
دو شعبه ویژه برای رسیدگی به 
گزارش های مجلس تشکیل شد

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
با پرهیز از رفتارهای سلیقه ای باشد

صفحه )4(صفحه )4(

قوه  دستور  به  که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
قضاییه دو شعبه ویژه برای رسیدگی به گزارشات مجلس برای 
تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳4 تشکیل شده و نتایج اعالم 
می شود. علی بابایی کارنامی نماینده ساری در جلسه علنی روز 
)سه شنبه( در تذکری با استناد به تبصره های ۳ و ۸ ماده ۲۱۲ 

آیین نامه داخلی گفت: تحقیق و تفحص بسیار ...

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در زمینه حجاب فصل 
تامین  و  قانون  رعایت  باید  ضابطان  و  مجریان  تمامی  الخطاب 
حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی باشد.  محمدباقر قالیباف 
در نطق پیش از دستور خود در جلسه روز )سه شنبه( مجلس 
شورای اسالمی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز عفاف و حجاب 

بیان کرد: تاریخ ایران در واقعه مسجد گوهرشاد شاهد....
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تمام وسایل بازی شهرداری ها 
در پارک ها غیر استاندارد هستند

کیسه های پالستیکی 
مرگ تدریجی طبیعت 

را رقم می زند

در کهگیلویه و بویراحمد؛

مصرف برق 
همچنان صعودی است 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  برق  مصرف  تاکیدکرد:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
این استان همچنان روند صعودی خود را دارد که 
به کاهش  برق نسبت  ُمشترکین  تمامی  می طلبد 
الزم  اقدامات  عملی  بصورت  خود  برق  مصرف 
جمع  در   “ زاده  معتمدی  “جمال  دهند.  انجام  را 
خبرنگاران گفت: میزان مصرف برق در ساعات پیک 
بار مصرف استان کهگیلویه و بویراحمد که از ساعت 
 4۵۰ به  است   ۲۳ تا   ۲۰ ساعت  از  و   ۱۸ تا   ۱۳
قبل  بمدت مشابه سال  نسبت  مگاوات رسیده که 
افزایش مصرف روبرو هستیم.  با چهار درصد  خود 

وی با تشکر از ُمشترکینی که تاکنون میزان....

سخنگوی دولت با یادآوری اینکه قانون حجاب 
و عفاف مصوب سال ۸4 و دولت هشتم بوده 
جدیدی  ابالغ  و  شده  ابالغ  زمان  همان  که 
وجود نداشته است ، تاکید کرد: دولت معتقد 
است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق 
شهروندی هرگز نباید دسته بندی میان مردم 

صورت گیرد.
 علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری 
از  کشور  وضعیت  به  اشاره  با  خود  هفتگی 
خواهش  گفت:  کرونا،  مجدد  شیوع  جهت  
حفظ  برای  که  است  این  هم میهنان  از  من 
بهداشتی  استانداردهای  عمومی  سالمت 
بعدی  دز  تزریق  برای  و  بگیریم  جدی تر  را 
برای  الزم  تدابیر  کنیم.  اقدام  هم  واکسن 
شیوع  این  بیشتر  آفرینی  تأثیر  از  پیشگیری 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  توسط  هم  مجدد 
دولت  سخنگوی  است.  شده  گرفته  نظر  در 
شایعات  برخی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در 
در زمینه دخالت دولت برای انتخاب یا تغییر 
سرمربی تیم ملی فوتبال، تصریح کرد: دولت 
تیم  سرمربی  تغییر  یا  انتخاب  در  دخالتی 
جام  در  تیم ملی  پیروزی  ندارد.  فوتبال  ملی 
جهانی متعلق به همه مردم است. فدراسیون 
فوتبال به عنوان متولی، درخواست هایی برای 
در  خصوص  به  فوتبال  ملی  تیم  از  حمایت 
برخی  و  تدارکاتی  اردوهای  برای  پشتیبانی 
اجرایی داشته است که صرفا  مالی و  مسائل 
و  فنی  تصمیم های  از  حمایت  سطح  در 
کارشناسی فدراسیون و تیم بوده، دولت هم 
این منظور  به  و جلساتی  آمادگی کرد  اعالم 
شد.  برگزار  ورزش  وزارت  و  فدراسیون  بین 
در  ورزش  وزیر  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
اردوی تیم ملی حاضر شدند و در جلسه ای با 
حضور معاون اول گزارش این دیدارها را هم 
ارائه کردند. دولت برای حمایت از تصمیمات 
تاکید  و  کرده  آمادگی  اعالم  فدراسیون  فنی 
داشته است که در هیچ یک از تصمیمات فنی 
اما  نمی کند،  دخالت  ملی  تیم  و  فدراسیون 

آماده حمایت از این تصمیمات است....

مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
بازی شهرداری های استان کهگیلویه و  تمام وسایل 
بویراحمد مستقر در پارک ها غیراستاندارد هستند در 
طریق  از  نکردن  همکاری  و  نیامدن  کار  پای  صورت 
در  را  بیشترین مشکالت  که  کنیم  اقدام می  قضایی 
داریم. »بهمن رحمتی« در جمع  یاسوج  سطح شهر 
را  استان  تولیدات  کیفیت  کنترل  افزود:  خبرنگاران 
انجام می دهیم که ۲۵۰ واحد تولیدی تحت پوشش 
کیفیت  لحاظ  از  که  هستند  استان  استاندارد  اداره 
کنترل می شوند. وی اظهار کرد: تولیدات بقیه استانها 

که در استان توزیع می شوند از لحاظ...

مدیر کل استاندارد  هشدار داد؛
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مراکز بهداشتی استان
 آماده تزریق مرحله چهارم 

واکسن کرونا هستند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
خبر داد

کاهش خرید گندم از کشاورزان 
کهگیلویه و بویراحمدی

با دسته بندی مردم برای 
ارایه خدمات مخالفیم
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در سرزمین طالی سیاه؛

سهم پایین اشتغال
 در حوزه صنعت
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ما  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  مالیر  مردم  نماینده 
کشور ثروتمندی هستیم اما پول زیادی نداریم، بنابراین اگر 
مردم  به  توانیم  می  کنیم  تبدیل  پول  به  را  ثروت  توانستیم 

بیشتر خدمت کنیم.
هادی بیگی نژاد در نطق میان دستور خود در جلسه علنی 
امروز )سه شنبه( مجلس شورای اسالمی بیان کرد: همیشه 
یک سوالی در ذهن مردم بوده است که ما این همه ثروت اعم 
از نفت، گاز، معدن، ساحل، دریا و موقعیت جغرافیایی مناسب 
داریم پس چرا باید وضعمان اینگونه باشد؟ برای پاسخ به این 
سوال چون کمیسیون تخصصی بنده انرژی است در این حوزه 

مثال خواهم زد.
اعالم  نفت  وزارت  خود  که  آنچه  بر  بنا  افزود:  ادامه  در  وی 
کرده است روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز فلر می شود، 
فرض بگیریم رقم همین بوده و بیشتر نیست به قیمت امروز 
محاسبه می کنم ساالنه حدود ۱۶4 هزار میلیارد تومان گاز 
بی خود می سوزد اگر این گاز جمع آوری و وارد پتروشیمی 

شود ارزش آن چندبرابر خواهد شد.
کرد:  عنوان  اسالمی  در مجلس شورای  مالیر  مردم  نماینده 
می  سازی  بهینه  با حدود ۱۰ طرح  نفت  ملی  فقط شرکت 
ایجاد  جویی  صرفه  دالر  میلیارد  یک  به  قریب  ساالنه  تواند 
کند، این طرح ها االن هم موجود است و اراده انجام کار هم 

شکل گرفته است و دارد روبه جلو می رود. بقیه طرح ها و 
معاونت های وزارت نفت هم اگر بخواهیم حساب کنیم رقم 

خیلی بیشتر از این خواهد شد.
و  میلیون  روزانه یک  در کشور  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  بیگی 
۸۰۰ هزار بشکه نفت خام تحویل پاالیشگاه ها داده می شود، 
گفت: از این میزان حدود ۲۵ درصد تبدیل به نفت کوره می 
شود که نفت کوره در بیشترین حالت خود ۶۰ درصد نفت 
خام قیمت دارد و یعنی ما پاالیشگاه می سازیم و نیرو هم 
استخدام می کنیم و با سختی نفت را پاالیش می کنیم که 
محصول با ارزش کمتری تولید کنیم و این درست و منطقی 

است؟
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که با احداث مینی پاالیشگاه 
فرآورده  همین  از  توانیم  می  ها  پتروپاالیشگاه  مینی  یا  ها 
سنگین استفاده کنیم و با این کار ۸ میلیارد دالر به درآمد 
کشور اضافه کنیم، بنابراین بخش خصوصی خودش سرمایه 
گذاری می کند و دولت فقط اجازه دهد و پس از آن مدیریت 
کند. بر مبنای گزارشات سالیانه ای که منتشر می شود چند 
میلیون تن ال.پی.جی می سوزد که رقم دالری آن حدود یک 
و نیم میلیارد دالر می شود و نه برای پتروشیمی استفاده می 
شود و نه برای سوخت اتومبیل استفاده می شود. اگر اجازه 
دهیم بخش خصوصی وارد شود خودش پروژه اتوگاز را پیش 

می برد بدون اینکه دولت سرمایه گذاری کند و از قبیل موارد 
بسیار زیاد است.

نماینده مردم ابهر در مجلس یازدهم تاکید کرد: سوالی که 
پیش می آید این است که چرا از کنار مسائل به این مهمی 
و این رقم هایی که می تواند مساله کشور را تا حدود خیلی 
زیادی حل کند به سادگی عبور می کنیم و چه کارهایی باید 
انجام کار  اراده  انجام شود که پاسخ آن یک کلمه است که 

باید وجود داشته باشد.
بیگی نژاد یادآور شد: کمیسیون انرژی از ابتدای شکل گیری 
مجلس یازدهم با اولویت قرار دادن تولید پول از ثروت برای 
کشور تمام تالش خود را به کار گرفت و مثال در بند »ع« 
تبصره بودجه ۱4۰۱ دولت مکلف شد تا نسبت به جمع آوری 
گازهای مشعل، بازیافت اتان، عدم سوزاندن ال.پی.جی اقدام 
الزم را انجام دهد. جلسات مکرری با وزارت نفت شکل گرفت 

که نتایج آن را اعالم خواهیم کرد.
وی افزود: در تبصره ۱4 الیحه بودجه دولت مکلف شد زمینه 
را  خودروها  سوخت  برای  ال.پی.جی  از  استفاده  برای  الزم 
فراهم کند. در موضوع تکمیل زنجیره ارزش در نفت خام طرح 
تشکیل شرکت ملی پاالیش و پتروشیمی در کمیسیون انرژی 
پتروپاالیشی  ای  توسعه  نهاد  یک  تشکیل  با  تا  شد  تصویب 
مجموعه  و  ها  پاالیشگاه  مینی  احداث  راه  نقشه  یکپارچه 
اقلیم طراحی شود.  هر  با  متناسب  پتروشیمی  های کوچک 
منظور  به  و  بنیان  دانش  های  شرکت  موضوع  در  همچنین 
استفاده از آنها در تکمیل زنجیره ارزش و نیز موضوع صرفه 
جویی جلسات مربوطه با وزیر نفت و مدیران مربوطه تشکیل 

شده که نتایج به استحضار مردم خواهد رسید.
کشور  ما  اینکه  بیان  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اگر  کرد:  عنوان  نداریم،  زیادی  پول  اما  هستیم  ثروتمندی 
هرچه  توانیم  می  کنیم  تبدیل  پول  به  را  ثروت  توانستیم 
بیشتر به مردم خدمت کنیم. راهسازی، مدرسه سازی، خرید 
تجهیزات آزمایشگاهی، خدمت به محرومان و... در گرو دو چیز 
است؛ اول تبدیل ثروت به پول و دوم اصالح مدل حکمرانی 
در حوزه های مختلف. گران اداره کردن یک وزارتخانه هنر 
نیست و اصرار بر تصمیات گذشته و درس عبرت نگرفتن از 
اشتباهات گذشتگان جز ایجاد دلخوری اجتماعی و ناامیدی 
مردم چیزی به دنبال نخواهد داشت. خیلی از اوقات راه های 
ارزانتری هم وجود دارد که به فکر ما نمی رسد اما دیگرانی 

هستند که آنها را معرفی کنند.
بیگی نژاد در پایان گفت: مدیریت استعدادکش یک عده باعث 
می شود حتی اجازه طرح افکار مشکل گشا هم داده نشود. 
اینجانب مجدد از رئیس جمهور درخواست می کنم زنجیره 
ارزش نفت و گاز احتیاج دارد یک فرد یا گروهی زیر نظر خود 
ایشان برای سیاست گذاری تشکیل شود. وزارت کار، آموزش 
بازنشستگی  و پرورش، دفاع، نفت، و خیلی از صندوق های 
و بانک ها کار پتروشیمیایی انجام می دهند و ورود شخص 
رئیس جمهور به این موضوع به منظور هماهنگی و هم افزایی 

ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ایران همواره نسبت به درز اطالعات جزیی فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای اش از سوی آژانس و برخی اعضای 
شاهدیم  اکنون  اما  هست،  و  بوده  معترض  نهاد،  این 
و  اسراییل  رژیم  رسانه ای  ـ  فنی  بازوی  به  آژانس 
با  عمال  و  تبدیل  همسو  کشورهای  دیگر  و  آمریکا 
ایران  به  نسبت  غیرفصلی  و  فصلی  گزارش دهی های 

فضاسازی و سم پاشی می کند.
 ایران در حال حاضر صرفا در چارجوب پادمان جامع 
آژانس  رویکرد  و  برخورد  اما  دارد  همکاری  آژانس  با 
ایران  هسته ای  فعالیت های  درباره  گزارش دهی ها  در 
مبتنی بر پروتکل الحاقی و برجام است؛ در حالی که 
این رفتار آژانس تحت مدیریت  به  بارها نسبت  ایران 
اما گروسی بی توجه به  رافائل گروسی اعتراض کرده، 
نگرانی ها و دغدغه های عضو آژانس به رفتار خود ادامه 

داده است.
پادمان  چارچوب  در  قانونی  لحاظ  به  ایران  چند  هر 
جامع با آژانس همکاری می کند اما در برخی مراحل 
حتی نزدیک تر این همکاری را انجام داده است. آژانس 
در رویکردی سیاسی که در تاریخ فعالیت هایش حداقل 
در دو دهه گذشته کم سابقه بوده است، به بلندگویی 
برای اعالم و انتشار اخبار لحظه به لحظه فعالیت های 
هسته ای ایران به ویژه در حوزه غنی سازی تبدیل شده 
درباره  گزارشی  اینکه  بر  آژانس عالوه  مدیرکل  است. 
را  گزارشی  می کند،  منتشر  ماه  هر سه  برجام  اجرای 
پادمانی  سوال  مورد  مسایل  درباره  جداگانه  همزمان 
منتشر می کند. عالوه بر این، گزارش لحظه به لحظه 
نصب، راه اندازی، تزریق گاز، دریافت محصول، جمع 
آوری محصول، انتقال و ذخیره محصول و غیره را هم 
در دستور کار دارد. این رویه نوظهور ماه هاست که از 
ایران و  انتقاد  و  آژانس دنبال می شود  سوی مدیرکل 
از  مانع  هم  آن  به  نسبت  آژانس  دیگر  اعضای  برخی 

تغییر این رویکرد نشده است.
آژانس  از گزارش دهی های غیرضرور  در آخرین نمونه 
 ۲ به  گاز  تزریق  و  اندازی  راه  و  نصب  گزارش  انتشار 

آبشار سانتریفیوژ IR_۶ است.
اواسط خرداد ماه سال جاری، آژانس در گزارشی اعالم 
کرد، ایران قصد دارد ۲ آبشار جدید از سانتریفیوژهای 
بعد  هفته  دو  کند.  نصب  فردو  سایت  در  را  پیشرفته 
از  جدیدی  زنجیره  به  گازدهی  ایران  که  داد  گزارش 
و شنبه هفته  است  آغاز کرده  را    IR-۶ ماشین های

جاری در گزارشی اعالم کرد، ایران محصول اورانیوم با 
غنای ۲۰ درصد از این ماشین ها را دریافت کرد.

کشور  چه  دستور  با  یا  دلیل  چه  به  نیست  مشخص 
چنین  بین المللی  هسته ای  بان  دیده  کشورهایی،  یا 

رویکرد و رفتار غیرحرفه ای را در پیش گرفته است؟
اخبار موجب می  این  انتشار  نظرند که  این  بر  برخی 
شود تا موضوع ایران همواره بر سر زبان ها بماند و به 
برخی  اما  دهند،  نشان  تهدید  همواره  را  ایران  نوعی 
ایران در فاصله  به  انتشار اخبار مربوط  معتقدند روند 
زمانی کوتاه باعث می شود که این گزارش ها کم کم 
آرام  آرام  و  بدهند  دست  از  را  تازگی شان  و  اهمیت 
زیر  گزارش ها  این  هسته ای  و  حقوقی  و  فنی  اعتبار 

سوال برود.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره 
ذخایر  افزایش  درباره  آژانس  اخیر  گزارش  انتشار  به 
اورانیوم ۲۰ درصدی کشور اظهار کرد: گازدهی به یک 
زنجیره جدید از ماشین های سانتریفیوژ IR-۶ حداقل 
دو هفته پیش به آژانس اطالع داده شده بود و پیش تر 
بالفاصله،  که  کرد  اطالع رسانی  باره  این  در  آژانس 
اهداف  پیگیری  هدف  با  نیز  بین المللی  رسانه های 

خاص، آن را با بزرگنمایی منعکس کردند.
وی ادامه داد: اقدام روز شنبه ۱۸ تیر ایران در برداشت 
محصول ۲۰ درصد از این زنجیره بخش فنی و پایانی 

این اقدام اعالم شده قبلی بود.
این  که  است  گفته  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
راه اندازی  در  سازمان  قانونی  تکالیف  اجرای  در  اقدام 
ماشین  از  زنجیره(  )شش  دستگاه   ۱۰۰۰ گازدهی  و 

سانتریفیوژ IR-۶ صورت گرفته است.
گفتنی است ایران از بهمن ۱4۰۰ نسبت به نصب و راه 
اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید IR-۶ در تاسیسات 

زیرزمینی خود یعنی نطنز و فردو اقدام کرد.

