
وظیفه مجلس است که مقابله با 
ریزگردها را با جدیت دنبال کند

دولت محدودیت برای
 ثبت نام یارانه را بردارد

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: انتظار می 
رود شهرداری ها و شوراهای شهر سهم خود را در مقابله با پدیده 
ریزگردها ایفا کنند و مجلس نیز با جدیت راهکارهای مقابله با این 
پدیده را دنبال کند. روح اهلل نجابت، با تاکید بر ضرورت پیگیری 
معضل ریزگردها، بیان کرد: تا چندین سال گذشته در فصول سرد 

سال شاهد آلودگی هوا به دنبال تجمع آالینده های خودروها...

وجود  که  کرد  تأکید  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
دولت  باشد.  داشته  وجود  نباید  یارانه  نام  ثبت  برای  محدودیت 
باید این محدودیت را بردارد به گونه ای که هر ماه حداقل پنج روز 
ایرانیان برای ثبت نام باز باشد. سیدسلمان ذاکر در  سامانه رفاه 
واکنش به تعیین مهلت زمانی برای ثبت نام جاماندگان دریافت 

یارانه گفت:  چرا دولت در وهله اول شش روز را برای ثبت...
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بهمئی ظرفیت تبدیل شدن  به 
قطب بومگردی استان را دارد

تلفات سیگار در ایران 
معادل سقوط دو هواپیما 

در روز است 

تقاضای مرغ و تخم مرغ
 در بازار یاسوج کاهش یافت

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
بازار استان  این روزها در  ابراز داشت:  بویراحمد  و 
کاهش  یاسوج  بازار  در  مرغ  تخم  و  مرغ  تقاضای 
یافته است. وی ادامه داد: قیمتی که عرضه و تقاضا 
قیمت  اما  است  بازار  قیمت  زیر  کند  مشخص می 

مصوب همان ۵۹ هزار و ۸۰۰ هزار تومان است.
یارانه  عادالنه  توزیع  و  سازی  مردمی  طرح  اجرای 
اقتصادی در کشور  زمینه ساز تحول  به عنوان  ها 
و استانها آغاز شد و با پرداخت یارانه برخی کاالها 
به مردم قیمت برخی اجناس افزایش داشت اما در 
روزهای نخست بازار یاسوج متاثر از این طرح شد 
که رفته رفته درحال متعادل شدن عرضه و تقاضا 

است. اجرای این طرح همواره دغدغه ...

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
تاکید مجدد رهبر انقالب مبنی بر لزوم عدم 
دخالت نمایندگان در انتصابات حجت شرعی 
انتصابات  در  نماینده  دخالت  است،گفت: 

موجب البی گری و تضعیف نظارت است.
ابراهیم رضایی درباره دیدار نمایندگان با رهبر 
این  از  پیش  که  آنچه  گفت:  انقالب  معظم 
رهبر معظم انقالب به آن تاکید می فرمودند، 
که  بود  انتصابات  در  نمایندگان  دخالت  عدم 
نمایندگان  از  برخی  و  نشد  رعایت  متاسفانه 
مجلس در انتصابات به ویژه در دولت جدید 
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  کردند.  دخالت 
اقدام  این  افزود:  مجلس  خارجی  سیاست  و 
ولی  امر  برخالف  خطا،  نمایندگان،  از  برخی 
. چرا که طبق  به ضرر مجلس است  فقیه و 
قوا،نمایندگان  تفکیک  اصل  و  اساسی  قانون 
دیگر  امور  در  نباید  اسالمی  شورای  مجلس 
هم  قوا  دیگر  که  همانطور  کنند.  دخالت  قوا 
اجازه دخالت در کار مجلس را ندارند. وی با 
امور  بر  نظارت  نمایندگان  اینکه وظیفه  بیان 
است، گفت: اگر نمایندگان در امور انتصابات 
به  درستی  به  نمی توانند  نمایند،  دخالت 
زیرا  کنند.  رسیدگی  مربوطه  نظارتی  مسائل 
خاطی  مدیران  انتصاب  و  بکارگیری  مسئول 
موجب  است  ممکن  روندی  چنین  هستند. 
بروز آفت هایی مانند البی گری و آلوده شدن 
با  البته  شد:  یادآور  رضایی  شود.  نمایندگان 
و  انتخابیه  حوزه  نمایندگان،  اینکه  به  توجه 
منطقه را به خوبی می شناسند، بهترین مشاور 
برای دستگاه های اجرایی محسوب می شوند، 

دولت از این موضوع نباید غافل شود.
رضایی تصریح کرد: با توجه به فرمایشات رهبر 
انقالب در خصوص عدم دخالت نمایندگان در 
تمام  نمایندگان  بر  را  حجت  قطعا  انتصابات 
درباره  ایشان  هم  این  از  پیش  است.  شده 
توصیه  انتصابات  در  نمایندگان  دخالت  عدم 
ایشان،  طرف  از  آن  دوباره  تکرار  و  داشتند 
اهمیت موضوع را می رساند. وی خاطرنشان 
کرد: نمایندگان بر اساس قانون و شرع، باید...

گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
با  بهمئی  شهرستان  گفت:  وبویراحمد  کهگیلویه 
توجه به وجود آثار تاریخی و گردشگری بکر و بسیار 
غنی ظرفیت تبدیل شدن به بومگردی این استان و 
حتی کشور را دارد. سعید طالبیان پور روز شنبه در 
پتانسیل  و  شناسی  آسیب  شناسی،  باستان  همایش 
با  اظهارداشت:  بهمئی  شهرستان  گردشگری  های 
از  تسهیالت  اعطای  و  مناسب  زیرساخت های  ایجاد 
ظرفیت های گردشگری و تاریخی شهرستان بهمئی در 
برای توسعه بومگردی  اشتغال زایی و جذب گردشگر 

این منطقه از همه ظرفیت ها استفاده خواهد شد...

مدیرکل میراث فرهنگ و گردشگری استان:
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مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات
 کهگیلویه و بویراحمد:

زیرساخت های ارتباطات 
در استان 

رضایت بخش نیست

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد
خبر داد:

135 میلیارد ریال مواد شوینده 
احتکار شده  در یاسوج کشف شد 

دخالت نمایندگان در انتصابات
موجب تضعیف نظارت است 

2
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کهگیلویه و بویراحمد، کارخانه تولید خوراک آبزیان ندارد

 ردپای مافیا در 
صنعت غذای ماهی

سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد، 
خدمات تخصصی مددکاری و مشاوره ای )روانشناسی و حقوقی(خود را از طریق 
مناقصه عمومی در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به پیمانکاران واجد 

شرایط به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir  واگذار نماید.
)جهت اطالع از شرایط دقیق مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایید.(

1 - برآورد هزینه:
 000/000/ 200/ 22ریال بیست ودو میلیارد و دویست میلیون ریال که از محل اعتبارات ابالغی و 
جاری تامین می گردد و مکان اجرا مطابق شرایط و ضوابط و دستورالعمل در تمامی شهرستانهای 

استان می باشد.
 2 - مدت پیمان :

 از 1/ 2/ 1401لغایت 31/ 5/ 1401 به مدت چهار ماه ،مطابق با عقد قرارداد قانونی .
3 - تضمین شرکت در فرایند اجرای کار: 

ارائه اصل ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ   000/000/ 220/ 2   ریال )دومیلیارد و دویست و 
بیست میلیون ریال ( که بایستی در سامانه الکترونیکی دولت اسکن، بارگذاری و  تحویل حراست 

سازمان گردد. 
4 - زمان دریافت اسناد مناقصه: 

از تاریخ 08/ 03/ 1401 در بستر سامانه به مدت 5روز کاری .
 5 - زمان تشکیل کمیسیون مناقصه : 

متعاقبا اعالم خواهد شد. 

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای
واگذاری خدمات تخصصی)مشاوره ای ، مددکاری، روانشناسی ، مشاور حقوقی( 

اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد

و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
حسن نیت  غربی  طرف های  اگر  گفت: 
از  کمتر  در  باشند  داشته  جدیت  و 
۲4ساعت می توانیم به توافقات برد ـ برد 

در مذاکرات وین دست پیدا کنیم.
سخنگوی  مشکینی  عباس زاده  محمود 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
با  اسالمی،  شورای  مجلس  خارجی 
رئیس  باقری  آقای  “اخیراً  اینکه  بیان 
کشورمان  هسته ای  مذاکره کننده  تیم 
مفصلی  گزارش  کمیسیون  در  با حضور 

ارائه  نمایندگان  به  مذاکرات  روند  از 
کرد”، گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای 
قرمز  خطوط  چارچوب  در  کشورمان 
در  ملی  منافع  اساس  بر  و  ترسیم شده 

حال پیشبرد مذاکرات است.
توافقات  مذاکرات  در  اینکه  بیان  با  وی 
شفاهی در بیشتر موارد اختالقی صورت 
موارد  از  برخی  افزود:  است،  گرفته 
تکرار  برای  از جمله تضمین ها  اختالفی 
نشدن بدعهدی ها  و برخی موارد دیگر 
همچنان باقی مانده است که باید تعیین 
این  در  که  نگرانی هایی  تا  شود  تکلیف 

حوزه ایران دارد برطرف شود.
نماینده مشکین شهر در مجلس با تأکید 
بر اینکه آمریکایی ها تالش دارند ساختار 
نگه دارند،  را  ایران  ملت  علیه  تحریم ها 
خطوط  از  یکی  موضوع  این  داد:  ادامه 
قرمز ایران است و از ابتدای مذاکرات نیز  
به طرف های غربی اعالم کرده است که 

باید ساختار تحریم ها حفظ نشود.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
زمان  درباره  مجلس  خارجی  سیاست 
کرد:  اظهار  وین،  مذاکرات  ازسرگیری 
اگر طرف های غربی حسن نیت و جدیت 
ساعت   ۲4 از  کمتر  در  باشند  داشته 
می توانیم به توافقات بردـ  برد دست پیدا 
ابراز اینکه  با  کنیم. عباس مشکینی زاده 
زمین غربی ها  توپ در  زمان حاضر  “در 
برای  آمریکایی ها  کرد:  عنوان  است”، 

رسیدن به توافق باید تصمیمات سیاسی 
مهمی اتخاذ کنند تا برجام بار دیگر احیا 
با  غربی ها  اینکه  بر  تصریح  با  وی  شود. 
ژست بازی به هم زنی نمی توانند امتیازات 
گفت:  کنند،  دریافت  ایران  از  بیشتری 
خوشبختانه ایران امروز پای میز مذاکره 
موضع  از  و  دارد  زیادی  برنده  برگه های 
ملت خود  احقاق حقوق  به دنبال  قدرت 
ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی  است. 
و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
اختالف  ایران همواره تالش کرده است 
ادامه  شود،  حل وفصل  مذاکره  میز  پای 
داد: ما در مذاکرات به دنبال نتیجه خوب 
برای کشور بر اساس منافع ملی با توافق 
یا بی توافق هستیم، این غربی ها هستند 
خود  زیاده خواهی های  از  باید دست  که 

بردارند.

 برخی موارد اختالفی در مذاکرات وین باقی مانده؛ 

غربی ها ژست بازی  به هم زنی گرفته اند

3

اداره کل بهزیستی استان کهگیلوهی و بوریاحمد
سازمان بهزیستی کشور

نوبت اول
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فرماندار کهگیلویه گفت:

طرح های کشاورزی حوضه رودخانه 
مارون تا 4۰۰ هکتار افزایش می یابد

فرماندار کهگیلویه گفت : طرح های کشاورزی حوضه آبریز در 
حاشیه رودخانه مارون برای توسعه کشاورزی و اشتغالزایی تا 

4۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت.
جهاد  همکاری  با  داشت:  اظهار  موسوی  عبدالعزیز  سید 
تامین آب  به منابع  ثقلی  کشاورزی هشت سراب و چشمه 

اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه مارون اضافه شده است.
زیر کشت  این طرح ها سطح  اضافه شدن  با  بیان کرد:  وی 

حوزه مارون به صورت قابل توجهی افزایش یافت.
این  توسعه  برای  الزم  برنامه ریزی  کرد:  تصریح  موسوی 

طرح ها در دستور کار جهاد کشاورزی خواهد بود.
و  هزار  را یک  مارون  رودخانه  زیر کشت حوضه   وی سطح 
هکتار   ۵۰۰ میزان  این  از  گفت:  و  کرد  اعالم  هکتار   ۸۰۰

توسعه باغات مرکبات است.
و  کشاورزی  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  کرد:  اضافه  موسوی 
این  در  پرآب  رودخانه های  وجود  و  کهگیلویه  در  باغداری 
باید  و  کم  این ظرفیت  با  کشاورزی  وجود طرح  شهرستان 

افزایش یابد.
مختلف  نهادهای  سوی  از  سطحی  آبهای  مدیریت  بر  وی 
اشتغالزا   و  تولیدی  های  طرح  توسعه  گفت:  و  کرد  تاکید 

بصورت ویژه از سوی جهاد کشاورزی حمایت خواهند شد.
اطراف  در  مارون  و  کوثر  و سدهای  مارون  پرآب  رودخانه   
نبود  اما  دارند  قرار  کهگیلویه  پهناور شهرستان  های  دشت 
کشت آبی ، فقر و محرومیت مردم این خطه را در کنار زمین 

های حاصلخیز را مضاعف کرده است.

135 میلیارد ریال مواد شوینده 
احتکار شده  در یاسوج کشف شد 

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۱۷۶ 
هزار قلم انواع مواد شوینده به ارزش ۱۳۵ میلیارد ریال در 

شهر یاسوج خبر داد.
سردار “کیقباد مصطفایی” در بیان جزئیات این خبر گفت: 
اقدامات  انجام  با  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  ماموران 
اطالعاتی از احتکار مقادیری انواع مواد شوینده از یک انبار 
در سطح شهر “یاسوج” مطلع و بررسی موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی افزود: در بازرسی از این انبار ۱۷۶ هزار قلم انواع مواد 
شوینده که به صورت غیر قانونی احتکار شده بود، کشف شد.

مواد  ارزش  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
شوینده احتکار شده را طبق نظر کارشناسان مربوطه ۱۳۵ 
این  مقام قضایی  با دستور  بیان کرد:  و  اعالم  ریال  میلیارد 
انبار پلمپ، یک محتکر دستگیر و به اداره تعزیرات حکومتی 

معرفی شد.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی خبر داد

خرید تضمینی ۸5۰ تن دانه روغنی کلزا 
در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کهگیلویه و 
در  کلزا  روغنی  دانه  تن   ۸۵۰ تضمینی  خرید  از  بویراحمد 

سطح استان خبر داد.
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  کیش”  صداقت  “ابوالحسن 
در حال  افزود:  استان،  در  کلزا  روغنی  دانه  تضمینی  خرید 
حاضر قریب به ۸۵۰ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری 
شده، پیش بینی می شود این میزان به ۱۲۰۰ تن در سطح 
اینکه دو مرکز خرید کلزا در  به  اشاره  با  برسد. وی  استان 
شده،  گرفته  نظر  در  گچساران  و  کهگیلویه  شهرستان های 
 4۸۰ با  استان  در  کلزا  خرید  میزان  بیشترین  کرد:  اظهار 
شرکت  مدیرکل  است.  کهگیلویه  شهرستان  به  مربوط  تن 
بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله 
کرد: عالوه بر کلزا تولیدی در استان، ۱۲ هزار تن کلزا نیز از 
استان خوزستان به کارخانه روغن کشی استان حمل کردیم.

