
فاجعه  بسیار بد و غیر قابل تحملی
 در متروپل رخ داد ه است 

با صدور بخشنامه، کشاورزی کشور 
به استانداردهای جهانی نمی رسد

صفحه )4(صفحه )4(

غیر  و  بد  بسیار  فاجعه  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
قابل تحملی رخ داده است، گفت: فساد گسترده ای بین پیمانکار، 
سازنده، ناظر، دستگاه های صادر کننده مجوز و برخی جاهای 
محمد  دارد.  وجود  نکردند  عمل  و  اعالم شده  آنها  به  که  دیگر 
مخبر در حاشیه بازدید از حادثه متروپل که روز )۶ خردادماه( 

انجام شد، اظهار کرد: به دستور رئیس جمهور و دستور....

تاکید کرد:  اسالمی،  یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
بیش از ۸۵ درصد منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی به مصرف 
می رسد در حالی که امروز تکنولوژی و تجهیزات نوینی در صنعت 
کشاورزی دنیا ظهور کرده که مصرف آب را به شدت کاهش می 
دهد. اقبال شاکری با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب به ویژه 

در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: کمیسیون عمران...
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نظارت بر بازار استان 
رضایتخبش نیست 

»توخوشگلترین
بچهفامیلهستی«؛
بیاناینجمالت
به»بچهها«ممنوع!

کهگیلویه و بویراحمد 
مستعد گردشگری عشایر

نفر  داشتن ۷۰هزار  با وجود  بویراحمد  استان کهگیلویه 
زیادی در زمینه  جمعیت کوچنده ظرفیت های مغفول 
تواند  گردشگری عشایری دارد که در صورت توجه می 
منجر به فرصت های شغلی جدید و افزایش درآمد برای 
اهالی عشایرنشین این استان شود. در دنیای پرزرق و برق 
امروزی زیست ساده اما سرشار از صداقت عشایرنشینان 
که  چرا  باشد  تواند جذاب  می  مردمان شهرنشین  برای 
اینجا هم نشینی با مردمانی مردم نوازی و طبیعتی بکر 
به همین  نصیب گردشگران می کند  نظیر  آرامشی کم 
دلیل رونق گردشگری عشایر افزون بر حفظ سنت های 
زندگی ایرانی و افزایش تولید خود می تواند زیرساختی 
عشایر  گردشگری  باشد.  نیز  اشتغال  و  درآمدزایی  برای 
یعنی مشاهده از نزدیک سنتی ترین سبک زندگی بشر و 
فعالیت هایی چون دوشیدن شیر، تهیه ماست، کره گیری، 

روغن گیری، پشم چینی، قالی بافی و چگونگی ...

دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  معاون 
مردمی با طرح، برنامه و گفتمان مشخص در 
مسیر بهبود و ارتقای شرایط کشور گام بر می 
دارد، اظهار داشت: امروز با همگرایی که بین 
قوای سه گانه ایجاد شده است مصمم هستیم 
وضعیت موجود را به نفع مردم متحول کنیم.

از  پیش  سخنان  در  حسینی  محمد  سید   
و  تشریح  با  کرمان  جمعه  نماز  های  خطبه 
مردمی  دولت  اقدامات  و  رویکردها  تبیین 
گفت: امروز رئیس جمهور با اشراف و شناخت 
جدیت  با  کشور  اقتصادی  وضعیت  از  کامل 

امور کشور را پیگیری می کند.
یک  سیزدهم  دولت  کرد:  خاطرنشان  وی 
کند  می  تالش  و  است  گرا  تحول  دولت 
مردم  آسایش  و  رفاه  به  را  موجود  وضعیت 
راستا  این  در  و  دهد  تغییر  کشور  آبادانی  و 
سند تحول را مشتمل بر ۳۷ موضوع اساسی 
نحوه  فعلی،  وضعیت  آن  در  که  کرده  تهیه 
برون رفت از مشکالت و دستیابی به شرایط 

مطلوب تبیین شده است.
کرد:  اضافه  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
مشخص  مشی  خط  دارای  سیزدهم  دولت 
و  ظرفیت  تمام  و  است  روشنی  گفتمان  و 
نتیجه مطلوب  به  برای رسیدن  را  توان خود 
سفرهای  جریان  در  و  است  گرفته  کار  به 
با  ها  استان  پویایی  و  تحرک  مسیر  استانی، 
جدیت پیگیری می شود. معاون امور مجلس 
تصمیم  تبیین  در  ادامه  در  جمهور  رئیس 
اظهار  ها  یارانه  عادالنه  توزیع  و  مردم سازی 
الساعه  با یک تصمیم خلق  متاسفانه  داشت: 
نخبگان،  و  اقتصاددانان  با  مشورت  بدون  و 
زمانی که ترامپ از برجام خارج شد تصمیمی 
با عنوان ارز ترجیحی اتخاذ گردید که هدف 
با  اساسی  کاالهای  که  بود  این  ظاهر  در  آن 
قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد اما 
استفاده  و سود  رانت خواران  نفع  به  در عمل 
گران تمام شد و ارز ترجیحی به مسیر داللی،  
نتیجه  لذا  شد  وارد  رانت  و  واسطه گری  
مطلوب به دست نیامد. وی افزود: در دوران 

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری....

 امام جمعه یاسوج با تاکید بر اینکه گرانی های کاذب 
استان  بازار  در  نظارت ها  گفت:  شود،  کنترل  باید 
نیست.  حجت  بخش  رضایت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
االسالم و المسلمین سید نصیر حسینی در خطبه های 
برای  روز  یک  داشت:  اظهار  جمعه  نماز  هفته  این 
با خونش اسالم  و  امام سر می دهد  هدایت بشر یک 
کفر  راه  و  نشده  بسته  راه  این  می دارد،  نگه  زنده  را 
والدت  به  اشاره  با  حسینی  می شود.  بسته  شرک  و 
معصومه  حضرت  داد:  ادامه  )س(،  معصومه  حضرت 
به برکت وجود  را شفاعت می کند، قم  همه شیعیان 

این بانوی مکرمه بوده که مقدس شده و این روز...

امام جمعه یاسوج هشدار داد؛
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با حضور جمعی از مسئولین استانی؛

عملیات اجرایی طرح نهضت ملی 
مسکن در کهگیلویه و بویراحمد 

آغاز شد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

اجرای طرح های آبرسانی 
جهادگونه پیگیری شود

مصمم هستیم وضع موجود را 
به نفع مردم متحول کنیم 
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معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در یاسوج عنوان کرد؛

22 شهر در کشور 
فاقدسینما هستند

اشاره  با  نگری  آینده  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
گفت:  توسعه  برنامه ششم  اهداف  نشدن  محقق  دالیل  به 
و  تحریم  رفع  نام  به  فرضی  پیش  توسعه  برنامه ششم  در 
برجام وجود داشت، اما پیش بینی بازگشت تحریم ها در 
این برنامه دیده نشده بود؛ در واقع سناریوی جایگزین برای 

شرایط جدید نداشتیم.
هفتم  توسعه  برنامه  کلیات  درباره  پاکذات  مهدی  سید 
اظهار کرد: برنامه هفتم یک روند اداری در کشور است که 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  مانند  گوناگونی  نهادهای 
سازمان برنامه بودجه و مجلس شورای اسالمی در آن نقش 
آفرینی می کنند. بخشی از این کار در سازمان برنامه قرار 
اواخر  بودجه،  و  برنامه  ریاست سازمان  تدبیر  با  که  گرفته 
برنامه  پشتیبان  مطالعات  مأموریت  گذشته  سال  ماه  مهر 
هفتم توسعه به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری 
داده شد و البته به صورت همزمان در سازمان هم مطالعاتی 

درحال انجام بود.
نگری  آینده  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  داد:  ادامه  وی 
به نوعی پشتیبان مطالعاتی و اندیشه ای سازمان برنامه و 
بودجه بوده و زیر مجموعه این سازمان تعریف شده است 
و در حال انجام مطالعات از آبان ماه سال گذشته )۱4۰۰( 
بینی شد،  برنامه پیش  تدبیری که در سازمان  با  هستیم. 
شورای هماهنگی و تلفیق برنامه هفتم توسعه در سازمان 
از آن برگزار  تاکنون سه جلسه  برنامه و بودجه تشکیل و 
کرده  آماده  خود  مطالعات  طول  در  ما  که  محتوایی  شد. 
بودیم، در کنار دیگر مطالعات صورت گرفته، در حال ارائه 
است و سازمان از آن بهره برداری می کند و به نوعی مبنای 

کار برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
توسعه  هفتم  برنامه  هست  بنا  اینکه  به  اشاره  با  پاکذات 
های گذشته  برنامه  روند  از  آسیب شناسی  یک  اساس  بر 
تدوین شود، تشریح کرد: در مرکز پژوهش های توسعه و 
سال  عنوان ۷۰  تحت  ای  مطالعات گسترده  نگری،  آینده 
که خروجی  بود  شده  انجام  ایران  در  توسعه  ریزی  برنامه 
آن در قالب شش جلد کتاب به زودی منتشر می شود. این 
سلسسه مطالعات به هر شش برنامه عمرانی قبل از انقالب 
اسالمی و شش برنامه گذشته که در نظام جمهوری اسالمی 
داشتیم، پرداخته است. رئیس مرکز پژوهش های توسعه و 
آینده نگری گفت: این برنامه ها از حیث مراحل گوناگون 
آسیب شناسی شدند و در واقع ما در آنجا مجموعه مقاالت 
گوناگون موضوعات  ابعاد  به  داریم که  را  هایی  و مصاحبه 
آسیب  کار  ابتدای  در  ما  پردازد.  می  کشور  توسعه  برنامه 
تدوین،  ریزی،  برنامه  شروع  از  پیش  به  ناظر  مانند  هایی 
آماده سازی برنامه، اجرا، نظارت و ارزیابی را  در چند دسته 

بندی از مطالعات استخراج کردیم.

ناظر  شده  ذکر  های  آسیب  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
برداخل برنامه ریزی و سازمان برنامه و بودجه و بخش دیگر 
این آسیب ها را  از سازمان است، گفت: ما  ناظر به خارج 
احصا و سعی کردیم آنها را در یک سلسله مراتب علت و 
معلولی قرار دهیم. به عبارت دیگر مواردی را که علت موارد 
دیگر بودند، شناسایی و ریشه یابی کردیم و به ریشه همه 
آسیب ها رسیدیم. بر مبنای این آسیب ها ما چرخش های 
تحول آفرین را در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کردیم که 

بر مبنای آن بتوانیم برنامه بهتری را تدوین کنیم.
برنامه ها باید با توان اجرایی کشور 

سنخیت داشته باشند
با توان  باید  اینکه  برنامه ها  با تأکید بر  ادامه  پاکذات در 
اجرایی کشور سنخیت داشته باشند، آن را یکی از چرخش 
های تحول آفرین دانست و افزود: یعنی تمام مسائل حل 
نشده در دهه ها و ادوار گذشته را نمی توان در یک برنامه 
توسعه به دلیل عدم وجود منابع اجرایی حل کرد. تعدادی 
از دوستان این موضوع را به برنامه ریزی جامع  که سعی 
دارد برای همه مناطق، مسائل و بخش های کشور برنامه 
تولید کند تعبیر می کنند.   وی افزود: اولین کاری که باید 
انجام دهیم تمرکز بر اولویت ها، مسائل کلیدی و پیشران 
ها است که ما مجموع این موارد را تحت عنوان هسته های 
کلیدی نام گذاری کرده ایم. هسته های کلیدی به ما نشان 
می دهد توان کشور در طول برنامه هفتم توسعه باید بر چه 

محورهایی استوار باشد.
ریزی  برنامه  کرد:  بیان  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
اجرایی،  های  دستگاه  از  برخی  مشارکت  با  ما  کشور  در 
مجلس،  نمایندگان  بودجه،   و  برنامه  سازمان  کارشناسان 
قوا   از  بعضی  و  دانشگاهیان  و  نخبگان  از  محدودی  تعداد 
این وجود مشارکت عمومی در تدوین  با  شکل می گیرد؛ 
برنامه وجود ندارد؛ بنابراین اگر قرار است برنامه ای تدوین 
شود که مبنای کار کل کشور قرار گیرد، عالوه بر دولت، 
عمومی  های  تشکل  و  نهادها  خصوصی،  بخش  قوا،  سایر 
تدوین حضور  اولیه  مراحل  در  نظران  و صاحب  انقالبی  و 
داشته باشند. پاکذات ادامه داد: این دغدغه را به سازمان 
برنامه و بودجه منتقل کردیم و برنامه بسیار خوبی برای آن 
تمام  مشارکت  زمینه  در  سازماندهی  یک  تا  گرفت  شکل 
انجام  برنامه تدوین  با  نخبگان و به نوعی ذینفعان مرتبط 
شود. رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تشریح 
جمله  از  خود  پژوهشی  بازوی  به  وظیفه  این  انتقال  کرد: 
گرفته  نظر  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  که  است  تدبیری 
مرکز  های  نام  به  پژوهشی  بازوی  دو  سازمان  این  است. 
پژوهش های توسعه و آینده نگری و مؤسسه عالی آموزش 
و پژوهش مدیریت  و برنامه ریزی دارد. بر این اساس بنا 

بر این شد که در یک ساختار نظام مند و منسجم از کانال 
این دو سازمان وابسته به سازمان برنامه و بودجه، نظرات 
خبرگان و ذینفعان گرفته و در فرآیند برنامه ریزی دخالت 
دانشگاهیان،  خبرگان،  کارشناسان،  از  هرکدام  شود.  داده 
حوزویان، تشکل ها، انجمن ها، بخش خصوصی، شرکتهای 
بزرگ و هر ذینفع و ذیربطی به برنامه توسعه وجود دارد 
و پیشنهادی در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه دارند، 
می توانند نظرات خود را از طریق سایت با مرکز پژوهش 

های توسعه و آینده نگری درمیان بگذارند.
منفک بودن برنامه ها از بودجه های سنواتی؛ 

یکی از مشکالت برنامه های توسعه ادوار گذشته
وی منفک بودن برنامه ها از بودجه های سنواتی را یکی از 
مشکالت برنامه های توسعه ادوار گذشته دانست و گفت: 
پنج  های  بودجه  اما  نویسیم  می  ساله  پنج  برنامه  یک  ما 
ساله ای که داخل این بازه زمانی قرار می گیرد انطباقی با 
برنامه توسعه خود ندارند. باید برنامه پنج ساله ای که برای 
کل کشور نوشته می شود با بودجه تصویب شده انطباق و 
تناسب داشته باشد و یک برش یک ساله از آن را محقق 
کند. پاکذات ادامه داد: متأسفانه این مسئله به صورت کامل 
وجود ندارد و به همین دلیل ما طرحی داده ایم که قابلیت 
انطباق برنامه با بودجه به وجود آید و حلقه وصلی بین آنها 
ایجاد شود که این موضوع هم یکی از چرخش های تحول 
آفرینی است که درحال پیگیری تحقق آن در برنامه هفتم 

توسعه هستیم.
نگاه بخشی و منطقه ای؛

 از دیگر مشکالت برنامه ها در ادوار گذشته
رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تصریح کرد: 
نگاه بخشی و منطقه ای فارغ از نگاه ملی از دیگر مشکالتی 
است که در سایر برنامه ها در ادوار گذشته با آن روبه رو 
منابع  دنبال کشیدن  به  گوناگون  مناطق  و  بخشها  بودیم. 
به سمت خود بودند؛ فارغ از اینکه آیا ظرفیت انجام کاری 
در منطقه با نگاه کالن ملی وجود دارد یا خیر. این مسئله 
دچار  ما  و  شده  کشور  فضایی  انسجام  رفتن  ازبین  سبب 
تعادل و  بین رفتن عارضه های زیست محیطی و عدم  از 
پهنه  در  نامناسب جمعیت  توزیع  و  های سرزمینی  توازن 

سرزمینمان می شویم.
وی گفت: به دلیل اینکه کلیه مطالعات پشتیبان سند ملی 
نگاری  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  در  سرزمین  آمایش 
ها  تحول  پیشنهاد  برای  این ذخیره  از  ما  بود،  انجام شده 
فضایی  انسجام  رویکرد  با  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  در 
استفاده کردیم. چرخش تحول آفرین دیگر مربوط به مدل 
برنامه ریزی بوده که ما در حال انجام آن هستیم. با بررسی 
و همچنین آسیب  ریزی در چند کشور  برنامه  مدل های 
شناسی برنامه ریزی در ایران به این نتیجه رسیدیم که می 
توان از مدلهای جدید برنامه ریزی در تدوین برنامه هفتم 
استفاده کرد. در واقع در این مدل ها ابتدا اهداف کالنی را 
ترسیم می کنند و برمبنای آن سیاست ها و راهبرد هایی را 
مشخص و طبق آن یک برنامه عملیاتی که ناظر بر دستگاه 

ها و مناطق گوناگونشان هست طراحی می کنند.
پاکذات معتقد است تاکنون چنین نیازی از این برنامه ریزی 

برنامه ای استراتژیک  در کشور وجود نداشته و زمانی که 
و راهبردی تدوین می شود، برای تحقق آن توسط دولت 
به الزامات و مجوزهایی نیاز است که باید از قوه مقننه اخذ 

شود که ما به این  الزامات تحقق برنامه می گوییم.
ادامه  در  نگری  آینده  و  توسعه  پژوهش های  مرکز  رئیس 
تشریح کرد: متأسفانه در کشور ما به مجموع احکامی که 
توسط قوه تصویب می شود تا اختیارات و مجوزهایی را به 
دولت بدهد یا نحوه توزیع بعضی از منابع را مشخص کند، 
برنامه ریزی می گویند؛ در حالی که برنامه یعنی اینکه هر 
این مسائل  انجام دهد.  اقداماتی  باید چه  بداند  دستگاهی 
پیشنهاد  که  مطلوبی  مدل  هستند.  برنامه  تحقق  الزامات 
شده تا برنامه هفتم توسعه بر اساس آن نوشته شود، این 
است که واقعا برنامه محور نوشته شود و تعداد حداقلی از 
قواعد سیاستی و سازوکارهای  انگیزشی مورد نیاز به عنوان 
این  این کار  آماده شود. دلیل اصلی  برنامه  الزامات تحقق 
برویم،  پیش  محور  حکم  رویکرد  با  بخواهیم  ما  اگر  است 
که  بود  خواهند  آن  دنبال  به  مناطق  و  ها  بخش  تمامی 
ردپایی در برنامه از خود به جای بگذارند تا مجوزها، منابع 

یا اختیاراتی را به سوی خود سوق دهند.
به صورت جزیره ای در کشور مدیریت می کنیم

گوناگون کشور  های  کرد: درحال حاضر بخش  اظهار  وی 
برای خود برنامه ای دارند و ما به صورت جزیره ای در کشور 
مدیریت می کنیم و پیش می رویم که هیچ تناسبی باهم 
ندارند. اگر بتوانیم در برنامه هفتم توسعه منطق حمکرانی 
شبکه ای را به معنای همسو شدن شدن همه برنامه های 
نهادها، قوا و... در جهت چند هسته کلیدی پیگیری کنیم، 
مشاهده خواهیم کرد که تحقق اهداف برنامه هفتم با سایر 
برنامه ها اختالف معناداری پیدا می کند؛ بنابراین یکی از 
پیشنهاد های تحولی این مرکز برای برنامه هفتم توسعه، 
سمت  به  ای  جزیره  و  محور  دولت  حکمرانی  از  حرکت 
حکمرانی شبکه ای و یک پارچه  با تأکید بر اصول مردمی 
سازی، شفافیت سازی و هوشمندسازی است. پاکذات ادامه 
وضع  مسائل،  در  معموال  توسعه  برنامه  تدوین  هنگام  داد: 
موجود و راه حل هایی که از گذشته در جهت حل آن ارائه 
شد قرار می گیریم اما نیم نگاهی به آینده در زمینه مسیر 
حرکت روندها و کالن روندها نداریم تا بتوانیم یک آینده 
نگری در زمینه شکل گیری روند ها داشته باشیم. برنامه 
های ما درحوزه های گوناگون مانند موضوعات اجتماعی، 
آینده نگری سکوت کرده  به  و... نسبت  فناوری  حمکرانی، 

اند.