بیگی نژاد :

با تبدیل ثروت به پول 
می توان به مردم بیشتر خدمت کرد

گزارش های غیرضرور آژانس 
درباره ایران؛ خدمت یا خیانت؟
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مراکز بهداشتی استان آماده تزریق
 مرحله چهارم واکسن کرونا هستند

آمادگی  اعالم  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
مراکز بهداشتی برای تزریق مرحله چهارم واکسن کرونا 
تاکید کرد که همشهریان برای تکمیل واکسیناسیون خود 
به خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت مراجعه کنند.

محمد غالم نژاد افزود:  افرادی که ۶ ماه از تزریق واکسن 
آنها گذشته است به دلیل پایین آمدن سطح ایمنی برای 
تزریق دوز یادآور به پایگاه ها و مراکز بهداشتی مراجعه 

کنند.
مراکز  در  کرونا  های  واکسن  همه  که  کرد  تصریح  وی 
استان  جای  جای  در  سالمت  های  پایگاه  و  بهداشتی 

موجود است.
کهگیلویه  در  گذشته  ساعت   ۲4 در  کرد:  بیان  وی 
شمار  و  نداشته  وجود  کرونا  از  ناشی  فوت  بویراحمد  و 
بویراحمد همچنان  و  کهگیلویه  در  بیماری  این  قربانیان 
 ۲۲ اکنون  هم  افزود:  نژاد  غالم  است.  نفر   ۱۳۲ و  هزار 

بیمار کرونایی در بیمارستان های استان بستری هستند.
در   ۱۹ کووید  به  مبتالیان  مجموع  از  داد:  ادامه  وی 
بهبود  نفر   ۷۰۷ ۹۶هزار  تاکنون  بویراحمد  و  کهگیلویه 
می دهد  نشان  انجام شده  بررسی های  نتایج  اند.  یافته 
افرادی که دوز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده اند، 
دو برابر کمتر از دیگران به ویروس کرونا مبتال می شوند.

سیزدهم تیرماه جاری معاون بهداشت وزیر بهداشت،درمان 
و آموزش پزشکی در نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی 
بر اهمیت تزریق دوز یادآور کرونا تأکید کرد و از مجوز 
تزریق دوز چهارم واکسن کرونا برای افرادی زیر ۷۰ سال 
اهمیت  بر  تأکید  با  حیدری  کمال  داد.  خبر  کشور  در 
گروه های  همه  برای  کرونا  واکسن  یادآور  دوز  دریافت 
رعایت شیوه نامه های  و  ماسک  از  سنی، گفت: »استفاده 
بهداشتی ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا را باید همچنان 

جدی گرفت.

مدیرکل ثبت و اسناد استان:
 ۸۴ درصد اسناد مالکیت دفترچه ای 

کهگیلویه و بویراحمد تک برگ شد
مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
تاکنون بیش از  ۲۰۰ هزار سند مالکیت در کهگیلویه و 
بویراحمد صادر شده که از این میزان تاکنون ۸4 درصد به 

صورت سند کاداستری )سند تک برگ( است.
اعتبار  فاقد  افزود: اسناد دفترچه ای قدیمی   زمان خوب 

است و ضرورت دارد به سند تک برگ تبدیل شوند.
از  جلوگیری  مراجعان،  به  پاسخگویی  در  تسریع  وی، 
صدور  مراحل  در  وتسهیل  تسریع  و  حدود   به  تعرض 
سند، سهولت در نقل و انتقاالت و باال بودن ضریب امنیت  
وتایید اصالت سند توسط مردم در سامانه ثبت من را از 

جمله مزایای سند مالکیت تک برگ اعالم کرد.
و  کهگیلویه  ملی  اراضی  درصد  کرد: ۱۰۰  تصریح  خوب 

بویراحمد در سامانه کاداستر تثبیت شده است.
اراضی  از  ادامه داد: یک میلیون و ۳۶۵ هزار هکتار  وی 
سامانه   در  و  تثبیت  تاکنون  بویراحمد  و  کهگیلویه  ملی 

جامع  امالک ثبت و بارگذاری شده است.
خوب با بیان اینکه اسناد مالکیت کاداستری اراضی ملی 
این استان در پایان شهریور ۱4۰۰ ثبت و صادر گردیده 
اراضی  نمودن  دار  شناسنامه  هدف  با  اقدام  این  گفت: 
دولت و جلوگیری از تصرف غیر مجاز اراضی ملی و تسریع 
درتشخیص و پاسخ استعالمات در این استان انجام شده 
است. وی تصریح کرد: بسیاری از اسنادی که در اختیار 
کشاورزان قرار دارد، اسناد قدیمی و به شکل نسق های 
زارعی مشاع و فاقد حدود و موقعیت بوده و که باید تبدیل 
به سند مالکیت کاداستری شوند. خوب افزود: نسق های 
زراعی اصالحات ارضی  در پایان ۱4۰۳ از درجه اعتبار 
ساقط خواهد شد. مدیرکل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: حجم خدمات الکترونیکی این سازمان 
از فرایندهای سنتی به حدود ۹۰ درصد رسیده  با عبور 
ثبت  زیرشاخه های  از  یکی  را  ها  ثبت شرکت  است. وی 
با  اعالم کرد و گفت:  اقتصادی  امالک در حوزه  و  اسناد 
در  اقتصادی  امنیت  و  موسسات،آسایش  و  شرکت  ثبت 
خوب  شود.  می  ایجاد  ومعامالت  گذاری  سرمایه  حوزه 
اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۰ هزار شرکت در سامانه 
ثبت  شرکت های استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده 
است.  وی با بیان اینکه برای راهنمای ثبت شرکت ها و 
تغییرات درسامانه موجود نیاز به مراجعات حضوری نیست 
گفت: فرایندهای ارسال مدارک، ثبت، تغییرات و آگهی 
ها بصورت مکانیزه انجام می شود.  مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک کهگیلویه و بویراحمد گفت: باپیگیری های انجام 
شده از سوی مسوالن شهرستانی و استانی از جمله رئیس 
همکاری  و  استاندار  بویراحمد،  و  کهگیلویه  دادگستری 
فرماندار و شورای شهر  باشت دز زمینه تامین امکانات و 
زیر ساخت الزم بزودی اداره ثبت اسناد و امالک باشت 

راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد:

تمام وسایل بازی شهرداری ها 
در پارک ها غیر استاندارد هستند

تمام  بویراحمد گفت:  و  استان کهگیلویه  استاندارد  مدیرکل 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  های  شهرداری  بازی  وسایل 
مستقر در پارک ها غیراستاندارد هستند در صورت پای کار 
نیامدن و همکاری نکردن از طریق قضایی اقدام می کنیم که 

بیشترین مشکالت را در سطح شهر یاسوج داریم.
افزود: کنترل کیفیت  »بهمن رحمتی« در جمع خبرنگاران 
تولیدی  واحد   ۲۵۰ که  دهیم  می  انجام  را  استان  تولیدات 
لحاظ  از  که  هستند  استان  استاندارد  اداره  پوشش  تحت 

کیفیت کنترل می شوند.
وی اظهار کرد: تولیدات بقیه استانها که در استان توزیع می 

شوند از لحاظ استاندارد کنترل می شوند.
خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  استاندارد  مدیرکل 
یا  استاندارد  از  اطالع  جهت  تواند  می  استان  مردم  کرد: 
را   ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامکی  کد  کاالیی  بودن  غیراستاندارد 

بفرستند تا از استاندارد بودن یک کاال مطلع شود.
ساالنه  باید  جی  آن  سی  جایگاه های  کرد:  تصریح  رحمتی 
جایگاه  خصوص  در  همچنین  شود  صادر  استاندارد  تاییدیه 

های نازل های سوخت مایع بصورت فصلی کنترا می شوند.
وی ادامه داد: در سطح استان ۷۵ درصد واحدهای تولیدی را 
مصالح ساختمانی تشکیل می دهند که برخی تولیدکنندگان 
مجوز تولید ندارند که باید سازمان صمت نسبت به تعطیلی 

آنها اقدام کند.
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: از 
مجموع ۷۵ درصد بیش از ۷۰ درصد دارای پروانه استاندارد 
الزم  کیفیت  فاقد  آنها  تولیدات  وقت ها  بعضی  اما  هستند 
باشد که راهنمایی های الزم را ارایه می دهیم که تا کاالی 

استاندارد تولید کنند.
مشمول  بازی  وسایل  دستگاه   ۱۶۰ کرد:  تاکید  رحمتی 
تاییدیه  دستگاه   ۱۳۲ که  داریم  خصوصی  بخش  استاندارد 
آنها  از فعالیت  انطباق فنی داشتند و  فنی دارند و ۲۸ عدم 

جلوگیری کرده ایم.
استان  های  شهرداری  بازی  وسایل  تمام  کرد:  اظهار  وی 
غیراستاندارد  ها  پارک  در  مستقر  بویراحمد  و  کهگیلویه 
هستند در صورت پای کار نیامدن و همکاری نکردن از طریق 
سطح  در  را  مشکالت  بیشترین  که  کنیم  می  اقدام  قضایی 

شهر یاسوج داریم.
گفت:   بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  استاندارد  مدیرکل 
کهگیلویه  استان  غیراستاندارد  ساختمانی  مصالح  بیشترین 
بیشترین  ماسه  و  شن  واحدهای  کرد:  عنوان  بویراحمد  و 
مشکل را در زمینه کیفیت و استاندارد دارند که باید از طریق 

دستگاههای متولی جلوی آنها را بگیرند.
استان  سطح  در  استاندارد  غیر  ترازوی  افزود:  رحمتی 
در  دستفروشان  ترازوهای  اما  نداریم  بویراحمد  و  کهگیلویه 

حوزه ما نیست.
 وی در رابطه با استاندارد طال و اوزان طالفروشان بیان کرد: 
مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در صورتی که مغایرت و 
تخلفی در زمینه طال مشاهده کردند به ما گزارش دهند تا با 

متخلفان برخورد شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد

کاهش خرید گندم از کشاورزان 
کهگیلویه و بویراحمدی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد 
و  کهگیلویه  کشاورزان  از  گندم  تُن  و۵۰۰  هزار   ۲۸ گفت: 
بویراحمدی خریداری شده که این میزان نسبت به پارسال 

کاهش داشت.
در  باران  نباریدن  اینکه  بیان  با  کیش”  صداقت  “ابوالحسن 
گندم  میزان  این  افزود:  بوده،   کاهش  این  دلیل  ماه  اسفند 
خریداری شده نسبت به مدت مشابه سال قبل سه هزار تن 

کاهش داشت.
از  شده  خریداری  گندم  تضمینی  قیمت  اظهارکرد:  وی 

کشاورزان ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد 
مطاالبات  از  تومان  میلیارد   ۳۰۹ تاکنون  کرد:  خاطرنشان 
گندم کاران استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است.

 ۲۹ امسال   می شود  پیش بینی  کرد:  تصریح  کیش  صداقت 
کهگیلویه  کشاورزان  از  نیاز  بر  مازاد  گندم  تُن  و ۵۰۰  هزار 
گذشته  سال  کرد:  عنوان  وی  شود.  خریداری  بویراحمد  و 
حدود ۳۲ هزار تُن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان گندم کار 
کهگیلویه و بویراحمد خریداری شد. مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی لرستان بیان کرد: در سطح این استان ۹ مرکز خرید 

گندم وجود دارد.

سرپرست معاونت گردشگری کهگیلویه و بویراحمد:

گردشگری عشایری استان نیازمند 
معرفی در سطح ملی و بین المللی است

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  معاونت  سرپرست 
گردشگری عشایری کهگیلویه و بویراحمد نیازمند معرفی در 

سطح ملی و بین المللی است.
جمع  در   ۱4۰۱ تیرماه   ۲۱ شنبه  سه  کرمی”  “فرشید 
خبرنگاران از راه اندازی چهار اقامتگاه بوم گردی عشایری در 
جشنواره فرهنگ عشایر ایران زمین کوچ در یاسوج خبر داد 
و افزود: معرفی آداب و رسوم زندگی عشایری با هدف جذب 
گردشگر و سرمایه گذار از مهم ترین اهداف راه اندازی این 
اقامتگاه های بوم گردی بوده است. وی اظهارکرد: این اقامتگاه 
پخت  بویراحمد  و  و سنتی عشایر کهگیلویه  غذاهای محلی 
بازدیدکنندگان  از  زیادی  تعداد  استقبال  مورد  که  می شود 
کهگیلویه  گردشگری  معاونت  سرپرست  است.  گرفته  قرار 
از  یکی  عشایری  گردشگری  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و 
نیازمند  بویراحمد است که  و  بزرگ کهگیلویه  ظرفیت های 
کرد:  تصریح  کرمی  است.  بین المللی  و  ملی  بصورت  معرفی 
ایران زمین  برگزاری ششمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر 
از  گردشگری  ظرفیت های  معرفی  در  بسزایی  نقش  کوچ 
سرپرست  دارد.   استان  این  عشایری  گردشگری  جمله 
معاونت گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ششمین 
از ۱۹تیرماه  زمین کوچ  ایران  فرهنگ عشایر  ملی  جشنواره 

۱4۰۱در یاسوج افتتاح شده و تا ۲۳تیرماه ادامه دارد.

کشور  در  صنعت  اشتغال  سهم  میانگین 
۳۲ درصد بوده در حالی استان کهگیلویه 
شاخص  درصد   ۱۰ از  کمتر  بویراحمد  و 

اشتغال صنعتی را به خود دیده است.
داشتن  وجود  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کشور  گاز  و  نفت  درصد   ۲۰ از  بیش 
برای  حرفی  هنوز  اما  فراوان،  معادن  و 
گفتن در بخش صنعت ندارد تا جایی که 
و   متوسط  صنعتی  واحدهای  از  بسیاری 
کوچک استان تعطیل بوده و صنایع بزرگ 

خاصی نیز ندارد.
جوان  جمعیت  پیش  از  بیش  رشد  با  اما 
پی   خشکسالی های  بروز  و  کار  جویای 
این  در  آسمانی  نزوالت  کاهش  و  پی  در 
اشتغال  تقاضا جهت  استان سبب کاهش 
بنا به ضرورت  در بخش کشاورزی شد و 
از  داشتن یک شغل و اشتغالزایی بخشی 
صنعت  در  اشتغال  به  استان  این  جوانان 

روی آوردند.
زیادی  بسیار  ظرفیت های  صنعت  بخش 
رفع  و  گسترده  اشتغالزایی  جمله  از 
معضل بیکاری و نیز ایجاد صنایع تبدیلی 
از  و  دارد  کشاورزی  بخش  در  بخصوص 
اصولی  برنامه ریزی  یک  با  دیگر  سویی 
استان  اقتصادی  پیشرفت  و  توسعه  در 
نیز می تواند اثرگذار باشد، برهمین اساس 
این عوامل سبب توجه مسئوالن  مجموع 

به حوزه صنعت شد.
و  کهگیلویه  استان  جغرافیایی  موقعیت 
استان های  با  بودن  همجوار  و  بویراحمد 
و  فارس  خوزستان،  صنعتی  یافته  توسعه 
یافته  توسعه  قطب  سه  عنوان  به  بوشهر 
استان  دوم  جایگاه  کشاورزی،  و  صنعتی 
به عنوان دومین تولید کننده نفت و گاز 
کشور و قابلیت توسعه صنعتی استان در 
پتروشیمی،  و  گاز  و  نفت  صنایع  زمینه 
داشتن رتبه دوم کشوری به خاطر میزان 
روان آب های سطحی و زیرزمینی مناسب 
به  نزدیکی  و  آب بر  بزرگ  صنایع  برای 
حاشیه خلیج فارس و بنادر مهم صادراتی 
و  ماهشهر  بندر  امام،  بندر  جمله  از 
مهم  مزیت های  از  بوشهر  و  خرمشهر 

منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد است.

در  صنعت  حوزه  اشتغال  پایین  سهم 
سرزمین طالی سیاه

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در حالی می گوید که سهم 
اشتغال صنعت در استان دارای ۲۰ درصد 
نفت و گاز کشور کمتر از ۱۰ درصد است 
که میانگین این عدد در کشور ۳۲ درصد 

است.
از  خصولتی ها  حضور  طاهری  مصطفی 
جمله ایدرو، ایمیدرو، ستاد اجرایی فرمان 
امام،بنیاد میتضعفان در این استان را کم 
حضور  بدون  کرد:  تاکید  و  دانست  رنگ 
انفاق  گذاری  برایسرمایه  شرکت ها  این 
خاصی در توسعه صنعت و تولید این دیار 

رخ نخواهد داد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
 ۸۷ اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
درصد کل مساحت کهگیلویه و بویراحمد 
تدوین  شد:  یادآور  است،  طبیعی  منابع 
نیازهای سرمایه گذاری این استان با توجه 

به شرایط موجود ضروری است.