محموله بزرگ قاچاق چوب در دنا
 توقیف شد

وبویراحمد  کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
حاشیه  روستای  در  زغال  آماده  بلوط  تن چوب  یک  گفت: 
ضلع شمالی دنا کشف و ضبط شد. روح اهلل حقیقت اظهار 
داشت: با نظارت مستمر و راه اندازی گشت های سیار کنترل 
زغالگیری در ضلع شمالی  و محموله  مناطق، دومین کوره 
پادنا  )روستاهای  دنا  شده  حفاظت  منطقه  و  ملی  پارک 
شهرستان سمیرم ( کشف و امحا شد. فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در 
زغال  سودجویان  با  که  بوده  بار  دومین  این  ماه  از۲  کمتر 
می گیرد.  صورت  قانونی  برخورد  دنا  حاشیه  روستاهای  در 
حقیقت با اشاره به تداوم اجرای این طرح گفت: این طرح 
ادامه دار خواهد بود و سودجویان در هرلحظه از شبانه روز 
منتظر اعمال قانون باشند.وی با اشاره به اینکه برای متخلف 
داد:  ادامه  شد،  معرفی  قضایی  مراجع  به  و  تشکیل  پرونده 
متخلفان و سود جویان زغال مطمئن باشند، بدون اغماض 
پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال و با اشد مجازات با آنان 

برخورد می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد:

شهرستان بهمئی ظرفیت تبدیل شدن
 به قطب بومگردی استان را دارد

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه 
آثار  وجود  به  توجه  با  بهمئی  شهرستان  گفت:  وبویراحمد 
تاریخی و گردشگری بکر و بسیار غنی ظرفیت تبدیل شدن 

به بومگردی این استان و حتی کشور را دارد.
شناسی،  باستان  همایش  در  شنبه  روز  پور  طالبیان  سعید 
آسیب شناسی و پتانسیل های گردشگری شهرستان بهمئی 
اعطای  و  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  با  اظهارداشت: 
شهرستان  تاریخی  و  گردشگری  ظرفیت های  از  تسهیالت 
توسعه  برای  گردشگر  جذب  و  اشتغال زایی  در  بهمئی 
بومگردی این منطقه از همه ظرفیت ها استفاده خواهد شد.

وی آثار تاریخی و گردشگری در شهرستان بهمئی را شامل 
تنگ ماغر، برم الوان وجود امام زادگان شاخص و تنگ سروک 
دانست و بیان کرد: با ایجاد زیرساخت های ارتباطی و توسعه 
و  اشتغال زایی  راستای  در  ظرفیت  این  از  توان  می  امکانات 

توسعه صنعت گردشگری این شهرستان استفاده کرد.
وی نزدیکی این شهرستان با استان خوزستان را یک ظرفیت 
مناسب دانست و گفت: با مدیریت مناسب و توسعه زیرساخت 
انتظار  از  دور  منطقه  این  گردشگری  رونق  گردشگری  های 
سروک  تنگ  تاریخی  آثار  وجود  پور  طالبیان  بود.   نخواهد 
این  غنی  فرهنگ  و  تمدن  از  نشان  را  بهمئی  در شهرستان 
های  آژانس  فعال شدن  افزود:  و  دانست  تاریخی  شهرستان 
در  مهمی  نقش  شهرستان  این  در  گردشگری  و  تبلیغاتی 
معرفی این جاذبه ها خواهد داشت. وی اضافه کرد:  میراث 
ارائه تسهیالت  با  فرهنگی استان از متقاضیان در این راستا 
مناسب به صورت ویژه حمایت خواهد کرد. طالبیان پورتصریح 
کرد: آثار تاریخی و اماکن زیارتی ، پوشش گیاهی متنوع ، آب 
و هوای معتدل ،جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای زیبای 
بهمئی، این شهرستان را به عنوان مقصد بسیاری از مسافران 

و گردشگران در ایام سال تبدیل کرده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات کهگیلویه و بویراحمد:

زیرساخت های ارتباطات در استان 
رضایت بخش نیست

و  کهگیلویه  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
بویراحمد گفت: زیرساخت های ارتباطات و اطالعات در این 
اظهار  رادمنش  محمود  سید  نیست.  رضایت بخش  استان 
داشت: مهمترین دغدغه مدیران دولت سیزدهم جلب رضایت 
مردم به ویژه مردم محروم و کمتربرخوردار با توسعه خدمات 
دولت  اصلی  رسالت  به  اشاره  با  وی  است.  زیرساخت ها  و 
سیزدهم عنوان کرد: این دولت با مردم گره خورده و معتقد 
به مبانی مردمی انقالب است که در این راستا خدمات رسانی 
و توسعه زیرساخت ها در مناطق کمتربرخوردار جزو اولویت ها 
می داند. نماینده ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 
افزود: در زمینه حل مشکالت  بویراحمد  استان کهگیلویه و 
ارتباطی مناطق مختلف استان اقدامات متعددی آغاز شده که 
امید داریم تا پایان سال شاهد رفع دغدغه های مردمی در این 
زمینه باشیم. رادمنش به عدم وجود زیرساخت های ارتباطی 
ارتباطات  وزارت  برنامه  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  در  الزم 
دولت سیزدهم، توسعه زیرساخت باکیفیت و سرعت باال در 
استان و کشور است. وی به امضای تفاهم نامه توسعه شبکه 
این  اشاره کرد و گفت:  با مجری ملی  فیبر نوری در استان 
تفاهم نامه با هدف دسترسی ۸۰ درصد از خانوارهای استان به 
شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر)Ftth( تا پایان دولت سیزدهم 
در  همچنین  رادمنش  است.  پیگیری  حال  در  و  شده  امضا 
خصوص گالیه برخی از مردم شریف روستاهای استان مبنی 
بر عدم پوشش اشاره کرد و ادامه داد: در برخی از روستاها ما 
از طریق اپراتورهای مختلفی خدمت ارائه می دهیم که تقاضا 
نیز  اپراتورها  از خدمات دیگر  این مناطق  دارم مردم شریف 

استفاده کنند.
با حضور رکاب زنان کشوری؛

مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ 
دهدشت برگزار شد

با حضور رکاب زنان کشوری، مسابقه دوچرخه سواری جایزه 
بزرگ دهدشت برگزار شد.

 مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد در اختتامیه 
دهدشت  بزرگ  جایزه  سواری  دوچرخه  کشوری  مسابقه 
گفت: این مسابقه به مناسبت فتح خرمشهر »سوم خرداد« 
با شرکت ۲۲ استان کشور و با حضور ۶۷ رکاب زن طی روز 

جمعه ۶ خردادماه ۱4۰۱ برگزار شد.
عین اهلل دهقان افزود: مسابقه جایزه بزرگ کشور در کهگیلویه 
بدنی  تربیت  با همکاری هیئت دوچرخه سواری شهرستان، 
سپاه ناحیه کهگیلویه، ورزش و جوانان استان و یک شرکت 
خصوصی که همکاری داشتند اجرایی و شاهد برگزاری یک 

مسابقه هیجانی در سطح ملی بودیم.
و  بخش  امید  بزرگ،  بسیار  رویداد  این  کرد:  تصریح  وی 
این دست مسابقات  و  بود  استان  اتفاق مهم در ورزش  یک 
توسعه ورزش در حوزه دوچرخه سواری و کشف  زمینه ساز 

استعدادهای ناب استان خواهد بود.
دهقان ادامه داد: برگزاری چنین مسابقاتی می تواند در بحث 

جذب گردشگری و توریسم ورزشی تأثیر گذار باشد.
وی بیان کرد: دوچرخه سواران رده آزاد و با حضور شرکت 
کنندگانی در حد تیم های ملی، کشوری و آسیایی در مسیر 

۷۵ کیلومتری به رقابت پرداختند.
رئیس هیأت دوچرخه سواری شهرستان کهگیلویه نیز در این 
آئین اظهار داشت: این مسابقه با حضور ۶۷ ورزشکار عنوان 

دار مسابقات کشوری و بین المللی برگزار شد.
سید حسین گنجی افزود: این مسابقه به طول ۷۰ کیلومتر از 
ورودی دهدشت – بهبهان تا روستای خیرآباد ناصر شهرستان 

گچساران به صورت رفت و برگشت برگزار شد.
این  ثبت  را  سواری  دوچرخه  تور  این  اهداف  از  یکی  وی 

مسابقه در تقویم ورزش دوچرخه سواری اعالم کرد.
اداری  شورای  همکاری  با  مسابقه  این  کرد:  تصریح  گنجی 
ناحیه  بدنی  تربیت  سواری،  دوچرخه  هیأت  شهرستان، 

مقاومت بسیج ناحیه و شرکت خصوصی برگزار شد.
در این مسابقه به ۱۰ نفر اول کشوری و ۳ نفر برتر استانی 
جوایز  نفر   ۱4 مجموع  در  و  کوهستان  سلطان  همچنین  و 

نفیسی اهدا شد.

استان کهگیلویه و بویراحمد دست کم در 
تولید ماهیان سردآبی رتبه سوم کشور را 
خوراک  تامین  برای  استان  این  اما  دارد 
شبکه  سنگ  زیر  دستش  خود  آبزیان 

مافیایی و انحصاری است.
گوشت ماهی یکی از نیازهای مهم غذایی 
پروتئین های  از  بسیاری  که  است  بشر 
مورد نیاز بدن از راه مصرف گوشت ماهی 

تامین می شود.
مصرف  سرانه  شده  اعالم  آمار  براساس 
متوسط  طور  به  کشور  در  ماهی  گوشت 
۱۳ کیلوگرم است و در استان کهگیلویه 
و بویراحمد به روایت آمار هفت کیلوگرم 
این  در  که  است  این  واقعیت  اما  است 
استان سرانه مصرف ماهی بسیار کمتر از 

این آمار است. 

سه کارخانه خوراک آبزیان  
زیر 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

مدیر  جهانبازی،  حمزه  زمینه  همین  در 
و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  شیالت 
این  در  ماهی  تولیدات  میزان  بویراحمد 
کرد  اعالم  تن  هزار   ۲۰ تا   ۱۹ را  استان 
استان  این  تولیدی  ماهی  عمده  گفت:  و 

سردآبی و از نوع قزل آالست.

تامین خوراک  اما آنچه اکنون مهم است 
آبزیان در این استان است.

کارخانه  سه  جهانبازیان،  حمزه  گفته  به 
دست  در  استان  این  در  آبزیان  خوراک 
ساخت است که بعد از سال ها همگی زیر 

۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
مدیر شیالت کهگیلویه و بویراحمد، تورم 
علت  را  تسهیالت  و  نقدینگی  کمبود  و 
توقف احداث این کارخانجات اعالم کرد. 

و  کهگیلویه  ماهی  مزارع  تعداد  وی 
تصریح  و  خواند  مورد   ۲۷۰ را  بویراحمد 
کرد: سازمان جهاد کشاورزی هر حمایتی 
احداث  سرمایه گذاران  از  باشد  الزم 

کارخانه خوراک آبریان انجام خواهد داد.
 

هیچ کارخانه تولید خوراک آبزیان 
در استان وجود ندارد

باتجربه  کارشناسان  از  شریفی راد  صادق 
نیاز  می گوید:  زمینه  همین  در  شیالت 
خوراک  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
ماهی با ضریب تبدیل ۱.۳ حدود ۳۰ هزار 

تن است.
خوراک  تولید  کارخانه  هیچ  گفت:  وی 
این  و  ندارد  وجود  استان  این  در  آبزیان 

نیاز به شدت احساس می شود. 

صادر  مجوزهای  اینکه  بیان  با  شریفی راد 
تاکنون  آبزیان  خوراک  زمینه  در  شده 
خوراک  کرد:  تصریح  نداشته،  نتیجه ای 
مصرفی مزارع ماهی کهگیلویه و بویراحمد 
عمدتا از کارخانه های چهارمحال و فارس 

تامین می شوند. 
سایر  از  خوراک  تامین  داد:  ادامه  وی 
تولیدکننده  به  را  حمل  هزینه  استان ها، 

تحمیل می کند که باید فکری شود.
در  قزل آال  ماهی  تولید  گفت:  شریفی 
که  هست  هزارتن   ۱۸۰ حدود  کشور 
فارس،  خراسان،  شمالی،  استان های  در 
محال،  چهار  آذربایجان،  کردستان، 
ایالم  خوزستان،  اصفهان،  لرستان، 

کرمانشاه نیز تولید می شوند.
این کارشناس شیالت با بیان اینکه حدود 
۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تولید ماهی مربوط 
که  صورتی  در  افزود:   است،  خوراک  به 
استان  این  در  ماهی  خوراک  کارخانه 
احداث شود می تواند هزینه تمام شده هر 

کیلوگرم ماهی را کاهش دهد.
پرواری  غذای  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
هر کیلوگرم 4۰ هزار تومان و غذای بچه  
ماهی بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان است که 
بیش از ۶۰ درصد هزینه تمام شده ماهی 

را شامل می شود. 

نبود کارخانه خوراک آبزیان 
محدودیت غیر قابل اغماض است 

غالمرضا بنام، معاون شیالت کهگیلویه و 
بویراحمد نیز گفت: فقط در ماهی قزل آال 
درحالی  داریم  تولید  تن  هزار   ۲۰ حدود 
و  کپور  جمله  از  گرم آبی  ماهیان  در  که 
ماهیان خاویاری نیز شرایط در این استان 
چهارفصل فراهم است و قدم هایی برداشته 
شده اما نبود کارخانه خوراک آبزیان یک 

محدودیت غیرقابل اغماض است.
دیگر  همانند  استان  این  افزود:  وی 
در حوزه صنایع  تولیدی خود  محصوالت 
جانبی و تکمیلی صنعت ماهی نیز توفیقی 
نداشته است در صورتی که استانی که از 
است  کشور  ماهی  عمده  تولیدکنندگان 
باید صنایع مرتبط با بسته بندی، فراوری، 
سردخانه و انجماد و همچنین صادرات در 

آن رونق بگیرد.
بنام ادامه داد: اگر کارخانه خوراک ابزیان 
شک  بدون  بیفتد  راه  استان  این  در 
استقبال از صنایع تبدیلی و تکمیلی ماهی 

در این استان بسیار زیاد خواهد بود.
توضیحات مسئوالن و کارشناسان شیالت 
در حالی است که بنظر می رسد انحصار 
و مافیا در خوراک آبزیان است به طوری 
که برخی دالالن این حوزه به هر قیمتی 
در راه احداث کارخانه تولید خوراک ماهی 
منافعشان  که  چرا  می کنند  سنگ اندازی 
به خطر می افتد و تولیدکنندگان مجبور 
قیمت  با  را  خود  مزارع  خوراک  نیستند 
بیشتر، کیفیت اجباری و هزینه های حمل 

تامین کنند.
اگر غیر از این باشد چه دلیلی وجود دارد 
یک  احداث  برای  ساله   ۱۵ های  تالش 
استان   در  آبزیان  خوراک  تولید  واحد 
درصد   ۲۰ زیر  سالها  از  بعد  و  بی نتیجه 
پیشرفت فیزیکی داشته باشد. لذا به نظر 
باید ضمن  استان  ارشد  می رسد مدیران 
بستن راههای مافیا در این زمینه، فکری 
به حال راه اندازی کارخانه تولید خوراک 

آبزیان در استان نمایند.