باید از آینده نگری به آینده نگاری برسیم
تصریح  نگری  آینده  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
کرد: همچنین ما به یک مرتبه باالتر از آینده نگری، یعنی 
آینده نگاری هم نیاز داریم تا بتوانیم از آینده مطلوب کشور 
خودمان بر مبنای واقعیت های موجود ترسیمی با شفافیت 
و  تدوین  را  ای  برنامه  آن  مبنای  بر  که  باشیم  داشته  باال 
به سمت آن حرکت کنیم و اعتقاد دارم کلمه چشم انداز 

داللت بر این موضوع دارد.
وی گفت: متأسفانه در چشم اندازهایی که ما می نویسیم 

تنها رتبه نگاری انجام می دهیم و می خواهیم جایگاه اول و 
دوم را در موضوعات مشخصی به دست آوریم. چنین کاری 
آینده نگاری نیست؛ بنابراین چرخش تحول بعدی، حرکت 
سوی  به  نگری  گذشته  بر  صرف  تکیه  با  ریزی  برنامه  از 
برنامه ریزی مبتنی بر آینده نگری است. پاکذات همچنین 
گفت:  توسعه  های  برنامه  پذیری  نظارت  نبود  به  اشاره  با 
برنامه های توسعه به گونه ای طراحی می شوند که نظارت 
پذیر نیستند. در واقع باید شاخص هایی برای همه بخش 
ها و مناطق طراحی شود که دستگاه نظارتی بر شاخص و 
را  ابتدا چنین کاری  از همان  ما  اگر  نظارت کند،  کیفیت 
طراحی کنیم، در نهایت می توانیم یک برنامه نظارت پذیر 
داشته باشیم؛ بنابراین پیشنهاد مرکز به عنوان یک چرخش 
سمت  به  نظارتی  گیری  گزارش  از  حرکت  آفرین،  تحول 
کردن  پاسخگو  برای  بخشی  اثر  بر  مبتنی  نظارتی  نظام 
ما  پیشنهاد  نهادهای ذی ربط است. وی خاطرنشان کرد: 
به  توسعه  برنامه  با  مققنه  قوه  مواجهه  نوع  که  است  این 
این شکل نباشد که احکامی از سازمان برنامه و بودجه و 
دولت به مجلس پیشنهاد شود و مجلس شروع به افزایش 
باید  احکام  این  باشد.  احکام  این  در  کردن  ایجاد  تعدد  و 
حداقلی باشند؛ لذا پیشنهاد ما چرخش از افزایش احکام در 
مرحله تصویب برنامه توسعه در مجلس به سوی توجه به 
اهداف کیفی، کمی و راهبردهایی است که در قالب روش 

پیشنهادی دولت قرار می گیرد.
تفاوت و مزیتهای

 برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم
با  توسعه  هفتم  برنامه  مزیتهای  و  تفاوت  به  پاسخ  در  او 
برنامه ششم گفت: اینکه این برنامه چه برتری هایی نسبت 
از مجلس خارج شود  کار  که  زمانی  دارد،  قبلی  برنامه  به 
مشخص می شود اما به طور کلی تحوالت مورد اشاره نشان 
دهنده تفاوت این برنامه است. پاکذات در ادامه تأکید کرد: 
و  نشده  تدوین  هنوز  توسعه  هفتم  برنامه  اینکه  دلیل  به 
اهداف آن به طور کامل مشخص نشده است، نمی توان به 
طور دقیق میزان تحقق آن را بیان کرد اما یکی از تحوالتی 
صورت  به  نگری  آینده  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  که 
جدی پیگیری می کند تا برنامه بر اساس آن تنظیم شود، 
قابلیت تحقق آن است؛ به این معنا که برنامه توسعه تحقق 
پذیر نوشته شود تا قابلیت تحقق داشته باشد که مهم ترین 
نکته در این مسئله وجود سنخیت بین تعداد برنامه های 
پیشنهادی با توان اجرایی، مالی و ظرفیت کشور است. وی 
به برآورد ۸۰درصدی تحقق برنامه ششم توسعه اشاره کرد 
و گفت: این عدد یک برآورد تخصصی نیست و دلیل آن هم 
این است زمانی که می خواهیم میزان تحقق پذیری یک 
برنامه را بدانیم باید به میزان تحقق اهداف آن توجه کنیم. 
را  اهداف کیفی و کمی خود  باید  ابتدا  برنامه در  واقع  در 
مشخص کند و در پایان کار می توان قضاوت کرد که چند 
احکام  اساس  بر  برنامه  که  زمانی  اما  است؛  آن محقق شده  درصد 
نوشته می شود، این احکام بیشتر از نوع توزیع منابع، امتیازات و اختیارهاست. 
چنین کاری محقق شده اما اینکه چند درصد منجر به تحقق اهداف می شود 

مشخص نیست، زیرا احکام به عنوان برنامه قلمداد می شوند.

رئیس مرکز پژوهش های تویعه و آینده نگری  عنوان کرد:

جزیره  ای عمل کردن مدیریت در کشور
 از علل محقق نشدن اهداف برنامه ششم است
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اجرای طرح های آبرسانی 
جهادگونه پیگیری شود

استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: تنش آبی در استان 
قطعی بوده و می طلبد که مدیران این حوزه ، آبرسانی به 
روستاها را امری حیاتی بدانند و در جهت رفع این نقیصه 
حرکتی ضربتی و جهادی در این راستا از خود نشان دهند.

سیدعلی احمدزاده روز پنجشنبه در نشست هماهنگی دبیر 
فنی سازمان سازندگی کشور و جانشین فرمانده سپاه فتح 
استان بر همکاری، هماهنگی و تالش آنها در اجرای طرح 
داشت:  اظهار  و  کرد  تقدیر  استان  روستاهای  به  آبرسانی 

شتاب بخشی به طرح های آبرسانی حیاتی است.
وی افزود: هماهنگی و اراده  کم نظیری میان مجموعه دولت 
و نهادهای انقالبی از جمله سپاه برای خدمت به مردم و رفع 

تنش آبی در استان به راه افتاده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: اما در عین حال 
جاهایی با موانع مواجه شده که برای رفع آن در مرکز پیگیر 

خواهم بود. 
ابراز داشت: پیشرفت ۱۵ درصدی در طرح های  احمدزاده 
میانگین  به  نسبت  باالتر  موفقیت  و  ما  استان  در  آبرسانی 
به دلیل هماهنگی و همکاری های سپاه استان و  کشوری 

دستگاه های متولی و پای کار بودن آنهاست.
اجرای  در  تسریع  الزمه  وبویراحمد،  کهگیلویه  استاندار 
طرح تنش آبی در استان را نیازمند همکاری بیشتر قرارگاه 
امام حسن مجتبی)ع( اعالم کرد و ادامه داد: چنانچه همه 
اختیارات اجرای این طرح به استان تفویض شود پیشرفت 
فیزیکی طرح های آبرسانی شدت و شتاب بیشتری خواهند 

گرفت.
استان  آبرسانی  طرح  اجرای  در  زمان  و  سرعت  احمدزاده، 
استان  فتح  سپاه  گفت:  و  دانست  حیاتی  و  مهم  بسیار  را 
با جدیت و با همه ظرفیت پای کار است و هماهنگی بین 
تا  طلبد  می  اما  باشد  می  العاده  فوق  استان  در  دستگاهی 
منابع  آزادسازی  در  مجتبی)ع(  امام حسن  عمرانی  قرارگاه 

سرعت بخشد. 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: هم اکنون آبرسانی 
به ۱۲۸ روستای استان در دست اجراست و عملیات اجرای 
آغاز  آینده  آبرسانی به ۱۲۰ روستای دیگر استان در هفته 

می شود.
احمدزاده تصریح کرد: بودجه برای آبرسانی به استان نسبت 
به گذشته چهار تا پنج برابر شده است و منابع استانی را در 

کنار آن داریم و این وضعیت باید به خوبی مدیریت شود.
ایجاد منبع و  لوله، حفاری،  وی تصریح کرد: مراحل خرید 
توزیع شبکه باید سرعت بگیرد و در این خصوص در قرارگاه 
امام حسن مجتبی و وزارت نیرو پیگیر خواهیم شد تا منابع 
در نظر گرفته شده با سرعت بیشتری آزاد و در اختیار قرار 

گیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: همه تالش ها بکار 
گرفته شده تا عمده روستاهایی که کار مطالعه آبرسانی در 
سرعت  اجراست  دست  در  آبرسانی  یا  و  گرفته  انجام  آنها 

بگیرند تا در فصل تابستان با بحران کم آبی مواجه نشوند. 
طرح  اجرای  مدیریت  و  اختیارات  تفویض  خواستار  وی 

آبرسانی به روستاهای استان شد.
احمدزاده ابراز داشت: قبل از اینکه تنش آبی در استان شدت 
مجتبی)ع(  حسن  امام  قرارگاه  طلبد  می  بگیرد،  بیشتری 
اجرای  مدیریت  و  کند  بیشتر  را  ها  هماهنگی  و  همکاری 

طرح و آزاد سازی منابع را به استان واگذار نماید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سپاه فتح استان با تمام 
مختلف  مراحل  اجرای  در  خوبی  به  و  است  کار  پای  توان 
آبرسانی به روستاهای استان که مشمول این طرح هستند 
به پیش می رود. وی تصریح کرد: بسیج سازندگی سپاه فتح 
کهگیلویه وبویراحمد با داشتن اختیارات بیشتر می تواند به 

جریان کار شتاب بخشد.

۵۰۰ تن کلزا در کهگیلویه برداشت شد
 فرماندار کهگیلویه گفت: تاکنون ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا 
در این شهرستان برداشت و برای روغن گیری به شهرستان 
گچساران ارسال شد. سید عبدالعزیز موسوی اظهار داشت: 
در سال زراعی جاری بیش از ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
این شهرستان زیر کشت کلزا رفته است. وی بیان کرد: پیش 
از ۷۰۰ تن کلزا  پایان فصل زراعی بیش  تا  بینی می شود 
در شهرستان برداشت شود. موسوی قیمت هر کیلو کلزای 
کرد  اعالم  تومان  هزار   ۱۵ را  کشاورزان  از  شده  خریداری 
این  کلزا  کیفت  به  توجه  با  شود  می  بینی  پیش  گفت:  و 
قیمت تا ۲۳ هزار تومان افزایش یابد. وی افزود: کار برداشت 
محصول کلزا در این شهرستان از اوایل اردیبهشت آغاز  و 
ادامه خواهد داشت. موسوی خرید تضمینی،  تا ۱۵ خرداد 
درصد  کشاورزی،  محصوالت  سایر  با  کشت  مناسب  تناوب 
تنوع  همچنین  محصول،   این  در  روغن  باالی  کیفیت  و 
گرمسیری  و  سردسیری  مناطق  در  کلزا  مختلف  گونه های 
برای  روغنی  های  دانه  تامین  و  کشاورزان  درآمد  افزایش 
مهمترین  از  را  راهبردی  این محصول  واردات  از  جلوگیری 

مزایای کشت این محصول اعالم کرد.
ظرفیت  گچساران  شهرستان  در  کشی  روغن  کارخانه   
خرید ساالنه بیش از ۳۵ هزار تن دانه روغنی را دارد. این 
کهگیلویه  استان  کلزای  روغنی  دانه های  بر  عالوه  کارخانه 
وبویراحمد دانه های روغنی استان های خوزستان و فارس را 

هم خریداری می کند.

فرماندار بویراحمد:

الگو دادن به نوجوانان یکی از محورهای 
اساسی سالم سازی جامعه است

فرماندار شهرستان بویراحمد الگو دادن به نوجوانان و جوانان 
را یکی از محور های اساسی سالم سازی جامعه عنوان کرد.

استانی  برگزیدگان  از  تجلیل  آیین  در  مهدوی  شهرام 
یازدهمین جشنواره نوجوان سالم با بیان اینکه در بحث الگو 
دارد،  موثری  نقش  پیشگیری  نوجوانان،  و  جوانان  به  دادن 
گفت: پیروی از الگوها می تواند اراده ها را تنظیم کند و شکل 

دهد.
وی با پیوند این موضوع به مسئله مناسبتی این روزها یعنی 
حادثه  دو  هر  کرد:  اظهار  خرمشهر،  فتح  و  خرمشهر  اشغال 
اشغال و فتح خرمشهر که یکی تلخ و دیگری شیرین است در 

تاریخ معاصر ما الگو هستند.
فرماندار شهرستان بویراحمد تصریح کرد: الگو دادن به جامعه 
دانش آموزی، دانشجویی و جامعه آموزشی از آن جا که بر 
اساس گفتمان هایی که یک جا کار دست ما داد و بخشی از 
کشور ما را اشغال کرد و در جایی نیز باعث فتح الفتوح شد 
بسیار مهم است و می تواند در شکل دهی الگوها بسیار موثر 

باشد.
نه  آتش  فواره های  و  جنگ  زمان  در  کرد:  عنوان  مهدوی 
و  جوانان  عمدتا  معرکه  میدان  در وسط  بلکه  میز  پشت  در 
بودند  بهنام محمدی و مهرداد عزیزالهی  نوجوانانی همچون 
که فریاد می زدند ما می توانیم و تنها چند اسلحه الزم داریم.

دانش  جامعه  به  دهی  الگو  بحث  در  ما  اگر  داد:  ادامه  وی 
بهنام  امثال شهید  بتوانیم  نوجوان  و  و جامعه جوان  آموزی 
آموزشی  و  درسی  متون  در  را  عزیزالهی  مهرداد  و  محمدی 
سالم  و  نوجوانان  اراده های  تنظیم  به  می توانیم  کنیم،  وارد 

سازی جوان هایمان کمک کنیم. 
 فرماندار شهرستان بویراحمد در پایان بیان کرد: اگر جامعه ای 
الگوهای خود را فراموش کند قطعا به الگوهای بیگانه متوسل 
می شود و در آنجاست که آسیب های اجتماعی در یک جامعه 

سرازیر می شود. 

توسعه صنعت توریسم ورزشی
 در کهگیلویه وبویراحمد در اولویت است

به  اشاره  با  وبویراحمد  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
این  در  مختلف  های  ورزش  در  خوب  استعدادهای  وجود 
استان گفت: توسعه صنعت توریسم گردشگری یکی از اولویت 

های اصلی این نهاد است.
عین اله دهقان در حاشیه برگزاری تور بزرگ دوچرخه سواری 
کشوری در دهدشت مرکز  شهرستان کهگیلویه  در گفت وگو 
با ایرنا این تور بزرگ دوچرخه سواری را یک ظرفیت مناسب 
برای توسعه ورزش استان دانست و اظهارداشت: برگزاری این 
مسابقه بزرگ عالوه بر توسعه و ارتقا سطح ورزش دوچرخه 
سواری می تواند در توسعه صنعت توریسم گردشگری استان 

نیز موثر باشد.
وی بیان کرد: حضور ۶۷ ورزشکار قهرمان آسیایی و کشوری 
از ۲۲ استان کشور در این رویداد نوید بخش توسعه ورزش 
کهگیلویه  چهارفصل  استان  ورزشی  زیرساختهای  دیگر  و 

وبویراحمد است.
بار در سطح  اولین  برای  این مسابقه  برگزاری  افزود:  دهقان 
احیای استعدادهای  برای کشف و  تواند تشویقی  استان می 

این ورزش مفرح نیز باشد.
وی استان چهارفصل کهگیلویه وبویراحمد را دارای ظرفیت 
های خوب ورزشی زیادی دانست و اضافه کرد: برنامه ریزی 
الزم برای برگزاری مسابقات بزرگ ورزشی در سطح استان و 

دیگر شهرستانها اجرایی خواهد شد.

با حضور جمعی از مسئولین استانی؛

عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن 
در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

سه  ساخت  عملیات  استانی  مسئولین  از  جمعی  حضور  با 
کهگیلویه  در  مسکن  ملی  نهضت  مسکونی طرح  واحد  هزار 

و بویراحمد آغاز شد.
از  یکی  گفت:  مراسم  این  در  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
مشکالت مردم موضوع مسکن است که باید مسئوالن به این 

موضوع توجه جدی داشته باشند.
جانمایی  باید  اینکه  بیان  با  حسینی  نصیر  سید  اهلل  آیت 
فضا  افزود:  باشد،  دقیق  و  کارشناسی  مسکونی  واحدهای 
سازی و سرعت در ساخت نهضت ملی مسکن باید در اولویت 

برنامه های مسئوالن ذیربط قرار گیرد.
وی از اعضای اجرایی این طرح خواست تا بر کیفیت ساخت 
ساخت  در  باید  کرد:  تاکید  و  باشند  داشته  نظارت  ساز  و 

واحدهای مسکونی از سازه های مناسبی استفاده شود.
استاندار هم با بیان اینکه عملیات ساخت سه هزار واحد از ۱۰ 
هزار واحدی که باید در کهگیلویه و بویراحمد ساخته شود هم 
اکنون آغاز شد، گفت: کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن رتبه مطلوبی در کشور ندارد زیرا در 
اما  نویسی کردند  نام  یاسوج  در  زیادی  متقاضیان  حالی که 

زمین مورد نیاز برای همه این افراد هنوز تأمین نشده است.
وی ادامه داد: میزان تسهیالت به متقاضیان مرکز استان ۳۵۰ 
میلیون تومان و بقیه شهرستان ها ۳۰۰ میلیون تومان با باز 

پرداخت بیست ساله است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه خدمات رسان آب، برق و گاز 
باید برای اجرای این طرح همکاری های الزم را انجام دهند 
و  نیاز ساخت  افزود: ضروری است تجهیزات و مصالح مورد 

ساز این واحدهای مسکونی در استان تأمین شود.
وی تاکید کرد: ساخت این واحدهای مسکونی باید در طول 

چهار سال تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: متقاضیان 
استانی برای طرح ملی مسکن بیش از ۵۸ هزار نفر است که 

باالی ۵۰ درصد از متقاضیان در یاسوج هستند.
علی راستا با بیان اینکه کلنگ ساخت ۳ هزار واحد مسکن 
امروز به زمین زده شد ادامه داد: ۳۲۰ واحد در یاسوج، هزار و 
۷۳۰ واحد در گچساران، ۷۰۰ واحد در دهدشت، ۲۰۰ واحد 

در لیکک و ۵۰ واحد در چرام است.
وی میزان اعتبار این واحدها را دو هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: بیش از ۵۰ درصد اعتبار ساخت این مسکن ها 

ملی است.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
می گوید: ۲۲ شهر کشور فاقد سینما بوده 
و تالش می کنیم با کمک شهرداری ها این 

مشکل برطرف شود.
استاندار  با  نشست  در  خزائی  محمد 
داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از  سینما  حوزه  مشکالت  و  مسائل  رصد 
ماموریت های این سازمان بوده که با جمع 
بندی نهایی، راه حل ها برای حل مشکالت 

پیگیری و اجرایی می شود.
ضمن  کشور  سینمایی  سازمان  رئیس 
و  کهگیلویه  استان  اینکه  بر  تاکید 
مانده  از جهات مختلف مغفول  بویراحمد 
بهترین  هنر  و  تصویر  زبان  افزود:  است، 
وجه برای معرفی ظرفیت های این استان 

به کشور و دنیا است.
خزائی خاطرنشان کرد: همه مردم استان 
کهگیلویه و بویراحمد والیت مدار و استان 
به نسبت تعداد جمعیت، بیشترین حضور 
و  داشته  مقدس  دفاع  و  جبهه ها  در  را 
ویژه  به  انقالب  مهم  مناسبت های  در 
که  دارند  موثر  و  فعال  انتخابات ها حضور 
و  انقالب  برای  سرمایه  یک  موضوع  این 

نظام محسوب می شود.
این  زیرساخت های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهر مشکالت عدیده ای به ویژه در حوزه 
فرهنگی  توسعه  شد:  یادآور  دارد،  سینما 
سینما،  آن  زیرساخت های  از  بخشی  که 
 ... و  موسیقی  تئاتر،  سینما،  سالن های 

است.