تعداد 411 واحد صنعتی فعال 
در کهگیلویه و بویراحمد

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گفت:  باره  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
یکی از سیاست های اصلی دولت و یکی از 
اولویت های مهم آن فعال سازی واحدهای 
تولیدی راکد و غیرفعال است که تعدادی 
استان شناسایی  واحدها در سطح  این  از 

شدند.
کریم روزبهان افزود: در حال حاضر تعداد 
سطح  در  پروانه دار  صنعتی  واحد   ۵۱۱
استان وجود دارد که از این میزان، تعداد 
4۱۱ واحد صنعتی با ظرفیت های متفاوت 
در حال فعالیت هستند و تعداد ۱۱۰ واحد 
دیگر غیرفعال شناسایی شده که برخی از 

آنها قابلیت برگرداندن به تولید را دارند.
در  استان  تعهد  کرد:  تصریح  وی 
بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید 
سال گذشته تعداد ۲۶ واحد غیرفعال بوده 

که تعداد ۱۹ واحد فعال شد.
روزبهان با اشاره به تعهد اداره کل صمت 
راکد،  واحدهای  کردن  فعال  برای  استان 

تعداد  امسال  بوده  مؤظف  سازمان  گفت: 
شهرک های  از  خارج  و  داخل  واحد   ۲۶
صنعتی در سطح استان را به چرخه تولید 
بازگرداند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
در  معدن  بهره برداری  پروانه   ۷۸ تعداد 
استان وجود دارد که از این میزان، تعداد 
4۶ معدن فعال و ۳۲ معدن دیگر نیز در 
روزبهان  غیرفعال هستند.  یا  تجهیز  حال 
خاطرنشان کرد: ایمیدرو در نقاط مختلفی 
از شهرستان های استان در زمینه توسعه 
فعالیت  حال  در  معادن  زیرساخت های 
مهمی  گام های  نیز  زمینه  این  در  و  بوده 

برداشته است.

فعالیت 4 هزار و 845
 طرح اشتغال زایی ُخرد

در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
گفت:  باره  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
واحد   ۸۵ تعداد  که  است  قرار  امسال 
با  استان  مختلف  مناطق  در  تولیدی 
حمایت ستاد اجرایی فرمان امام به چرخه 
نادری  شایان  برگردد.  فعالیت  و  تولید 
شناسایی  ابتدا  تولیدی  واحدهای  افزود: 
مشخص  آنها  تعطیلی  دالیل  شده سپس 
می شود و در حال حاضر کارشناسی میزان 
اعتبار مورد نیاز آنان نیز در حال بررسی 
است. وی با اشاره به بازگشت کارخانه آب 
معدنی سی سخت به چرخه تولید، عنوان 
معدنی سی سخت پس  آب  کارخانه  کرد: 
از چندسال تعطیلی امسال با پرداخت ۳ 
میلیارد تومان کمک ستاد اجرایی فرمان 

امام به چرخه تولید برگشته است.
نادری تصریح کرد: در حوادث غیرمترقبه 
واحد  از  نیاز  مورد  مناطق  در  احتمالی 
هزینه  سی سخت  معدنی  آب  تولیدی 
این  به  اعتبار پرداخت شده  می شود پس 
شکل پرداخت می شود و نیازی به مراجعه 
تولید کننده به بانک و نیز زیر بار گرفتن 
وام نیست. وی اضافه کرد: واحد تولیدی 
آب معدنی سی سخت سال ۹۱ راه اندازی 
شد اما پس از مدتی تعطیل شد، این واحد 
تولیدی در حال حاضر با ۸۵ فرصت شغلی 
در سه  و  غیرمستقیم  و  مستقیم  بصورت 

شیفت کاری فعالیت می کند.

در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
اینکه سال  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
غیرفعال  تولیدی  واحد   ۱۵ نیز  گذشته 
چرخه  وارد  ستاد  این  حمایت  با  استان 
ستاد  این  کرد:  خاطرنشان  شد،  تولید 
اشتغالزایی  طرح   ۸4۵ و  هزار   4 تاکنون 
میلیارد   ۲۳۰ از  بیش  اعتباری  با  خرد 
کرده  راه اندازی  استان  سطح  در  تومان 

است.
ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق کمتر 
توسعه یافته کهگیلویه و بویراحمد سبب 
توزیع  به  را  زیادی  شهروندان  که  شده 
متوازن فرصت های شغلی در آینده در این 

مناطق امیدوار کند. 
راه اندازی این واحدهای تولیدی عالوه بر 
رونق  و  مناسب  شغلی  فرصت های  خلق 
کار  جویای  جوانان  مهاجرت  حتی  تولید 
تا حدود زیادی  نیز  را  استان  از  به خارج 
از  خطرات  کاهش  سبب  و  داده  کاهش 
حمله بروز آسیب های اجتماعی حاصل از 

مهاجرت شده است.
ناگفته نماند بخش صنعت در کهگیلویه و 
بویراحمد قبل از پیروزی انقالب تنها یک 
قند  کارخانه  همان  که  صنعتی  کارخانه 
انقالب  پیروزی  از  اما پس  را داشت  بوده 
تاکنون  گذشته  سال های  در  و  اسالمی 
طرح ها و پروژه های مهمی از جمله طرح 
کارخانه  یاسوج،  گستر  آبشار  آرد  تولید 
از  بخشی  موکت  تولید  طرح  سیمان، 
طرح های ایجاد شده در صنعت استان بوده 
است. حوزه صنعت کهگیلویه و بویراحمد 
پس از انقالب تاکنون شاهد بهره برداری از 
 ۱۳ سرمایه گذاری  با  صنعتی  واحد   ۵۱۱
البته  که  بوده  ریال  میلیارد   ۹۵۶ و  هزار 
تعدادی از این واحدهای صنعتی در سطح 
استان بخاطر مشکالت متعدد هم اکنون 
غیرفعال بوده و تعداد ۱۶۷ هزار نفر نیروی 
صنعت،  مختلف  بخش های  در  انسانی 
کشاورزی و خدمات مشغول بکار بوده که 
از این تعداد نیروی انسانی، تعداد ۸ هزار 
صنعت  بخش  در  شغلی  فرصت   ۳۱۱ و 
واحد  میزان  این  با  دارند.  فعالیت  استان 
صنفی فعال در سطح استان کهگیلویه و 
در  بیکاری  میزان  متأسفانه  اما  بویراحمد 
این استان بسیار زیاد است به طوری که 
بیکاری در استان ۹.۱ درصد معادل  نرخ 

حدود ۱۶ هزار نفر است.
کم هزینه ترین راهکار رونق تولید و 

کسب و کار
از  توسعه یافته  کمتر  استان های  در 
کم  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  جمله 
اشتغال،  و  تولید  رونق  راهکار  هزینه ترین 
و  راکد  صنعتی  واحدهای  بازگرداندن 
چون  است  تولید  چرخه  به  غیرفعال 
جذب  به  نیازی  صنعتی  واحدهای  این 
سرمایه گذار نداشته و هزینه ای جهت تهیه 
و تأمین زمین و ساخت و ساز نیز ندارند.

واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال عمدتأ 
به دالیل مختلفی از جمله کمبود سرمایه 
بر  عالوه  و  هستند  تعطیل  گردش  در 
سرمایه های  ماندن  معطل  و  تلف شدن 
و  پرسنل  بیکاری  سبب  حتی  کشور 
بر همین اساس  نیز شدند  نیروهای خود 
به  واحدها  این  بازگرداندن  برای  تالش 

چرخه فعالیت یک ضرورت است.

و  کهگیلویه   ۱۱۵ اورژانس  رئیس 
بویراحمد گفت: مکانی برای فرود بالگرد 
اورژانس در بیمارستان های شهر یاسوج 
پیش بینی نشده است که مشکالتی را 

برای نجات بیماران در پی دارد.
در روزهای گذشته یک کلیپ در فضای 
داد  می  نشان  که  شد  منتشر  مجازی 
محوطه  از  بیرون  در  اورژانس  بالگرد 
بیمارستان شهید جلیل یاسوج فرود می 

آید.انتشار این فیلم موجب واکنش های 
زیادی در فضای مجازی شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر 
حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی یاسوج روز سه شنبه گفت: 
پد و محل فرود بالگرد در نقشه ساخت 
می  طراحی  ابتدا  از  باید  بیمارستان ها 
شد که این کار در بیمارستان های امام 
سجاد)ع( و شهید جلیل یاسوج در نظر 

گرفته نشده است.
 جهانبخش وحدت نژاد افزود: هم اکنون 
سجاد)ع(  امام  بیمارستان  در  مکانی 
برای ایجاد پد بالگرد اورژانس پیشنهاد 
شده و پس از انجام اقدامات کارشناسی 

این محل ساخته می شود.
برای  پیشنهادی  مکان  داد:  ادامه  وی 
بیمارستان  در  بالگرد  فرود  مکان  ایجاد 
شهید جلیل به دلیل مسائل فنی تایید 
این مهم  نشده است و تالش می شود 

پیگیری و انجام شود.
لحاظ  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
جغرافیایی در شرایط خاصی قرار دارد. 
روستاهای  بودن  پراکنده  و  سخت گذر 
این استان باعث شده در برخی مناطق، 
ارائه خدمات از جمله خدمات درمانی با 

مشکالتی مواجه شود و برخی به دلیل 
دست  از  را  خود  جان  مشکالت  همین 
به  فرزندانشان  مادرانی که  و  می دهند 
می  سقط  مسیر  بودن  طوالنی  دلیل 

شود.
بالگرد  استان  جدی  نیازهای  از  یکی   
مسئوالن  پیگیری  با  که  بود  اورژانس 
وقت بالگرد هوایی اورژانس وارد استان 
از  خیلی  جان  آهنی  فرشته  این  و  شد 
مردم استان را در سال های گذشته که 
در مناطق سخت گذر دچار سانحه و یا 

بیماری می شدند نجات داده است.
اما مشکلی که اکنون وجود دارد مکان 
در  بالگرد  این  فرود  برای  مشخصی 
بیمارستانهای شهر یاسوج بوده که هنوز 

طراحی نشده است.

در سرزمین طالی سیاه؛

سهم پایین اشتغال در حوزه صنعت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
استان  این  در  برق  مصرف  تاکیدکرد:  بویراحمد  و 
طلبد  می  که  دارد  را  خود  صعودی  روند  همچنان 
تمامی ُمشترکین برق نسبت به کاهش مصرف برق 

خود بصورت عملی اقدامات الزم را انجام دهند.
گفت:  خبرنگاران  جمع  در   “ زاده  معتمدی  “جمال 
میزان مصرف برق در ساعات پیک بار مصرف استان 
از  و   ۱۸ تا   ۱۳ ساعت  از  که  بویراحمد  و  کهگیلویه 
که  رسیده  مگاوات  به 4۵۰  است  تا ۲۳  ساعت ۲۰ 
درصد  چهار  با  خود  قبل  سال  مشابه  بمدت  نسبت 

افزایش مصرف روبرو هستیم.
وی با تشکر از ُمشترکینی که تاکنون میزان مصرف 

های  پمپ  و  تجاری  اماکن  ادارات،  منازل،  برق 
میزان  افزود:  اند،  کرده  مدیریت  را  خود  کشاورزی 
اکنون  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  برق  مصرف 
که  دهد  می  نشان  را  مصرف  افزایش  مگاوات   ۱۶
امیدواریم این میزان افزایشی با همکاری مشترکین 

برق به صفر برسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
در  برق  مصرف  میزان  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و 
مگاوات رسیده که  به 4۵۸  پیک شبانه هم  ساعات 
در این ساعات هم متاسفانه با روند افزایشی مصرف 

روبرو هستیم.
با ۱۵۹ مگاوات  زاده، شهرستان گچساران  معتمدی 
مصرف برق در ساعات پیک بار را شهرستان نخست 
از لحاظ مصرف برق در این ساعات عنوان و تصریح 
بویراحمد و  کرد: مشترکین برق در شهرستان های 
دنا هم در این ساعات ۱۱۹ مگاوات برق مصرف کرده 

اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۱ 
مگاواتی را در این شهرستان ها شاهد هستیم.

وی ادامه داد: میزان مصرف برق در شهرستان های 
افزایش  به ۸۷ مگاوات رسیده که  لنده  و  کهگیلویه 
پنج مگاواتی را نشان می دهد و البته شهرستان ُچرام 
برق  مصرف  میزان  کمترین  مصرف،  مگاوات   ۳۰ با 
بویراحمد  و  استان کهگیلویه  بار  را در ساعات پیک 

همچنان به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
و بویراحمد، میزان مصرف برق کشور در ساعات پیک 
 ۱۳۹ و  هزار   ۶۰ را  گذشته  شب   ۲۱ ساعت  تا  بار 
مگاوات ذکر و یادآورشد: میزان مصرف برق در این 
ساعات در کشور با کاهش مصرف چهار و شش دهم 

درصدی مواجه است.
معتمدی زاده با اشاره به افزایش دما در روزهای آینده 
هواشناسی،  بینی  پیش  طبق  کرد:  تصریح  استان، 

داریم  رو  پیش  را  بی سابقه  و  بسیار گرم  روز  چهار 
که برای عبور از این روزهای گرم نیاز به همراهی و 

همکاری تمام مشترکین است.
وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی افزایش دمای هوا 
و تداوم آن در روزهای آینده، الزم است که به منظور 
راهکارهای  مشترکان  تمامی  برق،  تأمین  به  کمک 
کاهش مصرف برق را در این چهار روز جدی بگیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
و بویراحمد با ابراز خوشایندی خود از پایداری شبکه 
برق  تامین  و  تاکنون  تابستان  ابتدای  از  برق  های 
کهگیلویه  استان  در  مشترکین  تمامی  برای  پایدار 
ازابتدای  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد،  و 
تابستان تاکنون شرایط شبکه های برق در این استان 
طی  که  می شود  پیش بینی  اما  بوده  پایدار  بسیار 
به روزهای  را نسبت  افزایش مصرف  آینده،  روزهای 

گذشته با روند صعودی تری شاهد باشیم.

مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد 
همچنان صعودی است 

بیمارستان های یاسوج
 مکانی برای فرود بالگرد اورژانس 

ندارند
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متولد فروردین :
شما  می شود  باعث  حالیکه  در  شما  حقیقت گویی  خصلت  امروز   
چیزهایی  به  را  شما  باشید،  داشته  خود  به  نسبت  خوبی  احساس 
که می خواهید می رساند. حتی اگر شما بین دو تفکر مختلف تردید 

داشته باشید، هر یک از آنها قدرتی جادویی در خود نهفته دارند. 
متولد اردیبهشت : 

شما در این روزها فریب یکی از اطرافیان تان را خورده اید و به همین 
دلیل افسرده شده اید زیرا فکر نمی کردید که آنها جواب اعتماد شما 
را بدین شیوه بدهند. این اتفاقات باعث شده اند که شما از رویا و 
خواب بیدار شوید و به واقعیت زندگی روی بیاورید. هر صحبت و یا 

جریانی را که در ذهن تان رخ می دهد را برای دیگران بازگو نکنید.
متولد خرداد : 

با وجود اینکه ممکن است در رابطه با رابطه اخیری که دارید امیدوار 
باشید،  احساسات تان تحریک شده است و باعث شده تا هر اتفاقی 
که امروز می افتد را بسیار مهمتر فرض کنید. شما ترجیح می دهید 
به نظر  اما  برسانید،  را به حداقل  تان  اکنون ملودرام های زندگی  تا 
آنها شما را هر کجا که می روید تعقیب می کنند. به جای  می رسد 
باز  را  تان  قلب  دریچه  کنید  اینکار، سعی  از  جلوگیری  برای  تالش 
آرامش  به  این طریق  از  و  بیان کرده  را  احساسات خود  تا  بگذارید 

برسید.
متولد تیر :

یا دوستانتان هر  اجبار خانواده و  به زور و  نیستید که   شما کسی 
چیزی را قبول کنید! شما می دانید چه می خواهید، کجا می خواهید 
مقاومت  و  منفی  جواب  و  برسید  آنجا  به  چگونه  می دانید  بروید، 
مجبور  اگر  حتی  احوال  این  باهمه  کرد.  نخواهید  قبول  را  دیگران 
شوید به خاطر دوری گزیدن از تمام مشکالت به احساسات تان بها 
ندهید، اصال خوب نیست که مسیرتان را منحرف کرده و به دشمن 
ملحق بشوید! کمی حسایت از جانب شما امروز شما را نجات می دهد!