کهگیلویه  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
تومان  میلیارد   ۱۲۵ گفت:  بویراحمد  و 
تسهیالت بانکی از محل اعتبارات بند الف 
تبصره ۱۸ برای ایجاد فرصت های شغلی 

در استان اختصاص یافته است.
دوره   درصد،   ۱۰ بهره  با  تسهیالت  این 
دوره  ماه   ۶ با  و   ساله  پنج  بازپرداخت 
تنفس فرصتی برای اشتغال اقشار آسیب 
پذیر چون مددجویان بهزیستی و کمیته 
امداد امام خمینی )ره( محسوب می شود.

ارزشمند  فرصتی  اعتبارات  این  همچنین 
بدیلی  بی  های   ظرفیت  شکوفایی  برای 
چون گیاهان دارویی و صنعت گردشگری 

است.
 ۱۹ سالیانه  تولید  ظرفیت  با  استان  این 
محصول  تن  ماهی،۳۰۰هزار  تن  هزار 
زراعی،  محصوالت  هزارتن  باغی،4۵۰ 
و  طبیعی  عسل  بدیل  بی  های  ظرفیت 
مناسبی  های  بستری  دامی  محصوالت 
فراوری،بسته  واحدهای  اندازی  راه  برای 
بندی و صنایع تبدیلی دارد که امید می 
سوزی  فرصت  از  دور  به  مسووالن  رود 
از  استفاده  با  تولید  رونق  به  کمک  برای 

تسهیالت بانکی مذکور پیش قدم شوند.
پرداخت  برای  متقاضی  افراد  شناسایی 
تفاهم  انعقاد  و  قانون  براساس  تسهیالت 
جهاد  اجرایی  دستگاه  هفت  با  نامه 
فرهنگی،  میراث  و  گردشگری  کشاورزی، 
بهزیستی،  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون 
کمیته  و  اطالعات  فناوری  برکت،  بنیاد 
با  اما  گیرد  صورت  باید  )ره(  امام  امداد 
گذشتن نیمی از فرصت تعیین شده هنوز 
جذب  مذکور  اعتبارات  از  ناچیزی  سهم 

شده است.
از آنجا که کمتر از ۲ ماه تا پایان فرصت 
باقی  تبصره ۱۸  الف  بند  اعتبارات  جذب 
مانده است و استان کهگیلویه و بویراحمد 

از  بیشتر  بزرگ  صنایع  نداشتن  دلیل  به 
بانکی  نیازمند وام های  نقاط کشور  سایر 
و  اشتغال  توسعه  برای  قیمت  ارزان 
می  انتظار  مسووالن  از  است  کارآفرینی 
تالش  اعتبارات  این  جذب  برای  تا  رود 

بیشتری داشته باشند.
تالش  اخیر  های  سال  در  که  وجودی  با 
گذاران  سرمایه  جذب  برای  زیادی  های 
بخش خصوصی و افزایش زیرساخت های 
صورت  بویراحمد  و  کهگیلویه  اقتصادی  
گرفته اما هنوز نیاز به تالش های بیشتری 
برای بهره وری بهینه از این ظرفیت برای 

کارآفرینی و جهش تولید وجود دارد.

اختصاص ۱2۵ میلیارد تومان 
تسهیالت

کهگیلویه  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
تومان  میلیارد   ۱۲۵ گفت:  بویراحمد  و 
تسهیالت بانکی از محل اعتبارات بند الف 
تبصره ۱۸ برای ایجاد فرصت های شغلی 
در  که  است  یافته  اختصاص  استان  در 
صورت جذب  معادل ۲ برابر یعنی ۲۵۰ 

میلیارد تومان قابل افزایش است.
متقاضیان  کرد:  تاکید  پور  حاجی  کاظم 
تفاهم  براساس  باید  بانکی  تسهیالت  این 
متولی  اجرایی  دستگاه   ۶ با  که  ای  نامه 

منعقد شده از دستگاه های اجرایی متولی 
کمیته  در  تصویب  از  پس  و  شناسایی 
اشتغال به صندوق کارآفرینی امید معرفی 

شوند.
وی اظهار داشت: با گذشت نیمی از زمان 
تسهیالت  این  جذب  برای  شده  تعیین 
به  آن  تومان  میلیارد  پنج  تنها  تاکنون 

متقاضیان پرداخت شده است.
حاجی پور با اشاره به اینکه فقط تا پایان 
بند  تسهیالت  پرداخت  برای  ماه  تیر 
است  مانده  باقی  زمان   ۱۸ تبصره  الف 
خواست  متولی  اجرایی  های  دستگاه  از 
متقاضیان  معرفی  و  شناسایی  به  نسبت 

اقدام کنند.
کنندگان  دریافت  اینکه  یادآوری  با  وی 
برای  زمان  به  مذکور  بانکی  تسهیالت 
تامین ضامن و مراحل قانونی بانکی دارند 
تر  سریع  چه  هر  شناسایی  کرد:  عنوان 
نیازمند  اعتبارات  این  دریافت  متقاضیان 
تالش مضاعف دستگاه های اجرایی استان 

است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: این صندوق سال ۱4۰۰ 
مبلغ  به  تسهیالت  ۸۰۰فقره  و  یکهزار 
به  بانکی  تسهیالت  ریال   میلیارد   ۸۳۰
کرده  پرداخت  استان  این  در  متقاضیان 

است.
حاجی پور اظهار داشت: تسهیالت اشتغال 
و  کهگیلویه  امید  کارآفرینی  صندوق 
بویراحمد در بخش های  صنایع دستی، 
گردشگری، کشاورزی و خدمات پرداخت 

شده است.
با توجه به اینکه نرخ بیکاری در شهرهای 
و  درصد   ۱۷.۸ بویراحمد  و  کهگیلویه 
جذب  است  درصد   ۱۰.۱۳ روستاها  در 
تسهیالت اشتغال راهکاری گرهگشا برای 

کارآفرینی در این استان است.

رتبه سوم تولید ماهی سردآبی درکشور، کارخانه خوراک آبزیان ندارد

 ردپای مافیا در صنعت غذای ماهی

مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد:

125 میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
برای ایجاد فرصت های شغلی در استان 

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه 
استان  بازار  در  روزها  این  داشت:  ابراز  بویراحمد  و 
تقاضای مرغ و تخم مرغ در بازار یاسوج کاهش یافته 
است. وی ادامه داد: قیمتی که عرضه و تقاضا مشخص 
می کند زیر قیمت بازار است اما قیمت مصوب همان 

۵۹ هزار و ۸۰۰ هزار تومان است.
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها به 
عنوان زمینه ساز تحول اقتصادی در کشور و استانها 
مردم  به  کاالها  برخی  یارانه  پرداخت  با  و  شد  آغاز 
روزهای  در  اما  داشت  افزایش  اجناس  برخی  قیمت 
رفته  این طرح شد که  از  متاثر  یاسوج  بازار  نخست 

رفته درحال متعادل شدن عرضه و تقاضا است.
قبل  های  دولت  دغدغه  همواره  طرح  این  اجرای 
بیایند  میدان  به  نتوانستند  آن  اجرای  برای  اما  بود 
این حال دولت سیزدهم  با  ببخشند  تحقق  را  آن  و 
تصمیم به عملی ساختن این اتفاق مهم تحت عنوان 
جراحی اقتصادی گرفت. پس از اجرای طرح مردمی 
سازی و توزیع عادالنه یارانه ها قیمت برخی کاالها 
افزایش داشت و حتی در روزهای نخست کمبودهایی 
کاالهای  زمینه  در  استان  این  و  کشور  سراسر  از 
صنعت،  سازمان  سرپرست  شد.  گزارش  اساسی 
معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: این 
روزها استقبال از خرید توسط مردم در بازار نسبت 
داشته  خوبی  افزایش  طرح  آغاز  ابتدایی  روزهای  به 
که  شاهدیم  اینک  هم  افزود:  روزبهان  کریم  است. 
بازار یاسوج و دیگر شهر های استان در حال تعادل 
قیمت و سطح عرضه و تقاضاهاست. وی تاکید کرد: 

ابتدای آغاز طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه  در 
یارانه ها عرضه بیشتر کاالها در بازار به صورت فراوان 
صورت گرفت اما برخی از این کاالها با کاهش تقاضا 
و  معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست  شدند.  مواجه 
تجارت کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: این روزها 
بازار  در  مرغ  تخم  و  مرغ  تقاضای  استان  بازار  در 
یاسوج کاهش یافته است. وی ادامه داد: قیمتی که 
عرضه و تقاضا مشخص می کند زیر قیمت بازار است 
اما قیمت مصوب همان ۵۹ هزار و ۸۰۰ هزار تومان 
است. روزبهان عنوان کرد: در برخی مرغ فروشی های 
شهر یاسوج و دیگر شهرهای استان این قیمت تا ۳۷ 
پیدا کرد. سرپرست سازمان  تومان هم کاهش  هزار 
صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
نشده  گزارش  بازار  در  کمبودی  روغن  خصوص  در 
معمولی  روال  با  متناسب  اقالم  سایر  قیمت  و  است 
افزایش داشته است. وی تاکید کرد: همچنین در این 

روزها با افزایش قیمت گوشت قرمز مواجه بوده ایم 
که برخی ها بیشتر از قیمت معمول آن را به مردم 
عرضه می کردند. روزبهان تصریح کرد: همچنین در 
مردم  حتی  و  ها  مغازه  نیز  شوینده  مواد  خصوص 
دست به احتکار زده بودند که بسیاری از این مغازه ها 
پلمب شدند. سرپرست سازمان صنعت،  و  شناسایی 
معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۱ هزار 
و ۳4۹ مورد بازرسی در ۲ ماهه نخست سال جاری از 

واحد های صنفی استان انجام شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد در این باره گفت: این طرح به نفع مردم 
خواهد بود و بدون تردید معیشت مردم استان بهبود 
خواهد یافت. سید جواد هاشمی مهر افزود: دشمنان 
تا طرح  به کار بستند  را  تمام تالش خود  نظام  این 
ناموفق  را  ها  یارانه  عادالنه  توزیع  و  سازی  مردمی 

جلوه بدهند.

تقاضای مرغ و تخم مرغ
 در بازار یاسوج 

کاهش یافت
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متولد فروردین : 
درحالیکه شما کاماًل در مورد امروز هوشیار هستید و آینده تان را با 
داشتن تصویری از آن در ذهنتان می توانید ببینید، رویاهای شفافی 
خواهید داشت. تا زمانیکه شما این رویاها را آشکار نکنید خوش بینی 
از  زود  دیگر خیلی  مردم  اینکه  برای  بماند،  تازه  کاماًل  شما می تواند 

تفکرات خیالی شما خسته خواهند شد.
متولد اردیبهشت : 

اگرچه شما می دانید که در عشق چه چیزی را جستجو می کنید، اما 
هنوز هم نیازهای خودتان را سرکوب می کنید. متولدین برج جدی به 
یاد داشته باشید که بین عشق ایده آل و استرسهایی که هنگام قرار 
بسیار  تفاوتی  می آید  وجود  به  واقعی  دوستی  رابطه  یک  در  گرفتن 
برای  آینده  روز  در چند  با دوستانتان  بردن  لذت  دارد.  عظیم وجود 

شما مناسب تر است. 
متولد خرداد : 

باشد،  ها  برنامه  نوع  بهترین  از  است  ممکن  شما  اخیر  ریزی  برنامه 
باید  نیز  تغییر می کنند،  شما  زمانیکه شرایط  نیست.  کامل   اما هنوز 
نکنید.  برابر شان مقاومت  یا حداقل در  آنها تطبیق دهید  با  را  خود 
متاسفانه، ممکن است امروز سخت گیرانه بیندیشید و عدم تمایل تان 
برای اصالح کردن روال کارتان می تواند شما را حتی از نزدیک ترین 

دوستان تان جدا کند. 
متولد تیر : 

با  نرسند،  سرانجام  به  است  ممکن  هم  برنامه ها  بهترین  حتی  امروز 
نگران شدن به خاطر اتفاقات روی داده انرژیتان را تلف نکنید. درعوض 
روی چیزی که االن دارید تمرکز کنید. شما ایده ای در سر داشتید که 
به روشی که شما در نظر داشتید عمل نکرده و ممکن است خطرات و 

ریسک هایی برای آن وجود داشته باشد. 
متولد مرداد : 

امروز به نظر می رسد شخصی به طرز غیر قابل تحملی شما را آزرده 
خاطر می کند و بی هیچ دلیل مشخصی با شما مخالفت می کند که این 
کار باعث بوجودآمدن لحظات سختی برای شما می شود. اما احتماال 
ماجرا بیش از چیزهایی است که چشم شما آن ها را می بینند. ممکن 
است دیگران آن ناامیدی و یأسی که شما از خودتان بابت حل و فصل 

استرس های درونی تان دارید به خود شما منعکس کنند. 
متولد شهریور : 

تا  کنند  کاری  بتوانند  که  است  دیگر خیلی سخت  افراد  برای  امروز 
که  چیزهایی  به  شما  اکنون  چراکه  بدهید،  عقیده  کمی تغییر  شما 
نحو  بهترین  به  اینکه  برای  حتی  هستید.  مطمئن  کامال  می خواهید 
به اهدافتان برسید، برنامه ای نیز ترتیب داده اید. اما اگر باور کنید که 
به مشکل هم  است،  استراتژی ممکن  بهترین  و  تنها  استراتژی شما 
برخواهید خورد. یادتان باشد شما می توانید ایده تان برای رسیدن به 
موفقت را حفظ کنید، اما هنوز هم می توانید در راه های رسیدن به آن 

تغییراتی ایجاد کنید. 
متولد مهر : 

می شود،  انجام  باید،  که  طور  آن  چیزی  هر  می رسد  نظر  به  زمانی 
 اما در لحظه بعد به این نتیجه می رسید که زندگی شما دارد از هم 
می پاشد. خوشبختانه،  شما عقیده روشن و صریحی درباره اینکه کجا 
باید بروید دارید،  حتی با وجود اینکه بعضی اوقات دنیای اطراف تان 

بی ثبات است. 
متولد آبان : شما مدام در فکر تعالی نقشه ها و زندگی تان هستید.این 
افکار بسیار خوب و عالی هستند اما به خاطر داشته باشید که شما به 
هر قیمتی نباید راضی به تعالی خود باشید زیرا ممکن است افراد دیگر 
را با این کارهایتان از بین ببرید. اما اگر فعالیت و کارهای که انجام 

می دهید مثبت باشند به سادگی می توانید پیش رفت کنید.
متولد آذر : 

رابطه های شما منشأ اصلی استرس های شما هستند، به خصوص اگر 
یک نفر از شما خواسته ای داشته باشد و شما از پس انجام دادن آن 
برنیایید. نفس عمیق کشیدن، زمانی را به مدیتیشن و یا دعا خواندن 
اختصاص دادن باعث می شود که در این روز پر مشغله استرس های 

شما کمتر بشوند.
متولد دی : 

امروز نظر شما در مورد عشق کمی غیر عادی به نظر می رسد، برای 
آنکه چیزهای که قباًل شما را هیجان زده می کردند امروز هیچ حسی 
در شما ایجاد نمی کنند. شما لزوماً دیگر به عشقهای سطحی عالقه ای 
ندارید؛ رابطه های بیهوده داشتن به نظر شما فقط باعث تلف کردن 

وقت باارزشتان می شود. 
متولد بهمن : 

امروز بهتان توصیه می شود که دید مثبتی داشته باشید، برای اینکه 
از  اتفاقی می افتد شما خیلی سریع و بیش  وقتی برخالف میل شما 
اندازه جدی می شوید. شما وقتی بفهمید مردم دیگر با دیدگاه هایی که 
کاماًل با دیدگاه های شما متفاوتند توافق دارند خوشحال تر خواهید شد. 
به جای اینکه عقاید خود را بر دیگران تحمیل کنید، فقط کارهایی را 

انجام دهید که انجام دادنشان برایتان مفید است.
متولد اسفند : 

وفق  سریع  خیلی  روز  شرایط  با  را  خود  که  هستید  انسانی  شما 
با  از روزمرگی هفته هایتان خسته نمی شوید زیرا  می دهید، هیچ گاه 
از روز قبلی  تان دارید، هر روز  برای هر روز  برنامه های مختلفی که 
متفاوت می شود. فعالیت ها و افکار مثبتی که در این روزها دارید باعث 

می شود بیش از پیش حرکت تان سریع شود.