سینما  فاقد  شهرهای  داد:  ادامه  خزائی 
تالش  و  بوده  شهر   ۲۲ حدود  ایران  در 
بخش  و  ها  شهرداری  کمک  با  می کنیم 
ایجاد  سینما  برای  الزم  فضای  خصوصی 

شود.
افزود:  کشور  سینمایی  سازمان  رئیس 
سینما عالوه بر بحث سرگرمی مردم، یک 
فضای آموزشی و دانشگاهی نیز محسوب 
می شود و تقریباً در کل کشور ۶۰۰ سالن 
فعال سینما داریم، ضمن اینکه در دولت 
عدالت محور وظیفه داریم زیرساخت ها را 
حداقل در مراکز استان ها احیا و تقویت 

کنیم.
وی با اشاره به نشست با صاحبان سینما 
خواسته  نخستین  افزود:  هنرمندان،  و 
برای  بودجه  به  توجه  استان  هنرمندان 
سرگرمی،  بر  عالوه  که  بود  فیلم  تولید 

کارکرد اشتغال زایی نیز دارد.

خزائی اختصاص بودجه مستقل برای فیلم 
کوتاه و مستند را از دیگر درخواست های 
یادآور  و  دانست  استان  این  هنرمندان 
شهدای  موضوع  با  مستند  فیلم  سه  شد: 
اعالم  که  شد  درخواست  استان  شاخص 
آمادگی همکاری کردیم و این فیلم ها به 
صورت حرفه ای با مشارکت استان تولید 

خواهند شد.
به  اشاره  با  کشور  سینمایی  مسئول  این 
این  فجر  فیلم  رایت جشنواره  اینکه حق 
کشور  سینمایی  سازمان  توسط  استان 

دفاتر  تجهیز  گفت:  شود،  می  پرداخت 
و  داریم  را در دستور کار  سینمای جوان 
با توجه به تکنولوژی روز و امکانات تقریباً 
بخشی از سیستم ها از رده خارج بوده و 
تالش می کنیم با همکاری استاندار استان 

این تجهیزات به روز شوند.
دیگر  از  را  سینما  های  سالن  تجهیز  وی 
سه  افزود:  و  دانست  ها  درخواست  در 
باید تجهیز  سالن سینمایی در این راستا 
تجهیز  درصد  که ۵۰  اندازی شوند  راه  و 
کشور  سینمایی  سازمان  را  ها  سالن  این 

متقبل خواهد شد.
خواسته  را  فرهنگ  سینما  بحث  خزائی 
شهرداری  گفت:  و  دانست  مردم  همه 
برای  زمین  مکان  بهترین  در  یاسوج 
خصوصی  بخش  و  داده  اختصاص  سینما 
نیز با همکاری حوزه هنری در این راستا 
ضمن  داشت،  خواهد  را  الزم  همکاری 
همکاری  به  احتیاج  راستا  این  در  اینکه 
زمین  دائم  واگذاری  برای  شهرداری 

ضروری می باشد.
بحث  کشور  سینمایی  سازمان  رئیس 
تبلیغات و در اختیار گذاشتن بیلبوردها را 
از دیگر خواسته های هنرمندان در استان 
راستا  این  در  می طلبد  گفت:  و  دانست 
شهرداری ها همکاری الزم را با هنرمندان 
داشته باشند. وی گفت: استان کهگیلویه و 
بویراحمد استعدادها و فیلم سازان خوبی 
دارد که باید از این استعدادها و ظرفیت ها 

به نحو مطلوب استفاده کرد.

کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت های 
خوبی برای تولید آثار سینمایی 

برخوردار است
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  درخشان  امین 
کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست 
با  کشور  سینمایی  سازمان  رئیس  گفت: 
مرکز  از  تمرکززدایی  رویه  تغییر  هدف 
کشور هر دو هفته از استان ها بازدید می 

کنند.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سفرها  این  دلیل  بویراحمد  و  کهگیلویه 
عدالت  عینی  مصداق  و  رویه  تغییر  را 
دولت  های  سیاست  از  تأسی  با  فرهنگی 
بازدید  به  اشاره  با  وی  دانست.  مردمی 
هیئت  و  کشور  سینمایی  سازمان  رئیس 
و  فرهنگی  های  پروژه  برخی  از  همراه 
هنری استان، افزود: در این راستا نشست 
استان  هنرمندان  با  هیئت  این  نیز  هایی 
داشتند و از نزدیک با مسائل و مشکالت 
مدیران  سفر  درخشان  شدند.  آشنا  آنها 
در  را  کشور  سینمایی  سازمان  عالی 
راستای سرعت بخشی و بررسی مشکالت 
دانست  سینمایی  تولیدات  و  زیرساختی 
از  سینمایی  پروژه  چند  داد:  ادامه  و 
با همکاری شهرداری،  امید  جمله سینما 
سالن  دو  ساخت،  دست  در  سینمای  دو 
تولیدات  بحث  از  حمایت  و  تجهیز  آماده 
سینمایی همه در این نشست مورد بحث و 
گفت و گو قرار گرفت. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد 
ضمن تمجید از روحیه سلحشوری مردم 
این استان در دوران قبل و بعد از انقالب 
شد:  یادآور  مقدس،  دفاع  دوران  ویژه  به 
برای  خوبی  های  ظرفیت  از  استان  این 

تولید آثار سینمایی برخوردار است. 
شهید  زندگی  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
می  شاخص  شهدای  از  برخی  و  طیب 
تواند زمینه تولید یک اثر سینمایی فاخر 
را فراهم کند، خاطرنشان کرد: باید تالش 
کنیم اولویت های ما ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت در جامعه باشد. 
درخشان به ظرفیت های بالقوه استان در 
زمینه تولیدات سینمایی اشاره کرد و گفت: 
سال گذشته دو اثر از استان کهگیلویه و 
فیلم  بین المللی  جشنواره  به  بویراحمد 
راه پیدا کردند و می طلبد مسئوالن  فجر 
همکاری الزم را با هنرمندان به ویژه فیلم 

سازان داشته باشند.

داشتن  وجود  با  بویراحمد  کهگیلویه  استان 
های  ظرفیت  کوچنده  جمعیت  نفر  ۷۰هزار 
عشایری  گردشگری  زمینه  در  زیادی  مغفول 
به  منجر  تواند  می  توجه  صورت  در  که  دارد 
فرصت های شغلی جدید و افزایش درآمد برای 

اهالی عشایرنشین این استان شود.
در دنیای پرزرق و برق امروزی زیست ساده اما 
سرشار از صداقت عشایرنشینان برای مردمان 
شهرنشین می تواند جذاب باشد چرا که اینجا 
هم نشینی با مردمانی مردم نوازی و طبیعتی 
می  گردشگران  نصیب  نظیر  کم  آرامشی  بکر 
عشایر  گردشگری  رونق  دلیل  همین  به  کند 
و  ایرانی  زندگی  های  سنت  حفظ  بر  افزون 
برای  افزایش تولید خود می تواند زیرساختی 

درآمدزایی و اشتغال نیز باشد.
نزدیک  از  مشاهده  یعنی  عشایر  گردشگری 
سنتی ترین سبک زندگی بشر و فعالیت هایی 
کره گیری،  ماست،  تهیه  شیر،  دوشیدن  چون 
و چگونگی  قالی بافی  پشم چینی،  روغن گیری، 
نگهداری از گله،آرامش با نوای نوای نی چوپان، 
با گویش های  مادران  دلنشین الالیی  صدای 
نان،غذاهای  پخت  خوش  بوی  وترکی،  لری 

محلی و ده ها تجربه دیگر است.
پوشیدن لباس های سنتی رنگارنگ، اقامت در 
سیاه چادرهایی که از زیرانداز تا وسایل تزیینی 
سرپنجه  با  شده  تولید  سنتی  شکل  به  همه 
به  که  آبی  خوردن   ، عشایری  بانوان  هنرمند 
جای یخچال یا  آب سرد کن در مشک سرد 
و گوارا شده،شنیدن موسیقی های نوای محلی 
لری و ترکی از دیگر تجربه هایی است که در 
هزینه  با  نه  البته  عشایری  گردشگری  سایه 
با  توان  می  که  است  پذیر  امکان  گزاف  های 
مانند  مستعد  مناطق  در  بهتر  ریزی  برنامه 

کهگیلویه و بویراحمد به آن دست یافت.
تورهای  قالب  در  چادرنشینی  زندگی  تجربه 

از  بسیاری  که  است  چیزی  آن  گردشگری 
پسامدرن  جهانگردان  حتی  و  ایرانگردان 
یک  تجربه  این  حقیقت  در  و  دارند  دوست 
گردشگران   برای  را  قوی  نوستالژیک  حس 
گردشگری  از  شاخه  این  اما  کند  می  تداعی 
در استان کهگیلویه و بویراحمد مغفول مانده 
و امکانات چندانی به منظور پذیرایی از عالقه 

مندان فراهم نشده است .
و  کهگیلویه  گردشگری  حوزه  کارشناسان 
طبیعی  محیط  در  که  دارند  اعتقاد  بویراحمد 
محلی  غذاهای  فروش  عشایرنشین  مناطق 
کارده،آش  آش  گوشتی،  دمپخت  مانند 
برای  ریزی  برنامه  و  گوشت  دنگو،آب  ماست، 
می  ایرانگردان  حضور  در  محلی  عروسی  یک 
تواند بر جذابیت های گردشگری عشایری در 

کهگیلویه  و بویراحمد بیافزاید.
نمایش  برای  محلی  که  عشایر  کوچ  جشنواره 
آیین و سنت های زندگی عشایری، طنین نوای 
موسیقی سنتی، معرفی غذاهای محلی، صنایع 
تواند زمینه شکوفایی  باشد می  دستی عشایر 
گردشگری عشایری در کهگیلویه و بویراحمد 

باشد.
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سرپرست 
بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  و 
برنامه  براساس  گفت:جشنواره کوچ عشایر که 
ریزی قرار است در واپسین روزهای خردادماه 
برای  فرصتی  شود  آغاز   یاسوج  شهر  در 
در  گردشگری  مغفول  های  ظرفیت  شکوفایی 

این استان است.

این  در  اینکه  به  اشاره  با  پور  طالبی  سعید 
جشنواره مهمانانی از ۳۱ استان کشور حضور 
زمانی  عشایر  کوچ   جشنواره  افزود:  دارند 
زندگی  های  جاذبه  معرفی  برای  مناسب 
های  لباس  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر 
سنتی،غذاهای های محلی تا دست بافته های 

آنان محسوب می شود.
برپایی  قالب  در  جشنواره  کرد:این  بیان  وی 
موسیقی  اجرای  عشایری،  چادرهای  سیاه 
مردان  و  زنان  های  لباس  نمایش  عشایری، 
عشایر، دست بافته های آنان در روزهای  سی 
برنامه  یاسوج  شهر  در  تیر  سوم  تا  خرداد  ام 

ریزی شده است.
اداره کل  زیربنایی  امور  و  عمران  اداره  رییس 
امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
ظرفیت  استان  عشایری  مناطق  از  ۷۰درصد 

اجرای طرح های گردشگری عشایر را دارند.
ظرفیت  این  وجود  با  افزود:  عباسیان  مهدی 
منطقه  در  گردشگری  طرح  تنها  تاکنون  ها 
در  که  شده  ریزی  برنامه  شبلیز  گردشگری 

مرحله مطالعات است.
این  مطالعات  اجرای  برای  کرد:  تاکید  وی 
طرح یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار 

اختصاص یافته است.
اداره کل  زیربنایی  امور  و  عمران  اداره  رییس 
ابراز  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  امور عشایر 
داشت: درآمدزایی با استفاده از ظرفیت هایی 
دستی،  صنایع  فروش  محلی،  غذاهای  مانند 
محلی،  کشک،آجیل  مانند  هایی  خوراکی 

عسل، سبزی های خشک شده از مزایای رونق 
گردشگری عشایری در استان است.

فرهنگی،  میراث  اداره کل  گردشگری  معاون 
و  کهگیلویه  دستی  صنایع  و  گردشگری 
گردشگری  های  کمپ  گفت:  بویراحمد 
و  شود  می  ایجاد  چادر  سیاه  قالب  در  عشایر 
گردشگران ضمن استراحت در این مکان های 
خریداری  اهالی  وهدایای  سوغات  از  دلنشین 
ساز  زمینه  تواند  می  خود  این  که  کنند  می 

درآمدزایی برای اهالی باشد.
حسین زاده تاکید کرد: برنامه های گردشگری 
عشایر در قالب تورهای یک تا چند روزه انجام 

می شود.
گردشگری  مجوز   ۲ تاکنون  کرد:  عنوان  وی 
به  کاکان  و  گرگو  مناطق  در  استان  عشایر 
گذاران  سرمایه  از  و  شده  داده  متقاضیان 
متقاضی در این خصوص با پرداخت تسهیالت 

بانکی و اعطای مجوز حمایت می شود.
اداره کل  زیربنایی  امور  و  عمران  اداره  رییس 
امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت 
افزایش اختصاص پنل های خورشیدی که در 
و  روشنایی  تامین  منظور  به  اخیر  های  سال 
شارژ تلفن های همراه اهالی عشایر انجام می 
شود می تواند به رونق گردشگری عشایر کمک 

کند.
صاحب نظران گردشگری کهگیلویه و بویراحمد 
تاکید می کنند که برپایی جشنواره های کوچ 
عشایر، ،ساخت کمپ های بوم گردی در محل 
های اسکان ییالق و قشالق عشایر،تهیه نقشه 
ایل راه های عشایر)اطلس(، چاپ کارت پستال 
از  بلند  و  کوتاه  مستند  های  فیلم  ساخت  و 
زندگی عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از 
رونق  زمینه  میتواند  که  است  نیازهایی  دیگر 
فراهم  را  خطه   این  در  عشایری  گردشگری 

کند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در یاسوج عنوان کرد؛

22 شهر در کشور فاقدسینما هستند

کهگیلویه و بویراحمد
 مستعد گردشگری عشایری

گرانی های  اینکه  بر  تاکید  با  یاسوج  جمعه  امام   
بازار  در  نظارت ها  گفت:  شود،  کنترل  باید  کاذب 
نیست.   بخش  رضایت  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
در  حسینی  نصیر  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
یک  داشت:  اظهار  جمعه  نماز  هفته  این  خطبه های 
روز برای هدایت بشر یک امام سر می دهد و با خونش 
اسالم را زنده نگه می دارد، این راه بسته نشده و راه 
کفر و شرک بسته می شود. حسینی با اشاره به والدت 
معصومه  حضرت  داد:  ادامه  )س(،  معصومه  حضرت 
همه شیعیان را شفاعت می کند، قم به برکت وجود 

این بانوی مکرمه بوده که مقدس شده و این روز، روز 
دختر است باید در تربیت آنها دقت کنیم. وی گفت: 
امروزه فضای مجازی ببشترین آسیب را به دختران 
از  برند، دارند چادر را  از بین می  ما می زند، حیا را 
سر دختران مان پایین می کشند که بسیار خطرناک 
است، دختران را دینی و اسالمی و در شان یک انسان 
باشد،  داشته  حیا  باید  انسان  کنیم،  دعوت  ایمان  با 
حیا، حجاب و عفت مربوط به انسانیت انسان است، 
برخی تالش می کنند جوانان ما از حیا، تدین و اخالق 
تالش  اگر  است،  بزرگی  بسیار  گناه  این  شوند  دور 
نکنیم خسارت سنگینی بر ما وارد می شود. نماینده 
ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: 
این دختران مادران آینده کشور هستند، این دختر 
اگر خوب تربیت شد فردا فرزندانش نیز خوب تربیت 
و  مادر  فردا  شود  رها  خیابان  در  اگر  اما  می شوند، 
همسر خوبی نخواهد بود، آن پسر نیز اگر در خیابان 

رها شود نمی تواند همسر و پدر خوبی باشد. حسینی 
با اشاره به نظارت بر بازار گفت: مسئوالن دقت کنند، 
گران  با  باید  هستتد،  استفاده  سو  دنبال  به  برخی 
فروشان برخورد شود، آنهایی که به بهانه ارز ترجیحی 
قیمت های باال را عرضه می کنند. وی به حادثه آبادان 
و  شده  زده  زیادی  حرف های  گفت:  و  کرد  اشاره 
حرف های زیادی بوده که نشان می دهد نظارتی که 
باید بر احداث ساختمان ها انجام شود انجام نمی شود، 
برخی به دنبال منافع خودشان هستند، برخی وجدان 
داشته  جدی  نظارت  باید  ندارند،شهرداری ها  کاری 
باشند. حسینی یادآور شد: چرا باید اینگونه باشد، چرا 
با جان مردم بازی می کنید، چرا آبروی کشور وجامعه 
را می برید، هزینه ها که داده می شود، چرا نظارت به 
خوبی شکل نمی گیرد؟ شهرداری ها و نظام مهندسی 
نکنید.  رها  دهند،  انجام  را  شان  وظیفه  کنند  دقت 
وی تصریح کرد: می بینیم جاده ای آسفالت شده ولی 

چند ماه بیشتر دوام ندارد، مشکل از کیست؟ مصالح 
 ، داریم  آدم ها مشکل  ما  آدم ها؟  ما  یا  دارند  مشکل 
است،  جنایت  و  خیانت  این   ، می کنیم  مالی  ماست 
بود، چه  جنایت  و  خیانت  آبادان  متروپُل  ساختمان 

کسی باید پاسخگوی خون های ریخته شده باشد.
هستند  نیز  شهر  همین  در  کرد:  بیان  حسینی 
ساختمان هایی که بدون نظارت در حال ساخت بوده 
و خیلی خطرناک است، در سی سخت زلزله شدید 
شدند  تخریب  نوساز  ساختمان های  دیدیم  اما  نبود 
این نشان می دهد نظارت نیست. وی گفت: در بحث 
ساختمان سازی مسائل اخالقی را رعایت کنیم، گاهی 
صداهای دو واحد به راحتی انتقال داده می شوند، این 
آجر گذاشته اند وسط  رعایت شود، یک  باید  مسائل 
باز  را  خانه  درب  می شوند،  منتقل  راحت  صداها  و 
می کنیم تا درون خانه دیگری پیداست، این مسائل 

باید رعایت شود.