متولد مرداد : 
امروز مسائل و مشکالت مالی کاماًل شما را گیج و پریشان می کنند، 
برای اینکه شما واقعا نمی دانید چه روشی را انتخاب کنید. نصیحت 
پیشنهاد  بهتان  را  پیچیده ای  راههای  شما!  همیشگی  کننده های 
می کنند که حتی از خود مشکل هم پیچیده تر است!! درنهایت شما 
تحلیل  و  تجزیه  از  بگذارید،  را کنار  زیرکی خود  و  باید هوشمندی 
امروز  دهید.  گوش  دلتان  حرف  به  و  بردارید  دست  منطقی  کردن 
با عقل و منطق توجیه کنید؛ فقط  را  نکنید تصمیمات خود  سعی 

صدای درونتان هرچه بهتان گفت گوش دهید.
متولد شهریور :

 اگر شما اکنون وظایف خود را به خوبی انجام ندهید، شاید دیگران 
بیایند و این کار را برایتان بکنند. جالب اینجاست که اگر آنها امروز 
در  چرا  که  می گیرید  ایراد  آنها  به  هم  کنند، شما  را سرزنش  شما 

زندگی شما دخالت می کنند. 
متولد مهر : 

خوشبختی تان  کلید  شما  نگرش  شرایط  ترین  سخت  در  حتی 
ساز  مشکل  می تواند  این  وجود  با  شما  مادی  موفقیتهای  می باشد. 
باشد، اما نگذار که هدفهایت وارد این راه بشوند. اکنون کارهایی را 
انجام بده که باعث می شوند احساس خوبی نسبت به خودت داشته 

باشی، پول هم به دنبال آن خواهد آمد. 
متولد آبان : 

همچنانکه خورشید تا ماه آینده به پرتو افشانی در سرتاسر جوزای 
پرشتاب ادامه می دهد، شما نیز می توانید انرژی بیشتری از خود به 
اطراف ساطع کنید. امروز همچنانکه ستاره بخت شما یعنی بهرام در 
مقابل زحل قرار گرفته است کار عاقالنه ای که می توانید بکنید این 
است که به صورت جدی برای دستیابی به هدفهایتان تالش کنید. 

برای حرکت کردن به جلو فرصت را از دست ندهید.
متولد آذر :

 شما امروز دغدغه زیادی ندارید، اما نمی توانید به راحتی در مورد 
نگرانی های خود با دیگران صحبت کنید. دلیل این کارتان این است 
که باوجود تمام مشکالتی که وجود دارد نمی خواهید مشکل جدیدی 
باید  که  دارید  ارزشمندی  اطالعات  شما  اینحال  با  بیاید.  وجود  به 

گفته شوند. 
متولد دی : 

بازگشت ماه به نشان تان احتماال توجه شما را از کارهایتان به سمت 
خود جلب می کند و راه های بی شماری را برای تان آشکار می کند 
کنید.  را کشف  آنها  بخواهید  که  هستند  جالب  کافی  اندازه  به  که 
موضوع  یک  از  بیش  روی  نمی توانید  لحظه  یک  در  شما  متاسفانه 

تمرکز کنید. 
متولد بهمن :

 شما توانایی فوق العاده ای در محدود کردن افق فکری خود دارید، 
بعضی  تمرکز کنید.  اهدافتان  ترین  بر روی مهم  بنابراین می توانید 
که  می شوید  حاشیه ای  مسائل  و  جزئیات  درگیر  انقدر  شما  اوقات 

رسیدن به مهمترین هدفتان را فراموش می کنید. 
متولد اسفند :

 امروز تمرکز شما روی کارتان خواهد بود یا احتماال روی نقشی که 
در اجتماع دارید. اما این حالت به معنی این نیست که شما به فکر 
خانه و خانواده خود نیستید؛ فقط مسئله این است که مایلید یکی دو 
روزی مسئولیت های خانوادگی خود را کنار بگذارید . در این زمان 

ماه وارد دهمین خانه از “وضعیت” شما می شود.

3
فال روز 

دانشگاه  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در فضاهای باز 
پر ازدحام که امکان حفظ فاصله اجتماعی یک و 

نیم تا ۲ متر وجود ندارد، باید ماسک بزنیم.
 علیرضا ناجی افزود: تا زمانی که کرونا هست این 

شیوه نامه صادق است و باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه دستورالعمل اخیر ستاد ملی کرونا 
در مورد عدم لزوم استفاده از ماسک در فضای باز 
اصاًل  که  بود  کرده  ایجاد  بسیاری سوءتفاهم  برای 
حفظ  برای  کرد:  تاکید  بزنند،  ماسک  نیست  نیاز 
سالمتی خود در تمام فضاهای باز هم که ازدحام 
است و نمی توانید فاصله اجتماعی یک و نیم تا ۲ 

متر را رعایت کنید، حتماً باید ماسک بزنیم.
دانشگاه  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با بیان اینکه 
درست است واکسن های موجود، واکسن اختصاصی 
همین  افزود:  نیست،  گردش  در  های  سویه 
واکسن ها هم به مقدار بسیار زیادی از بیماری های 
شدید و بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر 

جلوگیری خواهد کرد.
وی اشاره به اینکه چهره کرونا تغییر کرده و وارد 
مرحله ای دیگر شده، گفت: همچنان واکسیناسیون 
عمومی، رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک 
باید  کرونا  ویروس  زنجیره  کاهش  یا  و  قطع  برای 

رعایت شود.
عموم  تلقی  متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با  ناجی 
و  رسانی  اطالع  حاصل  کرونا  شدن  تمام  بر  مردم 
است،  کرونا  پایان  بر  مبنی  نادرست  برداشت های 

نادرست،  این اطالع رسانی های  نتیجه  اظهار کرد: 
کاهش استفاده از ماسک در سطح جامعه و رسیدن 
کووید  مجدد  جوالن  و  درصد   4۰ از  کمتر  به  آن 

است.
از موضوع  افزود: در شیوع کووید ۱۹، به غیر  وی 
 BA,۵ شاخه  زیر  ورود  به  می توان  نزدن،  ماسک 
اومیکرون به ایران و همچنین پوشش پایین واکسن 
عدم  درصد،   ۳4 میزان  به  سوم(  )دوز  بوستر  دوز 
استقبال از واکسن در طیف سنی ۵ تا ۱۱ سال و 
بازه زمانی بلند و طوالنی از دوره اول واکسیناسیون 

)دوز یک و دو( هم اشاره کرد.
استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با طرح این سوال که چرا باید همچنان در 
ازدحام جمعیت  که  فضاهایی  در  و  بسته  فضاهای 
وجود دارد باید ماسک بزنیم، گفت: جواب در عدد 
“R” نهفته است، »عدد R« یا »عدد سرایت مؤثر«، 

بیماری  عامل  انتقال  توانایی  برای  است  شاخصی 
به ما  این عدد  افراد دیگر، در واقع  به  از یک فرد 
می گوید که متوسط افرادی که توسط یک نفر به 

بیماری مبتال می شوند، چقدر است.
وی با عنوان این مطلب که این ویروس با توانایی 
حفظ  طبیعت  در  را  خود  دارد  تالش  باال  بسیار 
کند، ضرورت استفاده از ماسک در تمامی فضاهای 
دارد  وجود  جمعیت  ازدحام  که  فضاهایی  و  بسته 
کرونا  چهره  داد:  هشدار  و  کرد  عنوان  ضروری  را 
تغییر کرده و وارد مرحله ای دیگر شده است، ولی 
فاصله  رعایت  عمومی،  واکسیناسیون  همچنان 
اجتماعی و پوشیدن ماسک برای قطع و یا کاهش 

زنجیره ویروس کرونا باید رعایت شود.
ناجی ادامه داد: عدم استقبال از واکسن های بوستر 
و به تعویق انداختن آن، کنترل کرونا ویروس را نه 
تنها در ایران بلکه در دنیا به چالش خواهد کشید.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد 16 ساله عباس زال
چشم هايم را باز بگذاريد 

تا همه بدانند شهادت را آگاهانه برگزيدم

حاج خانم چند س�ال داريد؟ شهيد 
فرزند چندم تان بود؟

من 69 سال دارم. مادر شش پسر و سه دختر 
هس��تم. عباس پس��ر دومم بود. پسرم اولم 

ابوالفضل هم جانباز است. 
پس در خانواده شما چند تا از بچه ها 

به جبهه رفته بودند؟
بله، آن وقت ه��ا در محله م��ا )خزانه فالح( 
خيلي ها به جبهه مي رفتند. اين منطقه چهار 
هزار شهيد داده اس��ت. هر روز جوان هايي 
را مي ديدي ك��ه براي ثبت نام به مس��اجد 
مي رفتن��د. بچه هاي م��ن ه��م آنهايي كه 

سن شان رسيد به جبهه رفتند. 
به نظر شما چه انگيزه اي جوان هايي 
مثل عباس را ب�ه جبهه هاي جنگ 

مي کشاند؟
اينه��ا اغلب جوان ه��اي مذهب��ي و مؤمن 
بودند. خ��ود عباس از كودك��ي نمازهايش 
را مي خوان��د. روزه هاي��ش را مي گرف��ت و 
هميشه سعي مي كرد نمازش را در مسجد 

بخواند. يادم است پسرم وقتي 12 ساله بود 
از طبقه سوم افتاد و پايش زخمي شد. او را 
به بيمارستان برديم. دكترش به من گفت: 
پسرت را نصيحت كن، نمي گذارد پرستارها 
به او دست بزنند و آمپولش را بزنند. به عباس 
گفتم: مادر جان چرا نمي گذاري كارشان را 
بكنند؟ گفت ما انقالب كرده ايم كه محرمات 
حفظ ش��ود. چنين پس��ري بود. ذات پاكي 

داشت و عاقبت شهيد شد. 
عباس آقا چند س�الگي ب�ه جبهه 

رفت؟
 16 س��الش بود ك��ه كت��اب را روي زمين 
گذاش��ت و راهي ش��د. نه اينك��ه به درس 
عالقه نداش��ته باشد، اتفاقاً ش��اگرد زرنگي 
بود. ب��ه ورزش هم عالقه داش��ت و تكواندو 
كار مي ك��رد. يك س��ري مهارت هاي��ي در 
نسخه خواني و تزريقات و سرم زني ياد گرفته 
بود. در مدرسه رش��ته تجربي مي خواند تا 
اينكه با شناس��نامه برادر بزرگ ترش راهي 
جبهه ش��د. چون س��نش كم ب��ود اينطور 

توانست مجوز اعزام بگيرد. 
چند بار به جبهه اعزام شد؟

دو بار به جبهه اعزام شد. چون بچه احساسي 
بود هر وقت فرصتي دس��تش مي رسيد، به 
ما تلگراف مي زد. يا نامه مي نوش��ت مي داد 

دوس��تانش براي ما مي آوردن��د. مي گفت 
دوس��ت دارم هر روز از حال ش��ماها باخبر 
باشم. اولين سري كه رفت كربالي4 زخمي 
شد. پايش زخم و زيلي ش��ده بود اما چون 
كربالي5 بالفاصله بعد از كربالي4 ش��روع 
ش��د، عباس صبر نكرد تا زخم هايش كاماًل 
خوب ش��وند. دوباره رفت و در كربالي5 به 

شهادت رسيد. 
از فعاليت هايش در جبهه يا از نحوه 

شهادتش خبر داريد؟
يكي از همرزمانش براي مان تعريف كرد كه 
عباس در جبهه نماز شب و زيارت عاشورايش 
ترك نمي شد. شب ها و به صورت مخفيانه 
پوتين س��اير رزمنده ها را واك��س مي زد و 
روزها هم مشغول كندن سنگر مي شد. روز 
ش��روع عمليات كربالي5 صبح زود قبل از 
س��اعت هفت به خط مقدم رفتيم. ساعت 
10 صبح فرمانده مان خبر داد كه برگرديد 
عقب و اس��تراحت كنيد و دوب��اره به خط 
برويد. من خواستم برگردم كه ديدم عباس 

خيال برگشتن ندارد. داشت به يك مجروح 
رسيدگي مي كرد. در يك آن ديدم يك گلوله 
از سرش رد شد. يعني به پيشاني اش خورد و 
از طرف ديگر خارج شد. من او را برداشتم و 
پشت يك ماشين گذاشتم. چون پايم از قبل 
قطع ش��ده بود، همه فكر مي كردند من هم 
زخمي شده ام. به هرحال او را گذاشتم عقب 
وانت و به پش��ت جبهه منتقلش كرديم. در 
حالي كه عب��اس زال در همان برخورد اول 

گلوله به شهادت رسيده بود. 
اين ش�هيد 16 س�اله چ�ه وصيتي 

براي مان به يادگار گذاشته است؟
پسرم در وصيتنامه اش نوشته بود: از خواهران 
و ب��رادران مي خواهم هرگز از ي��اد خداوند 
غافل نشوند و از پدر و مادرم مي خواهم كه 
مرا حالل كنند. چشم هايم را باز بگذاريد كه 
گمراهان بدانند من از روي آگاهي و شناخت 
هدفم را انتخاب كردم. و  اي عزيزان هرگز از 
راه انقالب و هدف تان منحرف نش��ويد و از 
خداوند متعال سپاسگزارم كه مرا در كشور 
و مملكتي اسالمي و شيعه و با رهبري عادل 
چون امام خميني خلق كرده است.  فرزندم 
عباس زال متولد 12 فروردين ماه 1347 بود 
و 19 دي ماه 1365 نيز به ش��هادت رسيد. 

پيكرش را در قطعه 53 دفن كرديم. 

  فريده موسوي
عب�اس زال آش�ناي خانوادگي مان ب�ود. برادران�م با برادران�ش در بس�يج همكاري 
داش�تند و گويا بخش�ي از کودکي هاي ش�ان را هم با هم گذرانده بودند. اما من شهيد 
زال را نه دي�ده بودم و نه مي ش�ناختم. فق�ط نامي بود از مي�ان نام ش�هدايي که دور 
تا دور مس�جد امام موس�ي)ع( نصب ش�ده اند. عباس را وقتي بيش�تر ش�ناختم که 
به طور اتفاق�ي در قس�مت بانوان همين مس�جد با رقيه خنده مادرش آش�نا ش�دم. 
فرصت را غنيم�ت ش�مردم و مصاحبه زير ب�ا مادر ش�هيد عباس زال ش�كل گرفت. 

 گام اول( حيرت
همه ايرانيان يك سال كار و تالش كرده يا درس 
مي خوانند تا نوروز از راه برسد و استراحتي كنند 
و صله رحمي به جاي آورند. قليلي به سفرهاي 
خاص خارجي و عيش هاي مطرب گونه عادت 
داش��ته و كثيري هم به س��ياحت و زيارت تا 
آنجا كه ديگر در مش��هد الرضا )ع( جاي سوزن 
انداختن هم نيس��ت. خيلي كه اين جماعت، 
مؤمن مي شوند سرشان حال و هواي راهيان نور 
كرده و راهي شلمچه و فكه و طالييه مي گردند 
تا با پاهاي برهنه در مقتل و مش��هد شهيدان، 
عشق بازي كرده و رقص ش��يدايي و جنون ادا 
نمايند. تم��ام اين گروه كه ذكرش��ان رفت به 
نوعي در سياحت و تفريح هستند چه كنار دريا 
و در طبيعت ناب الهي و چه در بقاع متبركه و 

قطعاتي از بهشت آسماني. 
ام��ا حقيقت��اً در حيرت��م از بندگان��ي كه نام 
»جهادگر« را بر روي خ��ود نهاده اند. نه پيران 
صفوف اول جماعات مساجدند كه بگويي»ورنه 
هر گبري به پيري مي شود پرهيزگار« )كه البته 
اين شعر را قبول ندارم( و نه افرادي بي سواد و 
رانده شده در محيط هاي اجتماعي هستند كه 

بگويي»خب عاّلفند«.
حيرت من آن زمان افزون مي گردد كه هم در 
اوج جواني هستند هم متخصص و كارآمدند و 
چنين افرادي، شيرين ترين لحظه سال را با تمام 
راحتي و آسايش��ي كه در خانه و شهر داشته و 
اتفاقاً افرادي برون گرا و اجتماعي هستند همه را 
بي خيال شده و به عمق سختي ها و كاستي هاي 
دنيوي در روس��تاهاي مح��روم و مرزي پيش 
مي روند تا به جاي استراحت و ديدن تلويزيون 
و مشغله شبكه اجتماعي و امثالهم؛ از نماز صبح 
بيدار شده و تا پاسي از شب، نوكري روستاييان 
مي نمايند بي آنكه ذره اي چشمداش��ت مادي 
داش��ته و دائماً براي اجر و مزد خ��ود از اهالي 

»دعاي خير« طلب مي كنند. 
آنگاه تعجب و شگفتي من بيش از پيش مي شود 
كه متأهلين را مي بينم يا با نامزد و همسر جوان 
خود در اوان حيات و پيوند مشترك به اين ديار 
عاشقي سفر كرده اند يا پدراني كه فرزند نخست 
يا حتي همسر و سه فرزند قد و نيم قدشان را به 
خداي سبحان سپرده و به جاي آنكه همسفره 
هفت سين خانواده باشند آمده اند شادي خود 
را با كودكان روس��تايي تقس��يم كنند تا ثواب 
چنين ايثار بزرگي را خداوند در خانواده چنين 
جهادگري، ضرب كرده و عج��ب اجر و مزدي 
بي منتها عايد همسر غريب و فرزندان اين گونه 

جهادگران مي شود. 
 گام دوم( ساختن

اردوي جه��ادي را اگر بخواهم معن��ا كنم در 
يك كلمه مي گويم »س��اختن«. آري اين اردو 
چيزي جز س��ازندگي نيس��ت. هم سازندگي 
روح است هم جسم، هم آخرت است هم دنيا، 
هم خود جهادگر س��اخته مي ش��ود هم اهالي 
روستا و هم خود روستا، »ساختن در ساختن 
در ساختن« است. انس��ان جز در »سختي«، 
»س��اخته« نخواهد شد نه انس��ان هاي نامور 
چون دانشمندان و علما به آن مقامات علمي و 
معنوي رسيده اند، نه عوام الناس. كه حتي امام 
صادق )ع( فرمودند »حالوه الدنيا مراره االخره 
و مراره الدنيا حالوه االخره« )ش��يريني دنيا، 
س��ختي آخرت را به دنبال دارد و سختي دنيا، 