3
فال روز 

گفت:  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
عادت های  و  خلقیات  تعهدات،  در  تغییر  به  نسبت  باید 
بود.  حساس  مجازی  فضای  با  انس  اثر  در  جامعه  افراد 
همایش  در  لطیفی  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مدل های  و  بایسته ها  »ظرفیت ها،  مجازی  آموزش  ملی 
تربیتی و فرهنگی« با اشاره به ویژگی ها و تأثیرات فضای 
مجازی و استفاده از آن بر هویت، عادت ها و سبک زندگی 
افراد، بر لزوم تأمل و تدبیر و برنامه ریزی تربیتی در این 
فضای  در  افراد  تجربیات  گفت:  و  کرد  تأکید  خصوص 
تجربه ها  این  و  است  فیزیکی  فضای  از  متفاوت  مجازی 
اشخاص  در  را  متفاوتی  هویتی  الیه های  زمان،  مرور  به 
آنها  تربیتی  برنامه ریزی  و  تدبیر  فهم،  که  می آورد  پدید 

توجه  آنها  به  باید  و  بود  خواهد  پیچیده  و  مهم  بسیار 
تربیت  رسالت  به جهت  را  فرهنگیان  دانشگاه  وی  شود. 
معلم، کانون تربیت در کشور دانست و خطاب به دانشجو 
معلمان و اساتید، بیان داشت: ضمن توجه به بهره گیری 
از بسترها، فضاها و امکانات فضای مجازی برای تقویت و 
بهبود آموزش، باید بدانیم که اگر نسبت به این تغییرات 
و تحوالت هویتی، خلقی و عادت ها که در استفاده از این 
فضا در انسان رخ خواهد داد، حساس نباشیم و درباره آن 
تأمل و تدبیر نکنیم، چه بسا نتوانیم وظیفه تربیتی خود 
را به درستی انجام دهیم. معاون وزیر آموزش و پرورش 
با بیان اینکه در فضای مجازی به واسطه راه یافتن ابزار 
از  الیه هایی  و  عادت ها  خلقیات،  زندگی مان،  به  جدید 
معلم  و  مربی  یک  وظیفه  و  است  تغییر  حال  در  هویت 
تمام عیار توجه داشتن به این مسئله است، خاطر نشان 
کرد: با ورود به فضای مجازی تغییری در سبک اندیشیدن 
و رفتار انسان ها رخ می دهد از این منظر که چه تغییری 
به  ما  دنبال خواهد داشت؛  به  را  پیامدهایی  و چه  است 
مثابه معلمان و مربیان باید حساس باشیم. وی با اشاره 
زندگی  در  مجازی گسترده  فضای  و  پلتفرم ها  به حضور 

فکر  از  متفاوتی  گونه های  پلتفرم ها،  این  افزود:  انسان ها، 
کردن را برای ما رقم می زنند و ما را با اقتصاد، سیاست، 
آموزش و تربیت پلتفرمی مواجه می کند. رئیس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، با اشاره به ظهور فضای 
اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، تصریح  Web ۳، بستر 
برای  پیچیده تری  امکان های  و  ابعاد  فضا  این  در  کرد: 
جهت دهی فکری و رفتاری انسان ها فراهم شده و حتی 
هوشمند  ابزارهای  مبنای  بر  می تواند  تربیت  و  آموزش 
به  اینجاست که حرکت کردن  اما پرسش  طراحی شود، 
سمت چنین تربیت هایی تا کجا و چگونه می تواند ما را 

به تربیت اصیل و واقعی نزدیک کرده یا از آن دور کند.
فضای  ساختاری  ویژگی های  از  برخی  مرور  با  وی 
و  تولید  قابلیت  محتوا،  بودن  اَبَرمتنی  همانند  مجازی 
اشتراک گذاری محتوا توسط همگان، فرا زمان و فرا مکان 
گمنامی  و  حداکثری  و  همگانی  دسترس پذیری  بودن، 
تربیتی  چالش  دو  بررسی  به  مجازی  فضای  در  کاربر 
و  آموزش  وزیر  معاون  پرداخت.  ویژگی ها  این  از  برآمده 
محتوا   )Hypertext  ( بودن”  “اَبَرمتن  ویژگی  پرورش، 
مطالعات  همانند  مختلفی  قلمروهای  مطالعه  موضوع  را 

ابر  افزود: در فضای  رسانه و عصب شناسی عنوان کرد و 
متن، کاربر دائماً در حال پرش از یک محتوا به محتوایی 
و  نوع  ذهنی،  عادت های  بر  رفتار  نوع  این  و  است  دیگر 
سبک تفکر انسان تأثیرگذار است، به این معنا که سبک 
ذهنی  پرش های  به  عادت  و  شده  کمرنگ  خطی  تفکر 
می کند. به همین خاطر، مدل مطالعه کسانی که کاربران 
فضای مجازی هستند به هم می خورد و فرصت و حوصله 
تمرکزشان  قدرت  و  ندارند  را  طوالنی  متن های  خواندن 

نیز کمتر شده است.
از  برآمده  تربیتی  چالش  دومین  را  هویت”  “چالش  وی 
اشتراک گذاری  به  و  تولید  قابلیت  همانند  ویژگی هایی 
محتوا، فرازمان و فرا مکان بودن فضای مجازی و گمنامی 
کاربر در آن دانست و اظهار کرد: استفاده ابزاری از فضای 
مجازی برای تقویت آموزش خوب بوده و باید از این بستر 
نهایت استفاده را برد، اما باید نسبت به تغییر در تعهدات، 
خلقیات و عادت های افراد جامعه در اثر انس با این فضا 

نیز حساس بود و برای آن برنامه ریزی تربیتی داشت.

جدول

گفتوگو

اصالحیه

گفتوگوي»جوان«باجانباز70درصد»جاويدشیرازي«
پزشك گفت 2 روز ديرتر مي آمدي رفته بودي!

آقايش�یرازيچهس�اليواردجبهه
شديد؟

من از زماني كه 14- 13 سال داشتم در مبارزات 
انقالبي شركت مي كردم. بنابراين بعد از پيروزي 
انقالب و شروع جنگ، تداوم رزمندگي را اين بار 
در جبهه هاي جنگ جست وجو كردم. مدتي به 
صورت بسيجي به جبهه رفتم و سال 63 عضو 
رسمي س��پاه ش��دم. جز من برادرانم كه زن و 

بچه دار بودند هم به جبهه اعزام شدند. 
ماجرايمجروحیتتانچطوربود؟

عملي��ات والفجر مقدماتي، چه��ار بار مجروح 
شدم. در والفجر 4 هم تركشي به بازويم خورد. 
كربالي يك ب��ه زانوي راس��تم تركش اصابت 
كرد و در كرب��الي 5 هم دوبار مجروح ش��دم. 
تركش پايم را قطع كرد. موقع��ي كه مجروح 
شدم ما را آوردند سه راه شهادت تا با آمبوالنس 
منتقلمان كنند. همان لحظ��ه خمپاره كنارم 
اصابت كرد و آنج��ا 25 تركش خوردم كه گلو، 
ناي و حنجره ام پاره ش��د و نفسم باال نمي آمد. 
براي مداوا به كش��ور آلمان اعزام شدم. چهار 
ماه براي مداوا آلمان بوديم. سال 65 يك هفته 

بعد از مجروحيت در اي��ران جوابم كرده بودند 
مي گفتند اگر ايشان در اين حالت بماند شهيد 
مي ش��ود. چون لوازم پزشكي نداش��تيم ما را 
به خارج فرس��تادند. االن هم يك تكه شلنگ 
مصنوعي در گلو دارم. همان روزي كه به آلمان 
رسيدم مستقيم مرا به اتاق عمل بردند. بعد از 
يكي دو روز كه به هوش آمدم حالم را پرسيدند. 

مي گفتند دو روز ديرتر مي آمدي رفته بودي!
خانوادهت�انچهواكنش�ينس�بتبه
حض�ورش�ماوبرادرانت�انتوأماندر

جبههداشتند؟
مادرم مخالفتي ب��راي جبهه رفتنم نداش��ت. 
مي گفت بگذار برادران��ت از جبهه برگردند و تو 
برو. مي گفتم برادرانم براي خودشان مي روند و 
من براي خودم مي روم. بنده خدا زياد مخالفت 
نمي كرد. هر دفعه مجروح ش��دم عين همان را 
مادرم خواب ديده بود كه مجروح شدم. موقعي 
كه پايم قطع شد آمدم بيمارس��تان بعد از يك 
هفته به م��ادرم گفته بودند من مجروح ش��دم 
مادرم مي خواست مرا ببيند. پرستار جاي پايم 
يك متكا گذاشت. گفت مي خواهيم نفهمد پايت 

قطع ش��ده. اما من گفتم هر وقت مجروح شدم 
جلوترش مادرم خوابش را مي بيند. 

بع�دازمجروحیته�مبازب�هجبهه
رفتی�د؟فعالیتهايتانبع�دازاتمام

جنگچهبود؟
اواخر جنگ در عمليات مرصاد در منطقه بودم. 
بيت المقدس 2 هم شركت كردم. مسئوليت 
داش��تم و فرمانده گ��ردان امام س��جاد)ع( از 
لش��كر6 ويژه پاسداران بودم. س��ال 66 عضو 
انجمن جانبازان كانادين ش��دم يعني كساني 
كه پايش��ان از لگن قطع اس��ت. بعد از جنگ 
يك مدت به س��پاه تهران برگش��تم و حالت 
اشتغال داشتم. االن فعاليت فرهنگي در بسيج 
دارم و گروه��ي از جانبازان كانادين هس��تيم 
كه حس��ينيه داريم و هر هفته هيئت برگزار 
مي كنيم االن مي گويم  اي كاش سالم بودم و 
براي دفاع از حرم اهل بي��ت به خارج از مرزها 
مي رفتم و از اسالم دفاع مي كردم. جانبازي ام 
سعادتي برايم است. خيلي ها مي گويند براي 
كي و براي چي رفتن��د؟! مي گويم يك هدف 

داشتيم و تا آخر براي اين هدف مي مانيم. 

همسرتانراچگونهانتخابكرديد؟و
چندفرزندداريد؟

س��ال 67 در مح��ل قلع��ه نوع��ي زندگي 
مي كرديم. با همسرم كه همس��ايه ما بود و 
برادرش عليرضا راسخ در فتح خرمشهر شهيد 
شده بود ازدواج كردم و دو فرزند پسر و دختر 
دارم. همسرم اين همه س��ال مثل پرستار و 
همدم من بود اگر همسران جانبازان نبودند 

زندگي براي جانبازان سخت مي شد. 
توانس�تهايدارتباطت�انراب�اي�اران

شهیدتانحفظكنید؟
اگر شهدا را ياد كنيم آنها هم از ما ياد مي كنند. 
من هر چند وقت دوس��تان شهيدم را خواب 
مي بينم. دوست عزيزي داش��تم به نام اصغر 
عبدالحسين زاده. ايشان كربالي 5 با من بود 
كه مفقوداالثر ش��د. م��ادرش خيلي بي تابي 
مي كرد. يك روز اصغر را در خواب ديدم. سوار 
اتوبوس ش��ديم رفتيم عمليات. گفتم اصغر 
مادرت از دوري تو بي تابي مي كند. گفت من 
تازه خانه بودم و به مادرم س��ر زدم. يك سال 

نشد كه پيكرش پيدا شد.
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جانبازوخوانندگانعزيزپوزشميطلبیم.
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اغلبهمس�نوسالهايش�مادوران
رزمندگيشانراازانقالبآغازكردهاند،
ش�ماهمجزومبارزينانقالبيبوديد؟
اگرميش�ودخالصهاياززندگيتانرا

بگويید.
من 20 شهريور سال 39 در كويت به دنيا آمدم. 
البته اصالتي اصفهاني داشتيم و پدرم براي كار 
به آن كشور س��فر كرده بود. تا هفت سالگي در 
كويت بودم و بعد براي تحصي��ل به ايران آمدم. 
تقاطع عباس آباد به وليعصر)عج( يك مدرس��ه 
شبانه روزي بود كه آنجا مشغول تحصيل شدم. 
س��ال بعدش پدر و مادرم هم به ايران برگشتند 
و از هم��ان زمان س��اكن تهران ش��ديم. دوران 
نوجواني ام در خيابان كوكاكوالي سابق )پيروزي 
كنوني( گذش��ت. عالوه ب��ر اينكه خان��واده اي 
مذهبي داش��تيم، محيط محله مان هم مذهبي 
بود و با حضور در مس��جد محله با بحث انقالب 
و نهضت امام خميني بيشتر آش��نا شدم. سال 
57 روزها به نام مدرسه از خانه بيرون مي آمديم، 
اما س��ر از تظاهرات در مي آورديم. مرحوم پدرم 
مي ترسيد و مي گفت مبادا در تظاهرات شركت 
كني. اما ما كه شور انقالبي داشتيم اين حرف ها 
توي كتمان نمي رف��ت. عاقب��ت نزديكي هاي 
پيروزي انقالب يك روز همراه ساير انقالبي ها از 
بهارستان شروع كرديم و هرچه مشروب فروشي 
س��ر راهمان بود آتش زديم. وقتي به خانه آمدم 
تمام لباس هايم بوي الكل م��ي داد! پدر و مادرم 
فهميدند در تظاهرات ب��ودم و از آن به بعد ديگر 

كاري با من نداشتند. 
چهزمانيواردسپاهشديد؟

من ورودي 25 ارديبهشت سال 58 هستم. يعني 
23 روز از تشكيل رسمي سپاه مي گذشت كه به 

عضويت آن درآمدم. 
گ�روهدس�تمالس�رخهاكم�يبع�د
ازتش�كیلس�پاهدرمقرخلیجشكل
گرفت،شماهمازاعضاياولیهاينگروه

بوديد؟
من وقتي س��پاهي ش��دم فردايش قضيه گنبد 
پيش آمد. اعالم آمادگي كردي��م و ما را به آنجا 
اعزام كردند. موقع رس��يدن ما غائل��ه تا حدي 
خوابيده بود و درگيري چنداني نداش��تيم. دو، 
سه هفته اي گنبد بوديم و بعد برگشتيم تهران. 
رسيده، نرسيده گفتند يكسري نيرو نياز داريم 
براي رفتن ب��ه جزيره كيش، نگو منظورش��ان 
محافظت از كاخ ها و اماكني از اين دست در كيش 
است. خالصه رفتيم و چون آنجا ساكت بود، شور 
انقالبي مان اجازه نداد زياد بمانيم و درخواست 
بازگش��ت داديم. دوباره آمدم تهران. مدتي بعد 
خبر دادند خلق عرب در خرمشهر آشوب ايجاد 
كرده اند. قضيه آنجا با گنبد ف��رق مي كرد. ضد 
انقالب مرتب در ش��هر به ما شبيخون مي زدند 
و با ش��ليك آرپي جي و به رگبار بستن مقرها و 
سنگرهايمان، سعي داش��تند نيروهاي انقالبي 
را از ميدان به در كنند. اقامتمان در خرمش��هر 
طوالني شد. در اين مدت درگيري هاي متعددي 

داشتيم و ش��هيد و مجروح هم داديم. بعد دوره 
مأموريتي مان تمام شد و به تهران برگشتيم. 