 نظارت بر بازار 
کهگیلویه و بویراحمد 

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

دست می دهید. 
متولد اردیبهشت :

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

را تحت کنترل خود درآورد. 
متولد خرداد : 

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

کنید. 
متولد تیر : 

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

درست حل کنید.
متولد مرداد : 

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

بدانید و بر طبق رویاهایتان زندگی کنید.
متولد شهریور : 

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

دوران خوشی به پایان رسیده است. 
متولد مهر : 

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

بیش از حد بها داده شده است.
متولد آبان : 

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

هستید، به آنها نیز اهمیت بدهید.
متولد آذر :

 امروز، روز آگاهی شماست که ناچارید به خاطر حفظ تعادل خود از 
برخی چیزها عقب نشینی کنید.شاید وسط یک دعوا قرار بگیرید و 
ندانید که حق با کدام طرف است. اما بخواهید که با گوش دادن به 

هر دو طرف در آن دخالت کنید.
متولد دی : 

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

شما کمی ضعیف شده است. 
متولد بهمن :

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

بدهید. 
متولد اسفند : 

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

هدف می رساند انجام دهید.

3
فال روز 

و  میوه  مصرف  که  داد  نشان  بررسی ها  نتایج 
 )ADHD(بیش فعالی عالئم  می تواند  سبزی 

را کاهش دهد.
به نقل از ارث، مطالعه جدید به رهبری دانشگاه 
چگونه  که  است  کرده  بررسی  اوهایو  ایالتی 
اختالل  عالئم  شدت  و  دامنه  بر  رژیم غذایی 
تاثیر  کودکان  در  بیش فعالی  یا  کم توجهی 

می گذارد.

متخصصان دریافته اند که رژیم های غذایی سالم 
به طور  بیشتر، می تواند  و سبزی های  میوه ها  با 
ناتوانی  مانند   ADHD عالئم  قابل توجهی 
خاطر  به  دستورالعمل ها،  از  پیروی  تمرکز،  در 
کاهش  را  احساسات  تنظیم  و  چیزها  سپردن 

دهد.
مطالعه  یک  از  بخشی  به عنوان  دانشمندان 
به  مبتال  کودک   ۱۳4 والدین  از  بزرگ تر، 
ADHD خواستند تا پرسشنامه های دقیقی را 
وعده  اندازه  ازجمله  معمولی  غذاهای  مورد  در 
غذایی که فرزندان آنان مصرف کردند همچنین 
سه ماهه  دوره  یک  در  که  را   ADHD عالئم 

تجربه کرده بودند، تکمیل کنند.
از  نتایج نشان داد که رژیم های غذایی سرشار 
شدت  قابل توجهی  به طور  سبزی ها  و  میوه ها 

عالئم کودکان را کاهش می دهد.
ایرنه هاتسو، از محققان این تحقیق و متخصص 
کرد:  اظهار  اوهایو  ایالتی  دانشگاه  در  تغذیه 
دوز  شدیدتر،  عالئم  شروع  با  معموال  پزشکان 
مصرف دارو را افزایش می دهند و یا دارو تجویز 

می کنند.
نتایج مطالعات نشان می دهد که باید دسترسی 
رژیم غذایی  کیفیت  همچنین  غذا  به  کودکان 
آنها را بررسی کنیم تا ببینیم که آیا ممکن است 

در شدت عالئم آنها نقش داشته باشد یا خیر.
قبلی منتشر  نتایج مطالعه  این، طبق  بر  عالوه 
که  کودکانی   ،Nutrients مجله  در  شده 
خانواده هایشان سطوح باالتری از ناامنی غذایی 
داشتند، بیشتر از دیگران عالئم شدید اختالالت 
عاطفی، مانند عصبانیت، خشم، و تحریک پذیری 

مزمن را نشان دادند.
عصبانی  هستند  گرسنه  که  زمانی  افراد  همه 
از  نیز   ADHD به  مبتال  و کودکان  می شوند 

این قاعده مستثنی نیستند.
پروفسور هاتسو توضیح داد که اگر افراد غذای 
بدتر  آنان  کافی دریافت نکنند، می تواند عالئم 
وضعیت  باید  پزشکان  که  معتقدیم  ما  شود. 
را   ADHD به  مبتال  کودکان  غذایی  امنیت 
ارزیابی  درمانی  برنامه  تغییر  یا  ایجاد  از  قبل 
به  با کمک  از عالئم ممکن است  کنند. برخی 
خانواده ها برای داشتن یک رژیم غذایی سالم تر 

قابل کنترل تر باشند.
 Nutritional مجله  در  مطالعه  این  نتایج 

Neuroscience منتشر شده است.
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گزارش

بادهايسردزمستانيبويبهارشهادتميداد

به گزارش »جوان«، اگر شما هم سر و كارتان 
با مقوله دفاع مقدس باشد و مثاًل به عنوان 
خبرنگار اين حوزه مش��غول كار باشيد، به 
حتم تفاوت عمده اي را بين ماه هاي مختلف 
در تقاويم دفاع مقدسي شاهد خواهيد بود. 
برخي از فصول سال پر از رويدادهاي بزرگ 
دفاع مقدسي هستند و در مقابل برخي ديگر 
از ماه ها اتفاقات كمتري را ش��اهد بوده اند. 

برخي پر از شهيد هستند و برخي ديگر. . . 
زمستان يكي از فصل هاي مهم در ديباچه 
دفاع مقدس است. اگر بخواهيم عمليات 
دفاع مقدس را به دسته بندي هاي بزرگ و 
متوسط و كوچك تقسيم كنيم، عمليات 
بزرگ جن��گ تحميلي انگشت ش��مارند. 
از مي��ان چني��ن عمليات بزرگي، س��هم 
ماه هاي زمس��تان قابل توجه اس��ت. دي 
ماه ش��اهد دو عمليات ب��زرگ كربالي 4 
و 5 بود. بهمن ش��اهد دو عمليات بزرگ 
ديگر يعني والفجر مقدماتي و والفجر8 و 
اسفند ماه هم كه خيبر و بدر و والفجر10 

را در خود دارد. 
س��هم فصول ديگر ب��ه اين ترتيب اس��ت: 
پاييز: در مهر م��اه 1360 ثامن االئمه و در 

آذرماه همين سال نيز طريق القدس انجام 
گرفتند. دو عمليات در برابر هفت عمليات 
انجام گرفت��ه در فصل زمس��تان. بهار: اين 
فص��ل نيز ش��اهد تنها دو عملي��ات بزرگ 
بود. دوم فروردين سال 61 عمليات بزرگ 
فتح المبين آغاز شد و 10 ارديبهشت همين 
س��ال نيز عمليات ال��ي بيت المقدس براي 
آزادس��ازي خرمشهر در دس��تور اجرا قرار 

گرفت. 
تابستان نيز چون دو فصل ديگر بهار و پاييز 
شاهد انجام دو عمليات بزرگ و تأثيرگذار 
به نام هاي رمضان و مرصاد اس��ت كه اولي 
به جهت اشغال ش��هر بصره انجام گرفت و 
دومي در مرداد سال 67 براي مقابله با نفوذ 
س��ريع منافقين عمدتاً در استان كرمانشاه 
و حد فاصل سرپل ذهاب تا تنگه چهار زبر 

انجام پذيرفت. 
البت��ه در ليس��ت عمليات ب��زرگ نام هاي 
ديگ��ري چ��ون كربالي ي��ك )تي��ر65(، 
بيت المق��دس7 )خ��رداد 67(، كرب��الي 
10 )ارديبهش��ت 66( و... را مي بيني��م، اما 
عملياتي كه ب��ه جهت تأثيرگ��ذاري كلي 
در روند دفاع مقدس انجام گرفته باش��ند، 
همان 13 مورد ذكر شده هستند كه به عينه 
مي بينيم فصل زمس��تان با هفت عمليات 

بزرگ انجام گرفته، به تنهاي��ي بار بيش از 
50 درصد عمليات بزرگ جنگ تحميلي را 

به دوش مي كشد. 
از طرف ديگر بزرگي عملياتي چون كربالي5 
و والفجر8 و تعداد شهدايي كه در آن تقديم 
شد به هيچ عنوان قابل قياس با هيچ كدام 
از عمليات ه��اي ب��زرگ رخ داده در طول 
هشت سال دفاع مقدس نيست. با توجه به 
طوالني ش��دن زمان انجام اين دو عمليات 
كه تقريباً هر كدامش��ان بيش از 70 روز به 
طول انجاميدند، به جرئ��ت مي توان گفت 
هيچ روزي از زمستان را نخواهيم يافت كه 
در آن شهيدي به آمار شهداي دفاع مقدس 

افزوده نشده باشد. 
البته ذكر اين نكته الزم به نظر مي رسد كه 
چون شيوه تك شبانه از تاكتيك هاي نظامي 
عمده جبهه ايران به ش��مار مي رفت، فصل 
زمستان به اين دليل مورد توجه فرماندهان 
بود چون شب هاي طوالني داشت و مي شد 
از تاريكي طوالني مدت اين شب ها به جهت 
نفوذ به خطوط اوليه دشمن بهره گرفت. از 
طرف ديگر از آنجا ك��ه اغلب عمليات دفاع 
مقدس در س��رزمين گرم خوزستان انجام 

مي گرفت، ش��رايط آب و هوايي زمس��تان 
نيز براي انجام عملياتي بزرگ مطلوب تر به 

نظر مي رسيد. 
اين دو خصوصيت فصل زمستان باعث شده 
بود تا بعد از گذشت حداقل سه سال از آغاز 
جنگ تحميلي و كسب تجربيات ارزشمند، 
فرماندهان جز در هنگام نياز در فصول گرم 
سال دس��ت به انجام عمليات بزرگ نزنند. 
به عنوان نمونه عمليات بيت المقدس 7 كه 
برخي آن را در زمره عمليات هاي بزرگ جاي 
مي دهند، ب��ه آن جهت در گرماي ش��ديد 
خردادماه 67 انجام گرفت چون تك دشمن 
در بازپس گي��ري بخش هايي از س��رزمين 
ش��لمچه و پن��ج ضلعي ها دس��تاوردهاي 
كربالي 5 و شهداي بس��يار آن را در خطر 

انداخته بود. 
در يك نگاه كلي بايد فصل زمستان را بهار 
شهداي جنگ تحميلي بدانيم. از سال 62 و 
انجام عمليات خيبر در اسفند ماه اين سال، 
عادت انجام عمليات بزرگ در فصل زمستان 
تا پايان دفاع مقدس حفظ شد و هر سال كه 
موسم بادهاي زمس��تاني از راه مي رسيد، 
بوي شهادت در كوچه و خيابان شهرهايمان 
مي پيچيد نويد بهار ش��هدا را پيش از بهار 

طبيعت مي داد. 

  عليرضا محمدي
»اس�فند« ماه پر ش�هيد دفاع مقدس اس�ت. عالوه بر اينكه دو عملي�ات بزرگ خيبر 
و بدر به ترتي�ب در زمس�تان س�ال 62 و 63 در همين م�اه انجام گرفتند، ت�داوم دو 
عمليات ب�زرگ ديگر يعن�ي والفجر8 و كرب�الي5 نيز به اس�فند س�ال هاي 64 و 65 
مي رسيد. بنابراين اس�فند را بايد يكي از پر ش�هيدترين ماه هاي دفاع مقدس بدانيم. 

 مش�تي ها و لوطي ه�ا در جن�گ ه�م 
شناخته شده بودند

»اولين شهيد لوطي و بامرام كربال عابس بن شبيب 
شاكري است كه وقتي مي خواهد شهيد شود حتي 
پيراهنش را هم در مي آورد چون معتقد است تيري 
كه قرار است براي حسين روي سينه بنشيند بايد 

بي واسطه وارد بدن او شود.« 
اين حرف را خاطرم نيست كجا اما مطمئنم پاي 
منبر و روضه يك عزيز ياد گرفتم و در ذهنم ماند 
و هيچ وقت از يادم نمي رود. ما لوطي ها و مشتي ها 
»عابس« لشكر امام حسين )ع( يادمان نمي رود. 

از بچگي دوس��ت داش��تم يك فرمانده مشتي و 
لوطي مرام از بين فرمانده��ان جنگ پيدا كنم تا 
از زندگي اش براي خودم الگ��و بگيرم. پدرم زمان 
جنگ فرماندهي به اس��م حاج حسين اسكندرلو 
داش��ت كه با جس��ت و جويي كه ك��ردم متوجه 
شدم بچه محله اتابك است. شهيد اسكندرلو كه 
به رفتارهاي لوطي و مشتي ش��هره بوده است در 
عمليات فتح المبين وقتي مي بيند شدت حمالت 
بعثي ها باعث شده كه گردان از هم بپاشد در كمال 
جرئت پيراهن��ش را در مي آورد و ب��ا فرياد »منم 
حسين اسكندرلو فرمانده گردان علي اصغر امام 
حسين« سمت بعثي ها مي رود، تير مي خورد و در 

نهايت شهيد مي شود. 
من از شهيد اس��كندرلو بسيار ش��نيده بودم اما 
ارتباطم با او فقط عكسي بود كه در خانه داشتيم 
البته پدرم عادت داش��ت هر هفت��ه جمعه صبح 
مي رفت سر قبر شهيد اسكندرلو و ديگر شهدا اما 
من را هيچ وقت نمي برد. يك بار نجواگونه در خودم 
خطاب به شهيد گفتم: »حاجي مرامي كن من يه 
موتور بخرم باهاش راحت ب��رم هيئت.« موتور را 
خريدم و اولين بار با موتورم رفتم قطعه ش��هدا و 
آنقدر تالش كردم تا قبر حاجي را پيدا كردم. روي 
قبرش نوشته شده بود تاريخ تولد 12 ارديبهشت، 
تاريخ ش��هادت 13 ارديبهش��ت. من متولد 14 
ارديبهشت بودم و با خودم گفتم چه شود اگر من 
هم تاريخ شهادتم 15 ارديبهشت رقم بخورد! غافل 
از اينكه كاًل از مرحله پرت بوديم. شما مي پرسيد 

چرا؟ برايتان مي گويم.... 
  از غائله سوريه بي خبر بودم تا اينكه... 

26  ماه رمضان س��ال 93 هم نم��از صبحم قضا 
ش��د و هم دير رسيدم بهش��ت زهرا)س(. ساعت 
8 بود رسيدم. سر قبر ش��هيد اسكندرلو نشستم 
و داش��تم درد دل مي كردم كه ديدم جمعيتي با 
ش��عار لبيك يا زينب و لبيك يا حسين به سمت 
قطعه شهدا مي آيند. آن زمان نيروي قدس تالش 
مي كرد به داليل امنيتي هويت شهداي حرم فاش 
نشود. اوضاع مثل امروز نبود. شهيدي كه تشييع 

مي شد ش��هيد مهدي عزيزي از بچه هاي هيئتي 
بود كه هر كاري كردند نش��د شهادتش را مخفي 
كنند يا بي سر و صدا خاكش كنند، چون هيئتي ها 
متوجه ش��ده بودند. خالصه اينكه تعجب كردم، 
از يكي از نزديكانش پرس��يدم »مگه االنم كسي 
شهيد ميش��ه؟ اصاًل چطور ش��هيد شد؟« نگاهم 
كرد و با تعجب پرسيد: »يعني نمي دوني؟ فدايي 
حضرت زينب)س( شد در س��وريه.« گيج بودم، 
مگر سوريه چه خبر است كه شهيد مي دهيم آن 

هم ما ايراني ها!
شهيد عزيزي به مش��تي و لوطي گري و بامرامي 
ش��هره محل بود همين باعث ش��د ايمان بياورم 
كه انتخابش درس��ت ب��وده و من هم باي��د بروم. 
پدرم از فرماندهان جنگ بود و سرش��ناس. كلي 
التماس��ش كردم كه كارم را رديف ك��ن بروم اما 
هركاري كرد نشد. شهيد مرتضي كريمي نيروي 
پدرم بود. با شماره اش تماس گرفتم گفتم: »آقا، 
داداش، لوطي، مشتي، ميري جان موال ما رو هم 
با خودت ببر.« گفت: »س��يد نگران نباش دو ماه 
ديگه مي پريم ياعلي...« شد س��ال 94 و ما هنوز 
نپريده بوديم! هر بار شهيد مدافع حرم مي آوردند 
قم، اسالمشهر، ورامين و ... مي رفتم. اين اواخر كار 
به جايي رس��يده بود كه به داليلي حتي قسمتم 
نمي شد براي تش��ييع ش��هدا بروم. با خدا گفتم: 
»خدايا ما رو كه نميذاري بريم حداقل فضل رفتن 

توي مراسمشون رو ازم نگير.« 
نزديك اربعين 94 بود و من مثل هميش��ه عازم 
كربال شدم. تا رسيدم حاج مرتضي كريمي زنگ زد 
به موبايلم و گفت: »ما داريم مي ريم سوريه.« گفتم: 
»پس من چي؟« گفت: »باشه س��ري بعد.« دلم 
شكست، بغضم تركيد، رفتم حرم امام حسين)ع( و 
خطاب به حضرت علي اكبر)ع( گفتم: »آقا خودت 
جوون بودي مي دوني چي مي گم، كاري كن من 
بشم مدافع حرم عمه ات حضرت زينب، كاري كن 
منم بشم مدافع خواهر امام حسين)ع(.« همانجا 
بودم كه مرتضي كريمي زن��گ گفت اگر بجنبي 
و برگردي مي تواني با ما راهي ش��وي. هرجور بود 

خودم را رساندم تهران. 
  اولين آشنايي با شهيد مجيد قربان خاني

در محل اس��تراحت ه��ر كدام ج��اي خودمان را 
داش��تيم كه ش��ب مي خوابيديم. يك شب آمدم 
ديدم يكي جاي من خوابيده تكانش دادم و گفتم: 
»اخوي! جاي من خوابيدي پاشو برو جاي خودت 
بخواب.« بلند ش��د صدايي درگلو انداخت گفت: 
»خوابي��دم كه خوابي��دم مگه خريدي��ش برو يه 
جاي ديگه بخواب.« ديدم نه ان��گار اين رفيق ما 

بلند بشو نيست. 
فرداي آن روز رفتم اتاق ديگر، ديدم بچه ها بيدارند 

و با موبايل كار مي كنند. موبايل را گرفتم تا من هم 
به عكس ها نگاه كنم، ديدم  اي بابا هميني كه جاي 
من خوابيده بود و بلند نش��د تم��ام عكس هايش 
داخل موبايل اس��ت. به بچه ها گفتم: »اين ديگه 
كيه كه عكسشم اينجاس��ت؟« از حرف هايشان 
فهميدم اس��مش مجيد قربان خاني است و روي 
عكس هايش حساس است. تصميم گرفتم كار آن 
شبش را جبران كنم. موبايل را دستم گرفتم رو به 
مجيد گفتم: »مي خوام همه عكسات رو پاك كنم 

تا دلم خنك بشه.«
با حالت التماس وار گفت: »نكني ها اين عكس ها 
رو گرفتم تا بچه هاي يافت آباد براي مراسم تشييع 