شيريني آخرت را(.
انسان تا در شرايط سخت و به قول امروزي ها 
در تهديد و تحريم قرار نگيرد بي ش��ك تالش 
و جّد و جه��د ندارد براي خالص��ي از تهديد و 

ارعاب؛ اّما آنگاه كه مش��كالت به او روي آورد 
آنگاه فكر و ذهن و جسمش را به كار مي اندازد 
و اينگونه پرورش روح و جسم حاصل  مي گردد 

كه »نابرده رنج، گنج ميّسر نمي شود«.
اردوي جهادي نيز كه بايد صدها و گاه چند هزار 
كيلومتر بروي، آن هم در مس��ير هاي سخت و 
دشوار، و روزها و ش��ب هايي را در روستاهايي 
فاقد امكان��ات اوليه و ضروري س��پري كرده و 
در اين شرايط نه تنها در فكر رفع حاجات خود 
باش��ي كه اتفاقاً بايد خود را به ديده فراموشي 
س��پرده و در فكر قضاي حاجات بندگان خدا 
باشي و به مردم خدمت كني؛ نتيجه اش چيزي 
جز ساختن نيست هم خود را كادري همطراز 
انقالب نموده اي، هم درس دين و عبوديت را به 
مخلوقات الهي آموخته اي ك��ه به فرموده امام 
خامنه اي عزيز: »شما )جهادگران( اگر در روستا 
درس دين هم ندهيد با كارتان و با عملتان مردم 
را به سوي دين دعوت كرده ايد كونوا دعاه الناس 

بغير السنتكم«.
 گام سوم( مصداق

ش��ايد برخي خوانندگان، نق��دي و ايرادي بر 
نگارنده بگيرند كه چرا اين هم��ه اغراق و غلو 
در باب اردوي جهادي؟ چ��را اين همه واژگان 
احساس��ي؟ چرا اين همه درشت نويس��ي؟ اما 
صادقانه و خاضعانه مي گويم كه خالصانه نوشتم 
و اتفاقاً نگران��م كه چرا در ش��أن جهاد عظيم 
و هجرت زيب��اي جهادگران ننوش��تم و حّتي 
رش��حه اي از آنچه در اين س��ال ها در اردوي 
جهادي دي��ده ام را نيز قلم قاصرم نتوانس��ته 

قلمراني كند... 
من متأس��فانه صدها و به قول آقايان مس��ئول 
6600 گروه جهادي در كشور را شناختي جامع 
ندارم كه سياس��ت ها و برنامه ريزي هاي ش��ان 
چگون��ه اس��ت؟ ك��ه بي ش��ك زحم��ات و 
مجاهدت شان س��تودني اس��ت اّما مصداق در 
ذهن حقير، يكي از اين مجموعه هاست كه نام 
خود را »جبهه جهادي منتظران خورش��يد« 
نهاده اند. مي گويند چون واژه »گروه« ريشه از 
زبان هاي بيگانه مي گيرد لذا دوس��ت نداشتند 
اين كلمه را، و چون دوست داشتند دفاع مقدس 
را و اصلي ترين الگوي رفتاري و برنامه اي خود 
را جبهه و جنگ قرار داده اند لذا عنوان مقدس 
»جبهه« را انتخاب كرده اند تا نام مجموعه شان 
را هر وقت مي نويسند و مي خوانند ياد شهدا و 
رزمندگان بيفتند ورنه ِعّده و وُعّدشان محدود 
است و مي گويند كميت در منظره كاري مورد 
توجه شان نبوده اگر چه اولين قرارگاه خودجوش 
جهادي را به معناي واقعي خودجوش، طي سه 
سال راه اندازي كرده و گاه تا 2500 جهادگر را 
روانه سيستان و بلوچستان نموده اند اّما همين 
جمع محدود چند ده نف��ري را مطلوب اجراي 

هدف و سياست هاي خود مي دانند. 
اين مصداق براي من خيلي ارزش��مند اس��ت 
چراكه هم مناطقي كه براي هجرت و خدمت 
انتخاب مي كند متفاوت است از روستا يا محله  
پس قلع��ه در تهران كه در س��ال 87 به عنوان 
اولين مجموعه جهادي در ته��ران اردو برگزار 
كرد اگ��ر چه ب��ا مخالفت خيلي ه��ا و در عين 
حال تعجب همگان مواجه ش��د؛ تا روستاهاي 
دورافتاده شيعه و سني در بلوچستان آن هم در 
سال 88 كه گروه جند الشيطان در اوج قدرت و 
وحشت انگيزي بود، و اينك نيز از نوروز 94 وارد 
بش��اگردي در دزفول گرديده كه محروميتش 
اگر بيشتر از بشاگرد هرمزگان نباشد بي شك 
همان اندازه است آن هم بش��اگرد سال 59 و 
60 كه حاج عبداهلل والي وارد ش��د منظور من 

مي باشد؛ حتي اين منطقه  دزفول كه در سال 
94 و 95 تحقيقاً مسيرش بسيار صعب العبورتر 
از بشاگرد 59 مي باشد و اگر چه در نداشتن آب و 
برق و حمام و سرويس بهداشتي و خانه بهداشت 
و مدرس��ه و تلفن و تلويزيون و حت��ي خانه با 
بشاگرد مشترك است اّما باز هم در بحران هايي 
نظير سيل و طوفان و بوران و مه و... از بشاگرد 
بس��ي بدتر و خطرناك تر اس��ت منطقه اي به 
نام »احمد فداله« ش��امل س��ه منطقه »فداله 
عمران«، »احمد فدال��ه« و »درّه كايد« با يك 
هزار خانوار و 7 هزار جمعيت ساكن كه البته 15 
هزار نفري بوده است و متأسفانه طي سال هاي 
متمادي كه مهاجرت كرده اند به اين رقم تنزل 
يافته و البته به اذع��ان اهالي به بركت وجودي 
»منتظران خورشيد« و جهاد بي نظير آنان در 
مشهور و معروف كردن اين منطقه در كشور به 
ويژه مطالبه گري مستّمر از مسئوالن محلي و 
اس��تاني و ملّي به ويژه ارائه گزارش به محضر 
امام المسلمين حضرت سيد علي ادام اهلل ظله 
الشريف و خشنودي معظم له از اقدامات جبهه 
جهادي و ابالغ سالم حضرت ايشان به منتظران 
خورشيد؛ زمزمه هاي مهاجرت معكوس در حال 

شكل گيري است. 
آري، اين مصداق براي من ارزش��مند اس��ت 
چراكه جهاد و خدم��ت را در 10 روز و 15 روز 
اردو خالصه نكرده و تمام طول س��ال به مثابه 
اردوس��ت، از پيگيري هاي هر روز و هر ش��ب 
مشكالت 125 روستاي تحت پوشش جبهه در 
تهران و قم و مركزي و بلوچستان و خوزستان 
)از مشكالت اصلي روستاها تا مسائل شخصي 
اهالي ك��ه حدود 10 ه��زار نفر مي باش��ند( تا 
جلس��ات منس��جم و بدون تعطيل��ي هفتگي 
جهادگران برادر و جهادگران خواهر تا محافل 
و اجتماعات منظم جبهه نظير شب شعر- شب 
خاطره- بدون منت )سالگرد تنها ديدار واليت 
با جهادگران در 31 شهريور(- مجمع خيرين 

جهادي و... 
آري اين مصداق براي من ارزش��مند است به 
دلي��ل فعاليت هاي كيفي و كّم��ي اش در اردو 
كه تمام آنچه از كميته ه��اي مختلف به ذهن 

متب��ادر مي ش��ود از كميت كميته ها ش��امل 
فرهنگي و آموزش��ي و اقتص��ادي و عمراني و 
بهداش��ت و درمان و هنري و ورزش��ي و هدايا 
و مطالبات اداري و پشتيباني و روابط عمومي 
تا كيفيت فعاليت ه��ر كميته كه با دقيق ترين 
برنامه ريزي، فعاليت ها و اقداماتش��ان انجام و 
اجرا مي گردد و همواره شوراي خادمين )2 تا 
3 نفر( فقط نظارت مستمر ميداني از فعاليت ها 
دارند تا حتماً با استاندارد ها و هدف هاي از قبل 

پيش بيني شده عملياتي گردد... 
 گام چهارم( خدمت، پايان ندارد

اين ش��عار جبهه جهادي منتظران خورشيد 
است كه با اين س��ه واژه )خدمت، پايان ندارد( 
روحيه مي گيرد و انگيزه كسب مي كند و انرژي 
به دست مي آورد و نيرو اخذ مي كند تا به ولي 
نعمت��ان انقالب، خدم��ت كند ن��ه تنها بدون 
هرگونه م��زد و مّن��ت، كه هم��واره منتظران 
خورشيد بدون فخرفروشي و غرور به آن همه 
مجاهدت پرثمر و نتيجه بخ��ش كه »ان اهلل ال 
يحب كل مختال فخور«؛ همواره در بررس��ي 
كارنامه عملكرد خويش، نيمه خالي را مي بينند 
و آنچه را بايد و مي توانستند انجام دهند اّما به 
هر دليل، كم كاري و غفل��ت و كوتاهي كرده و 

فرصت را از دست دادند. 
 خدماتي را كه مي شد نثار روستاييان كرد اّما 
به بهانه هاي واهي نظير بي وقتي و مشغله هاي 
دنيوي كه همواره بوده و هست و خواهد بود، از 
هبه كردن آن به اهالي بي توفيق ماندند و چه 
پيگيري هايي كه مي شد از دستگاه ها و نهادهاي 
مختلف داشت اّما.... با اين نگاه متفاوت، شعار 
»خدمت، پايان ندارد« انتخاب ش��د تا همواره 
كمي ها و كاس��تي ها را جبران كنن��د و بدون 
يأس و نوميدي؛ باب خدمت را همواره گشوده 

پندارند... 
نوروز 96 نيز 80 نفر از رزمندگان و خادمان اين 
جبهه با استقبال پرشور يك هزار نفري اهالي 
غيور و مهربان احمد فداله وارد مركز اين منطقه 
شدند؛ آنجا كه مدرسه نوساز 3 كالسه به همت 
پيگيري هاي جهادگران از سوي »بنياد بركت« 
ساخته شده و تعاوني روستايي نيز نوروز 95 از 

سوي جهادگران ساخته شد و اينك نيز شاهد 
ساخت پايگاه بسيج و مجموعه فرهنگي منطقه 
مي باش��د و به زودي زمين بازي نيز در همين 
محوطه ساخته خواهد شد و بدين ترتيب اين 
محوطه به عنوان مركز منطقه انتخاب گرديده 
و فعال خواهد شد چراكه از تمام روستاها به اين 

محوطه فاصله اي يكسان وجود دارد. 
كميته بهداش��ت و درمان نيز با 21 متخصص 
دندانپزش��كي، داخلي، ماماي��ي و زنان، طب 
اس��المي و داروخانه، ه��زاران نف��ر از اهالي را 
معاينه و درمان كرد.  س��اير كميته ها نيز چه 
خواهران پر تالش و چه برادران خستگي ناپذير 
هر يك نوكري ه��اي ماندگاري را ش��بانه روز 
عرضه داشتند بي آنكه خستگي در وجود آنها 
نفوذ و رخنه كند كه يادم هس��ت همان شب 
نخست گويا بخاري محل اس��تقرار خواهران 
خراب مي شود و تا صبح در سرماي كوهستاني 
آن منطقه سردس��ير، بي��دار مي خوابند)!( اّما 
صبح سرحال و پرنشاط خدمت را آغاز كردند 
كما اينكه بيدار بودن جهادگران تا نيمه ش��ب 
به ويژه بچه هاي پش��تيباني كه تازه نيمه هاي 
ش��ب، لوبيا يا عدس��ي و...  را بار مي زدند براي 
يك صبحانه گرم؛ امري طبيعي بود و »خواب« 
واژه اي گمنام براي جهادي هاس��ت به ويژه در 
احمد فداله اي كه گرم كردن فضا و گرم شدن، 
جزو آرزوهاي دس��ت نيافتني است و اگر باران 
سيل آسايش هم ببارد كه چكيدن آب از سقف 
و سرازير شدن آب در محل اسكان و غرش هاي 
وحشتناك و... خود به خود همان خواب كوتاه 

را از چشم ها مي ربايد. 
آري عجب لذت بخش اس��ت اين جهاد سخت 
و طاقت فرس��ا كه فقط طي مسيرش از دزفول 
تا منطقه براي كوفته و خسته شدن هر جسم 
سترگي بس اس��ت چه رس��د به آنكه همواره 
خودروهايي از كار مي افتد و بايد يا س��ه نفره 
جلوي خودرو نشس��ت يا چهارنفره در كابين 
عقب، فش��رده ش��د... به هر حال »بس��يجي، 
خستگي را خس��ته كرده« و خدمت منتظران 
خورش��يد نيز بدون پايان، ادامه دارد به حول 

و قّوه الهي. 

مروري بر فعاليت هاي گروه هاي جهادي

جهاد سازندگي در روستاها  مهاجرت معكوس را در پي خواهد داشت
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اسماعيل احمدي
  گزارش

16 سالش بود که کتاب را روي زمين 
گذاش�ت و راهي ش�د. نه اينكه به 
درس عالقه نداش�ته باش�د، اتفاقًا 
ش�اگرد زرنگ�ي ب�ود.  در مدرس�ه 
رش�ته تجربي مي خواند تا اينكه با 
شناس�نامه برادر بزرگ ترش راهي 
جبهه ش�د. چون س�نش ک�م بود 
اينطور توانست مجوز اعزام بگيرد
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حل جدول 3127

دادستان مسجدسلیمان خبر داد
حبس و انفصال از خدمت، حکم دادگاه 

برای کارمندی که رشوه گرفته بود
دادستان عمومی و انقالب مسجدسلیمان گفت: کارمند یکی از 
ادارات خدمات رسان در مسجدسلیمان به دلیل اخذ رشوه، به 
تحمل شش ماه حبس تعزیزی، جزای نقدی و انفصال موقت 

از خدمت محکوم شد.
رحمان بن سعید با اعالم این خبر اظهار کرد: متهم که با توجه 
به گزارش مأموران نیروی انتظامی و اقرار صریح وی در دادسرا، 
بزه انتسابی اش برای دادگاه محرز شده بود، از سوی دادگاه به 
تحمل شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل 
مال مأخوذه، انفصال موقت به مدت سه سال از مشاغل دولتی 

و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت محکوم شد.
 وی گفت: دستگاه قضایی در برخورد با فساد جدی است، هیچ 
خط قرمزی در برخورد با متخلفین وجود ندارد و با هیچ فردی 

در این حوزه مماشات نخواهد کرد.
تخلفات  مشاهده  صورت  در  خواست  شهروندان  از  سعید  بن 
اداری از جمله اخذ رشوه، مراتب را به این دادستانی اعالم و 
یقین داشته باشند که این موضوعات در اسرع وقت رسیدگی 

و پیگیری خواهد شد.
دادستان شهرستان خبر داد

دستگیری رئیس شورای شهر خرمشهر 
به اتهام فساد مالی

دادستان عمومی و انقالب خرمشهر از دستگیری رئیس شورای 
شهر خرمشهر خبر داد.  فاخر باوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
صدور  و  اطالعات  اداره  سوی  از  گزارشی  ارائه  پی  در  کرد: 
دستور قضایی، رئیس شورای شهر خرمشهر به اتهام فساد مالی 
در  فرد  این  پرونده  حاضر  حال  در  افزود:  وی  شد.   بازداشت 

شعب بازپرسی اهواز مفتوح است.
معرفی سه نفر از اهالی ایذه به مراجع 

قضایی برای کشتن خرس قهوه ای و 
توله اش

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه گفت: سه 
نفر از اهالی روستاهای منطقه مرغا در این شهرستان به دلیل 

کشتن ۲ قالده خرس قهوه ای به مراجع قضایی معرفی شدند.
 حدود یک هفته بعد از انتشار ویدیوهایی از یک خرس قهوه ای 
و  تصاویر  دیروز  ایذه،  شهرستان  مرغا  منطقه  در  توله اش  و 
اهالی  توسط  مادر  خرس  کشتن  و  جرح  و  ضرب  از  اخباری 
روستاها منتشر شده است. احمد امیری رییس اداره حفاظت 
با  وگو  گفت  در  شنبه  سه  روز  ایذه  شهرستان  زیست  محیط 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: افرادی که این خرس ها را کشته اند، 
شناسایی شدند، سه نفر عامل اصلی و حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر نیز 
مشارکت داشتند، که با پاسگاه انتظامی محل هماهنگی شده و 

پرونده ای در مراجع قضایی نیز تشکیل شده است.
وی افزود: تاکنون سه نفر عامل اصلی به اتهام کشتن ۲ قالده 
به  و صید  قانون شکار  ماده ۱۲  الف  بند  بنابر  قهوه ای  خرس 

دادستان ایذه معرفی شدند و علیه آنها شکایت کردیم.
از آزار و  انتشار فیلم  افراد،  این  اتهام دیگر  امیری اضافه کرد: 
باعث جریحه دار شدن  است که  و جرح خرس  و ضرب  اذیت 

احساسات عمومی شده است.
خرس  دارد.  قرار  خوزستان  شرقی  شمال  در  ایذه  شهرستان 
قهوه ای از گونه های بومی خوزستان به شمار می آید که پیش 
از این نیز گزارش هایی از مشاهده آن در مناطق مختلف منتشر 
شده است. در سال های اخیر نمونه های متعددی از برخورد و 
گزارش  محلی  مردم  توسط  قهوه ای  و جرح خرس های  ضرب 
جوامع  آموزش  و  ارزش حیات وحش  به  توجه  لزوم  که  شده 
از پیش نشان می دهد. ۱۶ تیر الشه ۲ خرس  محلی را بیش 
قربانی  که  شد  پیدا  مرودشت  دامچه  ده  روستای  در  قهوه ای 
شکار غیرمجاز شدند. ۱4 تیر ماه نیز یک توله خرس قهوه ای 
آسارای شهرستان کرج  روستاهای بخش  از  یکی  در محدوده 
امسال  اردیبهشت  برخورد خودرو کشته شد. همچنین  اثر  بر 
نمین  شهرستان  کنازق  روستای  وارد  که  قهوه ای  خرس  یک 

در اردبیل شده بود بر اثر ضرب و جرح اهالی روستا تلف شد.