پسشمااغلبغائلههاياوايلانقالب
راتجربهكردهايد.چطورشدكهبهگروه

دستمالسرخهاپیوستید؟
ما پاس��دار انقالب بوديم و هركاري از دستمان 
برمي آمد ب��راي حفظ انقالب انج��ام مي داديم. 
وقتي از خرمشهر به تهران آمدم، به اتفاق يكي از 
دوستانم براي حفاظت از كاميون هاي حمل كاال 
و پوشاك، سوار تريلرهايي شديم و به كرمانشاه 
رفتيم. اقالم را كه تحويل داديم، در مقر سپاه اين 
ش��هر ديدم يك آقايي دارد جر و بحث مي كند 
و تقاضاي نيرو دارد. بعدها فهميدم نام ايش��ان 
شمس اهلل رحيمي از اعضاي قديمي تر دستمال 
سرخ ها است. من و دوستم بدون اينكه مأموريتي 
برايمان در نظر گرفته شده باشد، خودمان را به 
شمس اهلل معرفي كرديم و همراهش به مريوان 
رفتيم. از آنجا به بعد ديگ��ر يكي از اعضاي گروه 

دستمال سرخ ها شدم. 
آنزمانگويااس�مورس�مدس�تمال

سرخهادركردستاناتپیچیدهبود؟
بچه هاي اين گروه يكس��ري ستون هاي تانك را 
تا مريوان مش��ايعت كرده بودن��د و از همين جا 
ترسشان به دل ضد انقالب افتاده بود. يادم است 
بين گروهك ه��ا پيچيده بود كه اگر دس��تمال 
س��رخ ها نبودند ما كار س��تون زرهي را يكسره 
مي كرديم و اجازه نمي داديم به مريوان برسند. 
به هرح��ال در مريوان ما به روس��تاها و مناطق 
مرزي سركشي مي كرديم تا اينكه قرار شد يك 
ستون كشي تمام عيار به بلندي هاي مشرف به 

دره شيلر داشته باشيم. 
همانجاه�مك�همنصوراوس�طيبه

شهادترسید؟
بله، ايشان از پاس��دارهاي كرمانشاهي بود. يك 
رزمنده باصفا كه خواب ش��هادتش را ديده بود 
و در درگيري با ضد انقالب گلوله اي به دس��ت 
و پهلويش اصابت مي كند و طبق پيش بيني كه 
خودش كرده بود، به شهادت مي رسد. شهادت 
منصور اوسطي تأثير زيادي روي بچه ها گذاشت. 
در همين درگيري زانوي پاي چپ من هم آسيب 
ديد. ما در بيمارس��تان پ��اوه به دي��دار منصور 
اوس��طي رفتيم. آن ش��ب بچه ها حال و هواي 
خاصي داش��تند. درس��ت روز بعدش دوباره به 
منطقه برگشتيم و ستوني كه از سقز به طرف بانه 

و سردشت مي رفت را مشايعت كرديم. 
منيكمس�تنديمربوطب�هدهه70
ديدمكهدرآنناميازشمابردهشد.با
اينعنوانكهدركمینضدانقالبشما

رابهارتفاعاتيهليبرنكردهبودند؟
س��تون ما در گردنه خان كمين سختي خورد. 
ش��هيد چمران نظرش اين بود كه تع��دادي از 
دستمال سرخ ها به بلندي هاي اطراف هلي برن 
ش��وند و به اين ترتيب با كمين زننده ها مقابله 
كنند. من و ش��مس اهلل رحيمي و رضا مرادي و 
يكي دو نفر ديگر به قله اي هلي برن شديم. بعد 

از پاي��ان يافتن درگيري ها، عب��داهلل نوري پور و 
جهانگير جعفرزاده و اصغر وصالي ناپديد شدند. 
كمي بعد اصغر و عبداهلل برگشتند اما از جهانگير 
ديگر خبري نشد. بعدها اسماعيل لساني از ديگر 
اعضاي دستمال س��رخ ها مي گفت در گير و دار 
درگيري ها يك عقرب پيش��اني اش را نيش زده 
اس��ت. جالب بود كه در آن هنگامه آتش باران 
و تيران��دازي، اين عقرب هم وق��ت گير آورده و 
بنده خدا را نيش زده بود. به بانه كه رس��يديم، 
مقارن با فوت آيت اهلل طالقاني بود. يكسري از ضد 
انقالب جش��ن راه انداخته بودند. ما هم ناراحت 
ش��ديم و تيراندازي هوايي كرديم كه همه شان 

فرار كردند. 
تاچهمقطعيدرگروهدستمالسرخها

بوديد؟
بعد از بانه و سردشت به تهران آمديم و به همراه 
بچه ها و خود اصغر وصالي به سفر زيارتي مشهد 
رفتيم. بعد از بازگشت اصغر وصالي گروه دستمال 
سرخ ها را به همراه يك گردان از نيروهاي پادگان 
وليعصر)عج( برداش��ت و به مهاباد برد. دو، سه 
ماهي در آنج��ا بوديم و زمس��تان 58 گردان به 
تهران آمد. از ش��انس من و رضا م��رادي و يك 
نفر ديگر از بچه ها، وقتي قرار ش��د هلي برنمان 
كنند، هوا خراب ش��د و مجبور شديم زميني به 
تهران برگرديم. درست بيرون مهاباد دموكرات ها 
بازداشتمان كردند. وانمود كرديم تازه به مهاباد 
آمده ايم و برگش��تمان به اين خاطر اس��ت كه 
نمي خواهيم با برادران ايراني مان درگير شويم. 
حرفمان را باور كردند و حتي تا اروميه مشايعتمان 
كردند. در تهران به تيم حفاظت از شخصيت ها 
پيوس��تم و از آنجا به بعد ديگر با اصغر وصالي و 

بچه ها نبودم. يك مدت محافظ مرحوم هاشمي 
بودم و بعد هم كه محافظت از مقام معظم رهبري 
را برعهده گرفتم. البته اين موضوع برمي گردد به 

پيش از بحث رياست جمهوري ايشان. 
گوياشماازش�اهدانترورمقاممعظم

رهبريهمبودهايد؟
من يك س��ال و خرده اي محافظ ايشان بودم. 
س��ال 60 آقا روزهاي ش��نبه جلسات پرسش 
و پاسخ داشتند. به مس��اجد و اماكن مختلف 
مي رفتن��د و بعد از س��خنراني، م��ردم حاضر 
سؤاالتشان را مطرح مي كردند. روز ششم تيرماه 
جلسه سخنراني ايشان در مسجد ابوذر محله 
فالح بود. شش نفر همراه ايشان رفته بوديم. من 
دم در بودم كه صداي انفجار را شنيدم. سريع 
در را بستم و به بسيجي ها گفتم نگذاريد كسي 
خارج شود. بمبي كه در ضبط صوت كار گذاشته 
شده بود، يك حالت پرتابي داشت. مثل شليك 
يك گلوله ك��ه آقا وقتي حين س��خنراني اش 
برگشته بود، به زير بغل ايشان اصابت مي كند. 
ما ايش��ان را به درمانگاه��ي در دوراهي قاپان 
رس��انديم. گفتند كاري از دست ما برنمي آيد. 
فقط يك كپس��ول بزرگ اكس��يژن دادند كه 
داخل ماش��ين جا نمي ش��د. مجبور شديم در 
اتومبيل را باز بگذاريم. من يك طرف كپسول را 
گرفتم و پرستاري كه با ما آمد طرف ديگرش را. 
يك آن اتومبيلي به در خورد و دستم را له كرد. 
بنده خدا پرستار ناچار شد با يك دست كپسول 
را بگيرد و با دس��ت ديگرش هم به وضعيت آقا 
رسيدگي كند. خالصه ايشان را به بيمارستان 
بهارلو رسانديم. بعد هم كه آقا را به بيمارستان 

قلب شهيد رجايي انتقال دادند. 

ازروزهايحضورت�اندردفاعمقدس
چهخاطرهايدرذهنتانماندگارشده

است؟
در والفجر 4 قرار ش��د ما كه نيروي لش��كر 27 
بوديم ارتفاع��ات 1904 را در پنجوين بگيريم. 
قبل از صعود به اين ارتفاع، لش��كر عاش��ورا در 
ارتفاع ديگري درگير شد و دشمن متوجه حضور 
ما شد. نزديكي هاي صبح بود و با روشنايي هوا، 
دش��من روي ما اش��راف پيدا كرد و به شدت به 
طرفمان تيراندازي مي كردند. در همين اثنا يك 
گلوله به دستم خورد كه باعث شد كنترلش را از 
دست بدهم و دس��تم روي هوا تاب مي خورد. با 
دست ديگرم آن را گرفتم و داخل شكمم جمع 
كردم. يكي از بچه ها كه جفت پاهاش تير خورده 
بود، صدايم كرد. برگشتم ببينم اوضاعش چطور 
است كه يك گلوله به پايم خورد و گلوله ديگري 
هم به پهلويم اصابت كرد. ديدم نمي توانم براي 
دوس��تم كاري انجام دهم. باز ي��ك گلوله ديگر 
خورد به پهلويم كه تير آخري پرتابم كرد. از عقب 
افتادم روي زمين و كمي بعد صداي پاي عراقي ها 
را ش��نيدم كه براي زدن تيرخالص س��راغمان 
مي آمدند. يكي از سربازان دشمن نفراتي كه چند 
متري من روي زمين افتاده بودند را تير خالصي 
زد، اما وقتي حال نزارم را ديد، به خودش زحمت 
جلو آمدن نداد و از همان جا به سمتم رگبار بست. 
عجيب اس��ت كه در آن لحظات چهره امام توي 
ذهنم بود. چند لحظه اي كه گذشت قيافه پسرم 
آمد جلوي چش��مم. خالصه هوا كه تاريك شد، 
يك نفر از بچه هاي مجروح آمد باالي سرم. گفتم 
فقط كمك كن بلند ش��وم. كمك كرد و روي پا 
ايستادم و تا وقتي كه از هوش رفتم لنگ لنگان به 
طرف خط خودي حركت كردم. به هوش كه آمدم 
ديدم دورتادورم مجروح جمع است. پرسيدم چه 
خبر است كه يك نفر گفت منتظر آمبوالنسيم. 
آمبوالنس آمد و نفر كنار من را برد. بنده خدا دل و 
روده اش بيرون ريخته بود. آمبوالنس رفت و ديگر 
برنگشت. مجبور شدم دوباره لنگ لنگان بروم و 
نهايتاً توانس��تم خودم را به خط خودي برسانم. 
من را به بيمارستان منتقل كردند. موقعي كه به 
جبهه مي رفتم، پسرم يك ماهش بود. مجروحيتم 
شش ماه طول كشيد و پسرم بزرگ تر شده بود. 
طي اين مدت او مرا از عكس��م مي شناخت و به 
تصويرم لبخند مي زد، اما وقتي در بيمارس��تان 
مي خواستم در آغوشش بگيرم، غريبي مي كرد 

و از من خجالت مي كشيد.

»فريد«گروهدستمالسرخهادرگفتوگوبا»جوان«ازخاطراتجبههوجنگميگويد

پسرم عكسم را مي شناخت اما خودم را نه!
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حل جدول 3097

عامل کالهبرداری با عناوین نظامی و 
امنیتی بازداشت شد

با دستور دادستان دماوند عامل کالهبرداری گسترده که 
فعالیت می کرد دستگیر  امنیتی  و  نظامی  عناوین  تحت 

شد.
در پی ثبت شکایت های متعدد علیه فردی که با عناوین 
با  و  می کرد  کالهبرداری  مردم  از  امنیتی  و  نظامی 
انقالب شهرستان دماوند«،  و  دستور »دادستان عمومی 
روش های  از  بهره گیری  با  اطالعاتی  تالش های گسترده 
تخصصی آغاز شد و ضابطین سازمان حفاظت اطالعات 
نهادهای  اسناد  و  عناوین  جعل  با  که  ج_ر  متهم  سپاه 
عنوان  به کالهبرداری گسترده تحت  مبادرت  اطالعاتی 
ثبت نام اعزام به حج، عتبات عالیات و … از شکات کرده 
شاکی  نفر   ۳۰۰ حدود  تاکنون  کردند.  بازداشت  را  بود 
این  در  تحقیقات  و  است  شده   شناسایی  زمینه  این  در 

خصوص ادامه دارد.
کشف ۷ هزار میلیارد تومان کاالهای 

استراتژیک کشور توسط وزارت اطالعات
تومان  میلیارد  هزار  هفت  کشف  از  اطالعات  وزارت 
امام  گمنام  سربازان  توسط  کشور  استراتژیک  کاالهای 
اطالعات  وزارت  اطالعیه  متن  داد.  خبر  )عج(  زمان 

جمهوری اسالمی ایران به این شرح است:
»همزمان با اجرای طرح “مردمی سازی و توزیع عادالنه 
از  خارج  عرضه  و  قاچاق  با  مقابله  ضرورت  و  یارانه ها” 
شبکه کاالهای اساسی و استراتژیک کشور برای برقراری 
زمان  امام  گمنام  سربازان  اقتصادی،  فضای  در  آرامش 
)عج( در وزارت اطالعات موفق به کشف ۸۰۰ هزار تن 
ارزش  به  دامی  نهاده های  جمله  از  کاالها  دست  این  از 
بیش از ۷ هزار میلیارد تومان در تعدادی از استان های 

کشور شدند.  
تاکنون  نفر   ۷۵ تخلفات،  این  با  برخورد  راستای  در 
افراد  از  تعدادی  شده اند.  قضائیه  قوه  تحویل  و  دستگیر 
وارد  پوشش  در  و  دولتی  اسناد  جعل  با  شده  دستگیر 
کردن کاالهای اساسی، اقدام به وارد کردن بیش از ۳۶۵ 

تن غذای سگ و ... با ارز ترجیحی نموده بودند.  
قاچاق  بر  مبنی  گزارش هایی  دریافت  پی  در  همچنین 
مردم  مصرف  برای  بازار  به  شده  تزریق  خوراکی  روغن 
اقدامات  همسایه،  کشورهای  به  شرقی  استان   ۳ در 
روغن  از ۶۰ درصد  بیش  و مشخص شد  انجام  کنترلی 
این استان ها توسط شبکه سازمان یافته قاچاق به خارج 
کشور انتقال می یابد. لذا پس از انجام اقدامات اطالعاتی، 
اعضای این شبکه شناسایی شده و ۶۵ نفر از اعضای آن با 

تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند.«

هشدار قوه قضائیه به شهروندان برای 
کمک به زندانیان جرائم غیرعمد

به  برای کمک  قوه قضائیه به شهروندان هشدار داد که 
زندانیان جرائم غیرعمد تنها به پایگاه اطالع رسانی ستاد 
را   *۷۸۰*#۷۷۷۷ دستوری  کد  یا  مراجعه  کشور  دیه 
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  نمایند.  شماره گیری 
شهروندان  به  پیامکی  ارسال  با  قضائیه  قوه  جرم  وقوع 

نوشت: »هموطن گرامی
برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در کمک 
به آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد و کسب اطالع 
از شماره حساب های مربوطه و واریز کمک های مردمی، 
 ipro.ir به پایگاه اطالع رسانی ستاد دیه کشور به نشانی
یا کد دستوری ۷۷۷۷#*۷۸۰* شماره گیری  مراجعه و 

نمایید«.

