
افزایش قیمت اینترنت 
واقعا غیر منطقی است  

دولت سیزدهم برای تحقق گام 
دوم انقالب به جوانان میدان داد
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نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: با توجه 
به غیر منطقی بودن افزایش قیمت اینترنت، در مجلس موضوع را 
پیگیری خواهیم کرد چراکه با این افزایش قیمت، مردم متحمل 
افزایش  اینکه  بر  تاکید  با  آقامیرسلیم  مصطفی  می شوند.  فشار 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  است،  منطقی  غیر  واقعاً  اینترنت  قیمت 

گستره فعالیت فعاالن حوزه فضای مجازی و همچنین کسب و ...

دولت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  سمیرم  مردم  نماینده 
از  انقالب به دنبال استفاده  سیزدهم در راستای تحقق گام دوم 
ظرفیت های جوانان نخبه و انقالبی در مدیریت کشور است. اصغر 
سلیمی در مورد اقدامات دولت سیزدهم برای حضور جوانان در 
مدیریت کشور و امید بخشی در جامعه گفت: مقام معظم رهبری 

همواره بر لزوم به گارگیری جوانان متخصص و انقالبی، کارآمد...
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حوزه فرهنگ در استان نیازمند 
سرمایه گذاری بیشتری است

کاهش پوشش بیمه خدمات 
آزمایشگاهی در ۱۴۰۰ ؛

 افزایش پرداخت
 از جیب مردم

ورزش استان 
 حامی مالی ندارد

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه 
و بویراحمد در دیدار با استاندار از نبود حامی مالی 
ابراز گالیه کرد. عین اهلل دهقان  استان  در ورزش 
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  با  دیدار  این  در 
ورزش  از  معاونین  و  استاندار  پیگیری  و  حمایت 
استان تقدیر و از نبود حامی مالی در ورزش استان 
استان  ابراز گالیه کرد. سرپرست ورزش و جوانان 
کهگیلویه و بویراحمد از کمبود اعتبار هفت میلیارد 
تومانی برای تکمیل و افتتاح پروژه هتل ورزش شهر 
نیاز ورزش استان  اینکه  با بیان  یاسوج خبر داد و 
مسابقات  میزبانی  و  برگزاری  برای  ورزش  هتل  به 

کشوری بین المللی مهم، الزم و ضروری....

نقشی  بانک ها  گفت:  کشور  کل  دادستان 
تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصاد کشور 
دارند و باید در جهت تحقق شعار سال نقش 

خود را ایفا کنند.
جعفر  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اعضای  با   مشترک  نشست  در  منتظری 
شورای هماهنگی بانک ها  اظهار کرد: بانک ها 
نقشی تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصاد 
شعار  تحقق  جهت  در  باید  و  دارند  کشور 
معتقد هستیم  ایفا کنند.  را  نقش خود  سال 
شود  شنیده  بانک ها  مشکالت  و  مسائل  باید 
وظایف  به  درستی  به  بتوانند  هم  آن ها  تا 

بانکداری خود عمل کنند.
بازیگران  از  یکی  باید  بانک ها  گفت:  وی 
اصلی در حمایت از تولید باشند و در احیای 
سهیم  تعطیل  نیمه  و  تعطیل  کارخانجات 
باشند. البته این بدان معنا نیست که بانک ها 
متضرر شوند و بر آن ها تکالیف غیرقابل انجام 

بار شود.
دادستان کل کشور افزود: در حال حاضر یکی 
از مواردی که جزو اولویت های دستگاه قضایی 
فعاالن  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  است 
اقتصادی است. اگرچه ما از فعاالن اقتصادی 
بانک ها دچار گرفتاری شده  با  که در مواجه 
داشت  عنوان  باید  اما  می کنیم،  حمایت  اند 
که  افرادی  شامل  وجه  هیچ  به  حمایت  این 
تسهیالتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده 
قبیل  این  با  قاطعیت  با  و  شد  نخواهد  اند 
باید  هم  بانک ها  کرد.  خواهیم  برخورد  افراد 
این افراد سودجو را به دستگاه قضایی معرفی 

کنند تا با آن ها برخورد شود.
حجت االسالم و المسلمین منتظری در ادامه 
بانک ها که نسبت  برخی  از عملکرد  انتقاد  با 
گفت:  می کنند،  اقدام  مرکب  سود  اخذ  به 
مسئله دیگری که بانک ها الزم است نسبت به 
آن حساس باشند بحث دریافت سود مرکب 
است. متاسفانه گزارش هایی که در این رابطه 
برخی  و  دارد  صحت  می رسد  ما  دست  به 
شعب دست به این فعل حرام می زنند که باید 

جلوی این کار گرفته شود...

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
گذاری  سرمایه  که  است  الزم  گفت:  یاسوج  جمعه 
و  امر  متولیان  از سوی  فرهنگ  حوزه  برای  بیشتری 
نهادهای فرهنگی در این استان شود.  آیت اهلل سید 
نصیر حسینی اظهار داشت: نگاه فرمانداران و مدیران 
اجرایی کهگیلویه و بویراحمد به مسأله مهم فرهنگ 
در کنار تأمین زیرساخت ها و کارهای عمرانی جدی 
ناهنجاری  و  ها  آسیب  انواع  افزود:  وی  باشد.   تر 
بدحجابی در  و  اعتیاد، طالق  ویژه  به  اجتماعی  های 
نماینده  است.   افزایش  به  رو  بویراحمد  و  کهگیلویه 

ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و ....

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد؛
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان تاکید کرد؛

عزم جدی دستگاه قضا 
برای برخورد 

با مخالن امنیت عمومی 

چهره سال هنر
 انقالب اسالمی 

کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

بانک ها نقش خود را 
در تحقق شعار سال ایفا کنند
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در کهگیلویه و بویراحمد: 

بقای حیات وحش 
نیازمند نگاهی نو

معاونت های پارلمانی دولت در نشست  روز 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  با  گذشته  
میان  شفاف سازی  اهمیت  بر  تاکید  ضمن 
بیان  آن  مصادیق  و  نظارت  و  اجرا  مرز 
وجود  بیانگر  نمایندگان  گالیه های  کردند: 
مردم  گسترده  مطالبات  و  بسیار  مشکالت 

است.
به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا،  سید محمد 
حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور 
در نشست معاونان پارلمانی دولت با رئیس 
قدردانی  ضمن  اسالمی،  شورای  مجلس 
برگزاری  برای  قالیباف  باقر  محمد  از 
روزی  شبانه  تالش های  و  نشست  این 
پیشبرد  برای  ایشان  جهادی  مدیریت  و 
مجلس  و  دولت  میان  مهم  مسائل  و  امور 
گفت: معاونت های پارلمانی در کنار وظایف 
و  داشته اند  نیز  را  استانی  سفرهای  خود، 
شهر   ۵۰ حداقل  به  سفر   ۳۱ تاکنون  آنها 
دولت  پارلمانی  معاونان  داده اند.  انجام 
در  رئیس جمهور  و  وزرا  تا  کرده اند  تالش 
در  و  باشند  مجلس  نمایندگان  دسترس 
نگاه  از  کشور  مسائل  و  مشکالت  جریان 
وکالی ملت قرار گیرند، البته گاهی اوقات 
تالش  اما  دارد  وجود  هم  محدودیت هایی 

شده در این میان کم کاری نشود.  
بیان  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون 
نمایندگان  سوی  از  گالیه هایی  کرد: 
بیانگر  موضوع  این  که  می شود  مطرح 
مردم  گسترده  مطالبات  و  مشکالت  وجود 
توقع  مردم  و  است  انتخابیه  حوزه های  در 
دارند تا کارهای بر زمین مانده هشت سال 

گذشته در این دولت انجام شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه مرز اجرا و نظارت 
و مصادیق آن باید کامال شفاف شود، گفت: 
منافع  حافظ  دولت  در  پارلمانی  معاونان 
تالش  بارها  و  بارها  و  هستند  نیز  مجلس 
سوی  از  شده  بیان  مشکالت  تا  اند  کرده 

نمایندگان را حل کنند.
گفت:  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون 
مجمع  با  تا  کردیم  سفارش  استانداران  به 
نمایندگان مجلس جلساتی را برگزار کنند 
و  دولت  میان  تعامل  تا  می کنیم  تالش  و 

مجلس به خوبی پیش برود.
لوایح  و  طرح ها  وجود  به  اشاره  با  وی 
گاهی  گفت:  مجلس  در  گسترده  و  مشابه 
طرح  سه  یا  دو  موضوع  یک  خصوص  در 
صبر  نمایندگان  است  بهتر  که  دارد  وجود 
مجلس  به  آن خصوص  در  الیحه  تا  کنند 
ارسال شود. البته می توان با محوریت لوایح، 

طرح ها و لوایح ارسالی در مورد یک موضوع 
را تجمیع کرد.

و  نظارت  امور  معاون  جعفری  قاسم 
ریاست  پارلمانی  معاونت  در  هماهنگی 
مردم  انتظار  به  توجه  با  گفت:  جمهوری 
مجلس  و  دولت  از  رهبری  معظم  مقام  و 
و  هستیم  موفقیت  به  محکوم  ما  انقالبی، 
در این راستا باید همدلی و راهبرد درست 
وجود داشته باشد. معاونت های پارلمانی در 
به  نیاز  و  بوده  اثرگذار  تصمیم سازی کشور 

تقویت دارند.
فرموده اند  رهبری  معظم  مقام  افزود:  وی 
مجلس  و  دولت  میان  علمی  نشست های 
برگزار شود و در این زمینه می توان بر روی 
به صورت علمی تر  نظارت  و  اجرا  بین  مرز 

بررسی هایی را انجام داد.
علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور 
مجلس نیز در ادامه گفت: طرح ها و لوایحی 
کمیسیون های  در  مشترک  مضامین  با 
با  آنها  تجمیع  که  دارد  وجود  مجلس 

محوریت لوایح بسیار حائز اهمیت است.
کلی  سیاست های  ابالغ  به  اشاره  با  وی 
اظهار   ۱۳۸۹ سال  در  نظام  قانونگذاری 
تکلیف  تعیین  برای  مهمی  بندهای  کرد: 
این سیاست های  میان دولت و مجلس در 
موافقت  صورت  در  که  دارد  وجود  کلی 
مشترکی  کارگروه  می توان  مجلس  رئیس 
طرح ها  جمله  از  مسائلی  بررسی  برای  را 
قوانین تشکیل داد  با  آنها  لوایح، تطبیق  و 
لوایح  و  طرح ها  وصول  اعالم  از  پیش  تا 
آنها  خصوص  در  الزم  چکش کاری های 

انجام شود.
مجلس  امور  معاونت  تقنینی  امور  معاون 
خوبی  بسیار  کارشناسی  بدنه  کرد:  بیان 
امر  به  می تواند  که  دارد  وجود  دولت  در 
و  کند  کمک  مجلس  در  قانونگذاری 
مرکز  نظرات  از  که  همان گونه  نمایندگان 
می کنند،  استفاده  مجلس  پژوهش های 
نیز  دولت  کارشناسی  نظرات  از  می توانند 
الیحه   ۱۷۷ و  طرح   ۱۹4 کنند.  استفاده 
ها  آن  تجمیع  که  دارد  وجود  مجلس  در 

می تواند به پیشبرد امور بسیار کمک کند.
مجلس  کنسولی،  معاون  بیگدلی  علی رضا 
در  نیز  امورخارجه  وزارت  ایرانیان  امور  و 
بدنه  اینکه  بر  تاکید  ضمن  نشست  این 
گاه  تکیه  اسالمی  شورای  مجلس  اداره 
ما است، گفت: همکاری های  برای  مهمی 
علمی و مطالعاتی دولت و مجلس در حوزه 
و  است  انجام  حال  در  لوایح  طرح،  سوال، 

تواند در  بدنه کارشناسی وزارتخانه ها می 
نمایندگان  تخصصی  و  علمی  بنیه  تقویت 

مفید واقع شوند.
میلیون  شش  حدود  کرد:  تصریح  وی 
که  است  کشور  از  خارج  ایرانیان  جمعیت 
متاسفانه هیچ نماینده ای در مجلس ندارند 
در  ایرانیان  عالی  شورای  دلیل  همین  به 
موضوع  در  تواند  می  خارجه  امور  وزارت 
کمک  مجلس  به  کشور  از  خارج  ایرانیان 
برای  تا  کرده ایم  تالش  همچنین  کند، 
ارتباط  پارلمانی،   امور  دیپلماسی  تقویت 
خودمان  های  سفارتخانه  با  را  نمایندگان 
به عنوان دیده بان وزارت خارجه نزدیک تر 

کنیم.  
ضرغام صادقی معاون امور مجلس، حقوقی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  های  استان  و 
رئیس  اقدامات  از  تقدیر  ضمن  اجتماعی 
در  را  های شما  رشادت  ما  گفت:  مجلس، 
فراموش  مقدس  دفاع  در  جوانی  دوران 
نمی کنیم که شما در آن سن کم به عنوان 
آفرینی  نقش  بسیار  مقتدر  فرمانده  یک 

کردید.
وی تاکید کرد: این درس قرآنی است و ما 
امور  تمامی  در  شما  زحمات  از  صمیمانه 
کنیم،  می  تشکر  مجلس  مدیریت  ویژه  به 
خواهند  می  که  هستند  افرادی  هرچند 

زحمات شما را نادیده بگیرند.
امور  وزارت  پارلمانی  معاون  قوامی  هادی 
الیحه  ارائه  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصاد 
مجلس،  به  توسعه  هفتم  پنجساله  برنامه 
گفت: همدلی مجلس و دولت برای بررسی 
است، ۱۰۲۳  مهم  بسیار  تحولی  سند  این 
اقدام باید در این زمینه انجام شود و در این 
میان ۱۳4 چالش شناسایی شده و نیازمند 
پایان  تا  مدت  کوتاه  اساسی  تحول  یک 
سیزدهم  دولت  برای  بلندمدت  و   ۱4۰۱
مشترک  زبان  تحولی  سند  این  هستیم.   
مجلس و دولت برای رفع مشکالت در حوزه 
های بیکاری، اشتغالزایی، بانکی خواهد بود.

محمدجواد حاجی حسینی معاون حقوقی و 
امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اوقات در  ادامه جلسه گفت: گاهی  نیز در 
برای  از وزیر صمت  یک روز و یک ساعت 
شود  می  دعوت  کمیسیون  سه  در  حضور 
تر  دقیق  ریزی  برنامه  به  نیاز  این  که  و 

کمیسیون ها دارد.
پارلمانی  معاون  نیک  طالیی  رضا  سردار 
در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
اینکه  بر  تاکید  ضمن  نشست،  این  ادامه 

جاده  یک  مجلس  و  دولت  میان  تعامل 
دو طرفه است، گفت: شاهد هستیم تعداد 
طرح ها از لوایح در مجلس پیشی گرفته و 
تعداد سواالت و تذکرات نیز بسیار افزایش 
یافته است و می توان این موضوع را نشانه 

مطالبات اجتماعی دانست.
پارلمانی  معاون  الشکی،  احمدی  قاسم 
اینکه  با اشاره به  وزارت آموزش و پرورش 
نفع  به  مقتدر  پارلمانی  معاونت  وجود یک 
معاونت  بین  باید  گفت:  است،  مجلس 
و  حقوقی  های  معاونت  پارلمانی،  های 
دیگر معاونت ها با بخش استان ها ارتباط 
و در صورت  باشد  مستقیمی وجود داشته 
معاونت  دو،  این  میان  ارتباط  ایجاد  عدم 
های پارلمانی به اهداف مشخص شده نشان 

نخواهند رسید.
وی تاکید کرد: مکاتبات بسیار پراکنده ای 
انجام  دولت  با  مجلس  نمایندگان  از سوی 
طریق  از  مکاتبات  این  اگر  که  شود  می 
تواند  می  شود،  انجام  اتوماسیون  و  سامانه 
حل  میان  این  در  را  مشکالت  از  بسیاری 

کند.
وزارت  پارلمانی  معاون  غفاری  حسنعلی 
جلسه  ادامه  در  نیز  درمان  و  بهداشت 
با  وزا  از  سئوال  فرایند  اصالح  خواستار 

اصالح آئین نامه داخلی مجلس شد.
معاون پارلمانی وزارت اطالعات نیز با اشاره 
بر بودن تحقیق و تفحص ها در  به هزینه 
پژوهش های مجلس  مرکز  مجلس، گفت: 
می تواند بررسی کند چه میزان از تحقیق 
و تفحص ها در ادوار مختلف مجلس نتیجه 
بخش بوده است، بسیاری از این تحقیق و 
تفحص ها با وجود صرف هزینه های کالن 
به نتیجه نرسیده اند در صورتی که با ارائه 
برخی گزارش ها دستگاه های نظارتی می 
توانند کار خود را در این میان انجام دهند.

های  معاونت  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
می  و  هستند  مجلس  کار  بازوی  پارلمانی 
و  دولت  میان  روابط  مدیریت  به  توانند 
زاده معاونت  مجلس کمک کنند. فتحعلی 
پارلمانی حوزه علمیه قم نیز در این جلسه 
امسال صدمین سال  اینکه  به  اشاره  ضمن 
تاسیس حوزه علمیه قم به دست آیت اهلل 
ها  حوزه  نقش  گفت:  است،  یزدی  حائری 
حوزه  وجود  برکات  از  یکی  و  بوده  معلوم 
است.   اسالمی  انقالب  پیروزی  علمیه  های 
سال  در  علمیه  حوزه  پارلمانی  معاونت 
این  مدت  این  در  که  شد  ایجاد   ۱۳۸۰
معاونت موجب شده تا روابط میان مجلس 

و حوزه علمیه قم تقویت شود.
معاونان  توسط  موضوعات  طرح  از  بعد 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  پارلمانی 
نظرات  نقطه  بیان  با  در سخنان مشروحی 
خود در خصوص مسائل مطرح شده توسط 
معاونان پارلمانی، اهداف و چشم اندازهای 

مجلس در تعامل با دولت را تبیین کرد.

ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نمی  مشکالت  مقابل  در  اینکه  بر  تأکید 
توان به مردم گفت که این موضوع مربوط 
ندارد  ربط  مجلس  به  و  بوده  دولت  به 
گفت: منهای اینکه گفتن چنین صحبتی 
صورت  در  نمی دهد  اجازه  ما  وجدان  را 
قبول  را  سخنان  این  مردم  نیز  آن  بیان 
نخواهند کرد، لذا مجلس و دولت در کنار 
هم باید مشکالت را حل کنند چون مردم 
برای حل مشکالتشان فرقی بین مجلس 

و دولت قائل نیستند.
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
معاونت های  با  خود  نشست  در  اسالمی 
پارلمانی دولت روز )یکشنبه، 4 اردیبهشت 
ماه( با تأکید بر اینکه هیچ زمانی ضرورت 
هماهنگی میان مجلس و دولت به اندازه 
امروز نبوده است، بیان کرد: امروز جبهه 
انقالب در شرایطی قرار دارد که محکوم 
انقالب،  که  موفقیتی  است.  موفقیت  به 
کشور و مردم به آن نیاز دارند البته بارها 
بر این موضوع تأکید کرده ام که هماهنگی 
کفایت  تنهایی  به  دولت  و  مجلس  میان 
نمی کند یعنی الزم است اما کافی نیست.

هماهنگی  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس 
بسیار قابل اهمیت است اما آن هماهنگی 
ارزشمند است که منجر به هم افزایی شود 
نفع  افزایی دارای یک ذی  افزود: هر هم 

است و در اینجا بدون شک مردم باید از 
تصمیمات مجلس و دولت ذی نفع باشند.

رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
است  مهم  بسیار  مردم  بودن  نفع  ذی 
بزرگ  و یک فرصت  بنابراین هرکار مهم 
باشد.  هم  بزرگ  تهدید  یک  می تواند 
بایستید مخالفان سفت و سختی  هرکجا 
وجود دارد که منافع آن ها در تضاد با این 
راهبرد است. براین اساس آن ها به صورت 
این موضوع  تا  مرتب تالش خواهند کرد 
مهم یعنی منتفع شدن مردم اتفاق نیفتد.