خبر

جدول 3128

معضلی  به  پالستیکی  کیسه های  مصرف 
تبدیل  انسان  سالمت  و  محیط زیست  برای 
شده است، عمر مفید هر کیسه پالستیکی 
در ایران فقط ۱۲ دقیقه است و بعد از آن 
این  می شود؛  تبدیل  پالستیکی  پسماند  به 
و  قوا  همه  همکاری  با  که  است  حالی  در 
آن   سوء  آثار  و  مصرف  می توان  شهروندان 

را کاهش داد.
از  یکی  به  امروزه  پالستیک  یا  نایلون 
تبدیل  بشر  زندگی  ناپذیر  جدایی  اجزای 
پالستیک  مخترع  که  روزی  است،  شده 
مانند  که  کرد  فکر  شاید  کرد  اختراع  آنرا 
را  مشکلی  شده،  اختراع  محصوالت  سایر 
از زندگی بشر برطرف می کند، همان زمان 
استقبال از پالستیک به علت برخی خواص 
پذیری،  رنگ  قابلیت  ارزانی،  سبکی،  مانند 
شرایط  برابر  در  باال  مقاومت  و  بودن  عایق 
تاریخچه  واقع  در  بود،  زیاد  بسیار  جوی 
می  قرن  یک  به  نزدیک  پالستیک  مصرف 
اصطالح  که  بود   ۱۸۳۳ سال  در  رسد، 
از  بعد  و  شد  مطرح  بار  اولین  برای  پلیمر 
آن با سرعت پیش رفت و پالستیک اختراع 
شد، در سال ۱۹۳۸ بود که برای اولین بار 
مصرف پالستیک عمومی شد و در دنیا مورد 
استقبال قرار گرفت اما امروزه به بالیی برای 
طبیعت و فراتر از آن سالمت انسان تبدیل 
شده است، برخی شواهد نشان می دهد که 
در  شده  تولید  های  پالستیک  اولین  هنوز 

دنیا باقی مانده اند.
به مرور پالستیک وارد بخش های زیادی از 
بخشی  در  که  به طوری  انسان شد  زندگی 
برقی،  لوازم  ها،  گوشی  ها،  رایانه  لوازم  از 
سرمایشی و عایق کاری جای خود را باز کرد 
و باعث شد تولید آن روز به روز بیشتر شود، 
حدود  ساالنه  دهد  می  نشان  آمارها  برخی 
۳۰۰ میلیون تُن پالستیک در جهان تولید 
می شود، در ایران نیز آمارها نشان می دهد 
این عدد بیش از ۱۷۰ هزار تن در سال است، 
البته به مرور کشورها با خطرات پالستیک 
و آثار سوء آنها بر طبیعت آگاه شدند و در 
صدد کاهش مصرف آن برآمدند چون به این 
هزار  تا  گاها  پالستیک  که  رسیدند  نتیجه 

سال در طبیعت ماندگاری دارند.
ایران  وضعیت  که  دهد  می  نشان  آمارها 
خوب  چندان  پالستیک  مصرف  لحاظ  از 
ایران  جهانی  آمارهای  اساس  بر  نیست، 
جزو ۲۰ کشور اول دنیا در تولید زباله های 
میلیون   4 و ساالنه حدود  است   پالستیکی 
از  که  می کند  تولید  پالستیکی  زباله  تن 
میلیون  نیم  تولید شده در کشور  زباله های 
تن به کیسه پالستیکی اختصاص دارد یعنی 
کیسه  سه  متوسط  به طور  روزانه  ایرانی  هر 
پالستیکی مصرف می کند که ۹۶ درصد آن 

مستقیم وارد سطل های زباله می شود.
این در حالی است که متوسط عمر مفید هر 
دقیقه   ۱۲ فقط  ایران  در  پالستیکی  کیسه 
و  دارد  دوام  منزل  تا  مغازه  از  یعنی  است 
البته  زباله می شود،  وارد سطل  آن  از  بعد 
در مدت سه سالی که شاهد شیوع بیماری 
کووید ۱۹ بودیم مصرف پالستیک در قالب 
افزایش  مصرف  یکبار  ظروف  و  دستکش 
حجم  گیری  شکل  آن  نتیجه  که  یافت 

به  است  طبیعت  در  پالستیک  از  زیادی 
طوری که وارد جاده ای خارج از شهر می 
شوی در کناره های جاده تا چشم کار می 
کند پالستیک است که به زمین چسبیده و 
با گیر کردن به شاخه درختان و بوته ها در 
واقعا صحنه  که  در حال رقص هستند  هوا 
زیبایی نیست. تمام اینها به مرور وارد آبهای 
زیر زمینی و بدن حیوانات می شوند و در 
چرخه طبیعی زنجیره غذایی در نهایت سر 

از بدن انسان در می آورند.
کیسه  سه  متوسط  به طور  روزانه  ایرانی  هر 
پالستیکی مصرف می کند که ۹۶ درصد آن 
این  می شود  زباله  سطل های  وارد  مستقیم 
در حالی است که عمر هر کیسه پالستیکی 

در کشور ۱۲ دقیقه است
البته این چرخه فقط در خشکی اتفاق نمی 
ها  اقیانوس  و  دریاها  در  شرایط  بلکه  افتد 
بررسی  که  طوری  به  است  بار  فالکت  نیز 
که  داد  نشان   ۲۰۱۶ سال  در  کارشناسان 
در  پالستیک  تن  میلیون   ۱۱ به  نزدیک 
اقیانوس ها رها می شود، همچنین نتایج یک 
تحقیق نشان داد حجم پالستیک های وارد 
میالدی  سال ۲۰4۰  تا  اقیانوس ها  به  شده 
سه برابر افزایش می یابد و تا سال ۲۰۵۰ از 
تعداد ماهی ها فراتر می رود، این یعنی مرگ 
را  ها  پالستیک  آنها  چون  آبزیان  تدریجی 
بعد می میرند،  و  به عنوان غذا می خورند 
چون  بود  نخواهد  آسانی  مرگ  قطعا  البته 
بالفاصله بعد از بلع که جان خود را از دست 
نمی دهند این به مرور اتفاق می افتد که به 
معنای مرگ تدریجی است، بررسی ها نشان 
بزرگترین  پالستیک  بلعیدن  که  دهد  می 
دهها  و  دریایی  موجودات  تلف شدن  عامل 
حتما  است.  دنیا  در  مختلف  جانوری  گونه 
حداقل عکسی از حیوانات از جمله آبزیان و 
پرندگان گرفتار در پالستیک را دیده اید این 

همان روند مرگ تدریجی آنهاست.
ورود  و  پالستیک  رویه  بی  مصرف  خطرات 
را  حیوانات  گریبان  فقط  طبیعت  به  آنها 
است  شده  نیز  انسان  دامنگیر  بلکه  نگرفته 
که  مطالعاتی  برخی  نتایج  که  طوری  به 
انجام شده نشان  درباره میکروپالستیک ها 
داده که در خون انسان وجود دارند در واقع 
انسان ها میکروپالستیک ها را می خورند و 
بر سالمتی خود  آنرا  مرور عوارض  به  قطعا 
خواهند دید، بر اساس مطالعه سال ۲۰۱۸ 
محققان کالج کینگ لندن تصور می شد که 
هایی  میکروپالستیک  از  برخی  انسان  بدن 
پاک  شوند،  می  جمع  آن  درون  در  که  را 
می کند اما تحقیقات جدید نشان می دهد 
از  یا  از راه تنفس و  که میکروپالستیک ها 
طریق روده نیز به خون و اندام های انسان 

منتقل می شوند. 
با  گویی  بشر  امروزه  زندگی  واقع  در 
زیادی  بخش  است،  شده  احاطه  پالستیک 
از فرش، پرده، صندلی و لوازم آشپزخانه از 
پالستیک تشکیل شده اند که با استفاده از 
آنها الیاف در هوا پراکنده شده و در نتیجه 
باعث می شود آنها را استنشاق کنیم، تمام 
اینها نشان می دهد که از دست پالستیک 
ها خالصی نداریم چون به هر طرف که نگاه 
می کنیم این ماده شیمیایی را می بینیم اما 

به سمت  رفتن  و  ریزی  برنامه  با  توان  می 
سنت های گذشته مصرف آنرا کاهش داد، 
در گذشته مادران و مادربزرگان ما به هیچ 
خرید  برای  پالستیکی  های  کیسه  از  وجه 
استفاده نمی کردند بلکه معموال برای خرید 
از ساک و برای نان از سفره های پارچه ای 
به  توان  می  هم  امروز  کردند  می  استفاده 
قاتالن  این  مصرف  و  برگشت  دوران  همان 

طبیعت و زیستمندان آنرا کاهش داد.
محیط  فعال  گلپایگانی  عبیری  حسین 
زیست در این باره گفت: امروزه مصرف بیش 
و  انسان  برای  معضلی  به  پالستیک  حد  از 
رو  این  از  است  شده  تبدیل  زیست  محیط 
آن  مصرف  کاهش  صدد  در  ایران  و  دنیا 
زیست  به محیط  آسیب کمتری  تا  هستند 

و سالمت انسان وارد شود.
در گذشته مادران و مادربزرگان ما به هیچ 
خرید  برای  پالستیکی  های  کیسه  از  وجه 
استفاده نمی کردند بلکه معموال برای خرید 
از ساک و برای نان از سفره های پارچه ای 

استفاده می کردند
بدون  روز  تیرماه  اینکه ۲۱  به  اشاره  با  وی 
استفاده از کیسه های پالستیکی نامگذاری 
پالستیکی  های  کیسه  افزود:  است  شده 
بلند  به هوا  به راحتی  بودن  به علت سبک 
شدن  پخش  توانایی  رو  این  از  شوند  می 
در مسافت های طوالنی را دارند و بر روی 
درختان، بوته ها قرار می گیرند و در نهایت 
به رودخانه ها و دریاها می رسند که در این 
شرایط اگر حیوانی در این کیسه ها گرفتار 

شود مرگش حتمی خواهد بود.
با توجه  این فعال محیط زیست تاکیدکرد: 
زمینه  در  خود  ای  دهه  چند  تجربه  به 
پالستیکی  های  کیسه  مصرف  کاهش 
اعتقاد دارم که در این مسیر باید نهادهای 
حاکمیتی شامل قوه مقننه، مجریه، قضاییه 
و همچنین مردم همگام با هم تالش کنند، 

دوش  بر  وظیفه  این  اصلی  بخش  البته 
نهادهای حاکمیتی مانند مجلس) برای تهیه 
قوانین(، دولت )برای اجرایی شدن قوانین( 
قوانین  اجرای  بر  باید  که   ( قضاییه  قوه  و 
از طرفی  است،  باشد(  داشته  نظارت جدی 
زیادی  مسوولیت  شهروند  عنوان  به  هم  ما 
با  توانیم  می  قطعا  و  داریم  زمینه  این  در 
انجام یک سری کارها استفاده از پالستیک 
باید  اینکه  با اشاره به  را کاهش دهیم. وی 
برای خرید روزانه خود برنامه داشته باشیم 
گفت: یعنی باید نسبت به نیاز مواد خوراکی 
و سایر لوازم، زنبیل و کیسه های پارچه ای 
برای  نباشیم  مجبور  تا  کنیم  تهیه  مناسب 
حمل وسایل از مغازه تا منزل از کیسه های 
به  ناچار  هم  اگر  کنیم  استفاده  پالستیکی 
بهتر  هستیم  پالستیکی  کیسه  از  استفاده 
است چند نوع میوه و یا مواد خوراکی را در 

یک کیسه پالستیکی قرار دهیم.
با توجه  البته  این فعال محیطزیست گفت: 
کیسه  از  استفاده  باالی  حجم  و  شرایط  به 
های پالستیکی بهترین راه این است که از 
کیسه های پارچه ای استفاده کنیم درست 
مانند مادران و مادربزرگ های خود که در 
این  از ساک مخصوص  برای خرید  گذشته 
کار استفاده می کردند و یا برای خرید نان 

سفره مخصوص نان را با خود می بردند.
عبیری گلپایگانی اظهارداشت: بنابر یک آمار 
اگر هر خانواده ایرانی روزانه برای خرید خود 
با  و  کند  استفاده  پالستیکی  کیسه  سه  از 
میلیون  ایران حدود ۲۰  در  اینکه  بر  فرض 
 ۶۰ حدود  روزانه  باشیم،  داشته  خانوار 
میلیون، ماهانه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون و 
ساالنه بیش از ۲۱ میلیارد کیسه پالستیکی 
حالی  در  این  شود،  می  مصرف  کشور  در 
ساده  کارهای  سری  یک  انجام  با  که  است 
کیسه  مصرف  از  زیادی  حد  تا  توانیم  می 

های پالستیکی بکاهیم.

کیسه های پالستیکی مرگ طبیعت را رقم می زند

چهره کرونا تغییر کرده است/ 
در فضای باز هم ماسک بزنید



دو شعبه ویژه برای رسیدگی به 
گزارش های مجلس تشکیل شد

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
با پرهیز از رفتارهای سلیقه ای باشد

صفحه )4(صفحه )4(

قوه  دستور  به  که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
قضاییه دو شعبه ویژه برای رسیدگی به گزارشات مجلس برای 
تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳4 تشکیل شده و نتایج اعالم 
می شود. علی بابایی کارنامی نماینده ساری در جلسه علنی روز 
)سه شنبه( در تذکری با استناد به تبصره های ۳ و ۸ ماده ۲۱۲ 

آیین نامه داخلی گفت: تحقیق و تفحص بسیار ...

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در زمینه حجاب فصل 
تامین  و  قانون  رعایت  باید  ضابطان  و  مجریان  تمامی  الخطاب 
حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی باشد.  محمدباقر قالیباف 
در نطق پیش از دستور خود در جلسه روز )سه شنبه( مجلس 
شورای اسالمی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز عفاف و حجاب 

بیان کرد: تاریخ ایران در واقعه مسجد گوهرشاد شاهد....
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تمام وسایل بازی شهرداری ها 
در پارک ها غیر استاندارد هستند

کیسه های پالستیکی 
مرگ تدریجی طبیعت 

را رقم می زند

در کهگیلویه و بویراحمد؛

مصرف برق 
همچنان صعودی است 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  برق  مصرف  تاکیدکرد:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
این استان همچنان روند صعودی خود را دارد که 
به کاهش  برق نسبت  ُمشترکین  تمامی  می طلبد 
الزم  اقدامات  عملی  بصورت  خود  برق  مصرف 
جمع  در   “ زاده  معتمدی  “جمال  دهند.  انجام  را 
خبرنگاران گفت: میزان مصرف برق در ساعات پیک 
بار مصرف استان کهگیلویه و بویراحمد که از ساعت 
 4۵۰ به  است   ۲۳ تا   ۲۰ ساعت  از  و   ۱۸ تا   ۱۳
قبل  بمدت مشابه سال  نسبت  مگاوات رسیده که 
افزایش مصرف روبرو هستیم.  با چهار درصد  خود 

وی با تشکر از ُمشترکینی که تاکنون میزان....