خبر
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دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، گفت: سالی 
اثر بیماری های ناشی از  ۶۰ تا ۶۵ هزار نفر در کشور در 
دو  سقوط  تلفات  معادل  این  و  کنند  می  فوت  دخانیات 
داشت:  اظهار  مسجدی  محمدرضا  است.  روز  در  هواپیما 
هرگونه  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب  قانون  اساس  بر 
تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم دخانیات از جمله استفاده از 
صحنه های دخانیات در صدا و سیما، رسانه های مجازی، 
شمار  به  فرهنگی  کاالی  آنچه  هر  و  خانگی  تلویزیون 
مورد  در  که  مطالعه ای  گفت:  وی  است.  ممنوع  می رود، 
تولیدات رسانه ای چهار دهه گذشته انجام دادیم نشان داد 
صحنه های مربوط به دخانیات در دهه چهارم بیش از سه 
دهه پیش از آن بوده است. مسجدی افزود: نیاز به توضیح 
محبوب  هنرمندان  سوی  از  دخانیات  استعمال  که  ندارد 

جوانان و نوجوانان چه تأثیر مخربی می تواند داشته باشد.
گفت:  دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
می خواهیم به عنوان مصوبه امروز از صدا و سیما و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تقاضا کنیم در این زمینه جدیت 
علت  دخانیات  اینکه مصرف  بیان  با  وی  بدهند.  به خرج 
اصلی سرطان، سکته های قلبی و مغزی و بیماران تنفسی 
هزار   ۶۵ تا   ۶۰ سالی  کم  دست  افزود:  است،  کشور  در 
جان  دخانیات  از  ناشی  بیماری های  اثر  در  کشور  در  نفر 
تلفات سقوط دو  این معادل  و  از دست می دهند  را  خود 
هواپیما در روز است. مسجدی گفت: استعمال دخانیات در 
اماکن عمومی و اماکن سربسته، در پارک ها در اتوبوس ها 
و در رستوران ها ممنوع است، اما متأسفانه اخیراً مشاهده 
می شود در حسینیه قلیان کشیده می شود. ما قهوه خانه 
داریم، قلیانخانه نداریم. دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات 
با اشاره به اینکه همه چیز در کشور حتی تأمین واکسن 
کرونا و دارو مشمول تحریم شده، تاکید کرد: تنها چیزی 
که در این چند دهه کشورمان را تحریم نکرده اند، دخانیات 
است. وی گفت: جای سوال دارد چرا تمامی صنایع کشور 
یا  تعطیلی  ورشکستگی،  دچار  اخیر  سال  چند  این  در 

کاهش سقف تولید تا یک سوم توان تولیدشان شده اند، 
اما واحدهای تولید سیگار و قلیان و توتون قلیان، از ۶ واحد 
به ۲۸ واحد رسیده است. مسجدی افزود: چیزی جز سود 
در اینجا مطرح نیست؛ سودی که در مصرف بیشتر نهفته 
است و بار مصرف بیشتر را نوجوانان و جوانان، آینده سازان 

کشور، دانش آموزان و دانشجویان به دوش می کشند.
رایگان  ورزشی  و  فرهنگی  امکانات  باید  کرد:  تاکید  وی 
برای کودکانمان فراهم کنیم تا برای دور هم جمع شدن به 
جای اینکه به سیگار و قلیان رو بیاورند، ورزش کنند و این 
تقاضای ما از وزارت ورزش و وزارت مسکن و شهرسازی 
زمینی  فکر  به  می شود،  سازی  شهرک  کجا  هر  که  است 
جمعیت  دبیرکل  باشند.  فرزندانمان  رایگان  ورزش  برای 
مبارزه با استعمال دخانیات گفت: به طور متوسط ساالنه 
در حدود ۶۰ میلیارد نخ سیگار معادل سه میلیارد پاکت 
بسته  هر  متوسط  اگر  می شود؛  مصرف  کشور  در  سیگار 
 ۳ در  ضرب  و  بگیریم  نظر  در  تومان  هزار   ۲۰ را  سیگار 

میلیارد کنیم، چیزی در حدود ۶۰ میلیارد تومان می شود. 
در  قلیان  توتون  و  قلیان  برای  هزینه  میزان  از  برآوردی 
بانک جهانی می گوید هر چقدر  افزود:  نیست. وی  دست 
برابر آن هزینه  برای سیگار خرج کنند، حداقل دو  مردم 
می شود.  تحمیل  دولت  بر  سیگار  از  ناشی  بیماری های 
که  دخانیات  کنترل  قانون جامع   ۸ ماده  مسجدی گفت: 
۱۶ سال قبل در ۱۳۸۶ تصویب شده می گوید دولت مکلف 
است هر سال از محل افزایش مالیات، قیمت مواد دخانی 
را ۱۰ درصد افزایش دهد؛ این یعنی از آن سال تا کنون 
باید ۱۶۰ درصد بر مالیات بر شرکت های دخانیات افزوده 
می شد. وی افزود: متأسفانه در بحث بودجه ۱4۰۱ به رغم 
آن که کمیسیون تلفیق بسیار تالش کرد و دو بار موضوع 
افزایش مالیات را در صحن علنی طرح کرد، این مسئله به 
می توانست  که  تومان  میلیارد  هزار  و 4۰  نرسید  تصویب 
و  فرهنگی  فضاهای  توسعه  و  پرورش  و  آموزش  صرف 

ورزشی شود، از دست رفت.

ایران،  داخلی  متخصص  پزشکان  جامعه  رئیس 
با اشاره به موارد ابتال به آبله میمون در برخی 
شد.   بیماری  این  به  توجه  خواستار  کشورها، 
سی و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایران، از ۱۷ تا ۲۰ خرداد ۱4۰۱ در مرکز 
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رازی  همایش های 

برگزار می شود.
پزشکان  جامعه  اینکه  بیان  با  خسرونیا  ایرج 
است  انجمنی  اولین  ایران  داخلی  متخصص 
را  حضوری  کنگره  برگزاری  مجوز  توانست  که 
همایش  نخستین  کنگره  این  افزود:  کند،  اخذ 
تعطیلی  سال ها  از  پس  پزشکی  علمی  بزرگ 
کنگره ها به دلیل اپیدمی کرونا است که مجوز 
وزارت  توسط  تازگی  به  آن  حضوری  برگزاری 
بهداشت صادر شده است. رئیس جامعه پزشکان 
دویست  بر  بالغ  گفت:  ایران،  داخلی  متخصص 
متخصص و فوق تخصص به عنوان هیأت علمی 
و سخنران از رشته های مختلف در برگزاری این 
داشت  خواهند  مشارکت  علمی  بزرگ  همایش 
تا صدها پزشک همکار از فواید علمی آن بهره 

مند شوند.
مورد  در  پزشکان  اینکه  به  اشاره  با  خسرونیا 
اپیدمی  همچون  موضوعاتی  و  علمی  تازه های 
انواع بیماری های متابولیک، بیماری های  کرونا، 
و  گوارش  کلیه،  عروق،  و  قلب  روان،  و  اعصاب 
کبد بحث و تبادل نظر خواهند کرد، افزود: اخیراً 
مواردی از ابتالء بیماری “آبله میمون” در کشور 
گزارش شده که موجب نگرانی است و به همین 
کنگره  این  در  مهم  موضوعات  از  یکی  خاطر 

پیرامون این بیماری است. وی گفت: شیوع آبله 
است  کننده  نگران  فقیر  کشورهای  در  میمون 
در  متأسفانه  آفریقا،  و  اروپا  آمریکا،  بر  عالوه  و 
برخی کشورهای آسیا نیز مواردی مشاهده شده 
و مسئوالن  به همکاران  به همین خاطر  است، 
به  نسبت  تا  می دهیم  را  الزم  هشدارهای 
نشوند  غافلگیر  بیماری  این  احتمالی  گسترش 
کنند  محیا  را  پیشگیری  برای  الزم  امکانات  و 
دومین  و  سی  رئیس  نشوند.  گرفتار  مردم  که 
ایران  داخلی  متخصص  پزشکان  جامعه  کنگره 
این کنگره  از مسائل مهمی که در  گفت: یکی 
مطرح می شود در خصوص علل و میزان مرگ 
واکسن  نبود  دلیل  به  کرونا  اوایل شیوع  میر  و 
که  داروهایی  تجویز  و  واردات  همچنین  است. 
و  هموطنان  برخی  و  نبود  ضروری  اصاًل  شاید 
و حتی  مختلف  مشکالت  دچار  را  درمان  کادر 

مرگ کرد، موضوع مهم دیگر است.
آبله  شیوع  دلیل  به  متأسفانه  افزود:  خسرونیا 
هموطنان  از  عده ای  مجدد  شاید  که  میمون 
تأمین  به  نسبت  باید  کند،  مرگ  به  تهدید  را 

با  چون  کرد،  گوشزد  دارو  و  مناسب  واکسن 
بیماری  شیوع  احتمال  و  کرونا  ویروس  وجود 
آمدن  وجود  به  برای  احتمال  این  میمون،  آبله 
ویروس با سوش جدیدتر مطرح است؛ به همین 
و  واکسن  اکنون  هم  از  می شود  توصیه  خاطر 

تجهیزات الزم تهیه و تأمین گردد.
خسرونیا با اشاره به گرانی ها و پرکشیدن مواد 
غذایی ضروری از سفره مردم، گفت: این احتمال 
ایمنی  سیستم  ضعف  دلیل  به  که  دارد  وجود 
اجتماعی،  و  فردی  بهداشت  به  توجهی  بی  و 
کرونا،  میمون،  آبله  مانند  عفونی  بیماری های 

سرخک و…، شیوع بیشتری پیدا کنند.
وی افزود: آبله میمون از نظر عالئم شباهت هایی 
تب،  لرز،  درد،  بدن  با  ولی  دارد  آنفلوانزا  به 
غدد  تورم  با  به خصوص  شدید،  درد  استخوان 
لنفاوی گردن و دست ها همراه است؛ چون بیمار 
مرگ  به  منجر  گاهی  و  می شود  درگیر  سخت 
داروی  هنوز  کرد:  تاکید  خسرونیا  شد.  خواهد 
نشده  گرفته  نظر  در  بیماری  این  برای  خاصی 
پیشگیرانه،  نکات  رعایت  اقدام  مهم ترین  ولی 

با  وی  است.  ماسک  زدن  و  فردی  بهداشت 
از  کرونا  ویروس  هنوز  اینکه  به  نسبت  هشدار 
انتظار  این  گفت:  است،  نشده  خارج  کشورمان 
برای عود و شیوع مجدد کووید ۱۹ وجود دارد 
که  افرادی  می شود  توصیه  خاطر  همین  به 
اولین  در  حتماً  اند  نکرده  تزریق  کرونا  واکسن 
لزوم دوز سوم  اقدام کنند و در صورت  فرصت 
و حتی دوز چهارم را نیز تزریق کنند. همچنین 
اجتماعی،  و  فردی  بهداشت  رعایت  بر  عالوه 
سیستم ایمنی بدن خود را نیز با تغذیه مناسب 

تقویت کنند.
خسرونیا تصریح کرد: از آنجایی که بیماری آبله 
قابلیت  نیز  موش  ویژه  به  در جوندگان  میمون 
گسترش دارد، باید از تماس با اینگونه جانوران 
و ماسک زدن  خودداری شود. شستن دست ها 
مهم است و باید از خوردن غذا و آبی که احتمال 

آلودگی دارد، اجتناب کرد.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در 
ادامه پیرامون یکی از مهم ترین مشکالت جامعه 
پزشکی یعنی تعرفه های پزشکی نیز سخن گفت 
و  قانون  اساس  بر  باید  پزشکی  تعرفه  افزود:  و 
با  منطبق  گذشته  سال های  نامه های  تصویب 
افزایش  وجود  با  ولی  یابد  افزایش  تورم  میزان 
دولت  متأسفانه  تورم،  درصدی  پنجاه  تا  چهل 
فقط ده درصد تعرفه پزشکی را افزایش داد که 
این عادالنه نیست و با این رخداد بیمارستان ها 
حتی  و  مالی  شدید  مشکالت  دچار  مطب ها  و 
ورشکستگی یا عدم امکان ارائه خدمات خواهند 

شد.