از مسائل  یکی  اظهار کرد:  وی همچنین 
کالن  سیاست های  توجه  مورد  و  مهم 
قوانین  تنقیح  بحث  است که  قانونگذاری 
و  مهم  بسیار  موضوعات  از  میان  این  در 
آن  بررسی  حال  در  که  است  اثرگذاری 
تنقیح  بحث  سال ها  طی  البته  هستیم، 
اما  می شده،  انجام  مجلس  در  قوانین 
که  ایم  برده  پی  موضوع  این  به  اکنون 
زیرا  نمی رسیم،  نتیجه  به  مسیر  این  از 
ممکن  می دهند  انجام  افراد  که  اقداماتی 
است دچار خطاهایی باشد، بنابراین حدود 
4 ماه است که از طریق هوش مصنوعی 
تا  هستیم  قانون  ۱۲هزار  تنقیح  حال  در 
قوانین در یک طبقه بندی به روز شده به 

جامعه ارائه شود.
مجلس  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  قالیباف 

برای توجه جدی به حوزه نظارت و تعیین 
علنی  صحن  شنبه  سه  روزهای  جلسات 
به دستورکارهای نظارتی، تأکید کرد: اگر 
در جایی نیاز به نظارت باشد این وظیفه 
و  اجرا  بر  نظارت  در  که  است  مجلس 
پیگیری قانون وظایف خود را انجام دهد 
البته این کار هم منصفانه، اخالق مدارانه و 

در جای خود انجام خواهد شد.
تأکید  با  کشور  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
سر  به  شرایط سختی  در  مردم  اینکه  بر 
می برند و اکثر آنها کاری به مجلس و یا 
دولت به تنهایی ندارند، گفت: در شرایط 
به  را  آن  موفقیتی،  هر  صورت  در  فعلی 
در  و  می نویسند  دولت  و  مجلس  پای 
خواهد  گونه  این  باز  نیز  شکست  صورت 
کارکردی،  جهت  به  معنا  تمام  به  بود. 
رویکردی و باورها در یک قایق نشسته ایم 
و  بزنیم  پارو  سمت  یک  به  همه  باید  و 
به  انرژی  درست،  هدف گذاری  صورت 

بیراهه نخواهد رفت.
کشور  در  گرانی ها  وضع  داد:  ادامه  وی 
می توانیم  آیا  است.  شده  دفاع  غیرقابل 
به مردم بگویم که این موضوع مربوط به 
دولت بوده و به مجلس ربط ندارد. منهای 
اینکه گفتن چنین صحبتی را وجدان ما 
نیز  آن  بیان  صورت  در  نمی دهد  اجازه 
مردم این سخنان را قبول نخواهند کرد. 

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای 
که  کرده  مصوب  مجلس  گفت:  اسالمی 
تامین  جیب  در  دست  دولت ها  تنها  نه 
اجتماعی نکنند بلکه بدهی دولت نیز به 

این سازمان پرداخت شود.
اردیبهشت   4 یکشنبه  عزیزی  ابراهیم 
کارگری  تشکل های  روسای  با  دیدار  در 
فارس ضمن تبریک هفته کارگر و تشریح 
گفت:  تولید،  رونق  در  کارگران  جایگاه 
بین پیشرفت و سازندگی کشور با جایگاه 
او  تنگاتنگی وجود دارد.  ارتباط  کارگران 
در  را  فارس  استان  کارگری  تشکل های 

مجلس  گفت:  و  دانست  سرآمد  کشور 
در بودجه ۱4۰۱منابع خوبی برای تامین 
باید  اما در اجرا  اجتماعی در نظر گرفت 
تاثیر  کارگران  سفره  بر  حد  چه  تا  دید 
کرد:  خاطرنشان  عزیزی  است.  داشته 
امتیازهای  بلکه  نه تنها محدودیت  قانون 
ویژه ای نیز برای جامعه کارگری در نظر 
اما مسئله مهم کوتاه کردن  گرفته است 
دست دولت ها از جیب تامین اجتماعی 
است که سابقه آن به گذشته های دور و 

دولت های گذشته بر می گردد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای 

که  کرد  مصوب  مجلس  افزود:  اسالمی 
تامین  جیب  در  دست  دولت ها  تنها  نه 
نیز  دولت  بدهی  بلکه  نکنند  اجتماعی 
نماینده  شود.  پرداخت  سازمان  این  به 
شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
همچنین بر حل مشکالت جامعه کارگری 
کمک  باید  همه  گفت:  و  کرد  تاکید 
گیرند  رونق  تولیدی  واحدهای  کنند 
شود.  رعایت  نیز  کارگر  حقوق  و  حق  و 
شغلی  امنیت  موضوع  در  افزود:  عزیزی 
استقبال  کارگری  جامعه  پیشنهادات  از 
آن  مجلس،  در  آن  طرح  با  و  کنیم  می 
لذا  کرد  خواهیم  قانون  به  تبدیل  را 
را  خود  پیشنهادات  کارگری  تشکل های 

ارائه دهند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور:

گالیه های نمایندگان
 بیانگر وجود مشکالت و مطالبات گسترده مردم است

قالیباف در نشست با معاونت های پارلمانی دولت:

مجلس و دولت باید در کنار هم مشکالت را حل کنند

نماینده شیراز و  زرقان در مجلس:

دست دولت ها باید از جیب تامین اجتماعی کوتاه شود

3
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۹۰ پرونده تخلف در عرصه منابع طبیعی 
گچساران تشکیل شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران گفت: ۹۰ 
سال  شهرستان  این  طبیعی  منابع  عرصه  در  تخلف  پرونده 
گذشته تشکیل شد و متخلفان برای پیگیری های قانونی به 
مراجع قضایی معرفی شدند. مجید نظری افزود: ۵4 درصد از 
این پرونده ها در زمینه تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی 
و مابقی در حوزه قطع و آتش زدن درختان و چرای دام مازاد 
بوده است. وی با اشاره به اینکه ۱4 نفر متخلف سال گذشته 
در زمینه قطع درختان جنگلی در این شهرستان شناسایی 
متخلفان  داشت:  اظهار  شدند،  معرفی  قضایی  مراجع  به  و 
اقدام به قطع یکهزارو ۱۵۷ اصله درخت، درختچه و سرشاخه 
کرده بودند. نظری تصریح کرد: پنج فقره پرونده در زمینه 
گذشته  سال  شهرستان  این  در  جنگلی  محصوالت  قاچاق 
تشکیل شد که متخلفان اقدام به قاچاق ۳۹۵ کیلوگرم زغال 
و هیزم کرده بودند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
گچساران گفت: همچنین در این مدت بیش از 4۸ پرونده 
ادامه  وی  تشکیل شد.  این شهرستان  در  تصرف  و  تخریب 
 ۳۳ و  میلیون  یک  از  بیش  تصرف  به  اقدام  متخلفات  داد: 
هزارو ۹۸4 متر مربع اراضی ملی کرده بودند. نظری گفت: 
اراضی ملی که به منظور انجام کارهای کشاورزی و یا ساخت 
و سازهای غیرمجاز تصرف می شود، از سوی نیروهای یگان 
تشکیل  از  پس  و  شده  شناسایی  طبیعی  منابع  از  حفاظت 
پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود. رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری گچساران افزود: افرادی که قصد خرید 
زمین به ویژه اراضی بدون سند رسمی را در گچساران دارند 
این  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره  به  از خرید  قبل  باید 
مطمئن  اراضی  نبودن  ملی  از  و  کننده  مراجعه  شهرستان 
شوند. نظری اظهار داشت: همچنین در این مدت ۲۳ پرونده 
تخلف چرای دام مازاد در عرصه منابع طبیعی این شهرستان  
تشکیل و برای پیگیری های قانونی به مراجع قضایی ارسال 

شده است. 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان تاکید کرد؛

عزم جدی دستگاه قضا 
برای برخورد با مخالن امنیت عمومی 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیران  با  نشست  در 
برای همکاری و  این دستگاه  از عزم جدی  و جنوب کشور 
وایجادکنندگان  امنیت عمومی  با مخالن  برخورد  همچنین 
اختالل در شبکه ارتباطی خبر داد. در این نشست دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان با اشاره به خاص بودن استان 
کهگیلویه وبویراحمد از نگاه ظرفیت ها در کشور گفت: این 
استان از نظر وجود منابع انسانی و نیروی انسانی متخصص 
و  رشد  برای  مناسبی  فرصت  که  است  برخوردار  استانی 

توسعه استان به حساب می آید.
دادستان عمومی وانقالب مرکز استان از عزم جدی دستگاه 
قضایی و همکاری این دستگاه با همه دستگاههای اجرایی در 
جهت خدمت به مردم خبر داد و گفت: اکثر قریب به اتفاق 
دستگاههای اجرایی رابطه نزدیکی با دستگاه قضا در استان 
دارند و الحمدهلل همکاران قضایی پشتیبان همیشگی برای 
همچنین  ملک حسینی  اند.  بوده  استان  توسعه  موانع  رفع 
در خصوص اختالفات دستگاههای اجرایی با شهرداری بیان 
کرد: این موارد در قانون حل اختالف دستگاههای اجرایی با 
شهرداری ها پیش بینی شده است و دادگستری هر جایی 
که شهرداری ها بدون درنظرگرفتن قوانین مصوب بخواهند 
دادگستری  قطعا  شوند  مردم  عامه  به  رسانی  خدمت  مانع 
ورود پیدا خواهد کرد. دادستان عمومی وانقالب مرکز استان 
امنیت  حفظ  برای  قضا  دستگاه  مستمر  عزم  از  همچنین 
این  در  نیز  رادمنش  محمود  داد.  خبر  توسعه  و  عمومی 
کیفی  و  کمی  توسعه  زیربنای  را  ارتباطات  توسعه  نشست 
در حوزه های مختلف عنوان و اظهار کرد: توسعه زیرساخت 
های ارتباطی نقش تعیین کننده ای در توسعه دیگر بخش 

ها دارد.

چهره سال هنر انقالب اسالمی 
کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

محمد  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  هنری  حوزه  رییس 
سلیمی راد از هنرمندان این استان در آیینی به عنوان چهره 
سال هنر انقالب اسالمی سال ۱4۰۰ این استان معرفی شد. 
محمدشریف اسالمی نژاد اظهار داشت: جمعی از مسئوالن 
اجرایی، متولیان حوزه فرهنگ و هنر به همراه هنرمندان و 
آیین  این  بویراحمد در  قشرهای مختلف مردم کهگیلویه و 

که در شهر یاسوج مرکز استان برگزار شد حضور داشتند. 
المللی  بین  و  ملی  هنرمند  راد  سلیمی  محمد  افزود:  وی 
کهگیلویه و بویراحمد در این آیین به عنوان چهره سال هنر 
انتخاب شد.  رییس  انقالب اسالمی استان در سال ۱4۰۰ 
فیلم  با  راد  سلیمی  محمد  کرد:  بیان  استان  هنری  حوزه 
طالی  تندیس  گذشته  سال  صفر«  شماره  »سرباز  مستند 
بهترین مستند بخش شهید آوینی پانزدهمین جشنواره بین 
المللی مستند ایران )سینما حقیقت( را کسب کرد و عالوه 
بر آن نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین مستند سینمایی 

از چهلمین جشنواره فیلم فجر نیز شد. 
اسالمی نژاد عنوان کرد: محمد سلیمی راد متولد سال ۱۳۶۶ 

در شهرستان کهگیلویه  است. 

حوزه فرهنگ در کهگیلویه و بویراحمد 
نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است

جمعه  امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
برای  بیشتری  گذاری  سرمایه  که  است  الزم  گفت:  یاسوج 
در  فرهنگی  نهادهای  و  امر  متولیان  از سوی  فرهنگ  حوزه 

این استان شود. 
آیت اهلل سید نصیر حسینی اظهار داشت: نگاه فرمانداران و 
مدیران اجرایی کهگیلویه و بویراحمد به مسأله مهم فرهنگ 
در کنار تأمین زیرساخت ها و کارهای عمرانی جدی تر باشد. 
وی افزود: انواع آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی به ویژه 
به  رو  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  بدحجابی  و  طالق  اعتیاد، 

افزایش است. 
جمعه  امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
یاسوج بیان کرد: باید برای کاهش این آسیب ها و ناهنجاری 
های اجتماعی در استان هر چه سریعتر چاره اندیشی و اقدام 

شود. 
آیت اهلل حسینی عنوان کرد: یکی از فرهنگ های نادرست و 
ناپسند رایج در آیین های عروسی و ترحیم در کهگیلویه و 

بویراحمد تیراندازی کردن است. 
و  عروسی  های  آیین  در  کردن  تیراندازی  داشت:  ابراز  وی 
ترحیم در کهگیلویه و بویراحمد تاکنون خسارت های جانی و 
مالی فراوانی به همراه داشته و الزم است که مردم این استان 

درس عبرت گرفته و چنین اقدامی را انجام ندهند. 
جمعه  امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
سوی  از  پیش  از  بیش  نظام  ارزنده  خدمات  گفت:  یاسوج 
مدیران اجرایی این استان برای قشرهای مختلف مردم استان 

از جمله نسل جوان بیان شود. 
های  پیشرفت  مقایسه  داشت:  اظهار  حسینی  اهلل  آیت 
چشمگیر کشور و کهگیلویه و بویراحمد در ابعاد مختلف در 
دوران پس از انقالب برای مردم این استان از سوی مدیران 

اجرایی استان ضروری است. 
وی افزود: رسانه های بیگانه به دنبال ناامید کردن ملت ایران 
آرایی  نیز صف  این هدف شوم  به  دستیابی  برای  و  هستند 

کرده و دست از تالش  برنمی دارند. 
جمعه  امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
بُردن  زیرسؤال  درصدد  همواره  دشمنان  کرد:  بیان  یاسوج 
این نقشه شوم  الهی  اما به لطف  دستاوردهای نظام هستند 

آنان بی اثر می شود. 
آیت اهلل حسینی عنوان کرد: طرح های عمرانی و اقتصادی 
نیمه تمام در شهرستان های مختلف کهگیلویه و بویراحمد 

به زودی تکمیل و به بهره برداری برسند.   
از این طرح ها فرسوده شده و سال  ابراز داشت: برخی  وی 
های متمادی از آغاز عملیات اجرایی آنها می گذرد که انتظار 
مدیران  سوی  از  الزم  های  رایزنی  و  ها  پیگیری  رود  می 
منظور  به  اعتبار  تأمین  برای  بویراحمد  و  کهگیلویه  اجرایی 

تکمیل و افتتاح آنها انجام شود.   
آیت اهلل حسینی گفت: تالش برای تحقق هرچه بهتر شعار 
امسال با عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در دستور 
کار مدیران اجرایی و نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد 
و  ها  دانشگاه  مسئولیت  و  رسالت  داشت:  اظهار  وی  باشد.  
شعار  تحقق  زمینه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  تولیدی  مراکز 

امسال چشمگیر است.

سرپرست ورزش و جوانان استان عنوان کرد؛

ورزش کهگیلویه و بویراحمد
 حامی مالی ندارد

و  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
بویراحمد در دیدار با استاندار از نبود حامی مالی در ورزش 
استان ابراز گالیه کرد. عین اهلل دهقان در این دیدار با استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد از حمایت و پیگیری استاندار و معاونین 
از ورزش استان تقدیر و از نبود حامی مالی در ورزش استان 
ابراز گالیه کرد. سرپرست ورزش و جوانان استان کهگیلویه و 
بویراحمد از کمبود اعتبار هفت میلیارد تومانی برای تکمیل 
بیان  با  و  داد  خبر  یاسوج  ورزش شهر  هتل  پروژه  افتتاح  و 
و  برگزاری  برای  ورزش  هتل  به  استان  ورزش  نیاز  اینکه 
المللی مهم، الزم و ضروری  بین  میزبانی مسابقات کشوری 
است، خواستار حمایت بیشتر مسئولین استانی و کشوری در 
تخصیص اعتبار برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه شد. 
مغتنم  فرصتی  را  یاسوج  نفری شهر  هزار  استادیوم ۱۵  وی 
برای میزبانی از تیم های لیگ برتری دانست و بر حضور یک 

تیم فوتبال در لیگ یک یا برتر در مرکز استان تاکید کرد.
و  اجرایی  دستگاههای  و  با حمایت شهرداری  افزود:  دهقان 
در  یاسوج  شهرداری  تیم  دوباره  احیای  امکان  مالی  حامی 
مرکز استان و بازگردان شور و نشاط به جامعه و جوانان مهیا 
خواهد شد. وی از نواقص و مشکالت استادیوم ۱۵ هزار نفری 
ادامه داد: این استادیوم در سال  شهر یاسوج سخن گفت و 
۱۳۹4با ۱۰۲ مورد نواقص افتتاح شد، اما بدلیل مشکالت و 
استادیوم  این  در  کشوری  مسابقات  برگزاری  امکان  نواقص 
مهیا نیست. برگزاری جلسات متعدد با مدیران شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزشی و وزارت ورزش و جوانان تاکنون گره 
نیازمند حمایت  است،  نشده  استادیوم  این  گشای مشکالت 
مسئولین استانی و وزارت ورزش و شرکت توسعه و تجهیز 
اماکن ورزشی کشور در حل مشکالت این استادیوم هستیم.

میلیارد  یک  اعتبار  از  استان  جوانان  و  ورزش  سرپرست 
کرد:  اظهار  و  خبر  رئیسی  قلعه  استادیوم  میلیونی   ۵۰۰ و 
این پروژه در مرحله آماده سازی برای کشت چمن است و 
ارشد ورزش  دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است. مدیر 
۲۸پروژه  ملی،  پروژه   ۱4 از  وبویراحمد  کهگیلویه  جوانان  و 
و  ورزش  در  استانی  پروژه  و ۶۳  نفت  وزارت  هدایای خاص 
جوانان استان خبر داد و ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های 
زیر  توسعه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
ساخت های عمرانی استان بیان کرد: رای تکمیل این پروژه 
ها به ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. دهقان بر استفاده 
از ظرفیت و پتانسیل های تشکل های مردم نهاد در استان 
در برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی تاکید و اظهار کرد: 
یکی از نیازهای مهم جامعه امروز رفع آسیب های اجتماعی 
 4۸ از  استان  جوانان  و  ورزش  سرپرست  است.   جامعه  در 
استان خبر  نهاد در  نهاد و تشکل های مردم  سازمان مردم 
داد و از برگزاری کارگاه های آسیب شناسی در حوزه ازدواج، 
اشتغال جوانان از جمله برنامه های مهم سازمان های مردم 

نهاد در استان نام برد.