سخنگوی دولت با یادآوری اینکه قانون حجاب 
و عفاف مصوب سال ۸4 و دولت هشتم بوده 
جدیدی  ابالغ  و  شده  ابالغ  زمان  همان  که 
وجود نداشته است ، تاکید کرد: دولت معتقد 
است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق 
شهروندی هرگز نباید دسته بندی میان مردم 

صورت گیرد.
 علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری 
از  کشور  وضعیت  به  اشاره  با  خود  هفتگی 
خواهش  گفت:  کرونا،  مجدد  شیوع  جهت  
حفظ  برای  که  است  این  هم میهنان  از  من 
بهداشتی  استانداردهای  عمومی  سالمت 
بعدی  دز  تزریق  برای  و  بگیریم  جدی تر  را 
برای  الزم  تدابیر  کنیم.  اقدام  هم  واکسن 
شیوع  این  بیشتر  آفرینی  تأثیر  از  پیشگیری 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  توسط  هم  مجدد 
دولت  سخنگوی  است.  شده  گرفته  نظر  در 
شایعات  برخی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در 
در زمینه دخالت دولت برای انتخاب یا تغییر 
سرمربی تیم ملی فوتبال، تصریح کرد: دولت 
تیم  سرمربی  تغییر  یا  انتخاب  در  دخالتی 
جام  در  تیم ملی  پیروزی  ندارد.  فوتبال  ملی 
جهانی متعلق به همه مردم است. فدراسیون 
فوتبال به عنوان متولی، درخواست هایی برای 
در  خصوص  به  فوتبال  ملی  تیم  از  حمایت 
برخی  و  تدارکاتی  اردوهای  برای  پشتیبانی 
اجرایی داشته است که صرفا  مالی و  مسائل 
و  فنی  تصمیم های  از  حمایت  سطح  در 
کارشناسی فدراسیون و تیم بوده، دولت هم 
این منظور  به  و جلساتی  آمادگی کرد  اعالم 
شد.  برگزار  ورزش  وزارت  و  فدراسیون  بین 
در  ورزش  وزیر  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
اردوی تیم ملی حاضر شدند و در جلسه ای با 
حضور معاون اول گزارش این دیدارها را هم 
ارائه کردند. دولت برای حمایت از تصمیمات 
تاکید  و  کرده  آمادگی  اعالم  فدراسیون  فنی 
داشته است که در هیچ یک از تصمیمات فنی 
اما  نمی کند،  دخالت  ملی  تیم  و  فدراسیون 

آماده حمایت از این تصمیمات است....

مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
بازی شهرداری های استان کهگیلویه و  تمام وسایل 
بویراحمد مستقر در پارک ها غیراستاندارد هستند در 
طریق  از  نکردن  همکاری  و  نیامدن  کار  پای  صورت 
در  را  بیشترین مشکالت  که  کنیم  اقدام می  قضایی 
داریم. »بهمن رحمتی« در جمع  یاسوج  سطح شهر 
را  استان  تولیدات  کیفیت  کنترل  افزود:  خبرنگاران 
انجام می دهیم که ۲۵۰ واحد تولیدی تحت پوشش 
کیفیت  لحاظ  از  که  هستند  استان  استاندارد  اداره 
کنترل می شوند. وی اظهار کرد: تولیدات بقیه استانها 

که در استان توزیع می شوند از لحاظ...

مدیر کل استاندارد  هشدار داد؛

2

2
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مراکز بهداشتی استان
 آماده تزریق مرحله چهارم 

واکسن کرونا هستند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
خبر داد

کاهش خرید گندم از کشاورزان 
کهگیلویه و بویراحمدی

با دسته بندی مردم برای 
ارایه خدمات مخالفیم

2

2

در سرزمین طالی سیاه؛

سهم پایین اشتغال
 در حوزه صنعت

3

ما  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  مالیر  مردم  نماینده 
کشور ثروتمندی هستیم اما پول زیادی نداریم، بنابراین اگر 
مردم  به  توانیم  می  کنیم  تبدیل  پول  به  را  ثروت  توانستیم 

بیشتر خدمت کنیم.
هادی بیگی نژاد در نطق میان دستور خود در جلسه علنی 
امروز )سه شنبه( مجلس شورای اسالمی بیان کرد: همیشه 
یک سوالی در ذهن مردم بوده است که ما این همه ثروت اعم 
از نفت، گاز، معدن، ساحل، دریا و موقعیت جغرافیایی مناسب 
داریم پس چرا باید وضعمان اینگونه باشد؟ برای پاسخ به این 
سوال چون کمیسیون تخصصی بنده انرژی است در این حوزه 

مثال خواهم زد.
اعالم  نفت  وزارت  خود  که  آنچه  بر  بنا  افزود:  ادامه  در  وی 
کرده است روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز فلر می شود، 
فرض بگیریم رقم همین بوده و بیشتر نیست به قیمت امروز 
محاسبه می کنم ساالنه حدود ۱۶4 هزار میلیارد تومان گاز 
بی خود می سوزد اگر این گاز جمع آوری و وارد پتروشیمی 

شود ارزش آن چندبرابر خواهد شد.
کرد:  عنوان  اسالمی  در مجلس شورای  مالیر  مردم  نماینده 
می  سازی  بهینه  با حدود ۱۰ طرح  نفت  ملی  فقط شرکت 
ایجاد  جویی  صرفه  دالر  میلیارد  یک  به  قریب  ساالنه  تواند 
کند، این طرح ها االن هم موجود است و اراده انجام کار هم 

شکل گرفته است و دارد روبه جلو می رود. بقیه طرح ها و 
معاونت های وزارت نفت هم اگر بخواهیم حساب کنیم رقم 

خیلی بیشتر از این خواهد شد.
و  میلیون  روزانه یک  در کشور  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  بیگی 
۸۰۰ هزار بشکه نفت خام تحویل پاالیشگاه ها داده می شود، 
گفت: از این میزان حدود ۲۵ درصد تبدیل به نفت کوره می 
شود که نفت کوره در بیشترین حالت خود ۶۰ درصد نفت 
خام قیمت دارد و یعنی ما پاالیشگاه می سازیم و نیرو هم 
استخدام می کنیم و با سختی نفت را پاالیش می کنیم که 
محصول با ارزش کمتری تولید کنیم و این درست و منطقی 

است؟
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که با احداث مینی پاالیشگاه 
فرآورده  همین  از  توانیم  می  ها  پتروپاالیشگاه  مینی  یا  ها 
سنگین استفاده کنیم و با این کار ۸ میلیارد دالر به درآمد 
کشور اضافه کنیم، بنابراین بخش خصوصی خودش سرمایه 
گذاری می کند و دولت فقط اجازه دهد و پس از آن مدیریت 
کند. بر مبنای گزارشات سالیانه ای که منتشر می شود چند 
میلیون تن ال.پی.جی می سوزد که رقم دالری آن حدود یک 
و نیم میلیارد دالر می شود و نه برای پتروشیمی استفاده می 
شود و نه برای سوخت اتومبیل استفاده می شود. اگر اجازه 
دهیم بخش خصوصی وارد شود خودش پروژه اتوگاز را پیش 

می برد بدون اینکه دولت سرمایه گذاری کند و از قبیل موارد 
بسیار زیاد است.

نماینده مردم ابهر در مجلس یازدهم تاکید کرد: سوالی که 
پیش می آید این است که چرا از کنار مسائل به این مهمی 
و این رقم هایی که می تواند مساله کشور را تا حدود خیلی 
زیادی حل کند به سادگی عبور می کنیم و چه کارهایی باید 
انجام کار  اراده  انجام شود که پاسخ آن یک کلمه است که 

باید وجود داشته باشد.
بیگی نژاد یادآور شد: کمیسیون انرژی از ابتدای شکل گیری 
مجلس یازدهم با اولویت قرار دادن تولید پول از ثروت برای 
کشور تمام تالش خود را به کار گرفت و مثال در بند »ع« 
تبصره بودجه ۱4۰۱ دولت مکلف شد تا نسبت به جمع آوری 
گازهای مشعل، بازیافت اتان، عدم سوزاندن ال.پی.جی اقدام 
الزم را انجام دهد. جلسات مکرری با وزارت نفت شکل گرفت 

که نتایج آن را اعالم خواهیم کرد.
وی افزود: در تبصره ۱4 الیحه بودجه دولت مکلف شد زمینه 
را  خودروها  سوخت  برای  ال.پی.جی  از  استفاده  برای  الزم 
فراهم کند. در موضوع تکمیل زنجیره ارزش در نفت خام طرح 
تشکیل شرکت ملی پاالیش و پتروشیمی در کمیسیون انرژی 
پتروپاالیشی  ای  توسعه  نهاد  یک  تشکیل  با  تا  شد  تصویب 
مجموعه  و  ها  پاالیشگاه  مینی  احداث  راه  نقشه  یکپارچه 
اقلیم طراحی شود.  هر  با  متناسب  پتروشیمی  های کوچک 
منظور  به  و  بنیان  دانش  های  شرکت  موضوع  در  همچنین 
استفاده از آنها در تکمیل زنجیره ارزش و نیز موضوع صرفه 
جویی جلسات مربوطه با وزیر نفت و مدیران مربوطه تشکیل 

شده که نتایج به استحضار مردم خواهد رسید.
کشور  ما  اینکه  بیان  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اگر  کرد:  عنوان  نداریم،  زیادی  پول  اما  هستیم  ثروتمندی 
هرچه  توانیم  می  کنیم  تبدیل  پول  به  را  ثروت  توانستیم 
بیشتر به مردم خدمت کنیم. راهسازی، مدرسه سازی، خرید 
تجهیزات آزمایشگاهی، خدمت به محرومان و... در گرو دو چیز 
است؛ اول تبدیل ثروت به پول و دوم اصالح مدل حکمرانی 
در حوزه های مختلف. گران اداره کردن یک وزارتخانه هنر 
نیست و اصرار بر تصمیات گذشته و درس عبرت نگرفتن از 
اشتباهات گذشتگان جز ایجاد دلخوری اجتماعی و ناامیدی 
مردم چیزی به دنبال نخواهد داشت. خیلی از اوقات راه های 
ارزانتری هم وجود دارد که به فکر ما نمی رسد اما دیگرانی 

هستند که آنها را معرفی کنند.
بیگی نژاد در پایان گفت: مدیریت استعدادکش یک عده باعث 
می شود حتی اجازه طرح افکار مشکل گشا هم داده نشود. 
اینجانب مجدد از رئیس جمهور درخواست می کنم زنجیره 
ارزش نفت و گاز احتیاج دارد یک فرد یا گروهی زیر نظر خود 
ایشان برای سیاست گذاری تشکیل شود. وزارت کار، آموزش 
بازنشستگی  و پرورش، دفاع، نفت، و خیلی از صندوق های 
و بانک ها کار پتروشیمیایی انجام می دهند و ورود شخص 
رئیس جمهور به این موضوع به منظور هماهنگی و هم افزایی 

ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ایران همواره نسبت به درز اطالعات جزیی فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای اش از سوی آژانس و برخی اعضای 
شاهدیم  اکنون  اما  هست،  و  بوده  معترض  نهاد،  این 
و  اسراییل  رژیم  رسانه ای  ـ  فنی  بازوی  به  آژانس 
با  عمال  و  تبدیل  همسو  کشورهای  دیگر  و  آمریکا 
ایران  به  نسبت  غیرفصلی  و  فصلی  گزارش دهی های 

فضاسازی و سم پاشی می کند.
 ایران در حال حاضر صرفا در چارجوب پادمان جامع 
آژانس  رویکرد  و  برخورد  اما  دارد  همکاری  آژانس  با 
ایران  هسته ای  فعالیت های  درباره  گزارش دهی ها  در 
مبتنی بر پروتکل الحاقی و برجام است؛ در حالی که 
این رفتار آژانس تحت مدیریت  به  بارها نسبت  ایران 
اما گروسی بی توجه به  رافائل گروسی اعتراض کرده، 
نگرانی ها و دغدغه های عضو آژانس به رفتار خود ادامه 

داده است.
پادمان  چارچوب  در  قانونی  لحاظ  به  ایران  چند  هر 
جامع با آژانس همکاری می کند اما در برخی مراحل 
حتی نزدیک تر این همکاری را انجام داده است. آژانس 
در رویکردی سیاسی که در تاریخ فعالیت هایش حداقل 
در دو دهه گذشته کم سابقه بوده است، به بلندگویی 
برای اعالم و انتشار اخبار لحظه به لحظه فعالیت های 
هسته ای ایران به ویژه در حوزه غنی سازی تبدیل شده 
درباره  گزارشی  اینکه  بر  آژانس عالوه  مدیرکل  است. 
را  گزارشی  می کند،  منتشر  ماه  هر سه  برجام  اجرای 
پادمانی  سوال  مورد  مسایل  درباره  جداگانه  همزمان 
منتشر می کند. عالوه بر این، گزارش لحظه به لحظه 
نصب، راه اندازی، تزریق گاز، دریافت محصول، جمع 
آوری محصول، انتقال و ذخیره محصول و غیره را هم 
در دستور کار دارد. این رویه نوظهور ماه هاست که از 
ایران و  انتقاد  و  آژانس دنبال می شود  سوی مدیرکل 
از  مانع  هم  آن  به  نسبت  آژانس  دیگر  اعضای  برخی 

تغییر این رویکرد نشده است.
آژانس  از گزارش دهی های غیرضرور  در آخرین نمونه 
 ۲ به  گاز  تزریق  و  اندازی  راه  و  نصب  گزارش  انتشار 

آبشار سانتریفیوژ IR_۶ است.
اواسط خرداد ماه سال جاری، آژانس در گزارشی اعالم 
کرد، ایران قصد دارد ۲ آبشار جدید از سانتریفیوژهای 
بعد  هفته  دو  کند.  نصب  فردو  سایت  در  را  پیشرفته 
از  جدیدی  زنجیره  به  گازدهی  ایران  که  داد  گزارش 
و شنبه هفته  است  آغاز کرده  را    IR-۶ ماشین های

جاری در گزارشی اعالم کرد، ایران محصول اورانیوم با 
غنای ۲۰ درصد از این ماشین ها را دریافت کرد.

کشور  چه  دستور  با  یا  دلیل  چه  به  نیست  مشخص 
چنین  بین المللی  هسته ای  بان  دیده  کشورهایی،  یا 

رویکرد و رفتار غیرحرفه ای را در پیش گرفته است؟
اخبار موجب می  این  انتشار  نظرند که  این  بر  برخی 
شود تا موضوع ایران همواره بر سر زبان ها بماند و به 
برخی  اما  دهند،  نشان  تهدید  همواره  را  ایران  نوعی 
ایران در فاصله  به  انتشار اخبار مربوط  معتقدند روند 
زمانی کوتاه باعث می شود که این گزارش ها کم کم 
آرام  آرام  و  بدهند  دست  از  را  تازگی شان  و  اهمیت 
زیر  گزارش ها  این  هسته ای  و  حقوقی  و  فنی  اعتبار 

سوال برود.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره 
ذخایر  افزایش  درباره  آژانس  اخیر  گزارش  انتشار  به 
اورانیوم ۲۰ درصدی کشور اظهار کرد: گازدهی به یک 
زنجیره جدید از ماشین های سانتریفیوژ IR-۶ حداقل 
دو هفته پیش به آژانس اطالع داده شده بود و پیش تر 
بالفاصله،  که  کرد  اطالع رسانی  باره  این  در  آژانس 
اهداف  پیگیری  هدف  با  نیز  بین المللی  رسانه های 

خاص، آن را با بزرگنمایی منعکس کردند.
وی ادامه داد: اقدام روز شنبه ۱۸ تیر ایران در برداشت 
محصول ۲۰ درصد از این زنجیره بخش فنی و پایانی 

این اقدام اعالم شده قبلی بود.
این  که  است  گفته  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
راه اندازی  در  سازمان  قانونی  تکالیف  اجرای  در  اقدام 
ماشین  از  زنجیره(  )شش  دستگاه   ۱۰۰۰ گازدهی  و 

سانتریفیوژ IR-۶ صورت گرفته است.
گفتنی است ایران از بهمن ۱4۰۰ نسبت به نصب و راه 
اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید IR-۶ در تاسیسات 

زیرزمینی خود یعنی نطنز و فردو اقدام کرد.

بیگی نژاد :

با تبدیل ثروت به پول 
می توان به مردم بیشتر خدمت کرد

گزارش های غیرضرور آژانس 
درباره ایران؛ خدمت یا خیانت؟

امام علی علیه السالم
ِصیانَُة المرأِة أنَعُم لِحالِها و أدَوُم لَجمالِها .

حفظ )حجاب( زن به حال او بهتر و زیبایی اش را 
پایدارتر می كند. 
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رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر
 وزارت بهداشت؛

واکسن بدون استفاده از ماسک کافی نیست
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
از  استفاده  اهمیت  بر  بهداشت،  وزارت  واگیر 
ماسک و تزریق واکسن برای مصون ماندن از 

خطرات کرونا تاکید کرد.
بیست شبکه  تهران  برنامه  در  قادری،  ابراهیم 
فاز  در  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  سیما،   ۵
اولیه زیر سویه جدید کووید ۱۹ قرار  افزایش 

داریم.
وارد  جدید  ویروس  یک  وقتی  داد:  ادامه  وی 
رخ  متعددی  اتفاقات  می شود  بشر  زندگی 
دارای   ۱۹ کووید  مانند  ویروسی  اگر  می دهد. 
سرایت پذیری باالیی باشد تا زمانی که با سطح 
ایمنی بشر به یک تعادلی نرسد، به روند تکامل 

خود ادامه خواهد داد.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
از  استفاده  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  واگیر 
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  برای  ماسک 
باالیی  اهمیت  از  ماسک  از  استفاده  گفت: 
ما با یک روش  برخوردار است، چرا که اصوالً 
با این بیماری مقابله کنیم و نباید  نمی توانیم 
این گونه فکر کنیم که با دریافت واکسن دیگر 
نیازی به استفاده از ماسک نداریم یا بالعکس. 
این اشتباهی بود که برخی از کشورها مرتکب 
و  واریانت  ایجاد  آن  نتیجه  اتفاقاً  و  شدند 

پیک های جدید کرونا شد.
به  واکسن ها  اثربخشی  سطح  افزود:  قادری 
گونه ای است که تقریباً نزدیک به هم می باشند 
واکسنی  یک  بگوییم  که  نیست  گونه  این  و 
ضعیف  دیگر  واکسن  یا  و  است  خوب  خیلی 
تأیید  که  واکسن هایی  تمام  می کند.  عمل 
شده اند در بررسی های آماری انجام شده میزان 
اثربخشی یکسان و نزدیک به یکدیگر داشته اند.