تلفات سیگار در ایران معادل سقوط دو هواپیما در روز است 

نباید از آبله میمون غافل شد

احتمال سوش جدید 
همراه با ویروس کرونا

در همایش ملی آموزش مجازی مطرح شد؛

هویت ؛ چالش تربیتی 
فضای مجازی
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مطالعات نشان می دهد؛
سرطان خون در جوانی 

به معنای طول عمر کوتاه تر است
یک مطالعه جدید هشدار می دهد که سرطان خون 
عمر  طول  بر  احتماالً  پایین  سنین  در  )لوسمی( 
سرطان  مرکز  محققان  گذارد.  می  تأثیر  بازماندگان 
که  زمانی  حتی  دریافتند،  تگزاس  دانشگاه  اندرسون 
و  نوجوان  بازماندگان  می شوند،  درمان  بیماران  این 
بزرگساالن جوان از سرطان خون نسبت به افرادی که 
کوتاه تری  عمر  اند، طول  نداشته  هرگز سرطان خون 
تحقیق،  تیم  سرپرست  راث«،  »مایکل  دکتر  دارند. 
می گوید: »ما باید به طول عمر طوالنی مدت و کیفیت 
زندگی بیماران خود فکر کنیم. درمان برای بازماندگان 
ادامه  سرطان نوجوان و جوان کافی نیست.« راث در 
می مانند،  زنده  بیماران  این  که  »زمانی  داد:  توضیح 
ممکن است با عوارض جانبی اضافی در نتیجه درمان 
بهداشتی  مراقبت های  به  دسترسی  عدم  فشرده، 
سالمت  بر  است  ممکن  که  مسائلی  سایر  و  باکیفیت 

و بقای کلی آنها تأثیر منفی بگذارد، مواجه شوند.«
این مطالعه متمرکز بر بازماندگان لوسمی لنفوبالستیک 
حاد )ALL( و لوسمی حاد میلوئیدی )AML( بود که 
دو مورد از شایع ترین لوسمی های تشخیص داده شده 
داده های  محققان  هستند.  ساله   ۳۹ تا   ۱۵ افراد  در 
بیش از AML ۱۹۰۰ و بیش از ۲۳۰۰ بیمار نوجوان 
و جوان AML را تجزیه و تحلیل کردند. بیماری همه 
آنها بین سالهای ۱۹۷۵ و ۲۰۱۱ تشخیص داده شده 

بود و حداقل پنج سال پس از درمان زنده ماندند.
بازماندگان  برای  تشخیص  هنگام  در  سنی  میانگین 

ALL ۲۳ و برای بازماندگان AML ۲۸ سال بود.
ماندن طوالنی مدت  زنده  نرخ  این مطالعه،  اساس  بر 
اخیر  دهه های  در   AML و   ALL بیماران  میان  در 
آنها حدود  ساله  بقای ۱۰  نرخ  اما  است،  یافته  بهبود 
در  جوان  بزرگساالن  و  نوجوانان  از  کمتر  درصد   ۱۰
است. سرطان خون شایع ترین علت  جمعیت عمومی 
در  است،  سالگی  پنج  در سن  بازماندگان  برای  مرگ 
حالی که مرگ پس از ۱۰ سال بعد به احتمال زیاد به 
ابتالء به  یا  ثانویه، بیماری قلبی  دلیل عوارض جانبی 

یک سرطان دیگر است.
یافته محققان اسکاتلندی؛

بروز التهاب طوالنی مدت قلب در 
بیماران کرونایی بستری

طوالنی  اثرات  مورد  در  جدید  مطالعه  یک  اساس  بر 
مدت کروناویروس، پس از گذشت یک سال از بستری 
بیماران  از  درصد   ۱۲ از  بیش  بیمارستان  در  شدن 
بودند.  شده  داده  تشخیص  قلب  التهاب  به  مبتال 
بیمار   ۱۵۹ اسکاتلند  در  محققان  مطالعه،  این  برای 
تا   ۲۰۲۰ مه  ماه  بین  را   ۱۹ کووید  با  شده  بستری 
بسیاری  بعد،  سال  یک  کردند.  دنبال   ۲۰۲۱ مارس 
گفته  به  داشتند.  مداومی  سالمت  شرایط  بیماران  از 
التهاب  بر  عالوه  اسکاتلند،  گالسکو  دانشگاه  محققان 
قلب )میوکاردیت(، التهاب در سراسر بدن و آسیب به 
سایر اندام ها، از جمله کلیه ها، شایع بود. »کالین بری«، 
سرپرست تیم تحقیق، گفت: »کووید ۱۹ یک بیماری 
که  می دهد  نشان  ما  مطالعه  و  است  سیستمی  چند 
اولیه  بستری  از  کلیه ها پس  و  ریه ها  قلب،  آسیب در 
در بیمارستان در اسکن و آزمایش خون قابل مشاهده 
است.« وی در ادامه افزود: »این نتایج درک فعلی ما 
از سندرم های پس از کووید ۱۹، مانند کووید طوالنی، 
از  می کند.«  ایجاد  مداوم  بیماری  از  عینی  شواهد  و 
شرکت کنندگان در مورد سالمت شأن سوال شد. آنها 
همچنین تحت آزمایش خون و سی تی اسکن و ام آر 
آی از اندام های متعدد از جمله قلب، کلیه ها و ریه ها 
قرار گرفتند. محققان همچنین نتایج بالینی، از جمله 
نرخ زنده ماندن، بستری مجدد در بیمارستان و ارجاع 
محققان  کردند.  ارزیابی  را  سرپایی  کلینیک های  به 
خاطر  به  بیمارستان  در  شدن  بستری  که  دریافتند 
همچنین  و  زندگی  در  ضعیف  کیفیت  با   ،۱۹ کووید 
یافته ها همچنین  بود.  افسردگی مرتبط  با اضطراب و 
عالئم  شدت  به دلیل  بیماران  از  برخی  که  داد  نشان 
به  می برند.  رنج  طوالنی مدت  عوارض  از   ،۱۹ کووید 
گفته بری: »دالیل این امر نامشخص است، اما ممکن 
است فرد سالمی که با کووید ۱۹ در بیمارستان بستری 
شده است، نسبت به فردی که بیماری زمینه ای دارد 
و در بیمارستان بستری شده است، احتماالً به عفونت 
کووید وخیم تری مبتال باشد.« در عرض 4۵۰ روز پس 
فوت  نفر  یک  بیمار  هفت  هر  از  بیمارستان،  ترک  از 
کرده یا مجدداً بستری شده بودند. در مجموع، دو نفر 
این  داشتند.  مراقبت سرپایی  به  نیاز  مورد  هر سه  از 
طوالنی  کووید  می رسد  نظر  به  که  داد  نشان  مطالعه 
مدت عمدتاً زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. محققان 
پی  میوکاردیت  به  ابتالء  و  بودن  زن  بین  رابطه  به 
همراه  پایین  جسمی  و  ذهنی  آرامش  با  که  بردند 
است. محققان بر اهمیت واکسیناسیون برای کمک به 

پیشگیری از کووید ۱۹ شدید تأکید می کنند.
زیاده روی در خوردن گوجه سبز 

برای چه کسانی مضر است
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  
با اشاره به محدودیت مصرف گوجه سبز برای برخی 
و  نیست  پایین  کالری گوجه سبز چندان  افراد، گفت: 
هر ۱۲ عدد گوجه  سبز متوسط حدود ۶۰ کیلوکالری 
میوه  سبز  گوجه  افزود:  ربیعی  سمیرا  دارد.   انرژی 
آن  ترش  طعم  دلیل  به  که  است  بهاری  نوبرانه 

طرفداران بسیاری دارد و مطلوب اکثر ذائقه ها است.
مختلف  ویتامین های  دارای  میوه  این  وی،  گفته  به 
مواد  Bو  گروه  های  ویتامینه  برخی  و   C، A نظیر 
معدنی نظیر فسفر و پتاسیم است. ربیعی با اشاره به 
اینکه مصرف گوجه سبز باید در برخی افراد با احتیاط 
مستعد  افراد  و  کلیوی  بیماران  افزود:  گیرد،  صورت 
تشکیل سنگ های کلیوی به دلیل میزان باالی اسید 
میوه  این  مصرف  باید  گوجه سبز  در  موجود  اگزالیک 
به زخم  بیماران مبتال  به گفته وی،  را محدود کنند. 
معده، ریفالکس معده و سایر بیماری های گوارشی نیز 
مالیک  اسید  و  سیتریک  اسید  باالی  میزان  دلیل  به 
موجود در گوجه سبز باید در مصرف این میوه محتاط 

باشند. 

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
دستورالعمل های بهداشتی

 متناسب با شرایط به روزرسانی شود
رئیس جمهور با قدردانی از مردم در رعایت ضوابط بهداشتی، 
ضرورت به روزرسانی این ضوابط را متناسب با وضعیت جدید 
مورد تاکید قرار داد و از وزارت بهداشت خواست محدودیت های 
کرونایی و شرایط اجتماعات در وضع فعلی را به شکل دقیق 

برای مردم تبیین کنند.
ملی  روز شنبه ستاد  در جلسه  رئیسی  ابراهیم  آیت اهلل سید   
و  کرونایی  محدودیت های  اعمال  کرد:  تاکید  کرونا  با  مقابله 
و شفاف  دقیق  به شکل  فعلی،  در وضعیت  اجتماعات  شرایط 
پروتکل های  اجرای  در  تزلزلی  تا  شود  تبیین  مردم  برای 
کرونا  جدید  سویه های  شیوع  از  و  نیاید  بوجود  بهداشتی 

پیشگیری شود.
واکسن  تولیدکننده  شرکت های  زحمات  از  ادامه  در  رئیسی 
در داخل کشور قدردانی و از تالش های آنها به عنوان افتخار 
ملی یاد کرد و خواستار تداوم حمایت از این شرکت ها و حل 

مشکالت شان برای فعالیت در عرصه های جدید تولید شد.
اجتماعی  کمیته  تشکیل  لزوم  بر  همچنین  جمهور  رئیس 
ستاد ملی مقابله با کرونا به منظور بررسی مسایل و مشکالت 
اجتماعی، اقتصادی و روانی دوران پساکرونا و اتخاذ تمهیدات 

الزم برای حل و فصل این مشکالت تاکید کرد.

وظیفه مجلس است که مقابله با 
ریزگردها را با جدیت دنبال کند

انتظار  سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: 
می رود شهرداری ها و شوراهای شهر سهم خود را در مقابله 
با پدیده ریزگردها ایفا کنند و مجلس نیز با جدیت راهکارهای 

مقابله با این پدیده را دنبال کند.
روح اهلل نجابت، با تاکید بر ضرورت پیگیری معضل ریزگردها، 
بیان کرد: تا چندین سال گذشته در فصول سرد سال شاهد 
آلودگی هوا به دنبال تجمع آالینده های خودروها و کارخانجات 
شاهد  سال  گرم  فصول  در  نیز  اخیر  سال  چند  در  اما  بودیم 
بیابان های کشورهای  پدیده ریزگردها هستیم که منشاء آن 

همسایه است.
وی در ادامه اظهار کرد: پدیده ریزگردها زندگی مردم در اکثر 
شهرها و مناطق کشور را تحت تاثیر قرار داده است و انتظار 
این  با  مقابله  در  را  خود  سهم  شوراها  و  ها  شهرداری  داریم 

پدیده اجرا کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، گفت: رئیس 
محیط  فراکسیون  به  ماموریتی  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
زیست دادند تا این موضوع را با جدیت دنبال کند. فراکسیون 
پدیده  این  با  مقابله  راهکارهای  از  نیز گزارشی  محیط زیست 
تهیه کرده و به گفته رئیس مجلس به زودی در صحن مجلس 

قرائت خواهد شد.
نجابت تصریح کرد: وظیفه مجلس است که به موضوع ریزگردها 
ورود کرده و از آنجا که بر روی سالمت مردم نیز تاثیر منفی 
می گذارد، با جدیت راهکارهای مقابله با این پدیده را دنبال 
بعد  از  هم  و  امنیتی  بعد  از  هم  موضوع  این  که  آنجا  از  کند. 
سالمت مردم حائز اهمیت است، کمیسیون امورداخلی کشور و 

شوراها نیز باید این موضوع را دنبال کند.

دولت محدودیت برای
 ثبت نام یارانه را بردارد

وجود  که  کرد  تأکید  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک 
محدودیت برای ثبت نام یارانه نباید وجود داشته باشد. دولت 
باید این محدودیت را بردارد به گونه ای که هر ماه حداقل پنج 

روز سامانه رفاه ایرانیان برای ثبت نام باز باشد.
سیدسلمان ذاکر در واکنش به تعیین مهلت زمانی برای ثبت 
اول  وهله  در  دولت  چرا  گفت:   یارانه  دریافت  جاماندگان  نام 
شش روز را برای ثبت نام جاماندگان دریافت یارانه تعیین کرد 
و بعد سه روز مجددا تمدید کرد؟ این کار چه معنایی دارد. مگر 

می خواهیم به یک عده یارانه ندهیم؟ این تبعیض است.
وی افزود: دولت باید تا زمانی که حتی یک نفر مشمول دریافت 
را  زمینه  استفاده کنند،  این حق  از  نتوانسته اند  و  یارانه شده 
نشان  محدودیت  تعیین  بگیرند.  یارانه  مردم  تا  کرده  فراهم 
را  مردم  حق  می خواهیم  اگر  است.  قوت  نه  و  ضعف  دهنده 
بدهیم باید تا یک ریال باقی مانده آن را پرداخت کنیم نه اینکه 
محدودیت برای ثبت نام یارانه در نظر گیریم. یارانه بیت المال 

و برای مردم است.
که  کرد  تأکید  مجددا  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
دولت باید محدودیت زمانی برای ثبت نام جاماندگان دریافت 
یارانه قائل نشده چون این پول برای همه است مگر کسانی که 
نیاز ندارند. آن ها هم باید خودشان کنار بروند یا اینکه دولت به 
چنین یقینی برسد که این افراد نیازی به یارانه ندارند وگرنه 
همه باید از این موهبت نظام استفاده کنند. پس باز می گویم 
که باید سامانه باز باشد نه اینکه چند روز را برای ثبت نام یارانه 
را پنج  ایرانیان  باز نگه دارند. حتی حداقل سامانه جامع رفاه 
روز در ماه باز بگذارند تا زمانی که همه افرادی مستحق دریافت 

یارانه هستند، از آن استفاده کنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ اینجا نمایشگاه خودرو ایران است یا چین؟! 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد:

دخالت نمایندگان در انتصابات عامل تضعیف نظارت است 

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
تاکید مجدد رهبر انقالب مبنی بر لزوم عدم 
دخالت نمایندگان در انتصابات حجت شرعی 
انتصابات  در  نماینده  دخالت  است،گفت: 

موجب البی گری و تضعیف نظارت است.
ابراهیم رضایی درباره دیدار نمایندگان با رهبر 
این  از  پیش  که  آنچه  گفت:  انقالب  معظم 
رهبر معظم انقالب به آن تاکید می فرمودند، 
بود که  انتصابات  نمایندگان در  عدم دخالت 
نمایندگان  از  برخی  و  نشد  رعایت  متاسفانه 
مجلس در انتصابات به ویژه در دولت جدید 

دخالت کردند.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
از  برخی  اقدام  این  افزود:  مجلس  خارجی 
و  فقیه  ولی  امر  برخالف  خطا،  نمایندگان، 
قانون  طبق  که  چرا   . است  مجلس  ضرر  به 
اساسی و اصل تفکیک قوا،نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نباید در امور دیگر قوا دخالت 
کنند. همانطور که دیگر قوا هم اجازه دخالت 

در کار مجلس را ندارند.
نظارت  نمایندگان  وظیفه  اینکه  بیان  با  وی 
امور  در  نمایندگان  اگر  گفت:  است،  امور  بر 
به  نمی توانند  نمایند،  دخالت  انتصابات 
رسیدگی  مربوطه  نظارتی  مسائل  به  درستی 
انتصاب  و  بکارگیری  مسئول  زیرا  کنند. 
مدیران خاطی هستند. چنین روندی ممکن 
است موجب بروز آفت هایی مانند البی گری 

و آلوده شدن نمایندگان شود.
اینکه  به  توجه  با  البته  شد:  یادآور  رضایی 
به  را  منطقه  و  انتخابیه  حوزه  نمایندگان، 
برای  مشاور  بهترین  می شناسند،  خوبی 

دستگاه های اجرایی محسوب می شوند، دولت 
از این موضوع نباید غافل شود.