من ازشون استفاده كنند، جان من اين كارو نكن.« 
نشد كه تالفي كنم، روز بعد به بهانه غذا آوردن با 
خودم راهي اش كردم. چند كيلومتر كه رفتيم بين 
الحاضر و خان طومان گفتم: »برو يه سر زير ماشين 
عقب ببين چي گير كرده صدا مي ده؟« تا پياده شد 
گازش را گرفتم و داد زدم و گفتم: »يكم پياده بيا تا 

من حال كنم.« كل كل ما شروع شده بود. 
  خالكوبي كه پاك و خاك شد

يك ش��ب مجيد آمد بخوابد ديدم روي بازويش 
يك عكس اژدها خالكوبي ش��ده اس��ت. ش��اكي 
شدم به حاج مرتضي گفتم: »خدا وكيلي اين رو از 
كجا گيرآوردي كه بدنشم پر از نقاشيه؟« حاجي 

عصباني ش��د و س��ر مجيد داد زد كه مگر نگفتم 
حواست باشه بدنت معلوم نش��ه بچه ها ببينند؟ 
مجيد قربان خاني از صداي مداحي من در هيئت 
بچه هاي مدافع حرم خوش��ش مي آم��د. آن قدر 
صدايم را دوست داشت كه گاهي اوقات التماس 
مي كرد برايش نوح��ه بخوانم و م��ن در جوابش 
مي گفتم »من براي تو نمي خونم اصالً اگه تو شهيد 
بش��ي من به خدا و اعتقاداتم شك مي كنم.« يك 
شب وسط هيئت پاشد زد بيرون. همين باعث شد 
من مدام به او بگويم تو ادب مجلس امام حسين)ع( 
را نگه نداش��تي چطور مي خواي شهيدش بشي. 
بعدها فهميدم وسط هيئت آمده و رفته يك گوشه 

دنج شروع كرده به التماس كردن براي شهادت. 
ش��ب عملياتي كه مجيد ش��هيد ش��د حس��ين 
اميدواري گفت خواب ديدم )همان كليپ معروفي 
كه اين روزها در فضاي مجازي پر شده است( خانم 
آمد و از صف ما 13 نفر را نش��ان داد هر كداممان 
يك قدم آمديم جلو و انتخابمان كرد. من با نگراني 
به حسين گفتم »منم بودم؟« گفت »نه تو نبودي 
امير، تو اون عقب ايس��تاده بودي و جدا از ما انگار 
تكليفت هنوز با خودت روش��ن نبود.« غم گرفتم 
اما چيزي نگفتم.  يكبار يكي از بچه ها موقع وضو 
گرفتن خالكوبي مجي��د را ديده و بهش گفته بود 
»مجيد جان ت��و اين همه خوبي، حيف نيس��ت 
خالكوبي داري؟« مجيد هم جواب داده بود »اين 

خالكوبي يا فردا پاك مي شه، يا خاك مي شه.«
مجيد قربان خاني روز عمليات يك دستبند سبز 
دستش بود. درآورد و داد به من و گفت» بيا بگير 
داداش به دردت مي خوره.« با خودم گفتم »اينم 
توهم زده مي ره ش��هيد مي ش��ه، حاال فكر كرده 

دستبند تبركش چي هست.« 
روز عمليات وقتي تير خ��ورد متعجب بودم از كار 
خدا. مجيد داش��ت مي رفت به آرزويش برس��د و 
من ول معطل مانده بودم وس��ط معركه. درست 
بود كه منم زخمي شده بودم اما زخمي شدن من 
كجا و شهادت او كجا! مجيد حتي لحظه شهادتش 
با اينكه چند تير خورده بود باز دس��ت از مسخره 
بازي برنمي داشت. هر كسي تير مي خورد بعد از 
يك مدت بي هوش مي شود. مجيد سه ساعت تمام 
بيدار بود و يك بند شوخي مي كرد و حرف مي زد 

تا اينكه شهيد شد. 

روايت جانباز مدافع حرم، سيد امير بنايي از شهيد مجيد قربان خاني در حاشيه برنامه نغمه عشاق

 ما لوطي ها و مشتي ها 
»عابس« لشكر امام حسين )ع( يادمان نمي رود

 زينب سادات گرامي
از غائله خان طومان و درگيري الحاضر در سوريه و عراق و جبهه مقاومت اسالمي هيچ كسي 
بي خبر نيست. شايد جالب ترين خبر آن هم نه تنها در غائله خان طومان بلكه در كل مدافعان 
حرم حضرت زينب )س( اين است كه بچه هاي محله هاي جنوب ش�هر مثل يافت آباد، خزانه 
فالح، ش�هرك وليعصر و نظام آباد از مدافعان حرم ساير مناطق تعدادشان بيشتر است. چرا؟ 
مشخص است بچه هاي اين محله ها شهره هستند به مرام، مشتي بودن و لوطي گري كه به قول 
خودش�ان هيچ رقمه در مخيله ش�ان نمي گنجد كه بدانند حرم اهل بيت)ع( در خطر است و 
ساكت بنشينند. يكي از جانبازان مدافع حرم سيد امير بنايي است كه مهمان برنامه نغمه عشاق 
فرهنگسراي گلستان بود. ويژگي شاخص اين سيد، لوطي گري و همنشيني اش با شهيد مجيد 
قربان خاني است. شهيد محله يافت آباد تهران كه به مجيد سوزوكي جبهه مقاومت اسالمي نيز 
شهرت دارد. بخش هايي از خاطرات و روايات سيد امير بنايي  در خصوص آشنايي با مقوله دفاع 
از حرم اهل بيت در سوريه و همچنين روزهاي همنشيني با شهيد قربان خاني را پيش رو داريد. 

کالم شهید

  وصيتنامه شهيد مجيد قربان خاني
بسم رب الشهدا و الصديقين

سالم عرض مي كنم خدمت تمام مردم ايران. 
س��الم مي كنم به رهبركبير انقالب و سالم 
عرض مي كنم به خان��واده عزيزم. اميدوارم 
بعد از شهادتم ناراحتي نداش��ته باشيد و از 
شما خواهش مي كنم بعد از مرگم خوشحال 
باشيد و گريه بر مصيبت اباعبداهلل كنيد. سر 
پيكر بي جان من خوشحال باشيد كه در راه 

اسالم و شيعيان به شهادت رسيدم. 

صحبتم با حضرت امام خامنه اي؛ آقا جان 
اگر صد بار دگر متولد ش��وم براي اسالم و 
مس��لمين جان مي ده��م و از رهبر انقالب 
و بنياد شهدا و س��پاه پاس��داران و همين 
طور بس��يج خواهشمند هس��تم كه بعد از 
به شهادت رس��يدن من هواي خانواده ام را 

داشته باشيد. 
و السالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته

رقيه جان بر سينه مي زنم كه مبادا درون آن/ 
غير رقيه خانه كند عشق ديگري
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حل جدول 3096

فروش سیگار حتی تک فروشی
 به زیر ۱۸ ساله ها ممنوع

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به ممنوعیت 
حتی  کرد:  تاکید  سال   ۱۸ زیر  افراد  به  سیگار  فروش 

تک فروشی نیز به این افراد ممنوع است.
کنترل  جامع  قانون  به  اشاره  با  مسجدی  محمدرضا   
بر  و...  سوپرمارکت  و  کیوسک  و  دکه  افزود:  دخانیات 
قانون  طبق  لذا  و  هستند  شده  تعریف  قانون  اساس 
فقط مکان هایی قادر به فروش دخانیات هستند که از 

شهرداری و اداره بهداشت مجوز داشته باشند.
وی با بیان این که نیروی انتظامی و سازمان اصناف و 
شهرداری و تعزیرات ناظر هستند ولی متأسفانه قوانین 
اجرایی نمی شود، افزود: مشکالت به دلیل نبود قوانین 
و آیین نامه نیست ولی آن کس که باید نظارت، اجرا و 

پیگیری کند، وجود ندارد و یا سهل انگاری می کند.
مسجدی همچنین مصرف دخانیات را در اماکن عمومی 
ممنوع دانست و افزود: هرجایی که بسته نسبت، جزئی 
ورزشی،  اداری،  که  آن  حال  است؛  عمومی  امکان  از 

فرهنگی یا تجاری باشد.
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات در خاتمه سخنان 
امروز  که  این  بر  تاکید  با  رادیویی  برنامه  یک  در  خود 
قهوه خانه  گفت:  داریم،  خانه  قلیان  قهوه خانه  به جای 
امروز  ولی  است  سالم  غذایی  مواد  ارائه  مخصوص 
دخانیات  فروش  اساس  بر  درآمدشان  بیشتر  می گویند 

است.

کشف سالح های جنگی
 در مرزهای جنوب غرب کشور

ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  مرزبانی  فرمانده 
استان  مرزبانان  آمیز  موفقیت  عملیات  دو  اجرای  از 
سالح  قبضه   ۱۷ کشف  و  قاچاقچیان  علیه  خوزستان 

جنگی خبر داد.
هنگ  ماموران  کرد:  اظهار  گودرزی  احمدعلی  سردار 
سربازان  همراهی  و  همکاری  با  آزادگان  دشت  مرزی 
اطالعاتی  اقدامات  نتیجه  در  زمان)عج(  امام  گمنام 
گسترده از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود محوله سالح 
و مهمات به کشور مطلع شده و بالفاصله بررسی موضوع 

را در دستور کار خود قرار دادند.
دقیق  پایش  و  موقع  به  اعزام  با  ماموران  افزود:  وی 
زیر  را  نظر  مورد  تیم  مسلحانه  درگیری  طی  منطقه، 
ضربه برده و در این راستا ۱4 قبضه سالح کلت کمری 

را کشف و یک قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.
ادامه به یک رشته  انتظامی کشور در  فرمانده مرزبانی 
عملیات موفق دیگر توسط مرزبانان اشاره و بیان کرد: 
اقدامات  نتیجه  در  آبادان  دریابانی  پایگاه  ماموران 
اطالعاتی گسترده از نگهداری و جاسازی تعدادی سالح 
جنگی در منزل فردی به هویت معلوم مطلع شده که 
پس از رعایت اقدامات تامینی و حقوق شرعی و قانونی و 
ورود به منزل، دو قبضه سالح جنگی کالش به همراه دو 
تیغه خشاب و یک قبضه سالح شکاری و دوازده فشنگ 

ساچمه ای کشف و یک نفر را نیز دستگیر کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده مرزبانی انتظامی 
از  پس  شده  کشف  های  محموله  اینکه  بیان  با  کشور 
مراجع  تحویل  متهمان  همراه  به  اولیه  پرونده  تشکیل 
ذی صالح شدند، اظهار کرد: مرزبانان سلحشور و غیور 
هرگونه  با  اقتدار  و  صالبت  با  انتظامی  مرزبانی  نیروی 
به  گونه جوالن  اجازه هیچ  و  برخورد  مرزها  در  ناامنی 

مخالن امنیت در مرزها را نخواهند داد.

خبر

جدول 3097

از بیان  با تاکید بر ضرورت پرهیز والدین  یک روانشناس 
جمالتی نظیر “تو خوشگل ترین بچه فامیل هستی”، “تو 
دوست  “تو  هستی”،  مدرسه  آموز  دانش  ترین  باهوش 
داشتنی تر از هم ساالنت هستی” به کودکان و نوجوانان، 
گفت:  جمالت  این  بیان  مخرب  روانشناختی  آثار  درباره 
باعث می شود وقتی کودک  اغراق آمیز  این جمالت  بیان 
و نوجوان در جمعی از هم ساالن قرار گیرد و در آن جمع 
او  برای  والدین  دائما  که  ویژگی هایی  این  کند  احساس 
تکرار می کردند در او وجود ندارد و غیر واقعی بوده است؛ 

دچار افسردگی و انزوا گزینی و ترس شود.
بیان  روانشناختی  مخرب  آثار  درباره  انزانی،  یسنا  گوهر 
هستی”،  فامیل  بچه  ترین  خوشگل  “تو  نظیر  جمالتی 
“تو باهوش ترین دانش آموز مدرسه هستی”، “تو دوست 
داشتنی تر از هم ساالنت هستی” از سوی والدین به بچه ها، 
اظهار کرد: معموال والدین سعی دارند برای افزایش اعتماد 
به نفس فرزندان از این جمالت استفاده کنند، حال آنکه 
بیان این جمالت می تواند در بچه ها اعتماد به نفس کاذبی 
را شکل دهد و در نهایت مشکالت روانشناختی را برایشان 

ایجاد کند.
بردن  کار  به  از  باید  والدین  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
تصریح  کنند،  خودداری  شده  یاد  جمالت  نظیر  جمالتی 
کرد: وقتی بچه ها در جمع هم ساالن قرار گیرند و متوجه 
شوند این جمالت اغراق آمیز بدون پایه و اساس که دائما 
انزوا  افسردگی،  دچار  است،  نداشته  حقیقت  می شنیدند 
افزایش عالئم ترس های درونی  افزایش اضطراب،  گزینی، 
نظیر ترس از دوست داشتنی نبودن، ترس از تنها بودن و... 

می شوند و رفتار خود تخریبی آنها زیاد می شود.
از کودکان و نوجوانان دارای “آی  به گفته وی، هر کدام 
به  والدین  و  هستند  خود  خاص  هوشی  نمره  یا  و  کیو” 
جای بیان جمالتی که بر پایه  حقیقت نیستند باید بر روی 
توانایی ها و ویژگی های مثبت فرزندان تمرکز کرده و این 

ویژگی ها را به بچه ها گوشزد کنند.
و  مثبت  های  ویژگی  فردی  هر  که  است  معتقد  انزانی 
منفی و توانمندی ها و محدودیت های خاص خود را دارد 

و والدین اگر بتوانند به فرزندان خود کمک کنند تا با به 
کارگیری ویژگی های مثبت و توانمندی ها، محدودیت ها و 
ویژگی های منفی خود را کاهش دهند، به افزایش اعتماد 

به نفس فرزند کمک بزرگی کرده اند.
این روانشناس کودک و نوجوانی را که نسبت به توانایی ها 
باور دارد که می تواند  و محدودیت های خود آگاه است و 
کاهش  را  خود  منفی  ویژگی های  توانایی هایش  کمک  به 
دهد، فردی “متعادل” دانست و این را هم گفت که والدین 
با آگاهی نسبت به این نکته باید از بیان جمالت تحسین  

برانگیز غیر واقعی به بچه ها خودداری کنند.
وی با اشاره به این امر که بعضا والدین بدون در نظر گرفتن 
استعداد فرزند، او را در حیطه عالیق و آرزوهای سرکوب 
شده خود قرار می دهند تا آرزوهای خود را بر روی فرزند 
که  کنیم  فراموش  نباید  کرد:  خاطرنشان  کنند،  فرافکن 
استعداد  کردن  شکوفا  جای  به  والدین  اوقات  از  بسیاری 
فرزند، آرزوهای سرکوب شده خود را بر روی بچه ها فرافکن 
می کنند و آنها را در مسیری قرار می دهند که خودشان و 
نه فرزند دوست دارند. هوش افراد معموال متوسط است؛ 
ریاضی،  نقاشی،  مثل  در یک حیطه خاص  افراد  تمام  اما 

موسیقی و...  توانمندی خاصی دارند. بنابراین بچه ها باید 
سنجش و استعدادیابی شوند و در مسیر توانایی و هوش 
خود قرار گیرند و آموزش الزم را ببینند تا بتوانند استعداد 
بدون  نفسشان  به  اعتماد  اینگونه  کنند.  شکوفا  را  خود 
شنیدن جمالت غیر واقعی، افزایش می یابد؛ چراکه شاهد 

شکوفا شدن توانایی ها و استعداد خود هستند.
انزانی همچنین تاکید کرد: والدین در عین حالی که باید 
استعداد  رشد  و  فرزندان  توانایی های  شناخت  به  نسبت 
آنها گام بردارند، باید در آموزش مهارت های زندگی نظیر 
جرأتمند،  رفتار  بروز  چگونگی  اهداف،  شناخت  چگونگی 
چگونگی برقراری ارتباط موثر، مدیریت خشم و استرس، 
و  افکار  شناخت  و  درونی  ترس  با  مبارزه  و  خودآگاهی 

احساس و رفتار به بچه ها نیز اهتمام داشته باشند.
والدین  یادآور شد:  پایان سخنان خود  در  روانشناس  این 
خوبی  به  را  فرزندان  با  موثر  ارتباط  برقراری  مهارت  باید 
بلد باشند و بدانند با به کار بردن چه جمالتی می توانند 
اعتماد به نفس فرزند را افزایش دهند و در عین حال از 
تحسین بیش از حد، تحقیر و نصیحت بیش از حد، تشویق 

و بازجویی بیش از حد فرزندان نیز بپرهیزند.

ریزش متروپل و درسی که باید گرفت

چند روز می گذرد
 و همه چیز یادمان می رود؟

در شرایطی که چند روز پس از ریزش ساختمان متروپل 
آبادان، وزارت راه و شهرسازی تیم کارشناسان خود را برای 
معتقدند  کارشناسان  داشته،  گسیل  حادثه  این  ارزیابی 
و  مهندسی  نظام  سازمان  کشور،  راه،  وزارتخانه های 
شهرداری ها طی ۲۷ سال گذشته آنطور که باید و شاید به 
وظایف خود ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

عمل نکرده اند.
 امروز با گذشت  روز پس از حادثه فروریزش پروژه متروپل 
آبادان، وزارت راه و شهرسازی از اعزام تیم کارشناسان این 
وزارتخانه برای بررسی این حادثه خبر داد. اگر چه هنوز 
علت دقیق این فاجعه ناگوار که تا لحظه ارسال این گزارش 
انجامیده،  تن   ۳۷ مصدومیت  و  نفر   ۱4 شدن  کشته  به 
مشخص نشده است، از دیدگاه کارشناسی می توان دالیلی 
از جمله سهل انگاری افراد حقیقی و حقوقی متعدد مثل 
مالک پروژه، سازمان نظام مهندسی، شهرداری، وزارت راه 
و شهرسازی، وزارت کشور و غیره را در وقوع این حادثه 

برشمرد.