عواملی چون شکاربی رویه، آسیب دیدگی 
هنگام آتش سوزی ها، کشته شدن از سوی 
باغداران، قربانی شدن به دست شهروندان 
زندگی  تهدیدکننده  ترس،  دلیل  به  عادی 
کهگیلویه  استان  وحش  حیات  های  گونه 
و بویراحمد است که صیانت از این میراث 

طبیعی ارزشمند نیازمند نگاهی نو است.
چون  دیگری  دالیل  عوامل  این  کنار  در 
حیات  های  زیستگاه  کیفیت  افت  تخریب 
وحش با چرای دام های عشایر، کشاورزی و 
توسعه ناپایدار و قاچاق حیات وحش تهدید 
کننده این میراث طبیعی ارزشمند هستند 
که نیاز است تا همه شهروندان و مسووالن 

برای تغییر رویه کنونی دست بکار شوند.
زیست  محیط  کارشناسان  که  طور  آن 
شماری  که  وجودی  با  کنند  می  تاکید 
دادن  نشان  برای  متخلف  شکارچیان  از 
توانمندی ها و مهارت خود دست به شکار 
این متخلفان  از  زیادی  تعداد  اما  زنند  می 
زبان  جانوران  آن  درآمد  به  نیاز  دلیل  به 
آورند که هر دوی  پای در می  از  را  بسته 
این نگرش ها با آگاهی بخشی قابل تغییر 

و اصالح است.
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  اگرچه 
ای  بازدارنده  عوامل  بکارگیری  با  استان 
تالش  متخلف،  شکارچیان  جریمه  مانند 
تجهیز  آنان،  آبخشورهای  بازسازی  برای 
محیط بانان برای شناسایی بهتر شکارچیان 
در کنار فرهنگ سازی در حال تالش برای 
صیانت از گونه های حیات است اما کمبود 
حقوق  بودن  پایین  بان،  محیط  نیروهای 
کارشناسان  که  شده  باعث  آنان  مزایای  و 
برای  کاملتری  های  اقدام  انجام  خواستار 
وحش  حیات  های  گونه  از  حفاظت 

کهگیلویه و بویراحمد باشند.
پرندگان  گونه   ۲۵۰ موجود  آمار  براساس 
 ۵۰ و  پستاندار  گونه   ۵۰ ، بومی  و  مهاجر 
آن  و  دارد  وجود  استان  در  ماهیان  گونه 
طور که مسووالن محیط زیست کهگیلویه 
و بویراحمد می گویند هنوز مطالعه جامعی 
نشده  انجام  استان  وحش  حیات  درباره 

است.
این در حالی است که صاحب نظران اعتقاد 
دارند که شناسایی گونه های حیات وحش، 
انقراض  پژوهش درباره گونه های در حال 
برای حفظ حیات وحش در  نخستین گام 
برابر تهدیدهای انسانی و طبیعی محسوب 

می شود.
گفت:  یاسوج  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
زنجیره  در  وحش  حیات  اهمیت  دلیل  به 
نیاز  تر  شاخص  های  گونه  حفظ  و  غذایی 
و  ریز  های  گونه  همه  برای حفظ  تا  است 

درشت حیات وحش کوشا باشیم.
مقطع  آموخته  دانش  که  پور  شفاهی  آریا 
دکترای محیط زیست است تاکید می کند: 
از آنجا که گونه های  مختلف حیات وحش 
محیطی،  زیست  ذاتی،  های  ارزش  دارای 
علمی،  اقتصادی،  اجتماعی،  ژنتیکی، 
زیبایی  و  تفریحی  فرهنگی،  آموزشی، 
و  شهروندان  مشارکت  هستند،  شناسی 
این  حفظ  برای  مسووالن  مضاعف  تالش 
و  انسانی  عوامل  گزند  از  طبیعی  مواریث 

طبیعی ضرورت دارد.

عوامل تهدید کننده حیات وحش
عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج می گوید 
عوامل  از  یکی  ها  جنگل  سوزی  آتش   :
بین  از  منجربه  سالیانه  که  است  مهمی 
گونه های حیات وحش  از  رفتن  شماری 

کهگیلویه و بویراحمد می شود.
آتش  بروز  هنگام  کرد:  بیان  پور  شفاهی 
سوزی گونه هایی نظیر حشرات و خزندگان  
که پا ندارند و سرعت آنان کم است از بین 
نیز  جانوران  از  دیگری  شمار  و  روند  می 
بازگشت  بی  های  مهاجرت  به  اقدام  ناچار 

می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج با اشاره به 
اینکه تنها یک نوع مار سمی در شهرستان  
کرد:  تاکید  شده  شناسایی  بویراحمد 
ترس  دلیل  به  مارها  همه  کشتن  فرهنگ 
گونه حیات  این  برای  تهدیدی  در جامعه، 
آگاهی  و  سازی  فرهنگ  که  است  وحش 
برای  جمعی   ارتباط  های  رسانه  بخشی 
شناسایی مارهای کم خطر و پیشگیری از 
کشتن آنان ضرورتی است که کمتر به آن 

توجه می شود.
وی ابراز داشت: استقرار عشایر در مناطقی 
از مراتع نزدیک منطقه حفاظت شده دنا در 
کاهش  باعث  دام   چرای  و  دنا  شهرستان 
غذای کل و بز به عنوان گونه های شاخص 

استان می شود.
شفاهی پور عنوان کرد: کشته شدن برخی 
دست  به  خرس  ارزشمند  های  گونه  از 
محیط  اطالع  بدون  آنان  دفن  و  باغداران 
زیست به دلیل ورود به باغستان ها داستان 
نیازمند  که  است  دیگری  انگیز  غم  واقعی 

افزایش تعداد محیط بانان است.

راهکارهای پیشگیرانه
ابراز  یاسوج  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
گونه  متنوع  های  ارزش  به  توجه  داشت: 
های جانوری در برنامه ریزی های توسعه، 
در  وحش  حیات  از  حمایت  حس  ایجاد 
مشارکت  جلب   ، جامعه  مختلف  سطوح 
های مردمی در مدیریت و حفاظت حیات 
و  کاربردی  های  پژوهش  انجام  وحش، 
بنیادی به منظور شناخت و مدیریت گونه 
های جانوری از راهکارهای صیانت از گونه 

های حیات وحش استان است.
زیستگاه  احیای  کرد:  تاکید  پور  شفاهی 
تخریب  از  جلوگیری  و  آنان  جمعیت  و 
را  مطلوبی  شرایط  تواند  می  ها  زیستگاه 
برای پویایی و پایداری گونه های جانوری و 

زیستگاه های آنها فراهم کند.

کمبود نیروهای محیط بان
شده  حفاظت  مناطق  پایش  که  آنجا  از 
به  بان  محیط  نیروهای  بکارگیری  نیازمند 
این  جبران  است  جهانی  استاندارد  اندازه 

نقیصه نیازی اساسی محسوب می شود.
و  کهگیلویه  زیست  محیط  مدیرکل 
براساس  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد 
یکهزار  هر  ازای  به  جهانی  های  استاندارد 
یک  باید  شده  حفاظت  منطقه  هکتار 
محبط بان فعالیت داشته باشد گفت: شمار 
چهارم  یک  از  کمتر  استان  بانان  محیط 

استانداردهای جهانی است.
اسالم جاودان خرد افزود:۱۳ عرصه طبیعی 

و  شده  مناطقحفاظت  ملی،  پارک  شامل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ممنوع  شکار 
منطقه  ،هفت  تعداد  این  از  که  دارد  وجود 
ممنوع  شکار  منطقه  پنج  و  شده  حفاظت 

است.
 ۳۲۰ با  استان  این  داشت:  ابراز  وی 
تنها  شده   حفاظت  منطقه  هزارهکتار 
۷۶محیط بان دارد که این محیط بانان به 
گستردگی  جمله  از  موجود  مشکالت  رغم 
وظایف، کمبود تجهیزات، کوهستانی بودن 
مراتع  و  جنگل ها  سوزی  آتش  استان، 
مناطق تحت مدیریت و پراکندگی مناطق  
تحت  مناطق  از  صیانت  و  حفاظت  برای 
حفاظت و گونه های جانوری از جان و دل 

مایه می گذارند.
از  زیادی  شمار   ، خرد  جاودان  گفته  به 
مناطق  در  فعال  بان  محیط  نیروهای 
بویراحمد  و  کهگیلویه  شده  حفاظت 
قراردادی هستند که نیاز است برای افزایش 
انگیزه آنان چاره ای عاجل به منظور تبدیل 

وضعیت شغلی آنان شود.

راهکارهای محیط زیست برای جبران 
کمبودها

و  کهگیلویه  زیست  محیط  مدیرکل 
جای  به  تعاملی  مدیریت  گفت:  بویراحمد 
جوامع  مشارکت  جلب  و  تقابلی  مدیریت 
محلی در حفاظت از محیط زیست راهکاری 
اثرگذار برای صیانت بهتر از مناطق حفاظت 

شده استان به  است.
اسالم جاودان خرد اضافه کرد: تالش برای 
و  حفاظتی  نیروهای  بین  تعامل  افزایش 
جهت  را  مناسبی  بسترهای  محلی  جوامع 
محیط  از  صیانت  و  وحش  حیات  زیست 
زیست منطقه به عنوان یکی از ظرفیت های 
می  ایجاد  اکوتوریسم  و  گردشگری  بالقوه 

کند.
شده  حفاظت  مناطق  اینکه  بیان  با  وی 
پشتوانه  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 
اصلی توسعه اقتصادی  محسوب می شود 
تاکید کرد: در صورت برنامه ریزی هدفمند 
نظیر  مناطق  این  بالقوه  منافع  از  می توان 
گردشگری  فعالیت های  از  حاصل  فواید 
بهبود معیشت جوامع محلی  برای  طبیعی 

بهره برد.
با  اینکه  به  اشاره  با  خرد  جاودان 
آموزش های زیست محیطی می توان حس 
نزدیک  ساکنان  برای  عمومی  مالکیت 
حفاظت  منظور  به  شده  حفاظت  مناطق 
مناطق  این  بر  را  زیست  محیط  از  بهینه 
می توان  راهبرد  این  از  گفت:  داد،  افزایش 
در راستای حفظ منابع طبیعی، ریشه کنی 
و   اضافی  درآمدهای  مولد  عنوان  به  و  فقر 

اشتغال آفرینی بهره مند شد.
وی تصریح کرد: استفاده از دانش های به 
ماهواره  جمله  از  نو  های  تکنولوژی  و  روز 
های سنجش از راه دور، سنسور ها و غیره، 
همکاری با شرکت های دانش بنیان، ایجاد 
و  کردن  تخصصی  اختصاصی،  های  قرق 
سمن های زیست محیطی، تعامل با استان 
برای  دولت  های  برنامه  از  همجوار  های 
حفاظت از مناطق حفاظت شده کهگیلویه 

و بویراحمد  است.

مرمت آبخشورها
منابع  پایداری  از  اطمینان  و  نگهداری 
حیاتی ترین  و  اساسی ترین  به عنوان  آبی 
اقلیم های  در  وحش  حیات  زیستی  نیاز 
در  تا  است  اساسی  موضوع  گرمسیری 
و  سوزان  گرمای  و  خشکسالی  شرایط 
طوالنی مدت تابستان مشکلی برای حیات 
وحش متنوع و ارزشمند این عرصه ها ایجاد 

نشود.
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
تمامی  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تحت  مناطق  وحش  حیات  آبشخورهای 
در  استان  این  زیست  محیط  مدیریت 
سردسیری  و  گرمسیری  های  شهرستان 

مرمت و بازسازی شدند.
اسالم جاودان خرد  افزود: این آبشخورهای 
شهرستان  حفاظت  مناطق  وحش  حیات 
که  استان  سردسیری  و  گرمسیری  های 
دچار آسیب شده بودند بازسازی، مرمت و 

آبرسانی شدند.
آب  شرایط  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
خشکسالی  و  کشور  بر  حاکم  هوایی  و 
بازسازی  و  ،تعمیر  احداث  امسال،  شدید 
آبشخورهای حیات وحش، افزایش آن ها و 
تامین آب در زیستگاه های این استان جزو 

برنامه های این اداره کل است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و 
بویراحمد بیان کرد: اگر منابع آبی پایداری 
برای حیات وحش تامین نکنیم ،آنان برای 
تامین آب مجبور به مهاجرت می شوند که 
این مهاجرت اجباری تهدیدی جدی برای 

جانشان محسوب می شود.
آبشخور  که  مناطق  این  مشکالت  از  وی 
در آنجا احداث شده است را کمبود منابع 
آبی در فصل گرما دانست و گفت: با شروع 
فصل گرما اغلب چشمه های فصلی خشک 
می شوند به همین دلیل, مرمت و بازسازی 
در  اساسی  نقش  آبشخورها  و  آب  منابع 
در  وحش  حیات  پایداری  و  آب   تامین 

سطح منطقه ایفا می کند.
وسایط  تامین  با  کرد:  عنوان  جاودان خرد 
تجهیزات  سایر  (و  )تراکتور  مناسب  نقلیه 
آبرسانی  تابستان  فصل  پایان  تا  نیاز  مورد 
به آبشخورهای حیات وحش در این مناطق 

ادامه دارد.

افزایش تجهیزات 
کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
دستگاه   ۳4 پارسال  گفت:  بویراحمد  و 
مناطق  از  صیانت  برای  موتورسیکلت 
استان  شکارممنوع  و  شده  حفاظت 
قرار  بانان  محیط  اختیار  در  و  اختصاص 

گرفت.
و  کهگیلویه  افزود:  خرد  جاودان  اسالم 
بویراحمد با توپوگرافی کوهستانی و سخت 
ضرورت  که  بود  هایی  استان  از  یکی  گذر 

داشت به موتورسیکلت مجهز شود.
وی با اشاره به اینکه این تجهیزات می تواند 
نقش به سزایی در افزایش گشت و کنترل 
مناطق سخت گذر و برخورد با شکارچیان 
متخلف داشته باشند ،گفت : موتور سیکلت 
ها به شهرستان های دارای مناطق حساس 
حفاظتی و به منظور افزایش توان ماموران 
ها  کنترل  و  گشت  در  حفاظت  یگان 

اختصاص یافته است.
وسعت  به  دنا  شده  حفاظت  منطقه  هفت 
با  شرقی  دنای  هکتار،   ۶۶۰ و  هزار   ۹۳
وسعت ۲۸ هزار و ۲۰۲ هکتار، خاییز سرخ 
با مساحت ۳۳ هزار و ۲۳۵ هکتار، خامین 
به وسعت ۲۵ هزار ۶۷۱ هکتار، دیل با ۱۰ 
هزار و ۳۸۱ هکتار، سولک با ۲ هزار 4۲۸۷ 
هکتار و سیوک با ۱۲ هزار ۸۵۸ هکتار در 

استان وجود دارد.
منطقه  و  دنا  ملی  پارک  ها  آن  راس  در 
حفاظت شده دناست که با وسعتی معادل 
گونه   ۱۵۵ دارای  هکتار   ۶۶۰ و  هزار   ۹۳
جانوری پرنده، ۲4 گونه جانوری پستاندار، 

۲۰ گونه آبزی و ۳۹ خزنده است.
منطقه حفاظت شده دنا یکی از غنی ترین 
و  گیاهی  تنوع  لحاظ  به  زیستی  مناطق 
سال  در  که  دنیاست  و  ایران  در  جانوری 
یونسکو  سازمان  سوی  از  میالدی   ۲۰۱۰
انقالب،  از  بعد  گاه  اولین ذخیره  عنوان  به 
پانصد  و  ایران  بیوسفری  ذخیرگاه  دهمین 
و پنجاهمین ذخیره گاه دنیا به ثبت رسید.

در کهگیلویه و بویراحمد: 

بقای حیات وحش نیازمند نگاهی نو

و  حرف  ای  رسانه  و  مجازی  فضای  در  روزها  این 
بودجه  چشمگیر  کاهش  خصوص  در  هایی  حدیث 
استان کهگیلویه و بویراحمد درحال انتشار است که 
متولیان امر در این استان پیرامون آن واکنش هایی 

را نشان داده اند.
مهدی  امسال،  ماه  فروردین  پایانی  روزهای  در 
مجلس  در  دنا  و  بویراحمد  مردم  نماینده  روشنفکر 
شورای اسالمی بیان کرده بود که رقم بودجه استان 
کهگیلویه و بویراحمد بدون توجه و رعایت مفاد آئین 

نامه داخلی مجلس تغییر کرده است. 

 روشنفکر خواستار برگرداندن بودجه استان به عدد 
این  بود که چنانچه  تاکید کرده  واقعی خود شده و 
کشور  قانونی  مراجع  تمام  به  نکند  پیدا  تحقق  مهم 
شکایت می کنم و این را خیانت در امانت می دانم زیرا 
که کهگیلویه و بویراحمد استانی است که به لحاظ 
گرفته  قرار  استان ها  سایر  صدر  در  بیکاری  و  تورم 

است.
این در حالی است که پیشتر طبق اعالم مرکز آمار 
ایران بیشترین نرخ تورم  ۱۲ماهه کشور در کهگیلویه 
و بویراحمد به میزان 4۸.۲ درصد به ثبت رسیده  و 
مهم  های  چالش  از  یکی  بیکاری  معضل  همچنین 
استان بوده و کاهش آن نیز جزو دغدغه های اصلی 

مسئوالن ملی و استانی است.
و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
را  استان  بودجه  کاهش  پیرامون  قضاوت  بویراحمد 
زودهنگام دانسته و  می گوید : هنوز به طور رسمی 

هیچ عددی به سازمان اعالم نشده است.
علی شهابی نسب افزود: گرچه در جدولی در ابتدای 
۱4۰۰ بودجه استان حدود یک هزار و ۱۷۶ میلیارد 
سایت  در  غیررسمی  اساس جدولی  بر  و  بود  تومان 
ها، این عدد در حال حاضر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است. شهابی نسب اضافه کرد: ممکن 
دهد  رخ  بودجه  ریز  یا  و  درون  در  تغییراتی  است 
را  این  و  نخواهد کرد  پیدا  استان کاهش  بودجه  اما 
محکم می گویم و جای نگرانی نیست. معاون عمرانی 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز از نگاه دیگری به 
این موضوع پرداخته  و می گوید: ظرفیت هایی که 
تا االن در حال جذب است نسبت  در سال گذشته 
به بودجه استان چند برابر بوده است. کیامرث حاجی 
ها  ردیف  و  ها  ، ظرفیت  ها  عنوان کرد: کمک  زاده 
هنوز  دهد  می  انجام  استاندار  که  هایی  پیگیری  با 

ادامه دارد.

عمرانی  اعتبارات   ۱۳۹۹ سال  در  داد:  ادامه  وی 
تخصیص یافته استان ۷۰۰ میلیارد تومان بود و در 
سال ۱4۰۰ این اعتبارات به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان رسید. حاجی زاده تاکید کرد:: این اعداد گواه 
آن بوده که استان شاهد رشد حدود ۳۰۰ درصدی 
اعتبارات بوده است. معاون عمرانی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد بیان کرد: با سفر رییس جمهور و پیگیری 
تخصیص  تومان  میلیارد   ۵۰۰ حدود  استاندار  های 
 ۷۰۰ و  شده  اجرایی  سفر  اعتبارات  برای  نقدینگی 

میلیارد تومان دیگر هم در آستانه تخصیص است.
حاجی زاده ابراز داشت: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد به 
اضافه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که جمعا سه هزار 
نشان  اعداد  این  و  شود  می  تومان  میلیارد   4۰۰ و 
می دهد اعتبارات و بودجع استان از ابتدای ۱4۰۰ 
توجهی  قابل  رشد  به ۱۳۹۹  نسبت  اوایل ۱4۰۱  تا 

داشته است.