فرمایشات  به  توجه  با  کرد:  تصریح  رضایی 
دخالت  عدم  خصوص  در  انقالب  رهبر 
بر  را  حجت  قطعا  انتصابات  در  نمایندگان 
این  از  پیش  است.  شده  تمام  نمایندگان 
هم ایشان درباره عدم دخالت نمایندگان در 
انتصابات توصیه داشتند و تکرار دوباره آن از 

طرف ایشان، اهمیت موضوع را می رساند.
اساس  بر  نمایندگان  کرد:  خاطرنشان  وی 
قانون و شرع، باید دستور رهبر معظم انقالب  
اجرا  را  انتصابات  در  دخالت  عدم  بر  مبنی 

کنند.
رضایی درباره علت دخالت برخی از نمایندگان 
در انتصابات گفت: دالیل زیادی در این زمینه 
از ضعف  ناشی  آن  از  بخشی  که  دارد  وجود 
دستگاه اجرایی است، در برخی موارد دستگاه 
اجرایی وظیفه خود را به درستی انجام نداده 
و انتخاب صحیحی برای مسوولیت ها ندارد و 
می گیرد  قرار  ناسالم  پیشنهادات  تاثیر  تحت 

لذا نمایندگان ناچار به دخالت شوند.
این نماینده مجلس اضافه کرد:  بخشی دیگر 
برخی  توسط  که  است  فشاری  از  ناشی  هم 
افراد به نمایندگان وارد می شود، این افراد با 

ارائه رزومه کاری، تقاضای پُست دارند. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید 
داشت:  اظهار  باشند،  پایبند  قوا  تفکیک  به 
شفافیت حداکثری چاره این مشکل است در 
این صورت روند  انتصابات مشخص می شود 
و نیازی به دخالت نمایندگان مجلس نیست.

نمایندگان نباید در انتصابات دخالتی 
داشته باشند

گفت:  نیز  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
نمایندگان مجلس نباید در انتصابات دخالتی 
به  مسئوالنه  مدیری  اگر  زیرا  باشند،  داشته 
معلوم  نکند،  عمل  درستی  به  خود  وظایف 

نیست باید یقه چه کسی را گرفت.
اخیر  فرمایشات  به  اشاره  با  توسلی  اهلل  فتح 
عدم  لزوم  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
دخالت نمایندگان در انتصابات، اظهار داشت: 
نمایندگان نباید در انتصابات دخالتی داشته 
وظایف  به  مدیری مسئوالنه  اگر  زیرا  باشند، 
چه  از  باید  نیست  معلوم  نکند،  عمل  خود 
کسی این قصور مطالبه شود و یقه چه فردی 

را گرفت.
همچنین  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
مردم  با  نمایندگان  ارتباطات  دلیل  به  گفت: 
دارند،  انتخابیه  حوزه  از  آنها  که  شناختی  و 
دیدگاه های  و  تجربیات  از  دولت  است  بهتر 

نمایندگان در موارد مختلف استفاده کند.
بیان  با  بهار  و  کبودرآهنگ  مردم  نماینده 
اینکه انتظار مردم از دولت و مجلس انقالبی 
است  داد: خوب  ادامه  است  از گذشته  بیش 
در انتصاب مدیران همکاری الزم بین مجلس 
هر  و  باشد  داشته  وجود  اجرایی  نهادهای  و 

دستگاهی به وظایف خود عمل کند.
وی یادآور شد: فرمایش مقام معظم رهبری 
مجلس  و  دولت  و  است  حجت  همه  برای 
مساعدت؛  و  همکاری  همفکری،  با  باید 
مشکالت اساسی کشور و مردم را حل کنند. 
افزایی بین دولت و مجلس  برآیند هم  قطعا 
موفقیت کشور خواهد بود و قرآن کریم هم 

منازعه سبب  که  دارد  تاکید  موضوع  این  به 
هر  باید  اساس  همین  بر  می شود.  شکست 
کمک  یکدیگر  به  که  حال  درعین  قوه  دو 

می کنند، وظایف خود را هم انجام دهند.
عنوان  به  مجلس  کرد:  خاطرنشان  توسلی 
قانونگذار و ناظر بر دستگاه های اجرایی ضمن 
همکاری باید به وظایف نظارتی خود در تذکر 
به مسووالن اجرایی، سوال یا حتی استیضاح 
برای اصالح امور عمل کند و وظیفه دولت هم 
این  در  مجلس  و  دولت  است،  قانون  اجرای 
مسیر باید از مشورت یکدیگر بهره مند شوند.

قوه مجریه به عنوان نهاد اجرایی 
 باید پاسخگوی عملکردها باشد

در  نمایندگان  گفت:  چابهار  مردم  نماینده 
نیاورند  فشار  دولتی  مدیران  انتصابات  بحث 
که چه فردی انتخاب شود چون قوه مجریه به 
عنوان نهاد اجرایی باید پاسخگوی عملکردها 

باشد.
بیانات  به  اشاره  با  سعیدی  الدین  معین 
با  نمایندگان  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
به  باتوجه  انقالب  رهبر  داشت:  بیان  ایشان 
کردند  اعالم  صراحت  به  قوا  تفکیک  اصل 
و  نهادها  انتصابات  بحث  در  نمایندگان  که 
این  چون  نیاروند  فشار  دولتی  دستگاههای 
دولت  به  اما  است،  دولت  وظایف  حیطه  در 
هم گفتند که در انتصابات مدیران دولتی نظر 

نمایندگان لحاظ شود.
نماینده مردم چابهار خاطر نشان کرد: باتوجه 
افراد  به  نسبت  نمایندگان  که  شناختی  به 
دارند  خود  انتخابیه  حوزه  صالحیت  دارای 
نظر نمایندگان می تواند برای شایسته گزینی 

افراد در مدیریت منطقه ای تاثیر گذار باشد.
بحث  در  نمایندگان  داشت:  بیان  سعیدی 
انتصابات مدیران دولتی نباید فشار بیاورند که 
چه فردی باید انتخاب شود چون در بررسی 
اجرایی  نهاد  به عنوان  قوه مجریه  عملکردها 

باید پاسخگوی کم کاری ها باشد.
در  انقالب  رهبر  که  است  یادآوری  به  الزم 
مجلس  نمایندگان  با  چهارشنبه  روز  دیدار 
دخالت  از  پرهیز  توصیه  با  اسالمی  شورای 
کردند:»  خاطرنشان  انتصابات  در  نمایندگان 
چرا  است  مصلحت خود شما  به  توصیه  این 
که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک 
عملکرد  اما  شود  منصوب  مسئولی  نماینده، 
او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه 
مهم  مسائل  از  یکی  شود.  بازخواست  کسی 
در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر 
البته  کند،  عمل  خود  وظایف  به  باید  کسی 
از  کرده ایم  توصیه  نیز  دولتی ها  به  همواره 
مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند«.

دبیرکل حزب موتلفه با تاکید بر اینکه مسئله 
با  باید  دولت  گفت:  است  حل  قابل  قاچاق 
ریشه  را  آن  کاال،  قاچاق  با  قاطعانه  مبارزه 

کن کند.
موتلفه  حزب  دبیرکل  بادامچیان  اسداهلل 
اسالمی، در خصوص رخدادهای اخیر ایران و 
منطقه گفت: در شرایطی که دنیا دچار بحران 
غذایی، خشکسالی و گرانی های ناشی از این 
بحران است، دولت سیزدهم با اقدام به موقع 

و  نیازها  تأمین  بینی شده در جهت  و پیش 
اقدام  این  که  کرد  اقتصادی حرکت  جراحی 
تغییرات آب  و  دارد. خشکسالی  تقدیر  جای 
و هوایی، بالی کرونا، جنگ اوکراین و یمن، 
درگیری ها و آوارگی انسان ها و کاهش تولید 
عوامل  کشورها،  داخلی  درگیری  خاطر  به 
به  گندم  که حتی  بحران هستند  این  اصلی 
عنوان مایحتاج اولیه غذایی را تحت تأثیر قرار 

داده است.

امکانات  دارای  ایران  کشور  کرد:  عنوان  وی 
بسیار، مردم فداکار و خداخواه است؛ می تواند 
با سیاست گذاری صحیح دولت و دستگاه های 
حاکمیت مشکالت مردم را حل کند تا گرفتار 
عواقب بحران های منطقه ای و جهانی نشویم. 
همچنین می توانیم به یاری ملت های گرفتار 
دولت  و  باشیم  صحنه  در  باید  همه  برویم. 
رئیسی باید بتواند از همه نظرات و نیروهای 
مردمی در این نبرد جهانی بین حق و باطل 

استفاده ببرد.
اینکه  بر  تاکید  با  موتلفه  حزب  دبیرکل 
کرد:  تصریح  است  حل  قابل  قاچاق  مسئله 
کاال،  قاچاق  با  قاطعانه  مبارزه  با  باید  دولت 
آن را ریشه کن کند تا برنامه های خودکفایی 
غذایی، صادرات و واردات و قیمت گذاری ها 

به هدر نروند. کشور باید ضمن افزایش درآمد 
یارانه،  و  اداره شود  تثبیت قیمت ها،  و  مردم 
مشکالت  حالل  و  سیاست ها  یاری دهنده 
مقطعی مردم است که باید به میزان و اندازه 

مناسب باشد.
بادامچیان تاکید کرد: دولت بر اساس قاعده 
»ید حاکم« و مصلحت اجتماعی می تواند به 
اما  بدهد؛  اختصاص  یارانه  ملت  افراد  همه 
نیازی  به آن هایی که  یارانه، پرداخت  مبنای 
امور  به  و  دولت  به  می توانند  خود  و  ندارند 
می تواند  دولت  و  نیست  دهند،  یاری  خیریه 
برای  اختصاصی  وجوه  موضوع،  توجیه  با 
پرداخت یارانه به افراد متمکن را به دریافتی 
کم درآمدها بیفزاید و این به عدالت اجتماعی 

و برابری همه افراد ملت کمک می کند.

پیگیری  گفت:  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
رفاهی  امکانات  و  کارمندان  معیشتی  مسائل 
از جمله عوامل مؤثر در پیشگیری از تخلفات 

است.
هیأت  جلسه  در  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
هیأت  هدف  و  نقش  با  رابطه  در  تجدیدنظر 
های رسیدگی به تخلفات اداری عنوان کرد: 
در  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  های  هیأت 
و  دستگاه  اداری  سالمت  ارتقای  راستای 

تضمین انضباط سازمانی تشکیل شده است.
احمد  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
دلیل  به  هیات  این  افزود:  مقدم  مرتضوی 
منابع  از  صیانت  آن  از  هدف  که  رسالتی 
انسانی دستگاه قضایی می باشد، ذیل معاونت 
منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه قرار 

گرفته است.
عملکرد  داد:  ادامه  تجدیدنظر  هیأت  رئیس 
کارمندان  رفتار  بر  نظارت  نوعی  ها  هیأت 
می باشد و هدف آن ها صرفاً اعمال مجازات 
بلکه  نیست  متخلف  کارمند  با  برخورد  و 
به  بازدارندگی نسبت  و  اثرگذاری پیشگیرانه 
از اهداف مهم این هیأت ها می  بروز تخلف 
باشد. در این راستا مجازات های تعیین شده 
ارتکابی  تخلف  با  متناسب  باید  ها  هیأت  در 
باشد و در عین حال در فرد متخلف تنبه و در 

سایر کارکنان بازدارنگی ایجاد نماید.

برخی  به  اشاره  با  همچنین  مقدم  مرتضوی 
زمینه های بروز تخلف به ویژه تخلفات مالی 
داشت:  اظهار   ... و  اختالس  و  ارتشا  از  اعم 
پیگیری مسائل معیشتی کارمندان و امکانات 
رفاهی از جمله عوامل مؤثر در پیشگیری از 

تخلفات است.
در ادامه مدیر هماهنگی هیأت های رسیدگی 
تجدیدنظر  هیأت  دبیر  و  اداری  تخلفات  به 
رسیدگی  های  هیأت  عملکرد  به  اشاره  با 
تجدیدنظر  هیأت  ویژه  به  اداری  تخلفات  به 
در  همواره  تجدیدنظر  هیأت  کرد:  عنوان 
از  و  نموده  حرکت  رسیدگی  اتقان  راستای 
زمینه  این  در  گرفته  صورت  اقدامات  جمله 
رفع نواقص موجود در پرونده های ارسالی از 

سوی هیأت های بدوی بوده است.
از  بسیاری  در  افزود:  عباسی  شیخ  حیدر 
پرونده ها این هیأت رأساً نسبت به استعالم از 
مراجع مختلف یا انجام تحقیقات در راستای 

بتواند  تا  نماید  می  اقدام  پرونده  تکمیل 
نسبت به صدور رأی مستند و مستدل اقدام 
قضایی  دستگاه  و  افراد  حقوق  تضییع  از  و 

جلوگیری نماید.
شیخ عباسی همچنین عنوان کرد: هیأت های 
رسیدگی به تخلفات اداری به استناد ماده ۲۱ 
آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری باید با توجه کامل به مستندات پرونده 
و دفاعیات متهم، آثار سوء اجتماعی و اداری 
تخلف، موقعیت و سوابق کارمند و ... نسبت 
پرونده  هر  در  و  نمایند  اقدام  رأی  به صدور 
بدوی  رأی  تجدیدنظر  هیأت  اعضای  که  ای 
را فاقد این ویژگی ها تشخیص بدهند ضمن 
و  اقدام  نواقص  رفع  به  نسبت  رأی  نقض 
مجازات متناسب تعیین می کنند. از این رو 
در برخی پرونده های ارسالی از سوی هیأت 
های بدوی، مجازات ها تغییر یافته و مجازات 

خفیف تری تعیین می شود.

سیاست  با  اشاره  با  تجدیدنظر  هیأت  دبیر 
های دستگاه قضایی نسبت به موضوع سالمت 
موضوع  این  در  پیشگیرانه  رویکرد  و  اداری 
بیان داشت: با انتصاب جناب آقای دکتر الفت 
به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی 
در  تخلف  بروز  از  پیشگیری  قضاییه،  قوه 
دستور کار قرار گرفت و برنامه های اجرایی 
مرحله  در  و  تصویب  راستا  این  در  متعددی 
توان  از جمله می  است که  قرار گرفته  اجرا 
مردمی  شکایات  اخذ  سامانه  اندازی  راه  به 
پیشگیری  و  رجوع  ارباب  تکریم  راستای  در 
در  کارمندان  به  رسانی  اطالع  و  تخلفات  از 
موضوعات مرتبط با تخلفات اداری اشاره کرد.

تخلفات  به  رسیدگی  تجدیدنظر  هیأت 
سه  از  متشکل  قضائیه  قوه  کارمندان  اداری 
باشد  می  البدل  علی  عضو  دو  و  اصلی  عضو 
و جلسات این هیأت به صورت مستمر و هر 
هفته در محل مدیریت هماهنگی هیأت های 
برگزار می شود.  اداری  به تخلفات  رسیدگی 
به  کارمندان  اعتراض  صورت  در  هیأت  این 
شروع  بدوی  های  هیأت  پژوهش  قابل  آرای 
درخواست  حسب  و  نماید  می  رسیدگی  به 
از کارمندان برای  کارمند یا تشخیص هیأت 
با  جلسات  و  دعوت  حضوری  دفاعیات  ارائه 

حضور کارمند مربوط تشکیل می شود.

دولت باید قاچاق کاال را 
ریشه کن کند

رئیس دیوان عالی کشور:
پیگیری مسائل معیشتی کارمندان 
در پیشگیری از تخلف موثر است