فروریزش ساختمان  وقوع  از  قبل  که  قرائنی  و  از شواهد 
متروپل آبادان به دست آمده ظاهرا ستونهای اصلی نشست 
کرده و سقف طبقات زیرین شکم داده است. بالفاصله پس 
نجات،  و  امداد  عملیات  با  و همزمان  ریزش ساختمان  از 
افکار عمومی خواهان برخورد با مقصران این حادثه شدند. 
گفته می شود مالک این ساختمان عضو کانون انبوه سازان 
نبوده و طبیعتا انبوه سازان اتهامی را از این جهت متوجه 
خود نمی دانند و حتی خواهان برخورد با مسببان حادثه 
شدند.دادستان خوزستان اعالم کرده که تا کنون شهردار 
شهرداری  پرسنل  از  تعدادی  سابق،  شهردار  سه  فعلی، 
جلب  حکم  شده اند.  بازداشت  طراح  و  ناظر  مهندسان  و 
حسین عبدالباقی ـ مالک پروژه نیز صادر و البته بعدا اعالم 
از  را  خود  جان  فروریزش  این  جریان  در  مالک  که  شد 

دست داده است.
مهندسی  نظام  سازمان  رییس  ـ  خواجوی  کوروش 
ساختمان استان خوزستان در تشریح جزئیات این حادثه 
ساختمان  پروانه  صدور  در  قانونی  روال  اینکه  بیان  با 
متروپل طی نشده است به ایسنا گفت: ایراداتی از جمله 
عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و 
کمانش برخی ستونها ایجاد شده بود که این موارد را به 
شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف پروژه 

را دادیم که ترتیب اثر داده نشد.
با این جمله، سازمان نظام مهندسی به نوعی از خود سلب 

مسئولیت کرد و توپ به زمین شهرداری افتاد. شهرداری 
هم احتماال توجیحاتی می آورد که ممکن است برخی از آنها 
قانع کننده باشند. می ماند وزارت راه و شهرسازی و وزارت 
مسئولیتهایی  باالدستی  دستگاههای  عنوان  به  که  کشور 
مصوب  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  طبق 
۱۳۷4 بر عهده دارند. از آن زمان قرار بود کیفیت سازه ها 
مفید  عمر  کارشناسان،  اذعان  به  بنا  اما  یابد  افزایش 
ایران طی ۵۰ سال گذشته از ۳۲ سال به  ساختمانها در 

۲۶ سال کاهش یافته است.
حادثه  داغ  دیگر  بار  یک  آبادان،  متروپل  فروریختن 
را  آن  غیور  آتش نشانان  و مرگ  تهران  ساختمان پالسکو 
تازه کرد. علت فروریزش پالسکو، بی توجهی به مبحث ۲۲ 
ساختمان ها  نگهداری  درخصوص  ساختمان  ملی  مقررات 
احمدرضا سرحدی  گفته  به  بنا  که  موضوعی  عنوان شد؛ 
ـ عضو سازمان نظام مهندسی، هنوز به نتیجه نرسیده و 

رها شده است.
می شود  برگزار  آینده  در  متروپل  حادثه  متهمان  دادگاه 
محکومیتهای  افراد  برخی  که  کرد  پیش بینی  می توان  و 
سنگین و سبکی دریافت کنند اما آنچه اهمیت دارد درس 
گرفتن از این اتفاقات تلخ است که تجربه نشان داده این 
قبیل موضوعات به محکومیت چند نفر ختم می شود و برای 

جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه از آن درس نمی گیریم.

»توخوشگلترینبچهفامیلهستی«؛
بیاناینجمالتبه»بچهها«ممنوع!

رژیم غذایی که از 
بیش فعالی پیشگیری 

می کند



فاجعه  بسیار بد و غیر قابل تحملی
 در متروپل رخ داد ه است 

با صدور بخشنامه، کشاورزی کشور 
به استانداردهای جهانی نمی رسد

صفحه )4(صفحه )4(

غیر  و  بد  بسیار  فاجعه  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
قابل تحملی رخ داده است، گفت: فساد گسترده ای بین پیمانکار، 
سازنده، ناظر، دستگاه های صادر کننده مجوز و برخی جاهای 
محمد  دارد.  وجود  نکردند  عمل  و  اعالم شده  آنها  به  که  دیگر 
مخبر در حاشیه بازدید از حادثه متروپل که روز )۶ خردادماه( 

انجام شد، اظهار کرد: به دستور رئیس جمهور و دستور....

تاکید کرد:  اسالمی،  یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
بیش از ۸۵ درصد منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی به مصرف 
می رسد در حالی که امروز تکنولوژی و تجهیزات نوینی در صنعت 
کشاورزی دنیا ظهور کرده که مصرف آب را به شدت کاهش می 
دهد. اقبال شاکری با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب به ویژه 

در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: کمیسیون عمران...
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نظارت بر بازار استان 
رضایتخبش نیست 

»توخوشگلترین
بچهفامیلهستی«؛
بیاناینجمالت
به»بچهها«ممنوع!

کهگیلویه و بویراحمد 
مستعد گردشگری عشایر

نفر  داشتن ۷۰هزار  با وجود  بویراحمد  استان کهگیلویه 
زیادی در زمینه  جمعیت کوچنده ظرفیت های مغفول 
تواند  گردشگری عشایری دارد که در صورت توجه می 
منجر به فرصت های شغلی جدید و افزایش درآمد برای 
اهالی عشایرنشین این استان شود. در دنیای پرزرق و برق 
امروزی زیست ساده اما سرشار از صداقت عشایرنشینان 
که  چرا  باشد  تواند جذاب  می  مردمان شهرنشین  برای 
اینجا هم نشینی با مردمانی مردم نوازی و طبیعتی بکر 
به همین  نصیب گردشگران می کند  نظیر  آرامشی کم 
دلیل رونق گردشگری عشایر افزون بر حفظ سنت های 
زندگی ایرانی و افزایش تولید خود می تواند زیرساختی 
عشایر  گردشگری  باشد.  نیز  اشتغال  و  درآمدزایی  برای 
یعنی مشاهده از نزدیک سنتی ترین سبک زندگی بشر و 
فعالیت هایی چون دوشیدن شیر، تهیه ماست، کره گیری، 

روغن گیری، پشم چینی، قالی بافی و چگونگی ...

دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  معاون 
مردمی با طرح، برنامه و گفتمان مشخص در 
مسیر بهبود و ارتقای شرایط کشور گام بر می 
دارد، اظهار داشت: امروز با همگرایی که بین 
قوای سه گانه ایجاد شده است مصمم هستیم 
وضعیت موجود را به نفع مردم متحول کنیم.

از  پیش  سخنان  در  حسینی  محمد  سید   
و  تشریح  با  کرمان  جمعه  نماز  های  خطبه 
مردمی  دولت  اقدامات  و  رویکردها  تبیین 
گفت: امروز رئیس جمهور با اشراف و شناخت 
جدیت  با  کشور  اقتصادی  وضعیت  از  کامل 

امور کشور را پیگیری می کند.
یک  سیزدهم  دولت  کرد:  خاطرنشان  وی 
کند  می  تالش  و  است  گرا  تحول  دولت 
مردم  آسایش  و  رفاه  به  را  موجود  وضعیت 
راستا  این  در  و  دهد  تغییر  کشور  آبادانی  و 
سند تحول را مشتمل بر ۳۷ موضوع اساسی 
نحوه  فعلی،  وضعیت  آن  در  که  کرده  تهیه 
برون رفت از مشکالت و دستیابی به شرایط 

مطلوب تبیین شده است.
کرد:  اضافه  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
مشخص  مشی  خط  دارای  سیزدهم  دولت 
و  ظرفیت  تمام  و  است  روشنی  گفتمان  و 
نتیجه مطلوب  به  برای رسیدن  را  توان خود 
سفرهای  جریان  در  و  است  گرفته  کار  به 
با  ها  استان  پویایی  و  تحرک  مسیر  استانی، 
جدیت پیگیری می شود. معاون امور مجلس 
تصمیم  تبیین  در  ادامه  در  جمهور  رئیس 
اظهار  ها  یارانه  عادالنه  توزیع  و  مردم سازی 
الساعه  با یک تصمیم خلق  متاسفانه  داشت: 
نخبگان،  و  اقتصاددانان  با  مشورت  بدون  و 
زمانی که ترامپ از برجام خارج شد تصمیمی 
با عنوان ارز ترجیحی اتخاذ گردید که هدف 
با  اساسی  کاالهای  که  بود  این  ظاهر  در  آن 
قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد اما 
استفاده  و سود  رانت خواران  نفع  به  در عمل 
گران تمام شد و ارز ترجیحی به مسیر داللی،  
نتیجه  لذا  شد  وارد  رانت  و  واسطه گری  
مطلوب به دست نیامد. وی افزود: در دوران 

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری....

 امام جمعه یاسوج با تاکید بر اینکه گرانی های کاذب 
استان  بازار  در  نظارت ها  گفت:  شود،  کنترل  باید 
نیست.  حجت  بخش  رضایت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
االسالم و المسلمین سید نصیر حسینی در خطبه های 
برای  روز  یک  داشت:  اظهار  جمعه  نماز  هفته  این 
با خونش اسالم  و  امام سر می دهد  هدایت بشر یک 
کفر  راه  و  نشده  بسته  راه  این  می دارد،  نگه  زنده  را 
والدت  به  اشاره  با  حسینی  می شود.  بسته  شرک  و 
معصومه  حضرت  داد:  ادامه  )س(،  معصومه  حضرت 
به برکت وجود  را شفاعت می کند، قم  همه شیعیان 

این بانوی مکرمه بوده که مقدس شده و این روز...

امام جمعه یاسوج هشدار داد؛

2

2

2 4

با حضور جمعی از مسئولین استانی؛

عملیات اجرایی طرح نهضت ملی 
مسکن در کهگیلویه و بویراحمد 

آغاز شد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

اجرای طرح های آبرسانی 
جهادگونه پیگیری شود

مصمم هستیم وضع موجود را 
به نفع مردم متحول کنیم 

2

2

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در یاسوج عنوان کرد؛

22 شهر در کشور 
فاقدسینما هستند

اشاره  با  نگری  آینده  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
گفت:  توسعه  برنامه ششم  اهداف  نشدن  محقق  دالیل  به 
و  تحریم  رفع  نام  به  فرضی  پیش  توسعه  برنامه ششم  در 
برجام وجود داشت، اما پیش بینی بازگشت تحریم ها در 
این برنامه دیده نشده بود؛ در واقع سناریوی جایگزین برای 

شرایط جدید نداشتیم.
هفتم  توسعه  برنامه  کلیات  درباره  پاکذات  مهدی  سید 
اظهار کرد: برنامه هفتم یک روند اداری در کشور است که 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  مانند  گوناگونی  نهادهای 
سازمان برنامه بودجه و مجلس شورای اسالمی در آن نقش 
آفرینی می کنند. بخشی از این کار در سازمان برنامه قرار 
اواخر  بودجه،  و  برنامه  ریاست سازمان  تدبیر  با  که  گرفته 
برنامه  پشتیبان  مطالعات  مأموریت  گذشته  سال  ماه  مهر 
هفتم توسعه به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری 
داده شد و البته به صورت همزمان در سازمان هم مطالعاتی 

درحال انجام بود.
نگری  آینده  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  داد:  ادامه  وی 
به نوعی پشتیبان مطالعاتی و اندیشه ای سازمان برنامه و 
بودجه بوده و زیر مجموعه این سازمان تعریف شده است 
و در حال انجام مطالعات از آبان ماه سال گذشته )۱4۰۰( 
بینی شد،  برنامه پیش  تدبیری که در سازمان  با  هستیم. 
شورای هماهنگی و تلفیق برنامه هفتم توسعه در سازمان 
از آن برگزار  تاکنون سه جلسه  برنامه و بودجه تشکیل و 
کرده  آماده  خود  مطالعات  طول  در  ما  که  محتوایی  شد. 
بودیم، در کنار دیگر مطالعات صورت گرفته، در حال ارائه 
است و سازمان از آن بهره برداری می کند و به نوعی مبنای 

کار برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
توسعه  هفتم  برنامه  هست  بنا  اینکه  به  اشاره  با  پاکذات 
های گذشته  برنامه  روند  از  آسیب شناسی  یک  اساس  بر 
تدوین شود، تشریح کرد: در مرکز پژوهش های توسعه و 
سال  عنوان ۷۰  تحت  ای  مطالعات گسترده  نگری،  آینده 
که خروجی  بود  شده  انجام  ایران  در  توسعه  ریزی  برنامه 
آن در قالب شش جلد کتاب به زودی منتشر می شود. این 
سلسسه مطالعات به هر شش برنامه عمرانی قبل از انقالب 
اسالمی و شش برنامه گذشته که در نظام جمهوری اسالمی 
داشتیم، پرداخته است. رئیس مرکز پژوهش های توسعه و 
آینده نگری گفت: این برنامه ها از حیث مراحل گوناگون 
آسیب شناسی شدند و در واقع ما در آنجا مجموعه مقاالت 
گوناگون موضوعات  ابعاد  به  داریم که  را  هایی  و مصاحبه 
آسیب  کار  ابتدای  در  ما  پردازد.  می  کشور  توسعه  برنامه 
تدوین،  ریزی،  برنامه  شروع  از  پیش  به  ناظر  مانند  هایی 
آماده سازی برنامه، اجرا، نظارت و ارزیابی را  در چند دسته 

بندی از مطالعات استخراج کردیم.

ناظر  شده  ذکر  های  آسیب  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
برداخل برنامه ریزی و سازمان برنامه و بودجه و بخش دیگر 
این آسیب ها را  از سازمان است، گفت: ما  ناظر به خارج 
احصا و سعی کردیم آنها را در یک سلسله مراتب علت و 
معلولی قرار دهیم. به عبارت دیگر مواردی را که علت موارد 
دیگر بودند، شناسایی و ریشه یابی کردیم و به ریشه همه 
آسیب ها رسیدیم. بر مبنای این آسیب ها ما چرخش های 
تحول آفرین را در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کردیم که 

بر مبنای آن بتوانیم برنامه بهتری را تدوین کنیم.
برنامه ها باید با توان اجرایی کشور 

سنخیت داشته باشند
با توان  باید  اینکه  برنامه ها  با تأکید بر  ادامه  پاکذات در 
اجرایی کشور سنخیت داشته باشند، آن را یکی از چرخش 
های تحول آفرین دانست و افزود: یعنی تمام مسائل حل 
نشده در دهه ها و ادوار گذشته را نمی توان در یک برنامه 
توسعه به دلیل عدم وجود منابع اجرایی حل کرد. تعدادی 
از دوستان این موضوع را به برنامه ریزی جامع  که سعی 
دارد برای همه مناطق، مسائل و بخش های کشور برنامه 
تولید کند تعبیر می کنند.   وی افزود: اولین کاری که باید 
انجام دهیم تمرکز بر اولویت ها، مسائل کلیدی و پیشران 
ها است که ما مجموع این موارد را تحت عنوان هسته های 
کلیدی نام گذاری کرده ایم. هسته های کلیدی به ما نشان 
می دهد توان کشور در طول برنامه هفتم توسعه باید بر چه 

محورهایی استوار باشد.
ریزی  برنامه  کرد:  بیان  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
اجرایی،  های  دستگاه  از  برخی  مشارکت  با  ما  کشور  در 
مجلس،  نمایندگان  بودجه،   و  برنامه  سازمان  کارشناسان 
قوا   از  بعضی  و  دانشگاهیان  و  نخبگان  از  محدودی  تعداد 
این وجود مشارکت عمومی در تدوین  با  شکل می گیرد؛ 
برنامه وجود ندارد؛ بنابراین اگر قرار است برنامه ای تدوین 
شود که مبنای کار کل کشور قرار گیرد، عالوه بر دولت، 
عمومی  های  تشکل  و  نهادها  خصوصی،  بخش  قوا،  سایر 
تدوین حضور  اولیه  مراحل  در  نظران  و صاحب  انقالبی  و 
داشته باشند. پاکذات ادامه داد: این دغدغه را به سازمان 
برنامه و بودجه منتقل کردیم و برنامه بسیار خوبی برای آن 
تمام  مشارکت  زمینه  در  سازماندهی  یک  تا  گرفت  شکل 
انجام  برنامه تدوین  با  نخبگان و به نوعی ذینفعان مرتبط 
شود. رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تشریح 
جمله  از  خود  پژوهشی  بازوی  به  وظیفه  این  انتقال  کرد: 
گرفته  نظر  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  که  است  تدبیری 
مرکز  های  نام  به  پژوهشی  بازوی  دو  سازمان  این  است. 
پژوهش های توسعه و آینده نگری و مؤسسه عالی آموزش 
و پژوهش مدیریت  و برنامه ریزی دارد. بر این اساس بنا 

بر این شد که در یک ساختار نظام مند و منسجم از کانال 
این دو سازمان وابسته به سازمان برنامه و بودجه، نظرات 
خبرگان و ذینفعان گرفته و در فرآیند برنامه ریزی دخالت 
دانشگاهیان،  خبرگان،  کارشناسان،  از  هرکدام  شود.  داده 
حوزویان، تشکل ها، انجمن ها، بخش خصوصی، شرکتهای 
بزرگ و هر ذینفع و ذیربطی به برنامه توسعه وجود دارد 
و پیشنهادی در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه دارند، 
می توانند نظرات خود را از طریق سایت با مرکز پژوهش 

های توسعه و آینده نگری درمیان بگذارند.
منفک بودن برنامه ها از بودجه های سنواتی؛ 

یکی از مشکالت برنامه های توسعه ادوار گذشته
وی منفک بودن برنامه ها از بودجه های سنواتی را یکی از 
مشکالت برنامه های توسعه ادوار گذشته دانست و گفت: 
پنج  های  بودجه  اما  نویسیم  می  ساله  پنج  برنامه  یک  ما 
ساله ای که داخل این بازه زمانی قرار می گیرد انطباقی با 
برنامه توسعه خود ندارند. باید برنامه پنج ساله ای که برای 
کل کشور نوشته می شود با بودجه تصویب شده انطباق و 
تناسب داشته باشد و یک برش یک ساله از آن را محقق 
کند. پاکذات ادامه داد: متأسفانه این مسئله به صورت کامل 
وجود ندارد و به همین دلیل ما طرحی داده ایم که قابلیت 
انطباق برنامه با بودجه به وجود آید و حلقه وصلی بین آنها 
ایجاد شود که این موضوع هم یکی از چرخش های تحول 
آفرینی است که درحال پیگیری تحقق آن در برنامه هفتم 

توسعه هستیم.
نگاه بخشی و منطقه ای؛

 از دیگر مشکالت برنامه ها در ادوار گذشته
رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تصریح کرد: 
نگاه بخشی و منطقه ای فارغ از نگاه ملی از دیگر مشکالتی 
است که در سایر برنامه ها در ادوار گذشته با آن روبه رو 
منابع  دنبال کشیدن  به  گوناگون  مناطق  و  بخشها  بودیم. 
به سمت خود بودند؛ فارغ از اینکه آیا ظرفیت انجام کاری 
در منطقه با نگاه کالن ملی وجود دارد یا خیر. این مسئله 
دچار  ما  و  شده  کشور  فضایی  انسجام  رفتن  ازبین  سبب 
تعادل و  بین رفتن عارضه های زیست محیطی و عدم  از 
پهنه  در  نامناسب جمعیت  توزیع  و  های سرزمینی  توازن 

سرزمینمان می شویم.
وی گفت: به دلیل اینکه کلیه مطالعات پشتیبان سند ملی 
نگاری  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  در  سرزمین  آمایش 
ها  تحول  پیشنهاد  برای  این ذخیره  از  ما  بود،  انجام شده 
فضایی  انسجام  رویکرد  با  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  در 
استفاده کردیم. چرخش تحول آفرین دیگر مربوط به مدل 
برنامه ریزی بوده که ما در حال انجام آن هستیم. با بررسی 
و همچنین آسیب  ریزی در چند کشور  برنامه  مدل های 
شناسی برنامه ریزی در ایران به این نتیجه رسیدیم که می 
توان از مدلهای جدید برنامه ریزی در تدوین برنامه هفتم 
استفاده کرد. در واقع در این مدل ها ابتدا اهداف کالنی را 
ترسیم می کنند و برمبنای آن سیاست ها و راهبرد هایی را 
مشخص و طبق آن یک برنامه عملیاتی که ناظر بر دستگاه 

ها و مناطق گوناگونشان هست طراحی می کنند.
پاکذات معتقد است تاکنون چنین نیازی از این برنامه ریزی 

برنامه ای استراتژیک  در کشور وجود نداشته و زمانی که 
و راهبردی تدوین می شود، برای تحقق آن توسط دولت 
به الزامات و مجوزهایی نیاز است که باید از قوه مقننه اخذ 

شود که ما به این  الزامات تحقق برنامه می گوییم.
ادامه  در  نگری  آینده  و  توسعه  پژوهش های  مرکز  رئیس 
تشریح کرد: متأسفانه در کشور ما به مجموع احکامی که 
توسط قوه تصویب می شود تا اختیارات و مجوزهایی را به 
دولت بدهد یا نحوه توزیع بعضی از منابع را مشخص کند، 
برنامه ریزی می گویند؛ در حالی که برنامه یعنی اینکه هر 
این مسائل  انجام دهد.  اقداماتی  باید چه  بداند  دستگاهی 
پیشنهاد  که  مطلوبی  مدل  هستند.  برنامه  تحقق  الزامات 
شده تا برنامه هفتم توسعه بر اساس آن نوشته شود، این 
است که واقعا برنامه محور نوشته شود و تعداد حداقلی از 
قواعد سیاستی و سازوکارهای  انگیزشی مورد نیاز به عنوان 
این  این کار  آماده شود. دلیل اصلی  برنامه  الزامات تحقق 
برویم،  پیش  محور  حکم  رویکرد  با  بخواهیم  ما  اگر  است 
که  بود  خواهند  آن  دنبال  به  مناطق  و  ها  بخش  تمامی 
ردپایی در برنامه از خود به جای بگذارند تا مجوزها، منابع 

یا اختیاراتی را به سوی خود سوق دهند.
به صورت جزیره ای در کشور مدیریت می کنیم

گوناگون کشور  های  کرد: درحال حاضر بخش  اظهار  وی 
برای خود برنامه ای دارند و ما به صورت جزیره ای در کشور 
مدیریت می کنیم و پیش می رویم که هیچ تناسبی باهم 
ندارند. اگر بتوانیم در برنامه هفتم توسعه منطق حمکرانی 
شبکه ای را به معنای همسو شدن شدن همه برنامه های 
نهادها، قوا و... در جهت چند هسته کلیدی پیگیری کنیم، 
مشاهده خواهیم کرد که تحقق اهداف برنامه هفتم با سایر 
برنامه ها اختالف معناداری پیدا می کند؛ بنابراین یکی از 
پیشنهاد های تحولی این مرکز برای برنامه هفتم توسعه، 
سمت  به  ای  جزیره  و  محور  دولت  حکمرانی  از  حرکت 
حکمرانی شبکه ای و یک پارچه  با تأکید بر اصول مردمی 
سازی، شفافیت سازی و هوشمندسازی است. پاکذات ادامه 
وضع  مسائل،  در  معموال  توسعه  برنامه  تدوین  هنگام  داد: 
موجود و راه حل هایی که از گذشته در جهت حل آن ارائه 
شد قرار می گیریم اما نیم نگاهی به آینده در زمینه مسیر 
حرکت روندها و کالن روندها نداریم تا بتوانیم یک آینده 
نگری در زمینه شکل گیری روند ها داشته باشیم. برنامه 
های ما درحوزه های گوناگون مانند موضوعات اجتماعی، 
آینده نگری سکوت کرده  به  و... نسبت  فناوری  حمکرانی، 

اند.