کاهش بودجه استان
  از شکایت روشنفکر

 تا تکذیب شهابی
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متولد فروردین :
 امروز شما وظایف شغلی زیادی برای انجام دادن دارید و ممکن 
شما  اینکه  برای  دهید.  انجام  را  آنها  همه  نخواهد  دلتان  است 
داشتید  آرزو  که  طور  آن  می دهید  انجام  که  کارهایی  می ترسید 
اینکه ممکن است در طول روز اصاًل وقت  با وجود  نباشند.  مفید 
خالی پیدا نکنید، ولی به خودتان قول بدهید کمی استراحت کرده 

و برنامه های کاریتان را به بعد موکول کنید.
متولد اردیبهشت : 

با  را  زمانی  و  کنید  متوقف  را  اندازه  از  بیش  و  کردن سخت  کار 
سپری  دهید  انجام  می توانید  خانه  در  که  بخش  لذت  فعالیتهای 
کنید. گذراندن وقت در یک باغ یا در یک محیط زیبا می تواند برای 
از مسائل پیچیده دور نگه دارد. شما نمی توانید  را  مدتی ذهنتان 
سیل افکاری که به ذهن شما می آیند را متوقف کنید، اما می توانید 

توجهتان را به سمت موضوعات لذت بخش تر هدایت کنید.
متولد خرداد : هم زمان با قرار گرفتن ماه در دومین خانه تان به 
نهایت  در  که  دهید  انجام  را  فعالیتهایی  که  می شود  توصیه  شما 
اگر بی ثبات  اما  باشید.  باعث می شوند شما احساس خوبی داشته 
باشید، نمی توانید به راحتی به خودتان اطمینان پیدا کنید. با وجود 
می توانید  اما  بدهید  تغییر  را  خود  احساسات  نتوانید  شاید  اینکه 
شیوه هایی را که به وسیله آنها با دیگران برخورد می کنید را تغییر 

دهید.
متولد تیر : با وجود اینکه شما می خواهید مهمان ای را که برای 
خاطر  به  یا  کنید،و  کنسل  را  اید  دیده  تدارک  تان  خانه  در  شام 
کارهایی که دارید در خانه بمانید، ولی پیگیری کردن برنامه های 
که شما  زمانی  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  اجتماعی شما 
فرصت استفاده کردن از لحظه های لذت بخش را دارید، فراموش 

نکنید که برای فعالیتهایتان برنامه ریزی کنید.
متولد مرداد : 

اکنون که ستاره مریخ در نشانه شما قرار گرفته است شما انرژی 
به  را  شما  که  مسیری  در  است  ممکن  اما  دارید،  باالیی  بسیار 
برای  قرمز  خطر  عالمت  یک  نکنید.  حرکت  می رساند  هدفهایتان 
کنید.  نگاه  اطرافتان  نشانه های  به  دقت  با  و  کنید  فرض  خودتان 
نوشته  آشنا  زبان  یک  با  آنها  اما  هستند؛  راه  در  مهمی  پیامهای 

نشده اند. 
متولد شهریور :

 امروز ممکن است کسی فکر کند که شما شخص بسیار پرنفوذی 
هستید، حتی اگر خودتان اصاًل اینگونه فکر نکنید. متأسفانه امروز 
برای شما سخت است که شاهد این باشید که دیگران در موردتان 
نظر می دهند. هدفهای خود را با دقت به کار ببندید، برای اینکه 
پایداری  انتظار می رود  از شما  از آن چیزی که  بیشتر  در حالیکه 
نشان می دهید، می توانید به راحتی واکنشی نامعقول نشان دهید. 
اکنون دوستان و همکارانتان می خواهند به شما کمک کنند، اما نه 
در صورتی که شما برای قبول کردن کمک آنها خیلی سخت گیر 

و ایرادگیر باشید.
متولد مهر : اعتراف کردن به اینکه چگونه یک انسان خوب به نفع 
خواه  باشد.  کار سختی  برایتان  است  ممکن  می کند  فعالیت  شما 
دلیل این کار اعتماد به نفس شما باشد خواه به این دلیل باشد که 
شما در مورد انگیزه های دیگران سئوال می کنید، نادیده گرفتن یک 
رفاقت یا شور و حرارت احساسی از قبول کردن ارزش ظاهری آن 

آسان تر است. ترسهایتان را نابود کنید.
متولد آبان : مجاورت ناراحت کننده بین حقیقت و خیال می تواند 
به شما  آورد. یک صدای درونی  به وجود  نگرانی  برای شما کمی 
می گوید که تصمیمات مهمی را بگیرید که هدفهای شخصیتان را 
در آینده تحقق ببخشد. اما صدای دیگر شما را تشویق می کند در 
حالیکه وظایف مهم مربوط به آینده تان را فراموش کرده اید، آزاد 

بوده و از زندگی لذت ببرید.
شما  خوش بینی  که  دارید  اعتقاد  شما  که  زمانی   : آذر  متولد 
شما  است.  راحت تر  برایتان  بودن  شاد  است،  کنترل  تحت  کاماًل 
ارزش  کم  و  کنید  جلوه  فعال  و  شاد  بسیار  که  نمی خواهید  واقعاً 
شمردن اعتماد به نفستان روشی است که شما امروز با این روش 

کار می کنید. 
متولد دی : شما ممکن است احساس کنید که دارید به موفقیت 
دست پیدا می کنید اما شاید مسائل خاصی باشند که در این مورد 
بکشید.  کار خود دست  از  نباید  این وجود  با  باشند.  داشته  نقش 
شاید مجبور بشوید ساعتها برای آن وقت بگذارید. به وظیفه خود 

عمل کنید و از الهامات خود کمک بگیرید.
متولد بهمن : 

در حالیکه امروز را به شکل انسانی آرام شروع کرده و مثل آدمی 
شجاع به پایان می رسانید، در این روز شخصیت دوگانه ای خواهید 
داشت. وقتی که ماه وارد برج حساس حمل می شود و درحالیکه 
طبیعت مبارزه جوی تان را به یاد شما می آورد، در نیمه روز فورانی 

از انرژی در شما به وجود می آورد.
متولد اسفند : 

هدف بزرگ شما به نظر می رسد که واقعاً برای شما خوب باشد، اما 
اکنون شما مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این به معنی 
این نیست که شما قادر نیستید رویاهایتان را آشکار کنید، بلکه به 
ناامید  بزنید.  به ریسک  این معنی است که شما می ترسید دست 

نباشید، شما می توانید بعداً به آنها بپردازید.

3
فال روز 

به مصرف  نسبت   ، درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص 
خونی  گروه  اساس  بر  غذایی  مواد  مصرف  عدم  یا 
افراد، توضیحاتی ارائه داد.  تیرنگ نیستانی، با طرح 
این سوال که آیا می شود مثاًل برای یک کودک سه 
یا  دارد   A خونی  گروه  که  این  مبنای  بر  هم  ساله 
B، برخی مواد غذایی را قدغن کرد، افزود: رژیم های 
غذایی هیچ منطقی علمی ندارند و بدون شک در دراز 
مدت می توانند آسیب جدی به بدن وارد کند. وی با 
اشاره به اینکه پیروی از رژیم های غذایی هرگز نباید 
تجویز شود،  و  توصیه  افراد  باور  یا  سلیقه  مبنای  بر 
باید  پزشکی  علوم  و  طب  کلی  طور  به  کرد:  اظهار 

هیچ  افزود:  نیستانی  باشد.  علمی  شواهد  بر  مبتنی 
غذا  بودن  اختصاصی  بر  مبتنی  علمی  شواهد  گونه 
برای گروههای خونی مختلف وجود ندارد. وی با بیان 
اینکه توصیه های غیر علمی برخی افراد برای پیروی 
خاص  خونی  گروه  به  توجه  با  غذایی  رژیم های  از 
می تواند به ضرر سالمت تمام شود خاطرنشان کرد: 
این  می کنیم  صحبت  خونی  گروههای  از  که  زمانی 
بنابراین  نیز گره می خورد،  با دوران کودکی  موضوع 
این  باید  قاعدتاً  باشد  درست  باور  این  چنانچه  اگر 
شود.  آغاز  نیز  کودکان  برای  غذایی  محدودیت های 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود: مشکالتی که 
ایجاد  افراد  برای  بر اساس گروه خونی،  رژیم غذایی 
و  سالمندان  کودکان،  خاص،  گروههای  در  می کند 
حادتر  مراتب  به  می تواند  زمینه ای  بیماری  با  افراد 
نیازهای  تأمین  اساساً  اینکه  بیان  با  نیستانی  باشد. 
تغذیه ای بدن با ریز مغذی ها و درشت مغذی ها مسله 

تاکید کرد: گروههای تخصصی  بسیار مهم است  ای 
که  می کنند  گیری  تصمیم  علمی  شواهد  مبنای  بر 
از چه  و  به چه میزان  بزرگساالن  یا  و  بدن کودکان 
گروهایی به مواد غذایی نیاز دارد. وی خاطرنشان کرد: 
تا بزرگسالی مصرف  از کودکی  افراد  مواد غذایی که 
می کنند در دراز مدت اثرات خود را نشان می دهد و به 
طور قطعی گروههای خونی در استفاده یا منع مصرف 
یادآوری  با  نیستانی  ندارند.  نقشی  هیچ  غذایی  مواد 
عدم  یا  مصرف  خونی،  گروههای  اساس  بر  که  این 
مصرف هیچ ماده غذایی توصیه نمی شود، هشدارداد: 
خاصی  گروه  بدن،  سالمت  حفظ  بهانه  به  چنانچه 
مشکالت  مدت  دراز  در  شود  حذف  غذایی  مواد  از 
و  تغذیه  متخصص  داشت.  خواهد  پی  در  را  فراوانی 
رژیم درمانی گفت: مطالعات جمعیتی و شواهد علمی 
دارد که عدم مصرف  زیادی وجود  بسیار  ثابت شده 
گروهی از مواد غذایی مثل به ویژه لبنیات افراد را با 

مواجه  استخوانی  مشکالت  مثل  متعددی  مخاطرات 
با  چنانچه  اینکه  بیان  با  وی  کرد.  استخواهد  کرده 
نظر پزشک الزم باشد مصرف برخی گروه های غذایی 
محدود شود برای جبران این کمبود داروهای مکمل 
تجویز می شود گفت: این موارد با رژیم های خودسرانه 
ای که بر اساس گروه های خونی گرفته می شود، کاماًل 
متفاوت است. نیستانی اضافه کرد: خطرات رژیم های 
غذایی با توجه به این که چه گروه هایی از مواد غذایی 
متخصص  باشد.  متفاوت  می تواند،  می شوند  حذف 
تغذیه و رژیم درمانی با انتقاد از رفتارهای افرادی که 
با هدف سالمت توصیه به پیروی از رژیم های غذایی 
وابسته به گروه خونی می کنند، افزود: این موضوع که 
از  گروه هایی  چه  به  برای حفظ سالمت  انسان  بدن 
مواد غذایی نیاز دارد وابسته به اعتقاد یا باور این نظر 
غیرکارشناسانه نیست بلکه باید تمام این موارد علمی 

و ثابت شده باشد.
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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 يكي از شاهدان واقعه درگيري 
در خوابگاه دانشجويان دانشكده افسري

عاقبت توهين کننده به حضرت امام سوختن در آتش اعتياد بود

 اعالم همبستگي
روز 19 بهم��ن م��اه 1357 من ه��م افتخار 
داش��تم تا در کنار همافرها و سایر بچه هاي 
نیروي هوایي خدمت حضرت امام در مدرسه 
علوي برسم. البته چون بچه شهرستان بودم 
نتوانستم با لباس نظامي حضور داشته باشم 
و با لباس ش��خصي رفتم. در حالي که اغلب 
بچه ها یونیفرم هاي رس��مي به تن داشتند. 
دقیق یادم نیست که طرح این دیدار را کدام 
یک از دوس��تان چیده بود. یادم است آقایان 
نورشاهي و جنتي در این قضیه بسیار فعال 
بودند و هماهنگي ها را آنجا انجام مي دادند. روز 
مورد نظر قرارمان روبه روي مرکز آموزش هاي 
نیروي هوایي بود، اما چون بچه ها دیر کردند، 
خودمان به طرف مدرسه رفتیم. آنجا با سایر 
بچه ها رو به رو شدیم و خدمت امام رسیدیم. 

بچه هاي نی��روي هوایي در ای��ن دیدار بدنه 
اصلي نظامي ها را تش��کیل مي دادند. حتي 
بیانیه اي که در حضور امام قرائت شد را یکي از 
سربازان نیروي هوایي خواند. ما با حضرت امام 
و انقالبیون اعالم همبس��تگي کردیم و یادم 
است ایشان فرمودند شما االن ارتش اسالم 

و ارتش امام زمان)عج( هستید. 
 کارت هاي شناسايي

در دیدار با حضرت امام عکاس ها از پشت سر 
بچه هاي حاضر عکس مي انداختند. لذا براي 
اینکه شائبه ایجاد نش��ود و نگویند که مردم 
عادي لباس نظامي ها را پوش��یده اند، خیلي 
از بچه ها کارت هاي شناسایي شان را به دست 

گرفتند و نشان دادند که نظامي هستند. 
همان شب مرکز آموزش هاي نیروي هوایي به 
هم ریخت. گاردي ها به همافران حمله کرده 
بودند. مردم هم با ش��نیدن خبر حمله شان 
براي کمک به آنها شتافتند. اما همین حین 
یک درگیري شدید نیز در خوابگاه دانشکده 
افسري رخ داد. یعني جایي که من هم آنجا 
حضور داش��تم. آن ش��ب یک��ي از بچه هاي 
دانش��جو که وفادار به رژیم طاغوت بود بلند 
ش��د و با صداي بلند توهیني به حضرت امام 
ک��رد. نامش مجتب��ي صفري ب��ود. توهین 
مجتبي جرقه اي ش��د براي ی��ک درگیري 

تمام عیار. به سرعت دانشجوها به دو دسته 
تقسیم ش��دند. انقالبي ها و ضد انقالبي ها رو 
در روي ه��م. درگیري ش��دیدي رخ داد. هر 
کسي با هر وس��یله اي که داش��ت به طرف 
مقابل حمله مي ک��رد. میله هاي تخت هاي 
چند طبقه بهترین وسیله مورد استفاده در 

این درگیري بود. 
من چون از انقالبي هاي شناخته شده بودم، 
خیلي از دانش��جوهاي ضد انقالبي س��عي 
مي کردند به من آس��یب برسانند، بچه هاي 
خودمان هم سعي مي کردند از من و خودشان 
حفاظت کنند. بعد از چند دقیقه زد و خورد 
شدید، مسئول شب آمد و به همراه تعدادي از 
نگهبانان بین مان حائلي ایجاد کرد و درگیري 

موقتاً به اتمام رسید. 
من آن وقت ممن��وع از حمل س��الح بودم. 

اما س��ایر بچه هاي انقالبي مي توانستند در 
موقع نگهباني سالح تحویل بگیرند. شامگاه 
همان روز تصمیم گرفتیم به محض دریافت 
سالح، کار ضد انقالب ها را یکسره کنیم و با 
سالح هایي که در دس��ت داریم، ساختمان 
را در اختیار خودمان بگیری��م. اما روز بعد با 
کلي نیروي گارد و یگان هاي شهرباني مواجه 
ش��دیم که به محل اس��تقرار ما آمده بودند. 
آن روز حکومت نظامي بود. ب��ه این ترتیب 
نقشه ما به هم خورد. اما با فرمان امام مبني 
بر شکستن حکومت نظامي، مردم به مراکز 
نظامي که هنوز مقاوم��ت مي کردند حمله 
کردند و س��قوط رژیم طاغوت قطعي ش��د. 
روز 22 بهمن ماه هم که س��تاد ارتش اعالم 
بي طرفي ک��رد و آیت اهلل محالت��ي از طریق 

رادیو صداي انقالب اسالمي را اعالم کرد. 
 سرنوشت يک ضد انقالب

مجتبي صفري که به حض��رت امام توهین 
کرده و باعث درگیري ش��ده بود، سه، چهار 
ماه بعد از انقالب ناپدید بود. بعد با واس��طه 
یکي از دوس��تانش چند روزي به دانشکده 
افسري برگش��ت که دوباره با برداشتن یک 
کیسه خواب فرار کرد. بعدها شنیدم که او به 
شهرش کرمانشاه برگشته و همانجا از اعتیاد 

مرده است. 

  غالمحسين بهبودي
واقعه 19 بهم�ن م�اه 1357 و ديدار هماف�ران با حضرت ام�ام خمين�ي)ره( تنها يک 
س�وي ماجرا ب�ود و هم�ان ش�ب نيروه�اي گارد شاهنش�اهي ب�ا حمله ب�ه خوابگاه 
همافران وقاي�ع خونين�ي را رقم زدند که ت�ا پيروزي انقالب اس�المي ادامه داش�ت. 
ام�ا نظير چني�ن اتفاقي ني�ز در خواب�گاه دانش�كده افس�ران رخ داد. آن ش�ب يک 
درگيري تمام عيار بين دانش�جوهاي دانش�كده نظامي ارتش رخ مي دهد که طي آن 
دانشجوهاي وفادار به رژيم طاغوت و دانش�جوهاي انقالبي به زد و خورد مي پردازند. 
در گف�ت و گويي که چن�دي پيش با امير قاس�م فراوان داش�تيم، ايش�ان اش�اره اي 
ب�ه واقع�ه 19 ، 20 و 21 بهم�ن ماه داش�تند که در قال�ب رواي�ت زير پي�ش رو داريد. 

  احمد محمدتبريزي
خس�رو جهاني کوله باري از خاط�رات ناب از 
روزهاي پيش از انق�الب و ورود امام و ديدار 
ايش�ان با همافران دارد. جهاني آن س�ال ها 
در مرکز اتفاق�ات حضور داش�ت و به عنوان 
کميته استقبال و استقرار فعاليت هاي زيادي 
داش�ته اس�ت. او روز 19 بهمن در کنار ديگر 
همافران با حضرت امام ديدار مي کند و در کنار 
ديگر نيروهاي ارتش بيعتي خاطره ساز را رقم 
مي زنند. جهاني در گفت وگو با »جوان« بخشي 
از خاطرات و فعاليت هايش در زمان انقالب به 
ويژه ديدار همافران با ام�ام را بازگو مي کند. 

ماجراي پيوس�تن ش�ما به عنوان يک 
ارتشي به نيروهاي انقالبي از چه زماني 

کليد خورد؟
من س��توان 2 بودم و س��ال 1356 ب��راي ادامه 
تحصیل به دانش��کده افس��ري رفتم. این تاریخ 
درست با زماني مصادف بود که زمزمه مبارزات 
مردمي در حال شکل گیري بود. مصطفي خمیني 
به ش��کل مرموزي از دنیا رفته و راهپیمایي ها، 
تظاهرات، ش��لیک ها و کشته  ش��دن ها شروع 
شده بود و با چشمانم این صحنه ها را از نزدیک 
مي دیدیم. چن��د بار از س��اواك آمدن��د و از ما 
کمک خواس��تند. مي گفتند آینده این مملکت 
دست شماس��ت و االن کشور به ش��ما نیاز دارد 
و دانش��جویان بای��د در کن��ار گارد جاویدان و 
شاهنشاهي و دیگر مدافعان پهلوي قرار بگیرد. 
مي گفتند ما مطمئنیم که ش��ما ای��ن قطار را 
یا متوقف مي کنی��د یا از ریل خ��ارج مي کنید. 
منظورش��ان این بود یا مردم را ساکت مي کنید 
یا اینها را به رگبار مي بندید و امور را به دس��ت 
مي گیری��د. چندین مرحله توس��ط فرماندهي 
دانشکده و دیگران س��خنراني ها انجام شد ولي 
کسي زیر بار نمي رفت و گوش نمي کرد. بچه ها 
س��کوت مي کردند و ترجی��ح مي دادند چیزي 

نگویند. 
واکن�ش ش�ما و ديگ�ر دانش�جويان 
دانشكده افسري به اين صحبت ها چه 

بود؟
یک روز در مراس��م صبحگاه از س��اواك آمدند 
و گفتن��د مي خواهند برایم��ان صحبت کنند. 
به مح��ض اینکه ش��روع ب��ه صحب��ت کردند، 
گفتند یک مش��ت اراذل و اوباش و وطن فروش 
مي خواهند در کشور آش��وب به پا کنند، ما نگاه 
مي کردیم و مي دیدیم  اي بابا اراذلي که مي گویند 
خانواده خودمان اس��ت و چطور اینه��ا اراذل و 
اوباش ش��ده اند؟ مي گفتند از پس فردا ش��ما را 
در کنار نیروهاي مدافع پهل��وي قرار مي دهیم، 
وارد خیابان ها مي شوید و شهر توسط شما اداره 
خواهد ش��د. حراس��ت و مراقبت از مجسمه ها، 
پایانه هاي مسافري و پمپ بنزین ها را به دانشکده 
افسري دادند. برعکس ما زماني که پمپ بنزین ها 
تا ساعت هش��ت بنزین مي دادند اجازه دادیم تا 
ساعت 12 کار کنند که براي این کار کتک هم 
خوردیم. هیچ کاري هم ب��ه رفت و آمد مردم در 
پایانه ها نداشتیم. حتي براي انداختن مجسمه ها 
با مردم همکاري کردیم ک��ه هنگام این اتفاق از 
کوچه و پس کوچه دار و دسته شعبان بي مخ ها 
با چوب و چماق و گرز مردم را مورد ضرب و شتم 
قرار دادن��د که به خاطر ای��ن زد و خورد خانمي 
کنار میدان 24 اسفند فارغ ش��د که وقتي او را 
به بیمارستان رساندند گفتند مادر و بچه با هم 

فوت شده اند. 
با اين حس�اب ت�ا زم�ان ورود امام اين 
وضعيت کجدار و مريز براي ارتشي هاي 

