

گزارشاتی از دستگاه های مربوطه از جمله دیوان 
محاسبات اخذ شده است که در این گزارش به 
تخلفات متعدد دانشگاه های علوم پزشکی به علت 
معافیت آنها از اجرای قوانین عمومی مانند قانون 
محاسبات عمومی عطف به ماده یک قانون احکام 

دائمی توسعه اشاره شده است.
اسالمشهر  تهران، ری، شمیرانات،  نماینده مردم 
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  پردیس  و 
سال  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  داد:  توضیح 
تومان بودجه  از ۱۲۵ هزار میلیارد  ۱4۰۱ بیش 
از دولت دریافت می کنند که بخش قابل توجهی 
بی انضباطی  علت  به  اما  است.  بودجه عمومی  از 
در  کافی  شفافیت  عدم  و  آنها  در  گسترده  مالی 
گسترده  منابع  اتالف  شاهد  هزینه کردها،  نحوه 
حساب  قانون  اجرای  هستیم.  دستگاه ها  این  در 
واحد خزانه و پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی 
و  مالی  انضباط  ایجاد  در  ویژه  نقشی  می تواند 

شفافیت در هزینه کرد مصارف داشته باشد.
بیان کرد:  قانون  این  وی ضمن تشریح جزییات 
اجرای  بر  اساسی  قانون   ۵۳ اصل  که  آنجایی  از 
مجلس  در  کرده،  تاکید  خزانه  واحد  حساب 
اصل  این  جزئیات  تشریح  برای  متعددی  قوانین 
»الف«  بند  مورد  آخرین  است.  شده  تصویب 
که  است   ۱4۰۱ سال  بودجه  قانون   ۷ تبصره 
نحوی  به  که  دستگاه هایی  تمامی  آن،  براساس 
از  می کنند  استفاده  عمومی  بودجه  از  انحاء  از 
جمله دانشگاه های علوم پزشکی مکلف اند تمامی 
خارج  در  خود  هزینه ای  و  درآمدی  حساب های 
از بانک مرکزی را مسدود و به حساب خود نزد 
خزانه در بانک مرکزی منتقل کنند. بطوریکه کلیه 
این  طریق  از  صرفا  باید  پرداخت ها  و  دریافت ها 
حساب ها انجام شود. در ادامه با اجرای پرداخت 
مستقیم به ذی نفع نهایی، نحوه هزینه کرد بودجه 

نقش  که  دستگاه ها شفاف شده  این  در  عمومی 
مهمی در کاهش پرداخت های نجومی و کنترل 

فساد و اتالف منابع خواهد داشت.
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  ادامه  در  خضریان 
دیوان  گزارش  براساس  گفت:  قانون  این  اجرای 
محاسبات، اکثریت دستگاه های دولتی این قانون 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  اما  اند،  کرده  اجرا  را 
اصلی ترین  نفت،  وزارت  تابعه  شرکت های  و 
متخلفان در اجرای این قانون بوده اند. در بخشی 
از گزارش دیوان محاسبات ذکر شده است که از 
مجموع 4۶۰۰ حساب فعال دستگاه های متخلف 
حساب   ۲۹۰۰ از  بیش  غیردولتی،  بانک های  در 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  متعلق  غیرمجاز 
سازمان بیمه سالمت به عنوان دستگاه های تابعه 
وزارت بهداشت بوده است. لذا بیش از ۶۳ درصد 
فروردین  تا  باید  این حساب های غیرمجاز که  از 
ماه ۱4۰۱ مسدود می شد، متعلق به دستگاه های 

تابعه وزارت بهداشت است.
شورای  مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی در پایان گفت: از این رو بنده  به همراه 
بهداشت،  وزیر  از  را  نمایندگان سوالی  از  جمعی 
درمان و آموزش پزشکی ناظر به تخلف از اجرای 
هیئت  به  و  مطرح  خزانه  واحد  حساب  قانون 
کمیسیون  در  بررسی  جهت  مجلس  رئیسه 
وزیر  درصورتیکه  کرده ایم.  ارسال  تخصصی 
بهداشت این تضمین را ندهد که ظرف یک ماه 
آینده، تمامی دستگاه های تابعه این وزارتخانه به 
ویژه دانشگاه های علوم پزشکی حساب های فرعی 
بانک مرکزی را مسدود کنند،  از  خود در خارج 
عالوه بر پیگیری این سوال، با توجه به این مسأله 
این  در  مردم  برای  ایجاد شده  سایر مشکالت  و 
استیضاح  جز  راهی  می رسد  نظر  به  وزارتخانه، 

ایشان برای مجلس باقی نخواهد ماند.

خضریان:
63 درصد حساب های غیر مجاز متعلق به 
دستگاههای تابعه وزارت بهداشت است 