باید از آینده نگری به آینده نگاری برسیم
تصریح  نگری  آینده  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
کرد: همچنین ما به یک مرتبه باالتر از آینده نگری، یعنی 
آینده نگاری هم نیاز داریم تا بتوانیم از آینده مطلوب کشور 
خودمان بر مبنای واقعیت های موجود ترسیمی با شفافیت 
و  تدوین  را  ای  برنامه  آن  مبنای  بر  که  باشیم  داشته  باال 
به سمت آن حرکت کنیم و اعتقاد دارم کلمه چشم انداز 

داللت بر این موضوع دارد.
وی گفت: متأسفانه در چشم اندازهایی که ما می نویسیم 

تنها رتبه نگاری انجام می دهیم و می خواهیم جایگاه اول و 
دوم را در موضوعات مشخصی به دست آوریم. چنین کاری 
آینده نگاری نیست؛ بنابراین چرخش تحول بعدی، حرکت 
سوی  به  نگری  گذشته  بر  صرف  تکیه  با  ریزی  برنامه  از 
برنامه ریزی مبتنی بر آینده نگری است. پاکذات همچنین 
گفت:  توسعه  های  برنامه  پذیری  نظارت  نبود  به  اشاره  با 
برنامه های توسعه به گونه ای طراحی می شوند که نظارت 
پذیر نیستند. در واقع باید شاخص هایی برای همه بخش 
ها و مناطق طراحی شود که دستگاه نظارتی بر شاخص و 
را  ابتدا چنین کاری  از همان  ما  اگر  نظارت کند،  کیفیت 
طراحی کنیم، در نهایت می توانیم یک برنامه نظارت پذیر 
داشته باشیم؛ بنابراین پیشنهاد مرکز به عنوان یک چرخش 
سمت  به  نظارتی  گیری  گزارش  از  حرکت  آفرین،  تحول 
کردن  پاسخگو  برای  بخشی  اثر  بر  مبتنی  نظارتی  نظام 
ما  پیشنهاد  نهادهای ذی ربط است. وی خاطرنشان کرد: 
به  توسعه  برنامه  با  مققنه  قوه  مواجهه  نوع  که  است  این 
این شکل نباشد که احکامی از سازمان برنامه و بودجه و 
دولت به مجلس پیشنهاد شود و مجلس شروع به افزایش 
باید  احکام  این  باشد.  احکام  این  در  کردن  ایجاد  تعدد  و 
حداقلی باشند؛ لذا پیشنهاد ما چرخش از افزایش احکام در 
مرحله تصویب برنامه توسعه در مجلس به سوی توجه به 
اهداف کیفی، کمی و راهبردهایی است که در قالب روش 

پیشنهادی دولت قرار می گیرد.
تفاوت و مزیتهای

 برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم
با  توسعه  هفتم  برنامه  مزیتهای  و  تفاوت  به  پاسخ  در  او 
برنامه ششم گفت: اینکه این برنامه چه برتری هایی نسبت 
از مجلس خارج شود  کار  که  زمانی  دارد،  قبلی  برنامه  به 
مشخص می شود اما به طور کلی تحوالت مورد اشاره نشان 
دهنده تفاوت این برنامه است. پاکذات در ادامه تأکید کرد: 
و  نشده  تدوین  هنوز  توسعه  هفتم  برنامه  اینکه  دلیل  به 
اهداف آن به طور کامل مشخص نشده است، نمی توان به 
طور دقیق میزان تحقق آن را بیان کرد اما یکی از تحوالتی 
صورت  به  نگری  آینده  و  توسعه  های  پژوهش  مرکز  که 
جدی پیگیری می کند تا برنامه بر اساس آن تنظیم شود، 
قابلیت تحقق آن است؛ به این معنا که برنامه توسعه تحقق 
پذیر نوشته شود تا قابلیت تحقق داشته باشد که مهم ترین 
نکته در این مسئله وجود سنخیت بین تعداد برنامه های 
پیشنهادی با توان اجرایی، مالی و ظرفیت کشور است. وی 
به برآورد ۸۰درصدی تحقق برنامه ششم توسعه اشاره کرد 
و گفت: این عدد یک برآورد تخصصی نیست و دلیل آن هم 
این است زمانی که می خواهیم میزان تحقق پذیری یک 
برنامه را بدانیم باید به میزان تحقق اهداف آن توجه کنیم. 
را  اهداف کیفی و کمی خود  باید  ابتدا  برنامه در  واقع  در 
مشخص کند و در پایان کار می توان قضاوت کرد که چند 
احکام  اساس  بر  برنامه  که  زمانی  اما  است؛  آن محقق شده  درصد 
نوشته می شود، این احکام بیشتر از نوع توزیع منابع، امتیازات و اختیارهاست. 
چنین کاری محقق شده اما اینکه چند درصد منجر به تحقق اهداف می شود 

مشخص نیست، زیرا احکام به عنوان برنامه قلمداد می شوند.

رئیس مرکز پژوهش های تویعه و آینده نگری  عنوان کرد:

جزیره  ای عمل کردن مدیریت در کشور
 از علل محقق نشدن اهداف برنامه ششم است
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امام صادق علیه السالم
صاحب این امر، غیبتی دارد که در آن روزگار،

 کسی که به دین خود چنگ می  زند، مانند کسی است که 
شاخه پُر از خار و تیغ را با دستش صاف و تهی از خار می  کند
... »صاحب این امر، غیبتی دارد. بنده باید از خدا پروا کند 

و به دینش چنگ بزند.

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

محققان هنگ کنگی می گویند؛
تماشای کمتر از یک ساعت تلویزیون نرخ 

بیماری قلبی را کاهش می دهد
طبق برآورد محققان، اگر افراد متعهد به تماشای کمتر 
از  درصد   ۱۱ باشند،  روز  در  تلویزیون  ساعت  یک  از 
کم  رود.  می  بین  از  قلب  کرونر  عروق  بیماری  موارد 
تحرکی یا نشستن برای مدت طوالنی با بیماری عروق 
از  استفاده  با  تحقیق  تیم  است.  مرتبط  قلب  کرونر 
DNA فرد، امتیازاتی را برای خطر ابتالء به بیماری 
عروق کرونر قلب بر اساس ۳۰۰ نوع ژنتیک شناخته 
رایج  سالمت  وضعیت  این  بر  تأثیرگذاری  برای  شده 
تحقیق  تیم  وون کیم«، سرپرست  »یانگ  ایجاد کرد. 
از دانشگاه هنگ کنگ، گفت: »مطالعه ما شواهد قوی 
تماشای  زمان  کردن  محدود  بالقوه  نقش  مورد  در 
قلب  کرونر  عروق  بیماری  از  پیشگیری  در  تلویزیون 
کنند  سعی  باید  »مردم  گفت:  کیم  می دهد.«  ارائه 
عین  در  اما  دهند،  کاهش  را  تلویزیون  تماشای  زمان 
حال، بهتر است اقداماتی دیگری مانند قطع تماشای 
انجام  را  سبک  ورزش های  برخی  انجام  و  تلویزیون 
نمرات  دارای  که  افرادی  دریافتند  محققان  دهند.« 
بیشترین  معرض  در  هستند،  فردی  ژنتیکی  خطر 
دارند.  قرار  قلب  کرونر  عروق  بیماری  به  ابتالء  خطر 
افرادی که بیش از چهار ساعت در روز تلویزیون تماشا 
می کنند، صرف نظر از امتیاز خطر ژنتیکی، در معرض 
بیشترین خطر بیماری قلبی قرار دارند. در مقایسه با 
افرادی که با بیشترین خطر روبرو هستند، افرادی که 
می کردند،  تماشا  تلویزیون  روز  در  ساعت  سه  یا  دو 
قلب  کرونر  عروق  بیماری  به  کمتر  درصد   ۶ نسبتاً 
در  ساعت  یک  از  کمتر  که  افرادی  می شوند.  مبتال 
روز تلویزیون تماشا می کردند، ۱۶ درصد با نرخ کمتر 
به گفته محققان  بودند.  روبرو  قلبی  بیماری  به  ابتالء 
قلب  بیماری عروق کرونر  به  مبتال  افراد  این مطالعه، 
نیز دو برابر بیشتر در معرض سکته مغزی هستند. کیم 
گفت: افرادی که استعداد ژنتیکی باالیی برای بیماری 
زمان  کردن  محدود  با  تنها  دارند،  قلب  کرونر  عروق 
خطر  می توانند  تلویزیون،  تماشای  برای  شده  صرف 
دهند.  کاهش  را  قلب  کرونر  عروق  بیماری  به  ابتالء 
محققان می گویند تماشای تلویزیون اغلب در عصر بعد 
از شام اتفاق می افتد، که معموالً پر کالری ترین وعده 
غذایی در روز است. این شرایط می تواند منجر به ایجاد 

میزان باالتر گلوکز و لیپیدها در خون شود.
مطالعات نشان می دهد؛

آسم و آلرژی ریسک بیماری های قلبی 
را افزایش می دهند

وتحقیقات  بالینی  آزمایش های  جدید  بررسی 
آزمایشگاهی نشان می دهد افراد مبتال به آسم یا آلرژی 
قلبی  بیماری  به  ابتال  درمعرض  بیشتر  است  ممکن 
باشند وبرخی داروها ممکن است این خطررا افزایش 
تیم  سرپرست  شیء«،  پینگ  »گوآ  دهند.  کاهش  یا 
تحقیق از بیمارستان بریگهام و زنان در بوستون، گفت: 
»بسیاری از مردم آسم را یک بیماری ریوی می دانند، 
اما ارتباط مهمی بین آسم و بیماری های قلبی عروقی، 
مانند بیماری های عروق کرونر قلب، فشار خون باال و 
موارد دیگر وجود دارد.« این بررسی، مطالعات بالینی 
تهدیدات  و  آسم  بین  ارتباط  که  می کند  توصیف  را 
سالمتی مانند بیماری های قلبی عروق کرونر و آئورتی؛ 
شریان های باریک شده ای که جریان خون را به اندام ها 
کاهش می دهد؛ سکته؛ نارسایی قلبی؛ و سایر عوارض 
کرد  خاطرنشان  گزارش  این  می دهد.  نشان  را  قلبی 
ریه ها،  در  التهابی  سلول های  از  خاصی  انواع  تشکیل 
و  آسم  بین  ارتباط  است  ممکن  خونی  عروق  و  قلب 
مطالعه،  این  دهد.  توضیح  را  عروقی  قلبی  بیماری 
همچنین ارتباط بین بیماری قلبی و آلرژی های فصلی، 
دارویی  و  غذایی  آلرژی های شدید  و  آلرژیک  اگزمای 
این مطالعات  افزود: »مشاهدات  را بررسی کرد. شیء 
نشان می دهد که واکنش های آلرژیک عالوه بر آسم نیز 
از عوامل خطر مهم بیماری های قلبی عروقی هستند.« 
تیم او همچنین بررسی کرد که چگونه داروهای آسم 
بر  بگذارند.  تأثیر  قلبی  بیماری  خطر  بر  است  ممکن 
اغلب  )که  استنشاقی  آلبوترول  مطالعه،  این  اساس 
می شود(،  استفاده  آسم  حاد  حمالت  درمان  برای 
فلوتیکاسون  )مانند  استنشاقی  کورتیکواستروئیدهای 
لوکوترین  اصالح کننده های  و  بودزونید(،  و  پروپیونات 
کاهش  را  قلبی  بیماری  خطر  مونته لوکاست(  )مانند 
کورتیکواستروئیدهای  می رسد  نظر  به  اما  می دهند. 
را  خطر  پردنیزون(  )مانند  وریدی  درون  و  خوراکی 
افزایش می دهند. و نتایج متفاوتی برای آنتی بادی های 

ضد آسم )مانند omalizumab( وجود داشت.
گزارش جدید محققان؛

آلودگی هوا عامل مرگ ۹ میلیون انسان 
در سال 2۰۱۹

از  ناشی  آلودگی  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه  یک 
سراسر  در  نفر  میلیون   ۹ مرگ  باعث  مختلف  منابع 
مرگ   ۶ هر  از  که  است  شده   ۲۰۱۹ سال  در  جهان 
یک نفر را شامل می شود.  از بین این مرگ و میرهای 
میلیون   ۷ به  نزدیک  چهارم-  سه  آلودگی،  از  ناشی 
مورد- ناشی از آلودگی هوای بیرون یا داخل خانه بوده 
آلودگی شیمیایی سمی  این گزارش،  اساس  بر  است. 
)از جمله سرب( باعث مرگ ۱.۸ میلیون نفر شد که با 
افزایش ۶۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۰ همراه بود و 

آلودگی آب باعث مرگ ۱.۳۶ میلیون نفر شد.
میلیون   ۳.۸ از  آلودگی صنعتی  از  ناشی  میر  و  مرگ 
سال  در  مرگ  میلیون   ۶.۳ به   ۲۰۰۰ سال  در  مرگ 
و  مرگ  دریافتند  محققان  یافت.  افزایش   ۲۰۱۹
خسارات  به  منجر  آلودگی  دلیل  به  حد  از  بیش  میر 
اقتصادی بالغ بر 4.۶ تریلیون دالر در سال ۲۰۱۹ شده 
جهانی  اقتصاد  تولید  از  درصد   ۶.۲ با  برابر  که  است 
درآمد  با  کشورهای  در  گزارش،  این  اساس  بر  است. 
پایین و متوسط ۹۲ درصد از مرگ و میرها، ناشی از 
آلودگی هستند و بیشترین بار زیان اقتصادی ناشی از 
آلودگی را دارند. »ریچارد فولر«، سرپرست تیم تحقیق 
سوئیس،  ژنو  در  آلودگی  و  بهداشت  جهانی  اتحاد  از 
بسیار  همچنان  سالمتی  بر  آلودگی  »تأثیرات  گفت: 
بار  متوسط  و  پایین  درآمد  با  و کشورهای  است  زیاد 

سنگین این بار را به دوش می کشند.«

با صدور بخشنامه، کشاورزی کشور 
به استانداردهای جهانی نمی رسد

تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
از ۸۵ درصد منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی  کرد: بیش 
امروز تکنولوژی و تجهیزات  به مصرف می رسد در حالی که 
نوینی در صنعت کشاورزی دنیا ظهور کرده که مصرف آب را 

به شدت کاهش می دهد.
اقبال شاکری با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب به ویژه در 
حوزه کشاورزی، اظهار کرد: کمیسیون عمران جلسات متعددی 
را در زمینه مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی با حضور 
است. در شرایط کنونی  برگزار کرده  و کشاورزی  نیرو  وزرای 
روی  بر  حوزه  این  های  گذاری  سیاست  در  تمرکز  بیشترین 

ساخت سدهای جدید است که تحقق آنها مالی محور است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد ما نمی توانیم سالیان سال این 
را  اجازه  این  کشور  مالی  وضعیت  چراکه  دهیم  ادامه  را  روند 
به ما نمی دهد که در سیاست گذاری های خود بر این حوزه 
این  کردن  رسد طی  می  بنظر  دیگر  از سوی  شویم.  متمرکز 
مسیر فقط به منظور سلب مسئولیت است تا عده ای بگویند به 

دلیل کمبود منابع دچار مشکل هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
همه این موارد ایجاب می کند تا ما به فکر راهکارهای دیگری 
برای مدیریت منابع آبی کشور باشیم. تغییر در الگوی مصرف 
آب از یک سو و اصالح شبکه و استفاده از تجهیزات نوین از 
طرف دیگر می تواند نقش موثری در مدیریت منابع آبی کشور 
داشته باشد که ما در این سه حوزه دچار عقب ماندگی هستیم.

این عضو  کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:
امروز بیش از ۸۵ درصد مصرف آب در سطح کشور به حوزه 
کشاورزی باز می گردد که آبیاری در بخش کشاورزی به روش 
این دو عامل  و  آبی صورت می گیرد  به شکل غرق  و  سنتی 
خود نقش موثری در هدر رفت آب در این حوزه دارد. باالخره 
باید از این مرحله عبور کرده و یک گام بزرگ برای بروزرسانی 

کشاورزی کشور برداریم.
شاکری گفت: از آنجا که این عمل یک کار مردمی به شمار می 
رود به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد اما باید این گام برداشته 
شده و در اقصی نقاط کشور حتی در روستاها نیز اعتماد مردم 
را جلب کرده و زمینه استفاده از تجهیزات نوین در کشاورزی 

خود را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه با صدور بخشنامه و دستورالعمل، کشاورزی 
کرد:  تصریح  رسید،  نخواهد  جهانی  استانداردهای  به  کشور 
پیشرفت چشمگیری در حوزه آبیاری زمین های کشاورزی در 
دنیا رقم خورده و فناوری های عجیبی وارد میدان شده که به 
شکل قابل توجهی مصرف آب را در این حوزه کاهش می دهد 

که ما نیز باید از این فناوری ها استفاده کنیم.
اصالح  و  اصالح شبکه  دیگر  از سوی  پایان گفت:  در  شاکری 
الگوی کشت نیز  نقش موثری در بهینه سازی مصرف آب دارد. 
وزارت نیرو به همان اندازه که به سدسازی اهمیت می دهد باید 

به این موارد نیز توجه کند.