انقالبي وجود داشته است؟
دقیقا، وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کرد تا به 
ششم بهمن رسیدیم. قرار بود در این روز حضرت 
امام تشریف بیاورند که بختیار فرودگاه را بست. 
مردم بیشتر مهیج و نگران شدند و شعارهایشان به 
اوج رسید. ما هم در خیابان به مردم خسته نباشید 
مي گفتیم. تنها یگاني بودیم که به طور مخفیانه 
به مردم گل مي دادیم. در روز هشتم بهمن ما را 
به دانشگاه تهران فرستادند و گفتند یکسري آنجا 
تحصن کرده اند. زماني که به دانشگاه رسیدیم 
دیدیم آیات عظ��ام و بزرگواراني مثل مطهري، 
بهشتي، طالقاني، هاشمي رفس��نجاني و مفتح 
آنجا حضور دارند. این بزرگواران به بسته شدن 
فرودگاه اعتراض داشتند و مي گفتند چرا نباید 
حضرت امام بیاید و فرودگاه بس��ته شده است. 
اول صبح 250 نفر تحصن کرده بودند که با اضافه 
شدن علما و فضالي شهرهایي مثل قم و نجف آباد 
جمعیت بیشتر شد و ما مس��ئول برقراري نظم 
و انضباط بودیم. در اتاق هاي دانش��گاه جلساتي 
برگزار ش��د و این تحصن به کان��ون مرکز ثقل 
انقالب بدل شد. این یکي از کارت هاي برنده و از 
بهترین اقداماتي بود که آنجا انجام گرفت. آن روز 
از طرف ستاد ژاندارمري به مردم شلیک شد و 37 

نفر شهید شدند. 
با ورود امام فعاليت هايتان چه وضعيتي 

پيدا کرد؟
 11 بهمن به ما گفتند از دانش��کده به فرودگاه 
بروید و ش��ما کمیته استقبال هس��تید. من به 
همراه پنج نفر به آنجا رفتی��م. در فرودگاه به ما 
برچسب سینه انتظامات را دادند و روي بازویمان 
کمیته اس��تقبال زدیم. آنجا مرحوم محالتي و 
سیدمحمود دعایي حضور داشتند و کمیته هایي 
را تش��کیل داده بودند. ما هم کمیت��ه هوایي و 
پدافندي را تشکیل دادیم. به هرحال اطالع دادند 
که دوازدهم بهمن هواپیماي حضرت امام خواهد 
آمد. فرودگاه خودش را براي بزرگ ترین استقبال 
در جهان آماده کرده بود. ب��ه محض اینکه این 
خبر رسید تمام متحصنین صداوسیما و شرکت 
نفت در سرکارشان حاضر شدند. وقتي ساعت 9 
دوازدهم فروردین یک فروند هواپیماي ایرفرانس 
که نیروي هوایي و پدافندي ها کنترلش مي کردند 
در حال ورود به کش��ور بود با اس��تقبال و پیام 
خوشامدگویي عبداهلل افروز با حضرت امام مواجه 
مي شود. وقتي هواپیما نشست من پاي هواپیما 
ایستادم. هنگامي که امام به پله آخر رسید دست 
امام را گرفتم و بوسیدم و دیگر نفهمیدم در چه 
پرتابي و فشاري حدود 300 متر از جایگاه خارج 
شدم. ازدحام و عش��ق ملت در این روز فراموش 
نشدني بود. حضرت امام را سوار بنز نیروي هوایي 
کردند و به پاویون و ساختمان جدیدي که در کنار 
فرودگاه مهرآباد ساخته شده بود، بردند و بچه ها 
سرود و قرآن خواندند. امام فرموده بود براي اولین 
جا ایشان را به بهشت زهرا)س( ببرند که در میان 
ازدحام جمعیت امکان بردن امام با ماشین نبود. 
از نیروي هوایي درخواس��ت هلیکوپتر کردند و 
وقتي هلیکوپت��ر آمد، آقا را از بیمارس��تان هزار 
تختخوابي سوار کردند و به بیمارستان هفت تیر 
شاه عبدالعظیم بردند. امام سخنراني گرمي انجام 
دادند و وقتي صحبت هایشان تمام شد میلیون ها 

نفر تکبیر گفتند. 
نوزدهم بهمن ماه بر شما و ديگر نيروهاي 
ارتشي چه گذشت؟ در اين روز خودتان 
را چگونه ب�راي ديدار با حض�رت امام 

آماده کرديد؟
بعد از ورود امام ما جزو کمیته اس��تقرار ش��ده 
بودیم. به دستور شهید نامجو که از دهه 40 در 

کنار روحانیون تراز اول مش��غول مبارزه بود به 
عنوان محافظ حضرت امام به مدرسه رفاه رفتیم. 
روز 18 بهمن امام فرمود من مهندس بازرگان را 
به عنوان نخست وزیر اسالمي انتخاب کرده ام و 
شما آن را تأیید کنید. اینجا به ما گفتند به همه 
اطالع بدهید فردا ساعت 8 صبح از جلوي مرکز 
آموزش هاي هوایي با لباس ش��خصي بیایند و 
لباس هاي نظامي شان را در ساك بگذارند. آمدیم 
و دیدیم یکس��ري از همافران نیروي هوایي دور 
هم جمع شده اند و براي اینکه به با هم بودن مان 
مشکوك نشوند از چند راه مختلف به راه افتادیم 
و خودمان را به مدرس��ه علوي رس��اندیم. آنجا 
لباس هاي نظامي مان را پوش��یدیم و با ش��عار 
»ما همه س��رباز توییم خمیني، گوش به فرمان 
توییم«. به راه افتادیم حتي پدافندي ها کارت هاي 
شناسایي شان را باال گرفتند تا فردا نگویند این کار 

و عکس ساختگي است. 
یکي از عزیزان همافر به نام آقاي جنتي آمد و گفت 
سید احمد خمیني گفته آقا منتظر شماست. در 
کوچه با این ش��عارها ادامه دادیم و به مدرس��ه 
رفاه رس��یدیم. وقتي به مدرسه رسیدیم همافر 
نورشاهي ایس��ت و خبردار داد و با نظم خاصي 
مثل یک رژه همه در وضعیت خبردار ایستادند. 
حضرت امام با همان حال��ت آزاد دادند و فرزند 
یکي از نفرات حاضر که سرباز بود چند ماده اي را 
با این مضمون که ما در کنار شما هستیم و تا آخر 
در کنارتان مي مانیم براي امام خواند. آقا فرمود 
امروز روز شادي من اس��ت چون عده اي از شما 
بریدید و به خدمت امام زمان)عج( درآمدید. شما 
سربازان امام زمان)عج( را هرگز فراموش نمي کنم 
و این کارتان در قلب ملت مي نشیند. عکس تان 
ماندگار است و در آرشیو دل مردم حفظ خواهد 
شد. بیعت ما با امام تیر خالص را بر پیکر خاندان 

پهلوي و دیگر نظامیان شلیک کرد و آنها مجبور 
شدند به دنبال ما بیایند و بیعت کنند. 

ايده ديدار همافران با حض�رت امام از 
جانب چه کسي مطرح شد؟

یکسري از پرسنل همافر نیروي هوایي با دکتر 
بهش��تي هماهنگ کرده بودند که روز اولي که 
امام تشریف مي آورند، این اقدام در همان بهشت 
زهرا انجام بگیرد. آقاي بهشتي با آقاي طالقاني 
گفته بودند بگذارید امام جایي مستقر شود و آنجا 
مي تواند با ارتش دیدار کند و تأکید کرده بودند 
که این کار باید با لباس نظام��ي انجام بگیرد تا 
تاثیرگذاري اش بیشتر شود. همافران به همراه 
آقاي قاس��م فراوان با آقاي طالقاني و بهشتي و 
آن روز تاریخ��ي را با آقا هماهن��گ کردند و 19 
بهمن س��ید احمد در مدرس��ه رفاه منتظر ما با 

لباس نظامي بود. 
آن زمان هنوز دولت انقالبي بر س�ر کار 
نيامده بود و شما و ديگر نظامي ها با اين 

حرکت کار بزرگي انجام داديد. 
خدا حسین پرتوي را رحمت کند که از پشت سر 
همافران عکسي ماندگار گرفت. بعضي از همافران 
اجازه ندادند از روبه رو عکس انداخته شود و گفتند 
شاید خانواده هایش��ان در مکافات قرار  بگیرند. 
فرداي آن روز که عکس ها در روزنامه ها و مجالت 
قرار گرفت و تاثیر بس��یار زی��ادي روي مردم و 
گروه هاي نظامي ایجاد کرد. 48 س��اعت قبل از 
این اتفاق یک بخش��نامه آورده بودند که اگر در 
تظاهرات شما را بگیرند مانند زمان جنگ به اعدام 
محکوم مي ش��وید. این حرکت ب��راي نیروهاي 
مدافع پهلوي خیلي س��نگین بود و آنها ش��ب 
21 بهمن به پادگان انقالب حمله کردند و 126 
نفر را کشتند و 60 نفر را مجروح کردند. با اینکه 
اعالم کرده بودند حکومت نظامي تا 5 صبح ادامه 

دارد امام فرمودند این حکومت نظامي نامشروع 
است که ش��هید محالتي و سید محمود دعایي 
در خیابان ها فریاد مي زدند کس��ي به خانه نرود 
چون حکومت نظامي معنا ندارد. به هرحال ملت 
ماندند و به کمک نیروي هوایي آمدند و اسلحه ها 
به دست ملت افتاد و ارتش اعالم بي طرفي کرد و 
صبح 22 بهمن به انقالب بزرگ اسالمي رسیدیم. 
صداي انقالب از صداوسیماي جمهوري اسالمي 
پخش شد و در انتها گفت این صداي انقالبیون 
ملت ایران است. آقاي هاشمي به عنوان اولین نفر 
صحبت کردند و مردم جارو و بیل را برداشتند تا 

شروع به بازسازي خرابي ها کنند. 
کارهايي اينچنيني نش�ان مي داد بدنه 

ارتش تا چه اندازه انقالبي بود؟
بدنه ارتش ش��امل س��پهبد ش��هید علي صیاد 
شیرازي، ش��هید قرني، ظهیرنژاد و سید موسي 
نامجو مي شد. بدنه ارتش بدنه خوبي بود و همه 
گوش به فرمان امام بودند. شش��م بهمن وقتي 
ستاد تعطیل شد ارتشي ها با لباس نظامي از مرکز 
آموزش هاي هوایي تا کوکاکوال راهپیمایي کردند 
و شعار » ما پرسنل هوایي هستیم، منتظر خمیني 
هستیم« سردادند. بعد از این راهپیمایي 123 نفر 
را شبانه گرفتند و با یکسري از افراد نیروي زمیني 
که گرفته بودند با یک هواپیما به زندان متروکه اي 
به نام زندان خاشک فرستادند. ارتش هم جدا از 
ملت نبود و قلبش براي این انقالب مي تپید. اولین 
حرکتي که بعد انقالب توس��ط روحانیون مبارز 
انجام شد دکتر بهشتي فرمودند من را به دانشگاه 
افسري ببرید تا از دانشجوها قدرداني کنم که در 
این مدت یک گلوله از سمت شان شلیک نشد. 
در آمفي تئاتر براي دانشجوها صحبت کردند و از 

تعامل ارتش با روحانیون، امام و مردم گفتند. 
بايد گفت اين حمايت هاي ارتش کمک 
بسيار بزرگي در تسريع پيروزي انقالب 

داشت؟ 
سه عامل بسیار مهم باعث انقالب زودرس شد. 
اولین حرکت تحصن چند هزار نفري آیات عظام 
و علما و مجته��دان و مبارزان بود که دانش��گاه 
را به یک مرک��ز تحصن صدور انق��الب تبدیل 
کردند. دوم 19 بهمن بیعت همافران، افسران و 
درجه داران در مدرسه رفاه با حضرت امام بود و 
سوم نفس گرم حضرت امام با فرستادن اعالمیه 
و نوارها و دستنوش��ته ها به اقشار مختلف ملت 
بود. این س��ه عامل باعث تسریع در روند انقالب 
شد. من نمي گویم انقالب نمي شد چون نمي شد 
جلوي این ملت را گرفت. ولي ب��از این اقدامات 
سرعت پیروزي انقالب را شدت بخشید و سبب 

شد میزان خسارات و تعداد کشته ها کم شود. 

خسرو جهاني در گفت وگو با »جوان« از ايده پردازي ديدار امام با همافران و اتفاقات 19 بهمن 1357 مي گويد 

بيعت با امام تير خالص  بر پيكر خاندان پهلوي بود
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حل جدول 3076

سرهنگ گودرزی مطرح کرد؛
پیامک های جعلی ثنا در صدر پرونده های 

برداشت غیرمجاز در پایتخت
سایبری  مجرمان  گفت:  پایتخت  فتا  پلیس  رئیس 
همچنان با ارسال پیامکی جعلی حاوی ابالغ الکترونیک 
از  جعلی  لینکی  به  کاربران  هدایت  و  )ثنا(  قضائی 

شهروندان کالهبرداری می کنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهار داشت: مجرمان 
مشابه  تارنماهایی  جعل  با  و  پیامک  ارسال  با  سایبری 
تارنمای ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه از کاربران فضای 
حاوی  پیامک ها  این  که  می کنند  کالهبرداری  مجازی 
مطالبی از قبیل ثبت شکوائیه، ابالغ حکم قضائی و غیره 
چند  جعلی ظرف  پیامک های  این  ارسال  است، شدت 
هفته گذشته و در فروردین ماه ۱4۰۱ بیشتر شده لذا 
پرونده های مربوط به برداشت غیر مجاز در این خصوص 

در صدر لیست شکایت پلیس فتا پایتخت قرار دارد.
استرس  دلیل  به  مجازی  فضای  کاربران  افزود:  وی 
که  جعلی  )لینک(  تارنما  به  کنجکاوی  و  شده  ایجاد 
در متن پیام است مراجعه می کنند که در این مرحله 
پرداخت  شیوه  )به  کارت  اطالعات  ثبت  درخواست  با 
برداشت  آنها  حساب  از  شهروندان  توسط  اینترنتی( 
شاهد  موارد  برخی  در  و  می گیرد  صورت  غیرمجاز 
دلیل  به  آلوده  لینک  روی  بر  کلیک  با  که  بوده ایم  آن 
نصب بدافزار بر روی گوشی تلفن همراه شهروندان این 
پیامک های جعلی از شماره های آنها برای تعداد زیادی 
از اشخاص دیگر ارسال می شود و در واقع از گوشی تلفن 
جهت  واسط  عنوان  به  شهروندان  کارت(  )سیم  همراه 
کالهبرداری از سایر هموطنان استفاده می شود و بدین 

ترتیب حریم خصوصی شهروندان نقض می شود.
برای  مهم  موارد  ذکر  با  پایتخت  فتا  پلیس  رئیس 
نکاتی  به  توجه  گفت:  حوادث  قبیل  این  از  جلوگیری 
با  از جانب قوه قضائیه  اینکه پیامک دریافتی  از جمله 
سیم  شماره  با  هرگز  و  می باشد   adliran سرشماره 
پیامک  همچنین  و  نمی شود  ارسال  شخصی  کارت 
لینک است؛ ضروری  فاقد  قوه قضائیه  از سوی  ارسالی 

است.
ابالغ  مشاهده  برای  وجه  هیچ  به  گفت:  گودرزی 
اطمینان،  برای  و  نیست  وجه  واریز  به  نیاز  قضائی، 
مشابه  پیامک  دریافت  صورت  در  می توانند  کاربران 
آدرس به  قضائی  الکترونیک  ابالغ  اصلی  سایت  به 

 https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق 
ابالغ قضائی را بررسی کنند.

ارسال  کوتاه  پیام  طریق  از  قضائی  ابالغ  گفت:  وی 
قضائی  ابالغ های  اجتماعی  شبکه های  در  و  می شود 
به  قضائی  ابالغ  پیام  همچنین  نمی شود.  رسانی  اطالع 
افرادی که سابقاً در سیستم ثنا ثبت نام کرده اند ارسال 
می شود و کسانی که در این سیستم ثبت نام نکرده اند 
اوراق قضائی به نشانی محل سکونت و یا محل کار افراد 

از طریق پست ارسال می شود.
کلیک  صورت  در  گفت:  پایتخت  فتا  پلیس  رئیس 
دلیل  به  جعلی  پیامک های  در  موجود  لینک  روی  بر 
بر   )… و  )همانند عدالت همراه  بدافزار  احتمال نصب 
روی دستگاه شما ابتدا اینترنت گوشی تلفن همراه خود 
را غیر فعال کرده و سپس نرم افزارهای ناشناس نصب 
شده بر روی دستگاه خود را که درخواستی برای نصب 
برداشتن  از  پس  نهایتاً  و  نمائید  نداشته اید، حذف  آنها 
به  را  خود  همراه  تلفن  گوشی  نیاز،  مورد  اطالعات 

تنظیمات کارخانه بازگردانید.

خبر

جدول 3077

وزارت  آزمایشگاه مرجع سالمت  مدیرکل 
بهداشت با اشاره به اینکه در سال ۱4۰۰، 
بخش  تعرفه  متناسب  دلیل عدم رشد  به 
دولتی در مقایسه با تعرفه بخش خصوصی، 
آزمایشگاهی  خدمات  پایه  بیمه  پوشش 
 ۲۲ به  درصد   ۳۵ از  خصوصی  بخش  در 
درصد کاهش یافت و این به معنی افزایش 
در  گفت:  بود،  مردم  جیب  از  پرداخت 
مابه  عدم جبران  و  ارز  نرخ  تغییر  صورت 
افزایش  و  آزمایشگاه ها  اداره  آن،  التفاوت 
به  می تواند  بیماران،  جیب  از  پرداخت 

چالش اصلی سال جاری تبدیل شود.
با  گفت وگو  در  سمیعی  سیامک  دکتر 
تست های  بیمه ای  پوشش  درباره  ایسنا، 
بیمه های  همکاری  نحوه  و  آزمایشگاهی 
کرد:  خاطرنشان  آزمایشگاه ها،  با  تکمیلی 
عدم  دلیل  به   ،۱4۰۰ سال  در  متاسفانه 
در  دولتی  بخش  تعرفه  متناسب  رشد 
با تعرفه بخش خصوصی، پوشش  مقایسه 
آزمایشگاهی در بخش  پایه خدمات  بیمه 
خدمات  درصد   ۷۰ حدود  که  خصوصی، 
بر عهده  را  سرپایی(  )عمدتاً  آزمایشگاهی 
کاهش  درصد   ۲۲ به  درصد   ۳۵ از  دارد، 
از  پرداخت  افزایش  معنی  به  این  و  یافت 
از آنجا که هنوز تعرفه  جیب مردم است. 
امسال خدمات سالمت به تصویب هیئت 
از  اطالعی  است  نرسیده  وزیران  محترم 
ندارد ولی  وضعیت در سال ۱4۰۱ وجود 
امید است که این اختالف با افزایش تعرفه 
و  دولتی  بخش  در  آزمایشگاهی  خدمات 

افزایش پوشش بیمه پایه جبران شود.