عادالنه سازی یارانه ها گام مهمی
 در اصالح ساختار اقتصادی است

 نماینده مردم رباط کریم مجلس شورای اسالمی طرح مردمی 
دهک های  از  حمایت  برای  را  یارانه ها  عادالنه  توزیع  و  سازی 
سازی  عادالنه  گفت:  و  دانست  ضعیف  اقشار  و  جامعه  پایین 
برقراری  و  اقتصادی  ساختار  اصالح  در  مهمی  گام  یارانه ها 

عدالت است. 
حسن نوروزی در مورد تغییر سیاست ارز ترجیحی و ساماندهی 
اساسی  کاالهای  برای  ترجیحی  ارز  اختصاص  افزود:  ها  یارانه 
موجب تبعیض در جامعه شده بود و برخی با دریافت ارز 4۲۰۰ 
تومانی و وارد کردن کاالهای بی کیفیت به ثروت های هنگفتی 

دست یافتند، مجلس و دولت با این شیوه مخالف بودند.
رئیسی  اهلل  آیت  بیان داشت: دولت  رباط کریم  نماینده مردم 
این  در  اقتصادی  چالش های  و  مشکالت  از  رفت  برون  برای 
زمینه با نظر نخبگان، سند تحول اقتصادی را با اصالحاتی در 
در  جامعه،  پذیر  آسیب  اقشار  به  ویژه  توجه  و  یارانه ها  توزیع 

دستور کار قرار داده است.
کرد:  نشان  خاطر  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو 
دولت می خواهد این هزینه را صرف کارهای مولد در کشور کند 
و با انتقال آب شیرین از خلیج فارس و خرز به فالت مرکزی 
اقتصادی  مشکالت  فعال،  کشاورزی  و  اشتغال  ایجاد  ایران، 

کشور را حل کند.
کشور  آرد  سهمیه  توزیع  و  دریافت  در  اینکه  بیان  با  نوروزی 
فساد و رانت وجود داشته است، گفت: نهادهای متولی در توزیع 
یارانه ها ضمن اقناع سازی و روشنگری باید به صورت مستمر 
بر توزیع کاال و پیشگیری از هرگونه کمبود یا افزایش قیمت، 
نظارت دقیق داشته باشند و با هرگونه تخلف هم برخورد کنند.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم با جسارت تمام مدیریت ارز 
و  سازی  مردمی  طرح  داد:  ادامه  کرد،  عملیاتی  را  ترجیحی 
توزیع عادالنه یارانه ها برای حمایت از دهک های پایین جامعه 
و  رانت جلوگیری می کند  و  از فساد  و  اقشار ضعیف است  و 
گام مهمی در اصالح ساختار اقتصادی و برقراری عدالت است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ اینجا نمایشگاه خودرو ایران است یا چین؟! 

معاون رئیس جمهور:

 مصمم هستیم وضعیت موجود را به نفع مردم متحول کنیم
دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  معاون 
مردمی با طرح، برنامه و گفتمان مشخص در 
مسیر بهبود و ارتقای شرایط کشور گام بر می 
دارد، اظهار داشت: امروز با همگرایی که بین 
قوای سه گانه ایجاد شده است مصمم هستیم 
وضعیت موجود را به نفع مردم متحول کنیم.

از  پیش  سخنان  در  حسینی  محمد  سید   
و  تشریح  با  کرمان  جمعه  نماز  های  خطبه 
مردمی  دولت  اقدامات  و  رویکردها  تبیین 
گفت: امروز رئیس جمهور با اشراف و شناخت 
جدیت  با  کشور  اقتصادی  وضعیت  از  کامل 

امور کشور را پیگیری می کند.
یک  سیزدهم  دولت  کرد:  خاطرنشان  وی 
کند  می  تالش  و  است  گرا  تحول  دولت 
مردم  آسایش  و  رفاه  به  را  موجود  وضعیت 
راستا  این  در  و  دهد  تغییر  کشور  آبادانی  و 
سند تحول را مشتمل بر ۳۷ موضوع اساسی 
نحوه  فعلی،  وضعیت  آن  در  که  کرده  تهیه 
برون رفت از مشکالت و دستیابی به شرایط 

مطلوب تبیین شده است.
کرد:  اضافه  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
و  دارای خط مشی مشخص  دولت سیزدهم 
گفتمان روشنی است و تمام ظرفیت و توان 
خود را برای رسیدن به نتیجه مطلوب به کار 
استانی،  سفرهای  جریان  در  و  است  گرفته 
جدیت  با  ها  استان  پویایی  و  تحرک  مسیر 

پیگیری می شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در ادامه در 
عادالنه  توزیع  و  سازی  مردم  تصمیم  تبیین 
یارانه ها اظهار داشت: متاسفانه با یک تصمیم 
خلق الساعه و بدون مشورت با اقتصاددانان و 
نخبگان، زمانی که ترامپ از برجام خارج شد 
تصمیمی با عنوان ارز ترجیحی اتخاذ گردید 
کاالهای  که  بود  این  ظاهر  در  آن  که هدف 
اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار 
بگیرد اما در عمل به نفع رانت خواران و سود 
به  ترجیحی  ارز  و  شد  تمام  گران  استفاده 
مسیر داللی،  واسطه گری  و رانت وارد شد 

لذا نتیجه مطلوب به دست نیامد.
وی افزود: در دوران تبلیغات انتخابات ریاست 
این  بودن  اشتباه  به  نامزدها  همه  جمهوری 
تصمیم و ضرورت اصالح آن تاکید داشتند تا 
یارانه ها به جای قرار گرفتن در مسیر رانت 
و فساد، مستقیماً در اختیار مصرف کننده و 

مردم قرار بگیرد.
ضرورت  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
همکاری و همراهی همه قوا، نهادها و مردم 
را برای اجرای درست مردمی سازی یارانه ها 
سازی  مردمی  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد 
یارانه ها یک موضوع ملی است و با توجه به 
کمک  باید  همه  رهبری  معظم  مقام  توصیه 
کنند تا دولت بتواند آن را به درستی اجرایی 

نماید.
امروز  کرد:  رئیس جمهور خاطرنشان  معاون 
رسیده اند  اجماع  این  به  نهادها  و  قوا  همه 

از  اقتصادی  بزرگ  تصمیم  این  اجرای  با  که 
هدر رفت سرمایه، قاچاق کاال و سوء استفاده 

رانت خواران جلوگیری می شود.
 حسینی گفت: اگرچه دولت در وضعیت ایده 
آلی دولت را تحویل نگرفته است اما بنا ندارد 
ارث  به  که  مشکالتی  و  ها  کاستی  بیان  به 
برده است، بپردازد و در عوض با تالش شبانه 
روز به تدریج بدنبال برطرف کردن مشکالت 

کشور و مردم است.
از  دولت  کرد:  تاکید  رئیس جمهور  معاون   
به  رسیدگی  برای  الزم  دغدغه  و  باال  انگیزه 
امور اقشار مختلف جامعه برخوردار است و بی 
تردید با بهبود اوضاع، در این مسیر گام های 
موثرتری بر می دارد و مردم اطمینان کامل 
داشته باشند که که دولت تمام اهتمام خود 
را برای بهبود وضع مردم و شرایط اقتصادی 

به کار خواهد گرفت.
مسیر  است  مصمم  دولت  کرد:  تاکید  وی   
تحقق شعار سال را بهتر و بیشتر از گذشته 
مورد توجه قرار دهد متاسفانه در گذشته اقدام 
نمی شد  انجام  سال  شعار  تحقق  برای  جدی 
شعار  نامگذاری  از  پس  بالفاصله  امسال  اما 
تعطیالت  ایام  در  دولت  هیات  جلسه  سال، 
به  وزارتخانه ها  و  دستگاه ها  وظایف  و  برگزار 
اقدامات الزم در  طور کامل مشخص شده و 

حال پیگیری است.
به  اشاره  با  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون   
سیاست  عرصه  در  مردمی  دولت  رویکرد 
گذشته  در  ای  عده  داشت:  اظهار  خارجی 
به  اقتصادی،  اوضاع  بهبود  برای  امیدشان 
آن  نتیجه  مردم  همه  که  بود  برجام  و  غرب 
را به وضوح مشاهده کردند اما دولت مردمی 
دکتر رئیسی سیاست متوازنی را برای تعامل 
با کشورهای مختلف دنیا با اولویت همکاری 
نزدیک با کشورهای همسایه در پیش گرفته 

است.

جمهور  رئیس  کرد:  خاطرنشان  حسینی 
داشته  سفر  همسایه  کشور  پنج  به  تاکنون 
شانگهای،  سازمان  به  پیوستن  آن  نتیجه  و 
سواپ  برقراری  تجاری،  تبادالت  افزایش 
آذربایجان،  و  ایران  ترکمنستان،  بین  گازی 
که  مرزها  بازگشایی  کاال،  ترانزیت  توسعه 
آنها  از  زیادی  تعداد  گذشته  در  متاسفانه 
افزایش  نیز  و   بود  درآمده  تعطیل  به حالت 
با روسیه،  اقتصادی  و  تجاری  تبادالت  حجم 
این سفرها  از  قطر و عمان است و هر کدام 
دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به ویژه 

در عرصه اقتصادی داشته است 
 معاون امور مجلس رئیس جمهور خاطرنشان 
ادعا می کردند  برخی ها که  بر خالف  کرد: 
بلد  را  دنیا  زبان  ارزشی  و  انقالبی  جریان 
از موضع عزت و  انقالبی  نیروهای  اما  نیست 
اقتدار وارد عمل شده و نشان دادند که می 

توانند بخوبی امور را پیش ببرند.
حسینی گفت: در مذاکرات هسته ای به هیچ 
عنوان دچار وادادگی نیستیم که طرف های 
مقابل بخواهند شرایط خود را بر ما تحمیل 
فعالیت  ادامه  ضمن  هستیم  مصمم  و  کنند 
صلح آمیز هسته ای، اجرای برجام در عمل 
اقتصادی  گشایش  و  تحریم ها  لغو   موجب 
شود و در این مسیر روی مواضع اصولی خود 

ایستاده ایم.
گفت:  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون 
از  و  است  ضعیفی  فرد  آمریکا  رئیس جمهور 
اراده الزم برای موانعی که ترامپ در مسیرش 
لذا می خواهند  نیست  برخوردار  ایجادکرده، 
شرایط خود را تحمیل کنند اما بی تردید این 
بر  همواره  ایران  ملت  و  نیست  میسر  هدف 

منافع ملی تاکید دارد.
حسینی خاطرنشان کرد: رابرت مالی مذاکره 
کننده ارشد آمریکا در مجلس سنا در پاسخ 
امکان  آیا  که  نمایندگان  مکرر  سوال  به 

جمهوری  علیه  نظامی  گزینه  از  استفاده 
به  بار  چندین  دارد  وجود  ایران  اسالمی 
صراحت اعالم کرد که ایران از چنان اقتداری 
اقدام  هیچگونه  امکان  که  است  برخوردار 
تنها گزینه  و  ندارد  ایران وجود  علیه  نظامی 
پیش روی آمریکا، دیپلماسی و مذاکره است 
لذا امروز با ایستادگی ملت ایران کشوری که 
خود را ابرقدرت جهان می داند جرات ندارد 
و  باشد  داشته  ایران  ملت  به  اشتباهی  نگاه 
این موجب مباهات و عزت است که با تکیه 
بر دانش و توان نیروهای انقالبی و متخصص 
خود توانستیم از کشور خود دفاع کنیم. بی 
در جنگ  توانیم  می  روحیه  همین  با  تردید 

اقتصادی نیز پیروز شویم.
معاون رئیس جمهور گفت: الزمه رسیدن به 
رشد اقتصادی افزایش سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی و افزایش بهره وری است و در این 
راه همه نهادها و دستگاه های گوناگون باید 
عبور  شرایط  این  از  تا  کنند  یاری  و  کمک 

کنیم.
با  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون   
دفاع  دوران  یاد  و  خرداد  سوم  گرامیداشت 
همان  با  باید  امروز  داشت:  اظهار  مقدس 
روحیه انقالبی و جهادی دوران دفاع مقدس 
این  همواره  و  ببریم  پیش  به  را  کشور  امور 
سخن شهید جهان آرا مورد توجه قرار داشته 
باشیم که اگر شهر سقوط کرد دوباره میتوان 
آن را فتح کرد اما باید مراقب باشیم که ایمان 

مان سقوط نکند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: بی تردید 
رئیسی  دکتر  محور  عدالت  و  مردمی  دولت 
مسیر  در  متدین  و  انقالبی  مردم  حمایت  با 
فرزانه  رهبر  و  راحل  امام  بلند  اهداف  تحقق 

انقالب گام های بلندی برخواهد داشت.

اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
فاجعه بسیار بد و غیر قابل تحملی رخ داده 
است، گفت: فساد گسترده ای بین پیمانکار، 
کننده  صادر  های  دستگاه  ناظر،  سازنده، 
مجوز و برخی جاهای دیگر که به آنها اعالم 

شده و عمل نکردند وجود دارد.
حادثه  از  بازدید  حاشیه  در  مخبر  محمد 
شد،  انجام  خردادماه(   ۶( روز  که  متروپل 
و  جمهور  رئیس  دستور  به  کرد:  اظهار 
از لحظه  دستور کتبی مقام معظم رهبری، 
اول بسیج امکانات انجام شده اما به منظور 
بررسی کمبودها در منطقه حضور و بازدید 

کردم.
 وی افزود: خوشبختانه وزیر کشور، استاندار 
و دیگر مسئوالن و دستگاه ها به صورت فعال 
در منطقه حضور دارند؛ متاسفانه تاکنون ۲4 
فوتی داشتیم و احتمال اینکه هنوز افرادی 

زیر آوار باشند وجود دارد.
با  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور   اول  معاون 
تمام توان کار در حال انجام است، گفت: این 
حال  که  داشته  مصدوم  تاکنون ۳۷  حادثه 
سه تا چهار نفر حاد بود که در حال بهبود 
آینده  روز  دو  یکی  در  امیدوارم  هستند. 

تکلیف همه چیز روشن شود.
متروپل  در  کار  البته  کرد:  تصریح  مخبر 
بسیار پیچیده است و قابل مقایسه با حادثه 
بافت  در  ساختمان  این  نیست.  پالسکو 
کوچه های تنگ و باریک قرار دارد و از طرف 
دیگر، ساختمان وضعیت بسیار بدی دارد؛ به 
نظر می رسد فساد گسترده ای بین پیمانکار، 
سازنده، ناظر، دستگاه های صادرکننده مجوز 
و برخی جاهای دیگر که به آن ها اعالم شده 

و عمل نکردند، وجود دارد. 
غیر  و  بد  بسیار  فاجعه  اینکه   بیان  با  وی 
این  افزود:  است،  داده  رخ  تحملی  قابل 
قرار  به گونه ای مورد رسیدگی  باید  مسائل 
بگیرد که درسی باشد تا دیگر چنین کاری 

تکرار نشود.
صحبت  تلویزیونی  برنامه  یک  در  که  وی 
ساختمان هایی  هنوز  کرد:  تصریح  می کرد، 
به  باید  دارند که  و منطقه وجود  در کشور 
این  که  شوند  رسیدگی  آن ها  به  سرعت 
کارها در حال پیگیری است تا احتمال وقوع 

چنین حوادثی به حداقل برسد.
بازدید  حاشیه  در  دزفولی  مخبر  محمد 
جمع  در  آبادان  در  متروپل  ساختمان  از 
خانواده های  به  تسلیت  ضمن  خبرنگاران 
در  کرد:  اظهار  متروپل  حادثه  جانباختگان 
در  جمهور  رئیس  حادثه  این  وقوع  زمان 
سرعت  به  و  داشت  حضور  کشور  از  خارج 

سفر خود را جمع و به ایران بازگشت.
مرتبا  جا  همان  از  رئیسی  آقای  افزود:  وی 

در تماس بود و دستورات موکدی در بسیج 
متروپل  حادثه  به  رسیدگی  برای  امکانات 

صادر کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: پس از این 
دستور، وزیر کشور به سرعت به آبادان اعزام 
شد و همچنین همه مسئوالن مجربی که در 
حادثه پالسکو حضور داشتند به سرعت به 

محل متروپل فرستاده شدند.
بسیج  امکانات  همه  گفت:  دزفولی  مخبر 
این  سریعتر  هرچه  امیدواریم  و  است  شده 
وضع را به پایان برسانیم. کار کاری پیچیده، 
جان  اینکه  ویژه  به  است  زمان بر  و  سخت 
بی محابا  نمی توان  و  است  مطرح  انسان ها 

عمل کرد و باید با دقت عمل کنیم.
فساد  متروپل  حادثه  در  داد:  ادامه  وی 

مالک  پیمانکار،  سازنده،  میان  گسترده ای 
که  دارد  وجود  مجوزدهنده  دستگاه های  و 
این  شود.  رسیدگی  آن  به  سرعت  به  باید 
بازدارنده  که  باشد  به شکلی  باید  رسیدگی 
جرات  کسی  کشور  جای  هیچ  در  تا  باشد 

چنین کاری نداشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقام 
معظم رهبری از همان ابتدای حادثه موضوع 
روز  موضوع  این  گفت:  می کردند،  دنبال  را 
روز  همان  از  ایشان  اما  شد  علنی  گذشته 

دستوراتی را در این زمینه دادند.
شکلی  به  باید  اینکه  بیان  با  دزفولی  مخبر 
نشود،  تکرار  موضوع  این  تا  شود  عمل 
عنوان کرد: در خرمشهر و آبادان ساخت و 
دارد که  متروپل وجود  از سازنده  سازهایی 
ساختمان ها  این  به  باید  است.  خطر  محل 

نیز رسیدگی شود.
متروپل  حادثه  عامالن  با  باید  افزود:  وی 
با جدیت  باشند  قاصر  و چه  مقصر  که چه 
این  به  بخواهد  کسی  اینکه  شود.  برخورد 
به  هم  آن  نامشروع  مال  جمع آوری  شکل 
قبول  قابل  اصال  کند،  مردم  جان  قیمت 
خواهد  دنبال  را  موضوع  دو  دولت  نیست. 
جمع  سرعت  به  را  مساله  اینکه  اول  کرد؛ 
در  آسیب دیده  خانواده های  به  دوم  و  کند 

این حادثه رسیدگی کند.
ممکن  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
است برای آواربرداری نیاز به تخریب برخی 
ببیند  آسیب  خانه ای  یا  و  باشد  خانه ها  از 
که دولت در این زمینه خسارات را جبران 

خواهد کرد.
مخبر دزفولی عنوان کرد: از همکاری مردم 
صمیمانه تشکر می کنم. مثل همیشه دولت 
مدیون مردم است و مردم آبادان و خرمشهر 

نهایت همکاری را با ما داشتند.

معاوناولرئیسجمهور:

فاجعهغیرقابلتحملی
درمتروپلرخدادهاست