چالش آزمایشگاه های پزشکی
 با بیمه های تکمیلی

و  قراردادها  وضعیت  داد:  ادامه  سمیعی 
در  که  هم  تکمیلی  بیمه های  با  توافقات 
سال گذشته موجب چالش آزمایشگاه های 
پزشکی و نارضایتی موسسین آزمایشگاه ها 

شده بود و البته تکلیف برای سال ۱4۰۱ 
به  توجه  با  نیست.  روشن  هنوز  نیز 
مصرفی  ملزومات  و  کیت ها  بیشتر  اینکه 
تخصیص  مشمول  پزشکی  آزمایشگاه 
ارز  نرخ  تغییر  است،  بانکی  سیستم  ارز 
التفاوت،  مابه  جبران  عدم  صورت  در 
غیردولتی  و  دولتی  آزمایشگاه های  اداره 
جیب  از  پرداخت  افزایش  همچنین  و 
نیاز  آزمایشگاهی  به خدمات  بیمارانی که 
دارند، می تواند به چالش اصلی سال جاری 

در خدمات آزمایشگاهی تبدیل شود.   
دسترسی محدود و دشوار به 

تجهیزات آزمایشگاهی به دلیل 
تحریم ها

تحریم ها  تاثیر  و  نقش  درخصوص  وی 
اظهار  آزمایشگاهی،    تجهیزات  تامین  در 
کرد: تحریم های ظالمانه سال ها است که 
تامین  زنجیره  و  آزمایشگاهی کشور  نظام 
مصرفی  ملزومات  و  کیت ها  تجهیزات، 
آنها را با مشکل مواجه کرده است. اگرچه 
دچار  کشور  انتخاب  قدرت  و  دسترسی 
مشکل و کاهش چشمگیر شده است، اما 
در ارتباط با فناوری های نوین این مشکل 
و  محدود  دسترسی  است.  جدی تر  بسیار 
دشوار به تجهیزات دستگاهی و کیت های 
مورد نیاز برای تشخیص مولکولی و ژنتیک 
بیش از همه مشکل ساز شده و هزینه ارائه 
مهندسی  پشتیبانی  و  نگهداری  خدمات، 
افزایش  پزشکی  آزمایشگاه های  برای  را 
هزینه  مشکالت  این  طبعاً  است.  داده 
خدمات  بخصوص  آزمایشگاهی،  خدمات 
افزایش  مردم  برای  را،  بیمه  پوشش  فاقد 

می دهد.       
تدوین پیش نویس ضوابط تصدیق 

آزمایشگاه های پزشکی برای 
آزمایش های غربالگری جنین

او درباره سیاست های جمعیتی و وظایف 
آزمایشگاه ها در این خصوص نیز به ایسنا 

آزمایشگاه های  به  مستقیماً  آنچه  گفت: 
پزشکی مربوط می شود به ماده ۵۳ قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نقطه 
نظر تکلیف وزارت متبوع به تدوین و ابالغ 
آزمایشگاه های  تصدیق  قانونی  “ضوابط 
غربالگری  آزمایش های  برای  پزشکی 
ناهنجاری های  نظر  از  باردار  مادران 
جنین” و نظارت بر آنها و همچنین ماده 
۵4 قانون، که مربوط به سامانه جامع برای 
باروری،  مراجعین  کلیه  اطالعات  ثبت 
و  زایمان  و  آن  دالیل  و  سقط  بارداری، 
نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، 
و  ناباروری  درمان  مراکز  آزمایشگاه ها، 
مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی 
محرمانگی،  اصول  رعایت  با  غیردولتی،  و 

می شود، بازمی گردد.
وزارت  آزمایشگاه مرجع سالمت  مدیرکل 
پیش نویس  افزود:  ایسنا  به  بهداشت 
پزشکی  آزمایشگاه های  تصدیق  ضوابط 
تدوین  غربالگری  آزمایش های  برای 
“اصالح  انتظار  در  آن  ابالغ  و  است  شده 
و  تشخیصی  و  غربالگری  روش های 

عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین 
کردن  منتفی  و  آنها  حفظ  جهت  در 
و  تدوین  و  و...”  آنها  برای  خطر  احتمال 
یا  الگوریتم ها  و  بالینی  راهنماهای  ابالغ 
)از جمله  آزمایش ها  استانداردهای تجویز 
از  باردار  مادران  غربالگری  آزمایش های 
نظر ناهنجاری های جنین( و تعیین تکلیف 
سامانه موضوع ماده ۵4 است. استانداردها 
ساالنه  نیاز  میزان  مذکور  الگوریتم های  و 
آزمایش های  و  غربالگری  آزمایش های  به 
ژنتیک را مشخص می کنند و برآورد نیاز 
کیت های  و  تجهیزات  به  کشور  واقعی 
وارداتی و همچنین تناسب نیاز با ظرفیت 
داخلی بعد از تعیین آنها میسر خواهد شد.

بالینی به  وی در درباره ارسال نمونه های 
ارسال  هر حال  به  از کشور، گفت:  خارج 
مطابق  کشور،  از  خارج  به  بالینی  نمونه 
دولت،  محترم  هیئت  ابالغی  نامه  آئین 
سالمت  مرجع  آزمایشگاه  مجوز  بدون 

تخلف از قانون و جرم محسوب می شود.

وزارت بهداشت اعالم کرد:
کمترین رعایت پروتکل 
فاصله گذاری در مدارس

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اعالم کرد: میانگین درصد 
اماکن  در  فاصله گذاری  پروتکل  رعایت 
ماه  فروردین  تا ۳۱  از ۱۷  عمومی کشور 
۱4۰۱، 4۸.۰۵ درصد بوده که سالن های 
سینما و تئاتر با ۸۵.۷۱ درصد بیشترین و 
میزان  کمترین  درصد   ۳۵.۷۸ با  مدارس 
بهداشت  معاونت  داشته اند.  را  رعایت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
روز یکشنبه در گزارشی منتشر کرد:  در 
هفته ۱۱۳ همه گیری کووید ۱۹ در کشور، 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  میزان 
درصد    ۵۱.۸۱ بر  بالغ  و  پایین  همچنان 
بوده است. از ۲4 تا ۳۱ فروردین ماه ۱4۰۱ 
از ۱4 هزار و ۵۲۰ مدرسه بازرسی انجام 

شده که متناسب نبودن فضای کالس ها با 
تعداد دانش آموزان )پذیرش بیش از حد 
ظرفیت کالس(،  عدم رعایت فاصله گذاری 
رعایت  عدم  آموزان،   دانش  بین  مناسب 
عدم  فاصله،   اساس  بر  صندلی  چیدمان 
دانش  بین  در  ماسک  از  استفاده  رعایت 
نبودن  فراهم  مدرسه،  کارکنان  و  آموزان 
شرایط مناسب برای تهویه و جریان هوا در 
کالس ها و  تجمع والدین در مقابل ورودی 
و خروجی مقابل مدارس از موارد پرخطر 
میانگین  حال  عین  در  است.  مدارس  در 
اماکن  در  فردی  بهداشت  رعایت  میزان 
زمانی  بازه  در  کشور  استان های  عمومی 
بر  بالغ   ،۱4۰۱ ماه  فروردین   ۳۱ تا   ۲4
۵۶.۱۸ درصد بوده است. در این شاخص، 
بیشترین میزان رعایت در استان کرمانشاه 
با ۶۷.۲۳ درصد و کمترین میزان رعایت 
درصد   4۶.۰۵ با  هرمزگان  استان  در  هم 

در  ماسک  از  استفاده  میانگین  است. 
تفکیک  به  گیرندگان  خدمت  و  شاغالن 
 ۲4 از  کشور  استان های  عمومی  اماکن 
تا ۳۱ فروردین ماه ۱4۰۱ بالغ بر ۵۰.۶۶ 
میزان  بیشترین  که  است  بوده  درصد 
رعایت در استان هرمزگان با ۷۵.۲۷ درصد 
و کمترین میزان رعایت مربوط به گیالن 
با 4۲.4۱ درصد است. همچنین میانگین 
خدمت  و  شاغالن  در  ماسک  از  استفاده 
گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور 
نیز از ۱۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱4۰۱ بالغ 
بر ۵۰.۶۶ درصد بوده که بیشترین میزان 
استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط 
با ۹4.۸۷ درصد و کمترین  به فرودگاه ها 
میزان استفاده از ماسک مربوط به مراکز 
میانگین  است.  درصد   ۳۹.۱۳ با  ورزشی 
در  فاصله گذاری  پروتکل  رعایت  درصد 
تا  از ۲4  اماکن عمومی استان های کشور 

درصد   4۸.۰۵  ،۱4۰۱ ماه  فروردین   ۳۱
به  مربوط  میزان  بیشترین  که  است  بوده 
درصد   ۵۸.۲4 با  غربی  آذربایجان  استان 
با  لرستان  به  مربوط  میزان  کمترین  و 
۳۸.۵۱ درصد بوده است. میانگین رعایت 
تهویه مناسب در اماکن عمومی استان های 
ماه ۱4۰۱،  فروردین  تا ۳۱  از ۲4  کشور 
بیشترین  حال  عین  در  و  درصد   ۵۳.۶۷
میزان رعایت مربوط به استان آذربایجان 
میزان  کمترین  و  درصد   ۷۲.۹۲ با  غربی 
رعایت مربوط به هرمزگان با ۳۸.۹4 درصد 
بوده است. همچنین میانگین رعایت تهویه 
مناسب در اماکن عمومی کشور از ۱۷ تا 
درصد   ۵۳.۶۷  ،۱4۰۱ ماه  فروردین   ۳۱
درصد   ۹۲.۵۰ با  استادیوم ها  است.  بوده 
سطح  باالترین  در  مناسب  تهویه  رعایت 
قعر  در  درصد   4۶.۵۸ با  ورزشی  مراکز  و 

رعایت این پروتکل قرار دارند.

کاهش پوشش بیمه خدمات آزمایشگاهی در ۱۴۰۰ ؛

 افزایش پرداخت از جیب مردم

رژیم غذایی بر اساس گروه 
خونی منطق علمی ندارد



افزایش قیمت اینترنت 
واقعا غیر منطقی است  

دولت سیزدهم برای تحقق گام 
دوم انقالب به جوانان میدان داد

صفحه )4(صفحه )4(

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: با توجه 
به غیر منطقی بودن افزایش قیمت اینترنت، در مجلس موضوع را 
پیگیری خواهیم کرد چراکه با این افزایش قیمت، مردم متحمل 
افزایش  اینکه  بر  تاکید  با  آقامیرسلیم  مصطفی  می شوند.  فشار 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  است،  منطقی  غیر  واقعاً  اینترنت  قیمت 

گستره فعالیت فعاالن حوزه فضای مجازی و همچنین کسب و ...

دولت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  سمیرم  مردم  نماینده 
از  انقالب به دنبال استفاده  سیزدهم در راستای تحقق گام دوم 
ظرفیت های جوانان نخبه و انقالبی در مدیریت کشور است. اصغر 
سلیمی در مورد اقدامات دولت سیزدهم برای حضور جوانان در 
مدیریت کشور و امید بخشی در جامعه گفت: مقام معظم رهبری 

همواره بر لزوم به گارگیری جوانان متخصص و انقالبی، کارآمد...
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حوزه فرهنگ در استان نیازمند 
سرمایه گذاری بیشتری است

کاهش پوشش بیمه خدمات 
آزمایشگاهی در ۱۴۰۰ ؛

 افزایش پرداخت
 از جیب مردم

ورزش استان 
 حامی مالی ندارد

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه 
و بویراحمد در دیدار با استاندار از نبود حامی مالی 
ابراز گالیه کرد. عین اهلل دهقان  استان  در ورزش 
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  با  دیدار  این  در 
ورزش  از  معاونین  و  استاندار  پیگیری  و  حمایت 
استان تقدیر و از نبود حامی مالی در ورزش استان 
استان  ابراز گالیه کرد. سرپرست ورزش و جوانان 
کهگیلویه و بویراحمد از کمبود اعتبار هفت میلیارد 
تومانی برای تکمیل و افتتاح پروژه هتل ورزش شهر 
نیاز ورزش استان  اینکه  با بیان  یاسوج خبر داد و 
مسابقات  میزبانی  و  برگزاری  برای  ورزش  هتل  به 

کشوری بین المللی مهم، الزم و ضروری....

نقشی  بانک ها  گفت:  کشور  کل  دادستان 
تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصاد کشور 
دارند و باید در جهت تحقق شعار سال نقش 

خود را ایفا کنند.
جعفر  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اعضای  با   مشترک  نشست  در  منتظری 
شورای هماهنگی بانک ها  اظهار کرد: بانک ها 
نقشی تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصاد 
شعار  تحقق  جهت  در  باید  و  دارند  کشور 
معتقد هستیم  ایفا کنند.  را  نقش خود  سال 
شود  شنیده  بانک ها  مشکالت  و  مسائل  باید 
وظایف  به  درستی  به  بتوانند  هم  آن ها  تا 

بانکداری خود عمل کنند.
بازیگران  از  یکی  باید  بانک ها  گفت:  وی 
اصلی در حمایت از تولید باشند و در احیای 
سهیم  تعطیل  نیمه  و  تعطیل  کارخانجات 
باشند. البته این بدان معنا نیست که بانک ها 
متضرر شوند و بر آن ها تکالیف غیرقابل انجام 

بار شود.
دادستان کل کشور افزود: در حال حاضر یکی 
از مواردی که جزو اولویت های دستگاه قضایی 
فعاالن  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  است 
اقتصادی است. اگرچه ما از فعاالن اقتصادی 
بانک ها دچار گرفتاری شده  با  که در مواجه 
داشت  عنوان  باید  اما  می کنیم،  حمایت  اند 
که  افرادی  شامل  وجه  هیچ  به  حمایت  این 
تسهیالتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده 
قبیل  این  با  قاطعیت  با  و  شد  نخواهد  اند 
باید  هم  بانک ها  کرد.  خواهیم  برخورد  افراد 
این افراد سودجو را به دستگاه قضایی معرفی 

کنند تا با آن ها برخورد شود.
حجت االسالم و المسلمین منتظری در ادامه 
بانک ها که نسبت  برخی  از عملکرد  انتقاد  با 
گفت:  می کنند،  اقدام  مرکب  سود  اخذ  به 
مسئله دیگری که بانک ها الزم است نسبت به 
آن حساس باشند بحث دریافت سود مرکب 
است. متاسفانه گزارش هایی که در این رابطه 
برخی  و  دارد  صحت  می رسد  ما  دست  به 
شعب دست به این فعل حرام می زنند که باید 

جلوی این کار گرفته شود...

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
گذاری  سرمایه  که  است  الزم  گفت:  یاسوج  جمعه 
و  امر  متولیان  از سوی  فرهنگ  حوزه  برای  بیشتری 
نهادهای فرهنگی در این استان شود.  آیت اهلل سید 
نصیر حسینی اظهار داشت: نگاه فرمانداران و مدیران 
اجرایی کهگیلویه و بویراحمد به مسأله مهم فرهنگ 
در کنار تأمین زیرساخت ها و کارهای عمرانی جدی 
ناهنجاری  و  ها  آسیب  انواع  افزود:  وی  باشد.   تر 
بدحجابی در  و  اعتیاد، طالق  ویژه  به  اجتماعی  های 
نماینده  است.   افزایش  به  رو  بویراحمد  و  کهگیلویه 

ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و ....

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد؛
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان تاکید کرد؛

عزم جدی دستگاه قضا 
برای برخورد 

با مخالن امنیت عمومی 

چهره سال هنر
 انقالب اسالمی 

کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

بانک ها نقش خود را 
در تحقق شعار سال ایفا کنند
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در کهگیلویه و بویراحمد: 

بقای حیات وحش 
نیازمند نگاهی نو

معاونت های پارلمانی دولت در نشست  روز 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  با  گذشته  
میان  شفاف سازی  اهمیت  بر  تاکید  ضمن 
بیان  آن  مصادیق  و  نظارت  و  اجرا  مرز 
وجود  بیانگر  نمایندگان  گالیه های  کردند: 
مردم  گسترده  مطالبات  و  بسیار  مشکالت 

است.
به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا،  سید محمد 
حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور 
در نشست معاونان پارلمانی دولت با رئیس 
قدردانی  ضمن  اسالمی،  شورای  مجلس 
برگزاری  برای  قالیباف  باقر  محمد  از 
روزی  شبانه  تالش های  و  نشست  این 
پیشبرد  برای  ایشان  جهادی  مدیریت  و 
مجلس  و  دولت  میان  مهم  مسائل  و  امور 
گفت: معاونت های پارلمانی در کنار وظایف 
و  داشته اند  نیز  را  استانی  سفرهای  خود، 
شهر   ۵۰ حداقل  به  سفر   ۳۱ تاکنون  آنها 
دولت  پارلمانی  معاونان  داده اند.  انجام 
در  رئیس جمهور  و  وزرا  تا  کرده اند  تالش 
در  و  باشند  مجلس  نمایندگان  دسترس 
نگاه  از  کشور  مسائل  و  مشکالت  جریان 
وکالی ملت قرار گیرند، البته گاهی اوقات 
تالش  اما  دارد  وجود  هم  محدودیت هایی 

شده در این میان کم کاری نشود.  
بیان  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون 
نمایندگان  سوی  از  گالیه هایی  کرد: 
بیانگر  موضوع  این  که  می شود  مطرح 
مردم  گسترده  مطالبات  و  مشکالت  وجود 
توقع  مردم  و  است  انتخابیه  حوزه های  در 
دارند تا کارهای بر زمین مانده هشت سال 

گذشته در این دولت انجام شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه مرز اجرا و نظارت 
و مصادیق آن باید کامال شفاف شود، گفت: 
منافع  حافظ  دولت  در  پارلمانی  معاونان 
تالش  بارها  و  بارها  و  هستند  نیز  مجلس 
سوی  از  شده  بیان  مشکالت  تا  اند  کرده 

نمایندگان را حل کنند.
گفت:  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون 
مجمع  با  تا  کردیم  سفارش  استانداران  به 
نمایندگان مجلس جلساتی را برگزار کنند 
و  دولت  میان  تعامل  تا  می کنیم  تالش  و 

مجلس به خوبی پیش برود.
لوایح  و  طرح ها  وجود  به  اشاره  با  وی 
گاهی  گفت:  مجلس  در  گسترده  و  مشابه 
طرح  سه  یا  دو  موضوع  یک  خصوص  در 
صبر  نمایندگان  است  بهتر  که  دارد  وجود 
مجلس  به  آن خصوص  در  الیحه  تا  کنند 
ارسال شود. البته می توان با محوریت لوایح، 

طرح ها و لوایح ارسالی در مورد یک موضوع 
را تجمیع کرد.

و  نظارت  امور  معاون  جعفری  قاسم 
ریاست  پارلمانی  معاونت  در  هماهنگی 
مردم  انتظار  به  توجه  با  گفت:  جمهوری 
مجلس  و  دولت  از  رهبری  معظم  مقام  و 
و  هستیم  موفقیت  به  محکوم  ما  انقالبی، 
در این راستا باید همدلی و راهبرد درست 
وجود داشته باشد. معاونت های پارلمانی در 
به  نیاز  و  بوده  اثرگذار  تصمیم سازی کشور 

تقویت دارند.
فرموده اند  رهبری  معظم  مقام  افزود:  وی 
مجلس  و  دولت  میان  علمی  نشست های 
برگزار شود و در این زمینه می توان بر روی 
به صورت علمی تر  نظارت  و  اجرا  بین  مرز 

بررسی هایی را انجام داد.
علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور 
مجلس نیز در ادامه گفت: طرح ها و لوایحی 
کمیسیون های  در  مشترک  مضامین  با 
با  آنها  تجمیع  که  دارد  وجود  مجلس 

محوریت لوایح بسیار حائز اهمیت است.
کلی  سیاست های  ابالغ  به  اشاره  با  وی 
اظهار   ۱۳۸۹ سال  در  نظام  قانونگذاری 
تکلیف  تعیین  برای  مهمی  بندهای  کرد: 
این سیاست های  میان دولت و مجلس در 
موافقت  صورت  در  که  دارد  وجود  کلی 
مشترکی  کارگروه  می توان  مجلس  رئیس 
طرح ها  جمله  از  مسائلی  بررسی  برای  را 
قوانین تشکیل داد  با  آنها  لوایح، تطبیق  و 
لوایح  و  طرح ها  وصول  اعالم  از  پیش  تا 
آنها  خصوص  در  الزم  چکش کاری های 

انجام شود.
مجلس  امور  معاونت  تقنینی  امور  معاون 
خوبی  بسیار  کارشناسی  بدنه  کرد:  بیان 
امر  به  می تواند  که  دارد  وجود  دولت  در 
و  کند  کمک  مجلس  در  قانونگذاری 
مرکز  نظرات  از  که  همان گونه  نمایندگان 
می کنند،  استفاده  مجلس  پژوهش های 
نیز  دولت  کارشناسی  نظرات  از  می توانند 
الیحه   ۱۷۷ و  طرح   ۱۹4 کنند.  استفاده 
ها  آن  تجمیع  که  دارد  وجود  مجلس  در 

می تواند به پیشبرد امور بسیار کمک کند.
مجلس  کنسولی،  معاون  بیگدلی  علی رضا 
در  نیز  امورخارجه  وزارت  ایرانیان  امور  و 
بدنه  اینکه  بر  تاکید  ضمن  نشست  این 
گاه  تکیه  اسالمی  شورای  مجلس  اداره 
ما است، گفت: همکاری های  برای  مهمی 
علمی و مطالعاتی دولت و مجلس در حوزه 
و  است  انجام  حال  در  لوایح  طرح،  سوال، 

تواند در  بدنه کارشناسی وزارتخانه ها می 
نمایندگان  تخصصی  و  علمی  بنیه  تقویت 

مفید واقع شوند.
میلیون  شش  حدود  کرد:  تصریح  وی 
که  است  کشور  از  خارج  ایرانیان  جمعیت 
متاسفانه هیچ نماینده ای در مجلس ندارند 
در  ایرانیان  عالی  شورای  دلیل  همین  به 
موضوع  در  تواند  می  خارجه  امور  وزارت 
کمک  مجلس  به  کشور  از  خارج  ایرانیان 
برای  تا  کرده ایم  تالش  همچنین  کند، 
ارتباط  پارلمانی،   امور  دیپلماسی  تقویت 
خودمان  های  سفارتخانه  با  را  نمایندگان 
به عنوان دیده بان وزارت خارجه نزدیک تر 

کنیم.  
ضرغام صادقی معاون امور مجلس، حقوقی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  های  استان  و 
رئیس  اقدامات  از  تقدیر  ضمن  اجتماعی 
در  را  های شما  رشادت  ما  گفت:  مجلس، 
فراموش  مقدس  دفاع  در  جوانی  دوران 
نمی کنیم که شما در آن سن کم به عنوان 
آفرینی  نقش  بسیار  مقتدر  فرمانده  یک 

کردید.
وی تاکید کرد: این درس قرآنی است و ما 
امور  تمامی  در  شما  زحمات  از  صمیمانه 
کنیم،  می  تشکر  مجلس  مدیریت  ویژه  به 
خواهند  می  که  هستند  افرادی  هرچند 

زحمات شما را نادیده بگیرند.
امور  وزارت  پارلمانی  معاون  قوامی  هادی 
الیحه  ارائه  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصاد 
مجلس،  به  توسعه  هفتم  پنجساله  برنامه 
گفت: همدلی مجلس و دولت برای بررسی 
است، ۱۰۲۳  مهم  بسیار  تحولی  سند  این 
اقدام باید در این زمینه انجام شود و در این 
میان ۱۳4 چالش شناسایی شده و نیازمند 
پایان  تا  مدت  کوتاه  اساسی  تحول  یک 
سیزدهم  دولت  برای  بلندمدت  و   ۱4۰۱
مشترک  زبان  تحولی  سند  این  هستیم.   
مجلس و دولت برای رفع مشکالت در حوزه 
های بیکاری، اشتغالزایی، بانکی خواهد بود.

محمدجواد حاجی حسینی معاون حقوقی و 
امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اوقات در  ادامه جلسه گفت: گاهی  نیز در 
برای  از وزیر صمت  یک روز و یک ساعت 
شود  می  دعوت  کمیسیون  سه  در  حضور 
تر  دقیق  ریزی  برنامه  به  نیاز  این  که  و 

کمیسیون ها دارد.
پارلمانی  معاون  نیک  طالیی  رضا  سردار 
در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
اینکه  بر  تاکید  ضمن  نشست،  این  ادامه 

جاده  یک  مجلس  و  دولت  میان  تعامل 
دو طرفه است، گفت: شاهد هستیم تعداد 
طرح ها از لوایح در مجلس پیشی گرفته و 
تعداد سواالت و تذکرات نیز بسیار افزایش 
یافته است و می توان این موضوع را نشانه 

مطالبات اجتماعی دانست.
پارلمانی  معاون  الشکی،  احمدی  قاسم 
اینکه  با اشاره به  وزارت آموزش و پرورش 
نفع  به  مقتدر  پارلمانی  معاونت  وجود یک 
معاونت  بین  باید  گفت:  است،  مجلس 
و  حقوقی  های  معاونت  پارلمانی،  های 
دیگر معاونت ها با بخش استان ها ارتباط 
و در صورت  باشد  مستقیمی وجود داشته 
معاونت  دو،  این  میان  ارتباط  ایجاد  عدم 
های پارلمانی به اهداف مشخص شده نشان 

نخواهند رسید.
وی تاکید کرد: مکاتبات بسیار پراکنده ای 
انجام  دولت  با  مجلس  نمایندگان  از سوی 
طریق  از  مکاتبات  این  اگر  که  شود  می 
تواند  می  شود،  انجام  اتوماسیون  و  سامانه 
حل  میان  این  در  را  مشکالت  از  بسیاری 

کند.
وزارت  پارلمانی  معاون  غفاری  حسنعلی 
جلسه  ادامه  در  نیز  درمان  و  بهداشت 
با  وزا  از  سئوال  فرایند  اصالح  خواستار 

اصالح آئین نامه داخلی مجلس شد.
معاون پارلمانی وزارت اطالعات نیز با اشاره 
بر بودن تحقیق و تفحص ها در  به هزینه 
پژوهش های مجلس  مرکز  مجلس، گفت: 
می تواند بررسی کند چه میزان از تحقیق 
و تفحص ها در ادوار مختلف مجلس نتیجه 
بخش بوده است، بسیاری از این تحقیق و 
تفحص ها با وجود صرف هزینه های کالن 
به نتیجه نرسیده اند در صورتی که با ارائه 
برخی گزارش ها دستگاه های نظارتی می 
توانند کار خود را در این میان انجام دهند.

های  معاونت  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
می  و  هستند  مجلس  کار  بازوی  پارلمانی 
و  دولت  میان  روابط  مدیریت  به  توانند 
زاده معاونت  مجلس کمک کنند. فتحعلی 
پارلمانی حوزه علمیه قم نیز در این جلسه 
امسال صدمین سال  اینکه  به  اشاره  ضمن 
تاسیس حوزه علمیه قم به دست آیت اهلل 
ها  حوزه  نقش  گفت:  است،  یزدی  حائری 
حوزه  وجود  برکات  از  یکی  و  بوده  معلوم 
است.   اسالمی  انقالب  پیروزی  علمیه  های 
سال  در  علمیه  حوزه  پارلمانی  معاونت 
این  مدت  این  در  که  شد  ایجاد   ۱۳۸۰
معاونت موجب شده تا روابط میان مجلس 

و حوزه علمیه قم تقویت شود.
معاونان  توسط  موضوعات  طرح  از  بعد 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  پارلمانی 
نظرات  نقطه  بیان  با  در سخنان مشروحی 
خود در خصوص مسائل مطرح شده توسط 
معاونان پارلمانی، اهداف و چشم اندازهای 

مجلس در تعامل با دولت را تبیین کرد.

ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نمی  مشکالت  مقابل  در  اینکه  بر  تأکید 
توان به مردم گفت که این موضوع مربوط 
ندارد  ربط  مجلس  به  و  بوده  دولت  به 
گفت: منهای اینکه گفتن چنین صحبتی 
صورت  در  نمی دهد  اجازه  ما  وجدان  را 
قبول  را  سخنان  این  مردم  نیز  آن  بیان 
نخواهند کرد، لذا مجلس و دولت در کنار 
هم باید مشکالت را حل کنند چون مردم 
برای حل مشکالتشان فرقی بین مجلس 

و دولت قائل نیستند.
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
معاونت های  با  خود  نشست  در  اسالمی 
پارلمانی دولت روز )یکشنبه، 4 اردیبهشت 
ماه( با تأکید بر اینکه هیچ زمانی ضرورت 
هماهنگی میان مجلس و دولت به اندازه 
امروز نبوده است، بیان کرد: امروز جبهه 
انقالب در شرایطی قرار دارد که محکوم 
انقالب،  که  موفقیتی  است.  موفقیت  به 
کشور و مردم به آن نیاز دارند البته بارها 
بر این موضوع تأکید کرده ام که هماهنگی 
کفایت  تنهایی  به  دولت  و  مجلس  میان 
نمی کند یعنی الزم است اما کافی نیست.

هماهنگی  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس 
بسیار قابل اهمیت است اما آن هماهنگی 
ارزشمند است که منجر به هم افزایی شود 
نفع  افزایی دارای یک ذی  افزود: هر هم 

است و در اینجا بدون شک مردم باید از 
تصمیمات مجلس و دولت ذی نفع باشند.

رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
است  مهم  بسیار  مردم  بودن  نفع  ذی 
بزرگ  و یک فرصت  بنابراین هرکار مهم 
باشد.  هم  بزرگ  تهدید  یک  می تواند 
بایستید مخالفان سفت و سختی  هرکجا 
وجود دارد که منافع آن ها در تضاد با این 
راهبرد است. براین اساس آن ها به صورت 
این موضوع  تا  مرتب تالش خواهند کرد 
مهم یعنی منتفع شدن مردم اتفاق نیفتد.
از مسائل  یکی  اظهار کرد:  وی همچنین 
کالن  سیاست های  توجه  مورد  و  مهم 
قوانین  تنقیح  بحث  است که  قانونگذاری 
و  مهم  بسیار  موضوعات  از  میان  این  در 
آن  بررسی  حال  در  که  است  اثرگذاری 
تنقیح  بحث  سال ها  طی  البته  هستیم، 
اما  می شده،  انجام  مجلس  در  قوانین 
که  ایم  برده  پی  موضوع  این  به  اکنون 
زیرا  نمی رسیم،  نتیجه  به  مسیر  این  از 
ممکن  می دهند  انجام  افراد  که  اقداماتی 
است دچار خطاهایی باشد، بنابراین حدود 
4 ماه است که از طریق هوش مصنوعی 
تا  هستیم  قانون  ۱۲هزار  تنقیح  حال  در 
قوانین در یک طبقه بندی به روز شده به 

جامعه ارائه شود.
مجلس  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  قالیباف 

برای توجه جدی به حوزه نظارت و تعیین 
علنی  صحن  شنبه  سه  روزهای  جلسات 
به دستورکارهای نظارتی، تأکید کرد: اگر 
در جایی نیاز به نظارت باشد این وظیفه 
و  اجرا  بر  نظارت  در  که  است  مجلس 
پیگیری قانون وظایف خود را انجام دهد 
البته این کار هم منصفانه، اخالق مدارانه و 

در جای خود انجام خواهد شد.
تأکید  با  کشور  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
سر  به  شرایط سختی  در  مردم  اینکه  بر 
می برند و اکثر آنها کاری به مجلس و یا 
دولت به تنهایی ندارند، گفت: در شرایط 
به  را  آن  موفقیتی،  هر  صورت  در  فعلی 
در  و  می نویسند  دولت  و  مجلس  پای 
خواهد  گونه  این  باز  نیز  شکست  صورت 
کارکردی،  جهت  به  معنا  تمام  به  بود. 
رویکردی و باورها در یک قایق نشسته ایم 
و  بزنیم  پارو  سمت  یک  به  همه  باید  و 
به  انرژی  درست،  هدف گذاری  صورت 

بیراهه نخواهد رفت.
کشور  در  گرانی ها  وضع  داد:  ادامه  وی 
می توانیم  آیا  است.  شده  دفاع  غیرقابل 
به مردم بگویم که این موضوع مربوط به 
دولت بوده و به مجلس ربط ندارد. منهای 
اینکه گفتن چنین صحبتی را وجدان ما 
نیز  آن  بیان  صورت  در  نمی دهد  اجازه 
مردم این سخنان را قبول نخواهند کرد. 

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای 
که  کرده  مصوب  مجلس  گفت:  اسالمی 
تامین  جیب  در  دست  دولت ها  تنها  نه 
اجتماعی نکنند بلکه بدهی دولت نیز به 

این سازمان پرداخت شود.
اردیبهشت   4 یکشنبه  عزیزی  ابراهیم 
کارگری  تشکل های  روسای  با  دیدار  در 
فارس ضمن تبریک هفته کارگر و تشریح 
گفت:  تولید،  رونق  در  کارگران  جایگاه 
بین پیشرفت و سازندگی کشور با جایگاه 
او  تنگاتنگی وجود دارد.  ارتباط  کارگران 
در  را  فارس  استان  کارگری  تشکل های 

مجلس  گفت:  و  دانست  سرآمد  کشور 
در بودجه ۱4۰۱منابع خوبی برای تامین 
باید  اما در اجرا  اجتماعی در نظر گرفت 
تاثیر  کارگران  سفره  بر  حد  چه  تا  دید 
کرد:  خاطرنشان  عزیزی  است.  داشته 
امتیازهای  بلکه  نه تنها محدودیت  قانون 
ویژه ای نیز برای جامعه کارگری در نظر 
اما مسئله مهم کوتاه کردن  گرفته است 
دست دولت ها از جیب تامین اجتماعی 
است که سابقه آن به گذشته های دور و 

دولت های گذشته بر می گردد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای 

که  کرد  مصوب  مجلس  افزود:  اسالمی 
تامین  جیب  در  دست  دولت ها  تنها  نه 
نیز  دولت  بدهی  بلکه  نکنند  اجتماعی 
نماینده  شود.  پرداخت  سازمان  این  به 
شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
همچنین بر حل مشکالت جامعه کارگری 
کمک  باید  همه  گفت:  و  کرد  تاکید 
گیرند  رونق  تولیدی  واحدهای  کنند 
شود.  رعایت  نیز  کارگر  حقوق  و  حق  و 
شغلی  امنیت  موضوع  در  افزود:  عزیزی 
استقبال  کارگری  جامعه  پیشنهادات  از 
آن  مجلس،  در  آن  طرح  با  و  کنیم  می 
لذا  کرد  خواهیم  قانون  به  تبدیل  را 
را  خود  پیشنهادات  کارگری  تشکل های 

ارائه دهند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور:

گالیه های نمایندگان
 بیانگر وجود مشکالت و مطالبات گسترده مردم است

قالیباف در نشست با معاونت های پارلمانی دولت:

مجلس و دولت باید در کنار هم مشکالت را حل کنند

نماینده شیراز و  زرقان در مجلس:

دست دولت ها باید از جیب تامین اجتماعی کوتاه شود
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران هشدار داد؛

افزایش مسمومیت با قارچ های سمی 
در فصل بهار

پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
ناشی  مسمومیت های  افزایش  به  نسبت  ایران 
از مصرف قارچ های سمی در فصل بهار هشدار 

داد.
برای  به شرایط مساعد  اشاره  با  مهران والیی، 
اظهار  بهار،  فصل  در  سمی  قارچ های  رشد 
از  موجی  فصل  این  در  متأسفانه  داشت: 
مسمومیت های اتفاقی ناشی از مصرف خوراکی 

قارچ های خودرو و سمی بروز می کند.
نیمه  در  می دهد  نشان  آمار  وی،  گفته  به 
مراجعه  مورد  تعداد ۸۲۸  نخست سال ۱4۰۰ 
به بیمارستان ها به دلیل مسمومیت با قارچ های 
تهران  که  بود  شده  گزارش  سمی  و  رو  خود 
بیشترین سهم را نسبت به سایر شهرها داشت.

متأسفانه مصرف خوراکی  اینکه  بیان  با  والیی 
نارسایی  به  منجر  سمی،  و  رو  خود  قارچ های 
کبد و حتی مرگ می شود، افزود: این موارد با 
ارائه هشدار  آموزش عمومی و اطالع رسانی و 

به موقع قابل پیشگیری است.
ایران  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
رو  خود  قارچ های  مصرف  از  کرد:  خاطرنشان 
درختان  تنه  کنار  در  که  قارچ هایی  مخصوصاً 
یا  و  می رویند  شده  خشک  درختان  ویژه  به 
قارچ های جمع آوری شده به وسیله افراد بومی 
خودداری کرده و تنها قارچ هایی را که از طریق 
استاندارد  بندی های  بسته  در  و  مجاز  مراکز 

عرضه می شوند، مصرف کنید.
وی یادآور شد: شناسایی انواع خوراکی قارچ از 
انواع سمی بر اساس خصوصیات ظاهری مانند 
شکل، رنگ، بو، قوام و مزه مشکل بوده و فقط 
متخصصان و کارشناسان مجرب قارچ شناسی و 
گیاه شناسی این آگاهی را دارند که کدام قارچ 

غیر سمی است.
والیی گفت: برخی از سموم موجود در قارچ های 
سمی، مقاوم به گرما بوده و فرآیندهای آماده 
کردن،  پز  آب  کردن،  کباب  مانند  غذا  سازی 
تخریب  به  قادر  کردن  پز  بخار  و  کردن  سرخ 

کامل مواد سمی موجود در آنها نیستند.
ایران  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
در ادامه به عالئم مسمومیت با قارچ های سمی 
عالئم  بروز  صورت  در  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
و  استفراغ  تهوع،  مانند  گوارشی  نشانه های  و 
اسهال به صورت تأخیری یعنی ۵ تا ۱۲ ساعت 
پس از مصرف قارچ باید هر چه سریع تر بیمار را 
به مرکز درمانی تخصصی مسمومیت ها منتقل 

کرد.
انتقال  در  تأخیر  هرگونه  کرد:  خاطرنشان  وی 
بیمار به مراکز درمانی تخصصی مسمومیت ها، 
و حتی  درمان  احتمال شکست  افزایش  سبب 
مرگ بیمار می شود. بنابراین با مشاهده عالئم 
و نشانه های بالینی اولیه از هرگونه خوددرمانی 
بیمارستان  به  اسرع وقت  را در  بیمار  و  پرهیز 

منتقل کنید.
والیی گفت: در صورت امکان، نمونه باقی مانده 
قارچ مصرف شده بیمار را برای شناسایی کادر 

پزشکی در بیمارستان به همراه داشته باشید.

تحقیق جدید نشان می دهد؛

ابتال به کووید ۱۹ به اندازه واکسن 
مصونیت ایجاد می کند

به  ابتال  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
بزرگساالن  برای  است  ممکن  کووید۱۹ 
اندازه واکسن های کووید۱۹  واکسینه نشده به 

در برابر عفونت مجدد مصونیت ایجاد کند.
مطالعه،  این  نویسنده  رابیسک«،  »آری  دکتر 
ظهور  از  قبل  که  شدیم  متوجه  »ما  گفت: 
مانند   ۱۹ کووید  به  ابتالء  اومیکرون،  سویه 

واکسیناسیون مصونیت ایجاد می کند.«
وی در ادامه افزود: »با این حال واکسیناسیون 
این  آوردن  به دست  برای  تر  ایمن  شیوه  یک 
محققان  مطالعه،  این  برای  است.«  ایمنی 
داده های بیش از ۱۰۰ هزار بزرگسال را که در 
۱۳۰۰ مرکز مراقبتی بین ۱ اکتبر ۲۰۲۰ و ۱ 
نوامبر ۲۰۲۱ برای تشخیص کرونا آزمایش شده 
بودند، تجزیه و تحلیل کردند. یافته ها نشان داد 
واکسینه  افراد  در  کووید ۱۹  قبلی  عفونت  که 
برابر عفونت مجدد و ۸۸  نشده ۸۵ درصد در 
بیمارستان  در  شدن  بستری  برابر  در  درصد 

محافظت ایجاد می کند.
عفونت  برابر  در  محافظت  محققان،  گفته  به 
مجدد تا ۹ ماه پس از عفونت اولیه ادامه داشت، 

که طوالنی ترین زمان پیگیری بیماران بود.
کمک  برای  داده ها  این  محققان،  گفته  به 
طبیعی  ایمنی  عمر  طول  و  قدرت  درک  به 
کلیدی است و می تواند پیامدهای مهمی برای 
سیاست  و  واکسیناسیون  دستورالعمل های 

بهداشت عمومی داشته باشد.

دولت سیزدهم برای تحقق گام دوم 
انقالب به جوانان میدان داد

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت 
سیزدهم در راستای تحقق گام دوم انقالب به دنبال استفاده 
از ظرفیت های جوانان نخبه و انقالبی در مدیریت کشور است.

حضور  برای  سیزدهم  دولت  اقدامات  مورد  در  سلیمی  اصغر 
جوانان در مدیریت کشور و امید بخشی در جامعه گفت: مقام 
متخصص  جوانان  به گارگیری  لزوم  بر  همواره  رهبری  معظم 
بیانیه گام دوم  و در  دارند  تاکید  کارآمد در کشور  انقالبی،  و 
انقالب هم جوانان در تحقق سیاست های آن نقش مهم و ممتاز 
دارند، دولت سیزدهم هم در راستای تحقق گام دوم انقالب به 
کشور  انقالبی  و  نخبه  جوانان  های  ظرفیت  از  استفاده  دنبال 

است.
نماینده مردم سمیرم با بیان اینکه هر وقت مسوولیت های مهم 
مدیریتی به جوانان نخبه کشور سپرده  شد نتیجه کار مطلوب 
بوده است، گفت: استفاده از نیروهای با تجربه در کنار نیروی 
جوان می تواند نقش موثری در توسعه، نشاط و  امید بخشی 

در جامعه داشته باشد.
عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه 4۰ درصد جمعیت کشور 
جوان  کار  نیروی  داشتن  گفت:  دهد،  می  تشکیل  جوانان  را 
برای هر کشوری یک فرصت و نقطه قوت محسوب می شود، 
را  و سختی ها  مشکالت  برابر  ایستادگی  توانایی  جوانان  چون 
دارند و این ظرفیت می تواند کشور را برای رسیدن به پیشرفت 

کمک کند.
سلیمی خاطر نشان کرد: رئیس جمهوری با اشاره به تأکید مقام 
معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت جوانان و جوان گرایی در 
را  کارآمد  و  انقالبی  دلسوز،  جوانان  کارگیری  به  دولت،  بدنه 

برای امروز و آینده کشور سازنده و مفید دانسته است.
وی افزود: باید به جوانان میدان دهیم تا در عرصه عمل استعداد 
و توان خود را به منصه ظهور برسانند، البته باید جوانان نخبه 
و آگاه به امور باشند که بتوانند به توسعه کشور کمک کنند نه 
اینکه صرفا افرادی به دلیل انتساب به افراد و یا جریان های 
سیاسی عهده دار پست های مهم سیاسی کشور شوند که این 
اقدام باعث بدبینی جامعه به مسووالن می شود و نمی تواند 

حامل پیام امید بخشی در جامعه باشد.
نماینده مردم سمیرم با اشاره به جهاد تبیین مورد نظر رهبر 
رسانی  اطالع  لزوم  گفت:  جامعه  به  بخشی  امید  در  انقالب 
صحیح و خدمات شایسته  دولت به مردم از موضوعاتی است 
روانی  بُعد  و  کند  می  کمک  جامعه  در  بخشی  امید  به  که 
مشکالت موجود را کاهش می دهد و می تواند در بخش های 

مختلف زندگی  مردم تاثیر مثبت بگذارد.

پورابراهیمی:
 بهبود شاخص های کسب و کار از 
اقدامات مهم دولت رئیسی است

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
آیت اهلل  دولت  عمر  از  گذشته  ماه  هشت  در  زیادی  مشکالت 
رئیسی رفع شده که یکی از اقدامات مهم انجام شده در این 
در  اقتصادی  نظام  در  کار  و  کسب  شاخص های  بهبود  مدت 

فرایند صدور مجوزهاست.
در حالی  رئیسی  آیت اهلل  دولت  پورابراهیمی گفت:  محمدرضا 
بر کشور  اقتصادی سختی  را شروع کرد که شرایط  کار خود 
دولت  کار  پایان  در  شده  ارائه  گزارش های  طبق  بود  حاکم 
روحانی هیچ شاخص اقتصادی مثبت و سالمی در کشور وجود 
میزان  دهنده  نشان  که  شاخص ها  این  همه  برآیند  و  نداشت 

رشد اقتصادی است در آن زمان صفر بود.
کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
صفر بودن رشد اقتصادی کشور در پایان کار دولت روحانی در 
حالی بود که در قانون برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت 

درصد برای کشور پیش بینی و هدف گذاری شده بود.
وی خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در هشت 
تا  کنیم  صبر  باید  و  باشد  دقیق  خیلی  نمی تواند  گذشته  ماه 
پس از گذشت یک سال نتیجه کار دولت را ببینیم و آن زمان 

ارزیابی دقیق و درستی از کار دولت ارائه کنیم.
با  داد:  ادامه  اسالمی  نماینده مردم کرمان در مجلس شورای 
ماه گذشته  از عملکرد هشت  ارزیابی  بخواهیم  اگر  اینها  همه 
کوتاه  مدت  همین  در  باشیم  داشته  رئیسی  آیت اهلل  دولت 
اما در  مشکالت متعددی توسط دولت سیزدهم برطرف شده 
ارائه  مشکالت  حل  برای  دقیقی  برنامه  هنوز  هم  بخش هایی 

نشده است.
شده  انجام  مهم  اقدامات  از  یکی  داشت:  اظهار  پورابراهیمی 
بهبود  ماه  رئیسی در مدت کوتاه هشت  آیت اهلل  توسط دولت 
فرآیندهای  در  اقتصادی  نظام  در  کار  و  کسب  شاخص های 
و  اقتصادی  امور  وزارت  خاص  طور  به  که  است  مجوز  صدور 

دارایی در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته است.
در  خارجی  تجارت  حوزه  در  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
غیرنفتی  صادرات  رشد  شاهد   ۱4۰۰ سال  پایانی  ماهه  شش 
هستیم اینها همه اقداماتی است که در مدت کوتاه هشت ماه 

گذشته توسط دولت رئیسی انجام شده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ آغاز عملیات جدید ترکیه در شمال عراق! 

دادستان کل کشور:

بانک ها نقش خود را در جهت تحقق شعار سال ایفا کنند

نقشی  بانک ها  گفت:  کشور  کل  دادستان 
تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصاد کشور 
دارند و باید در جهت تحقق شعار سال نقش 

خود را ایفا کنند.
جعفر  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اعضای  با   مشترک  نشست  در  منتظری 
شورای هماهنگی بانک ها  اظهار کرد: بانک ها 
نقشی تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصاد 
شعار  تحقق  جهت  در  باید  و  دارند  کشور 
ایفا کنند. معتقد هستیم  را  سال نقش خود 
بانک ها شنیده شود  و مشکالت  مسائل  باید 
وظایف  به  درستی  به  بتوانند  هم  آن ها  تا 

بانکداری خود عمل کنند.
بازیگران  از  یکی  باید  بانک ها  گفت:  وی 
اصلی در حمایت از تولید باشند و در احیای 
سهیم  تعطیل  نیمه  و  تعطیل  کارخانجات 

باشند. البته این بدان معنا نیست که بانک ها 
متضرر شوند و بر آن ها تکالیف غیرقابل انجام 

بار شود.
حاضر  حال  در  افزود:  کشور  کل  دادستان 
یکی از مواردی که جزو اولویت های دستگاه 
و  تولیدکنندگان  از  حمایت  است  قضایی 
فعاالن  از  ما  اگرچه  است.  اقتصادی  فعاالن 
دچار  بانک ها  با  مواجه  در  که  اقتصادی 
باید  اما  اند حمایت می کنیم،  گرفتاری شده 
عنوان داشت این حمایت به هیچ وجه شامل 
غیر  در جای  و  گرفته  تسهیالتی  افرادی که 
با  قاطعیت  با  و  نخواهد شد  اند  هزینه کرده 
این قبیل افراد برخورد خواهیم کرد. بانک ها 
هم باید این افراد سودجو را به دستگاه قضایی 

معرفی کنند تا با آن ها برخورد شود.
حجت االسالم و المسلمین منتظری در ادامه 

بانک ها که نسبت  از عملکرد برخی  انتقاد  با 
گفت:  می کنند،  اقدام  مرکب  سود  اخذ  به 
مسئله دیگری که بانک ها الزم است نسبت به 
آن حساس باشند بحث دریافت سود مرکب 
است. متاسفانه گزارش هایی که در این رابطه 
برخی  و  دارد  صحت  می رسد  ما  دست  به 
که  می زنند  حرام  فعل  این  به  دست  شعب 

باید جلوی این کار گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است 
یک  کشور  بانکی  سیستم  در  نظارت  که 
مشکالت  پاسخگوی  و  است  ضعیف  نظارت 
اگر  بانکی  نظام  نیست.  مردمی  انتقادات  و 
نظارت  باید  کند  کار  درستی  به  می خواهد 
باشد.  داشته  خود  زیرمجموعه  بر  دقیقی 
الزم است درگاهی برای اعتراضات و شکایات 
اطالع  دارد  اگر جود  و  داشته  وجود  مردمی 

رسانی بیشتری برای آن صورت پذیرد.
بانک ها  داد: حتما  ادامه  دادستان کل کشور 
به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق 
بتوانند از صنایع و واحدهای تولیدی حمایت 
کنند. بانک ها باید ساز و کاری طراحی کنند 
که بشود از بنگاه های تولیدی تعطیل و نیمه 
ده  سود  زمان  در  و  کرده  حمایت  تعطیل 
االسالم  ببرند. حجت  نفع  آن  از  واحد  شدن 
پایانی خود  بخش  در  منتظری  المسلمین  و 
و  کرد  اشاره  بانکی  نظام  اصالح  موضوع  به 
تاکیدات  از  یکی  بانکی  نظام  اصالح  گفت: 
جامعه  روز  نیازهای  و  رهبری  معظم  مقام 
است. برای اصالح نظام بانکی جلسات مستمر 
را  خود  برنامه های  و  پیشنهادات  و  داشته 
که  هم  هرجایی  در  کنید.  پیگیری  و  مطرح 
الزم بود به ما اعالم کنید تا در کنارتان بوده و 
مسائل تان را منتقل کنیم. وی افزود: بسیاری 
از مباحث و مطالب شما مدیران عامل بانک ها 
به ما در دادستانی کل منتقل نشده است که 
اگر شده بود حتما آن ها را پیگیری می کردیم؛ 
لذا مسائل و مشکالت خود را از طریق معاون 
تا در دستور کار  اقتصادی به ما اعالم کنید 

قرار گیرد.
از  حمایت  و  سال  شعار  تحقق  راستای  در 
تولید و اشتغال، دادستان کل کشور میزبان 
در  و  بوده  بانک ها  هماهنگی  اعضای شورای 
جریان مشکالت و مسائل آنان قرار گرفت. در 
این نشست اعضای شورای هماهنگی بانک ها 
به تشریح ساختار این شورا پرداخته و مسائل 
کشور  کل  دادستان  با  را  خود  مشکالت  و 
درمیان گذاشتند. در این دیدار دو ساعته که 
پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل و 
مدیران عامل بانک های دولتی حضور داشتند 
المسلمین منتظری مسائل  حجت االسالم و 
و  شنیده  را  بانکی  نظام  مدیران  مشکالت  و 
بانکی  وضعیت  بهبود  جهت  در  پیشنهاداتی 

کشور ارائه داد.

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
منطقی  غیر  به  توجه  با  کرد:  اظهار  اسالمی 
مجلس  در  اینترنت،  قیمت  افزایش  بودن 
موضوع را پیگیری خواهیم کرد چراکه با این 
افزایش قیمت، مردم متحمل فشار می شوند.

مصطفی آقامیرسلیم با تاکید بر اینکه افزایش 
قیمت اینترنت واقعاً غیر منطقی است، گفت: 
با توجه به اینکه گستره فعالیت فعاالن حوزه 
کارهای  و  کسب  همچنین  و  مجازی  فضای 
اینترنتی بسیار وسیع است، چنانچه قرار است 
افزایش قیمتی در بهای اینتنرنت اعمال شود، 

این افزایش باید کنترلی باشد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به غیر منطقی 

مجلس  در  اینترنت،  قیمت  افزایش  بودن 
موضوع را پیگیری خواهیم کرد چراکه با این 
افزایش قیمت، مردم متحمل فشار می شوند.
افزایش قیمت اینترنت مشکالت جدی 

برای کف جامعه ایجاد می کند
و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  عضو  یک 
شوراها در مجلس شورای اسالمی نیز  تاکید 
کرد: افزایش قیمت اینترنت مشکالت جدی 
جامعه  و  جوانان  برای  ویژه  به  مردم  برای 
فرهیخته به منظور انجام کارهای تحقیقاتی و 

پژوهشی ایجاد خواهد کرد.
قیمت  افزایش  از  انتقاد  با  حدادی  علی 
کرد:  بیان  آن،  کیفیت  کاهش  و  اینترنت 

دسترسی  است  اهمیت  حائز  امروز  که  آنچه 
برای  ویژه  به  مردم  عموم  برای  اینترنت  به 
و  توسعه  است.  پژوهشگران  و  دانشجویان 
گسترش پهنای اینترنت و ارتقای کیفیت آن 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. اما افزایش 
معیشتی  مشکالت  وجود  با  اینترنت  قیمت 
درستی  کار  هستند،  مواجه  آن  با  مردم  که 
نیست. باید نگاه ما در این حوزه جامع بوده 
دانشجویان،  ویژه  به  جامعه  مختلف  اقشار  و 
پژوهشگران، فرهیختگان و سایر قشرها را در 

نظر بگیریم.
وی در ادامه اظهار کرد: همان طوری که در 
شرایط فعلی باید جلوی افزایش قیمت تمام 
کاالها ایستاد، افزایش قیمت اینترنت نیز قابل 
قبول نیست. باید مشکالت کف جامعه را دید. 
افزایش قیمت اینترنت مشکالت جدی برای 
مردم به ویژه برای جوانان و جامعه فرهیخته 
برای انجام تحقیقات و پژوهش ایجاد خواهد 

کرد.

نماینده مردم طالقان، ساوجبالغ، چهارباغ و 
تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس  در  نظراباد 
افزایش  اینترنت  قیمت  نباید  تنها  نه  کرد: 
در  آن  گسترده  پوشش  باید  بلکه  یابد، 
سطح کشور با کیفیت مطلوب را رقم بزنیم. 
با مشکل  امروز در روستاهای مختلف کشور 
مواجه  اینترنت  باند  پهنای  به  دسترسی 
هستیم. انتظار می رود وزارت ارتباطات نگاه 
توسعه  و  کیفیت  ارتقای  جهت  در  جامعی 
پوشش اینترنت داشته باشد نه اینکه سیاست 

های افزایش قیمت را دنبال کند.
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس 
رادیویی روز دوشنبه ۲۹ فروردین از افزایش 
۶۰ درصدی تعرفه اینترنت خانگی خبر داد. 
سوی  از  واکنش هایی  با  قیمت  افزایش  این 
نمایندگان مجلس و همچنین فعاالن فضای 
مواجه  اینترنتی  کارهای  و  کسب  و  مجازی 

شد.

 نماینده مردم خرم آباد با بیان اینکه دولت 
شد  نخواهند  ها  حاشیه  وارد  مجلس  و 
مردم  مشکالت  حل  آن ها  برای  اصل  زیرا 
جبهه  مقدم  خط  اول  اولویت  است،گفت: 
انقالب، حل مشکالت معیشتی مردم است.

مهرداد ویس کرمی در مورد تعامل دولت و 
مجلس گفت: طبق اصل ۵۷ قانون اساسی 
،قوای سه گانه  حاکم در جمهوری اسالمی 
که  دارند  قرار  امر  مطلقه  والیت  نظر  زیر 
در صورتی  و  پیکرند  یک  اعضای   همانند 
که قسمتی از این مجموعه به درستی عمل 
نکند یا هماهنگ نباشد مردم و کشور ضرر 

می کنند.
کرد:  تصریح  آباد  خرم  مردم  نماینده 
لحاظ  از  کشور  گانه  سه  قوای  الحمداهلل 
با هم  اعتقادی هماهنگی خوبی  و  تفکری 
وهمزبانی  همدلی   این  است  الزم  دارند 
حل  برای  واحد  و  مشترک  اقدام  یک  به 

مشکالت مردم منجر شود.
مثبت  با  مجلس  آموزش  کمیسیون  عضو 
ارزیابی کردن تعامل دولت و مجلس گفت: 
نشست های مشترکی بین دولت و مجلس 
نهاد  عنوان   به  مجلس  است.  برگزار شده 
قانون گذار و دولت به عنوان مجری  ارتباط 
و  دارند   برای حل مشکالت کشور  خوبی 
اولویت اول خط مقدم  جبهه انقالب، حل 

مشکالت معیشتی مردم است.

و  دولت  برای  کرد:  تاکید  کرمی  ویس 
مجلس اصل حل مشکالت کشور است لذا 
باید خدمت  وارد حاشیه ها نخواهند شد و 
به مردم را در دستور کار خود قرار دهند 
و با رویه حفظ وحدت، آرامش را به جامعه 
منتقل کنند. ویس کرمی با اشاره به دیدار 
وزرای کابینه سیزدهم با دولت بیان داشت: 
برنامه   ۱۵۰۰ از  بیش  گزارشات  اساس  بر 
این  در  نمایندگان  و  وزیران  بین  مالقات 
این  که  است   گرفته  صورت  کوتاه  مدت 
و صمیمی  روابط خوب  دهنده  نشان  آمار 

دولت و مجلس  است.
نماینده مردم خرم آباد بیان داشت: اگر ما 
رضای خدا و منافع مردم را به عنوان محور 
اختالف  داشتن  صورت  در  گیریم  نظر  در 
جزیی  بین قوا که خود نوعی رحمت است 
به خدمت رسانی آسیبی نمی زند و نظام 

خدمتگذاری را تسهیل می کند.
داشت:در  بیان  آموزش  کمیسیون  عضو 
قبل  دوره  به  نسبت  وزرا  فعلی  شرایط 
شورای  مجلس  با  نزدیک تری  ارتباط 
هم فکری  با   امیدواریم  که  دارند  اسالمی 
همچنین  و  گانه  سه  قوای  بین  تعامل  و 
تشکیل جلسات مستمر، مسائل و مشکالت 
سطح کالن کشور را با هماهنگی و همدلی 
هم  این  دستاورد  مردم  و  شود  برطرف  

افزایی را لمس کنند.

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
است  این  مهم  ما  برای  گفت:  اسالمی 
و  باشد  پیشگام  شفافیت  در  مجلس  که 
احتماال طرح های شفافیت آرای نمایندگان 
تجمیع  هم  در  سه گانه  قوای  شفافیت  و 

می شود.
احمد راستینه، درباره آخرین وضعیت طرح 
دنبال  به  ما  گفت:  مجلس،  در  شفافیت 
تالش  همه  مجلس  و  آرا هستیم  شفافیت 
چه  هر  شفافیت  طرح  تا  می کند  را  خود 

زودتر تصویب شود.
طرح  پیش  چندی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شفافیت آرای نمایندگان در مجلس مطرح 
از  برخی  که  دغدغه هایی  دلیل  به  اما  شد 
را  الزم  رأی  نتوانست  داشتند،  نمایندگان 
طرح  در  مجلس  شد:  متذکر  کند،  کسب 
دستگاه های  و  سه گانه  قوای  شفافیت 
و  مذاکرات  که  است  آن  دنبال  به  اجرایی 
شفاف  مختلف  دستگاه های  میان  جلسات 
جریان  در  پیش  از  بیش  مردم  و  شود 
نظرات، مذاکرات و مصوبات دولت، مجلس 

و دستگاه های مختلف قرار گیرند.
شورای  مجلس  در  مردم شهرکرد  نماینده 
اسالمی تصریح کرد: برای ما مهم این است 
و  باشد  پیشگام  شفافیت  در  مجلس  که 
قوای  شفافیت  طرح  بررسی  جریان  در  ما 
اصرار  هم  اجرایی  دستگاه های  و  سه گانه 

خود  با  شفافیت  اولویت  که  کرد  خواهیم 
مجلس باشد.

حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  راستینه 
مجلس یکی از دستگاه های شفاف جمهوری 
نشست های  اکثر  است.  ایران  اسالمی 
و  می شود  پخش  علنی  صورت  به  مجلس 
اخبار  مرتب  صورت  به  زیادی  خبرنگاران 
مجلس را رصد و مخابره می کنند. بیش از 
۹۵ درصد از جلسات مجلس علنی است و 
صرفاً ۵ درصد از جلسات مجلس غیرعلنی 

است.
نمایندگان  آرای  است  کرد: الزم  بیان  وی 
مطرح  کمیسیون ها  در  که  تصمیماتی  و 
این  باید  مجلس  شود.  شفاف  می شود، 
و  بردارد  بیشتر  شفافیت  برای  هم  را  گام 
بیش  کند.  عملیاتی  را هم  نهایی  شفافیت 
از ۱۰۰ نماینده اخیراً اعالم کردند که آرای 
اعالم  و  علنی  ملت  استحضار  جهت  آنان 
شفافیت  به  مصر  مجلس  بنابراین  و  شود 

است.
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
طرح  کلیات  اگر  کرد:  تاکید  اسالمی 
به  شود،  تصویب  سه گانه  قوای  شفافیت 
احتمال زیاد طرح شفافیت آرای نمایندگان 
هم در آن تجمیع می شود. امیدوارم طرح 
زیادی  اصرار  آن  بر  مجلس  که  شفافیت 

دارد، هرچه زودتر تبدیل به قانون شود.

نماینده مجلس شورای اسالمی:

افزایش قیمت اینترنت واقعا غیر منطقی 
است

اولویت جبهه انقالب، حل مشکالت معیشتی مردم است؛  

دولت و مجلس وارد حاشیه ها نمی شوند
مجلس پیشگام شفافیت است

 احتمال تجمیع طرح های شفافیت