و  واکسن  دریافت  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  قبولی  قابل  حد  تا  بدن،  در  ایمنی  ایجاد 
شدت گرفتِن بیماری و مرگ و میر جلوگیری 
و  انتقال  خصوص  در  واکنش ها  اما  می شود 
ابتالء به این بیماری میزان اندکی مؤثر هستند 
که به همین دلیل تاکید بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی می شود.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر این نکته که 
کنند،  اقدام  خود  یادآور  دوز  برای  شهروندان 
گفت: تنها برای شرایط خاص، مثاًل خانم های 
باردار یا افرادی که مبتال به بیماری های خاص 
مصرف  خاصی  داروهای  حتی  یا  و  هستند 
می کنند، در زمان مراجعه به پایگاه های تزریق 
اطالع  ما  به همکاران  را  واکسن، شرایط خود 

دهند.

متخصص طب سنتی عنوان کرد؛

تشدید عالئم و عوارض کرونا
 با مصرف خوراکی های گرم

یک متخصص طب سنتی گفت: در فصل گرم 
و  میوه  خنک،  های  نوشیدنی  مصرف  سال 
سبزیجات تازه توصیه می شود. علیرضا یارقلی 
در مورد نوشیدنی هایی که در فصل گرم سال 
باید مصرف شود، اظهار داشت: در فصل گرم 
نوشیدنی های  باید  و  هستیم  سال  خشک  و 
افزود:  وی  کنیم.  استفاده  مرطوب  و  خنک 
طبی  ماءالشعیر  و  سکنجبین  نوشیدنی های 
نیز  میوه ها  آب  و  می شود  توصیه  تابستان  در 
تمامی  البته  باشند،  کننده  کمک  می توانند 
باید  مشخص  میزان  به  باز  نوشیدنی ها  این 
چون  کنیم  روی  زیاده  نباید  و  شود  مصرف 
یکی از عوارض فصل گرم و خشک این است 
که معده را سرد می کنیم. این متخصص طب 
افزایش آمار مبتالیان کرونا اشاره و  سنتی به 
توصیه کرد در این ایام که کرونا به شدت در 
حال افزایش است گرمی جات بیش از حد و 
سیاه دانه استفاده نکنیم. همچنین مصرف بی 
رویه زنجبیل و دارچین می تواند عوارض داشته 
دلیل  به همین  کند  بدتر  را  ما  عالئم  و  باشد 
این فصل نوشیدنی های خنک  بهترین توصیه 

است.
یارقلی گفت: در فصل تابستان مصرف میوه و 
سبزیجاتی مانند شاه توت، سیب گالب، آلبالو، 
گشنیز،  خیار،  کاهو،  تازه،  لیموترش  هندوانه، 
و  پنیر  ماست،  دوغ،  مانند  لبنیات  اسفناج، 
عرقیجات خنک مانند کاسنی، خرفه، بیدمشک 
و… توصیه می شود. وی در خصوص غذاهای 
مفید فصل گرم نیز افزود: غذاهای پختنی آب 
پز حاوی کدو سبز، آلو، اسفناج، سبزیجات تازه 
لیمو،  آب  آبغوره،  مانند  ترش  چاشنی های  و 
خیار،  دوغ  آب  انار،  رب  به،  رب  هندی،  تمر 
پز  آب  ماهی  و  مرغ  مانند  سفید  گوشت های 
یا کلم سرخ شده، ساالد، کاهو، شربت زرشک، 
به  و  ریواس، سکنجبین  آلبالو،  لیمو،  انار، آب 

لیمو نیز توصیه می شود.

مصری: 

دو شعبه ویژه در قوه قضاییه برای 
رسیدگی به گزارش های مجلس تشکیل شد

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت که به دستور قوه 
به گزارشات مجلس  برای رسیدگی  ویژه  قضاییه دو شعبه 
اعمال ماده ۲۳4 تشکیل شده و  برای تحقیق و تفحص و 

نتایج اعالم می شود.
علی بابایی کارنامی نماینده ساری در جلسه علنی روز )سه 
شنبه( در تذکری با استناد به تبصره های ۳ و ۸ ماده ۲۱۲ 
و  حیاتی  بسیار  تفحص  و  تحقیق  گفت:  داخلی  نامه  آیین 
انجام  اما تحقیق و تفحص هایی که در مجلس  مهم است 
شده در کشور خروجی پیدا نکرده است؛ تفحص از عملکرد 
ستاد دریاچه ارومیه بسیار مهم است اما چه زمانی نتیجه 

آن را مردم می بینند.
و  قبل  دولت  تغییر  با  مجلس  فعلی  دوره  داد:  ادامه  وی 
سوءتدبیرهای رخ داده مواجه بود و از طرف دیگر در دوران 
وزرای فعلی باید اقدامات نظارتی انجام شود؛ دولت ها، وزرا 
و معاونین وزرا را تغییر می دهند اما کارشناسان و افراد موثر 

در ساختار وزارتخانه ها تغییر نمی کنند.
بابایی اضافه کرد: در چنین شرایطی افرادی که باید پاسخگو 
باشند و خط و خطوط را به وزرا می دهند اسناد را به صورت 
کامل در اختیار هیات های تحقیق و تفحص قرار نمی دهند 
و کارگروه ها برای خود پرونده سازی نمی کنند و در جهت 
احیای حقوق مردم گام بر نمی دارند پس باید مجلس تدابیر 
انجام تحقیق و تفحص  برای  اتخاذ کند. ساعت ها  را  الزم 
وقت گذاشته می شود، اما سوءتدبیرها در دولت ها و دستگاه 
ها به جایی نرسیده است. ۶ ماه مهلت در اختیار هیات های 
تحقیق و تفحص قرار دارد که این زمان تا ۱۲ ماه نیز تمدید 

شده است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر 
گفت: آیین نامه داخلی مجلس رعایت شده و براساس آن 
هیات های تحقیق و تفحص ۶ ماه زمان در اختیار دارند و 
می توانند درخواست تمدید این زمان را ارائه کنند در همه 
تحقیق و تفحص ها، موارد رعایت شده و پرونده بسیاری از 

آنها به قوه قضائیه ارجاع شده است.
وی ادامه داد: اگر موردی وجود دارد که باید بعد از بررسی 
قوه قضائیه رسیدگی شود را اعالم کنید تا مکاتبات الزم را 
انجام دهیم. اگر هم وزیری و یا معاونین وزرا از ارائه اطالعات 
به هیات های تحقیق و تفحص استنکاف کنند ابزار قانونی 
الزم برای معرفی آنها به عنوان متخلف وجود دارد. مصادیق 

را به صورت مکتوب اعالم کنید.
نایب رییس مجلس در پایان گفت که دو شعبه ویژه در قوه 
قضائیه برای رسیدگی به گزارش های مجلس در قالب ماده 
۲۳4 آیین نامه داخلی و تحقیق و تفحص ها تشکیل شده و 

نتایج سریعتر اعالم می شوند.

کیفیت آموزشی تمامی مناطق عشایری 
کشور ارتقا می یابد

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت:عدالت 
آموزی همیشه اولویت وزارت آموزش و پرورش بوده است 
و به خانواده های عشایر این مژده داده می شود که بناست 
عالوه بر اجرای تمام و کمال عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت 

آموزشی در مناطق عشایر نشین اجرا شود.
و  بیست  آغاز  مراسم  در  سه شنبه  روز  زاده  حکیم  رضوان 
مشهد  در  کشور  عشایر  پسر  آموزان  دانش  اردوی  یکمین 
ارتقای  به  آموزان عشایر  دانش  دانشسراهای  ایجاد  افزود:با 
سطح کیفیت آموزشی در این مناطق کمک می کنیم و به 
دنبال این هستیم که موارد مغفولی مثل گرفتن نیرو از بوم 
عشایر و داشتن سهمیه دانشگاه فرهنگیان را به مرحله اجرا 
نماد  عشایر  آموزان  دانش  کرد:اردوی  اضافه  وی  برسانیم. 
پیاده سازی ساحت های سند تحول بنیادین است و ساحت 
های زیبایی شناختی و هنری، فرهنگی و اقتصادی و دینی 
در این اردو با حضور در شهر مقدس مشهد پیاده سازی شده 
است. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: 
اجازه ندادیم در دوران کرونا چراغ مدارس عشایر خاموش 
شود و برنامه پایش یادگیری دانش آموزان عشایر در جهت 

ارتقای یادگیری آنان  همچنان با جدیت دنبال می شود.
اتفاق  عشایر  آموزش  کیفیت  ارتقای  افزود:  زاده  حکیم 
نخواهد افتاد مگر این که ما معلمان با کیفیت را برای این 

مناطق محروم به کار گیریم.
بیست و یکمین اردوی دانش آموزان عشایر کشور در بخش 
نخست با حضور دانش آموزان پسر عشایر ۲۳ استان از امروز 
در مشهد با حضور ۶۵۰ دانش آموز پسر عشایر  آغاز و به 

مدت چهار روز ادامه دارد.
بخش دوم این دوره اردویی با حضور ۶۵۰ دانش آموز دختر 

از ۲4 تیرماه به مدت چهار روز آغاز خواهد شد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ جوانی جمعیت ایران در سرازیری پیری! 

سخنگوی دولت:

با دسته بندی مردم برای ارائه خدمات مخالفیم
قانون  اینکه  یادآوری  با  دولت  سخنگوی 
دولت  و   ۸4 سال  مصوب  عفاف  و  حجاب 
و  شده  ابالغ  زمان  همان  که  بوده  هشتم 
تاکید   ، است  نداشته  وجود  جدیدی  ابالغ 
خدمات  ارائه  در  است  معتقد  دولت  کرد: 
عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید 

دسته بندی میان مردم صورت گیرد.
 علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری 
از  کشور  وضعیت  به  اشاره  با  خود  هفتگی 
جهت  شیوع مجدد کرونا، گفت: خواهش من 
از هم میهنان این است که برای حفظ سالمت 
جدی تر  را  بهداشتی  استانداردهای  عمومی 
هم  واکسن  بعدی  دز  تزریق  برای  و  بگیریم 
از  پیشگیری  برای  الزم  تدابیر  کنیم.  اقدام 
هم  مجدد  شیوع  این  بیشتر  آفرینی  تأثیر 
توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در نظر گرفته 

شده است.
 دولت دخالتی در انتخاب یا تغییر 

سرمربی تیم ملی فوتبال ندارد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
برای  برخی شایعات در زمینه دخالت دولت 
فوتبال،  ملی  تیم  سرمربی  تغییر  یا  انتخاب 
انتخاب  در  دخالتی  دولت  کرد:  تصریح 
ندارد.  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  تغییر  یا 
به  متعلق  جهانی  جام  در  تیم ملی  پیروزی 
همه مردم است. فدراسیون فوتبال به عنوان 
تیم  از  برای حمایت  درخواست هایی  متولی، 
برای  پشتیبانی  در  خصوص  به  فوتبال  ملی 
مالی  مسائل  برخی  و  تدارکاتی  اردوهای 
سطح  در  صرفا  که  است  داشته  اجرایی  و 
کارشناسی  و  فنی  تصمیم های  از  حمایت 
اعالم  هم  دولت  بوده،  تیم  و  فدراسیون 
بین  منظور  این  به  جلساتی  و  کرد  آمادگی 

فدراسیون و وزارت ورزش برگزار شد.
در  ورزش  وزیر  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
اردوی تیم ملی حاضر شدند و در جلسه ای با 
حضور معاون اول گزارش این دیدارها را هم 
ارائه کردند. دولت برای حمایت از تصمیمات 
تاکید  و  آمادگی کرده  اعالم  فدراسیون  فنی 
تصمیمات  از  یک  هیچ  در  که  است  داشته 
فنی فدراسیون و تیم ملی دخالت نمی کند، 
است.   تصمیمات  این  از  حمایت  آماده  اما 
بر عهده فدراسیون  تصمیم های فنی  طبیعتاً 

فوتبال است.

تکذیب شایعه دیدار برخی بازیکنان 
تیم ملی فوتبال با مخبر

برخی  دیدار  خصوص  در  دولت  سخنگوی 
بازیکنان تیم ملی با معاون اول رئیس جمهوری 
اظهار کرد: هیچ دیداری با معاون اول صورت 
نگرفته است. اما مالقات هایی با برخی مقامات 
رییس  با  بنده  خود  و  گرفته  صورت  دولت 
دیدارهایی  فعلی  سرپرست  و  فدراسیون 
فدراسیون  با  صرفا  ورزش  وزارت  داشته ام. 
را  نکات  و  داشته  مذاکراتی  موجود  تیم  و 
با  جلسه ای  در  دیدارها  این  نتایج  و  شنیده 
رییس  صرفا  آن  در  که  اول  معاون  حضور 
سازمان برنامه و بودجه و وزیر ورزش و معاون 
قهرمانی وزیر و شخص بنده و نماینده وزارت 
خارجه و رییس دفتر رییس جمهوری حضور 

داشته اند، ارائه شده است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: دولت در مسائل 
و  نکرده  دخالت  فوتبال  تخصصی  و  فنی 

تصمیمات  پشتیبان  همیشه  اما  نمی کند، 
فنی فدراسیون است. دولت با جدیت مدافع 

عملکرد تیم ملی است.

باید در چارچوب قانون همه مردم از 
خدمات عمومی و شهروندی بهره مند شوند

اینکه  درباره  ایسنا  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
حجاب  قانون  ابالغ  شاهد  گذشته  هفته 
رئیس  سوی  از   ۸4 سال  مصوب  عفاف  و 
برخی  افزایش  آن  دنبال  به  و  جمهوری 
هجمه ها به دولت بودیم ، سیاست دولت در 
این زمینه برای جلوگیری از افراط و تفریط 
مجریان و سوءاستفاده عده ای جهت تخریب 
که  همانطور  کرد:  تصریح  چیست،  دولت 
می دانید این قانون مصوب سال ۸4 و دولت 
هشتم است که در همان دولت هم ابالغ شده 
است.  نداشته  وجود  جدیدی  ابالغ  و  است 
همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای 
و  و حل مشکالت  پیشرفت  و  قانون هستیم 
به  ما  پایبندی  گرو  در  امور  نظم  ساماندهی 
قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین 
به  پایبندی  گرو  در  هم  شهروندی  حقوق 

قانون است.
معتقد  دولت  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق 
شهروندی هرگز نباید دسته بندی میان مردم 
صورت گیرد، ما با هرگونه دسته بندی کردن 
و طبقه بندی کردن مردم برای ارائه خدمات 
مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون 
همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از 

حقوق اساسی خود بهره مند شوند.

طرح میان مدت آب شرب غدیر
 به زودی افتتاح می شود

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات 
کشور  در  آبی  مشکالت  حل  برای  دولت 
اظهارکرد:  طرح میان مدت آب شرب غدیر 
به  جمهور  رئیس  استانی  سفر  از  پس  که 
افتتاح می  خوزستان پیگیری شد، به زودی 

شود.
وی افزود: با کار جهادی و تالش شبانه روزی 
همه  تجمیع  و  نیرو  وزارت  در  ما  همکاران 
 ۳۰ کار  این  تخصصی،  و  فنی  های  ظرفیت 
ماهه در ۱۰ ماه عملیاتی و اجرایی شده است.

۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی های گذشته 
دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شد

دولت  اقدامات  به  اشاره  با  جهرمی  بهادری 
برای بهبود وضعیت سازمان تامین اجتماعی 
تأمین  برای  گذشته  غلط  روال  کرد:  اظهار 
شیوه  به  اجتماعی  تامین  سازمان  منابع 
هزار   ۸۸ و  متوقف  ها  بانک  از  استقراض 
دولت  گذشته  های  بدهی  از  تومان  میلیارد 
به سازمان تامین اجتماعی تسویه شده است.

خبر  به  اشاره  با  همچنین  دولت  سخنگوی 
 ۳۰۰ ظرفیت  با  شمالی  کریدور  شدن  فعال 
کانتینر، تاکید کرد: این اقدام کمک می کند 
تاریخی  جایگاه  بازگشت  شاهد  مرور  به 
مناسبات  در  ایران  جغرافیایی  موقعیت  و 
اقتصادی منطقه ای از طریق ترانزیت خارجی 

باشیم.
سیاست دولت برای صدور مجوز واردات 

خودرو مقابله با انحصار آن است
سیاست  اساسا  کرد:  تاکید  همچنین  وی 

دولت برای صدور مجوز واردات خودرو مقابله 
شکاف  جبران  دیگری  و  است  آن  انحصار  با 

بین عرضه و تقاضا است.

استانداردها  داد:  ادامه  جهرمی  بهادری 
همه  برای  مشخصی  قانونی  ضوابط  و 
بینی  پیش  خودرو  زمینه  در  سرمایه گذاران 
شده است. اگر ضوابط تعیین شده که مورد 
رعایت  می گیرند  قرار  صنعت  وزارت  ارزیابی 
شوند، امکان فعالیت در مسیر واردات خودرو 

را خواهند داشت.
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع رسیدگی 
یارانه ها،  پرداخت  به  مردمی  اعتراضات  به 
در  یارانه ها  به  اعتراض  نتایج  کرد:  تصریح 
مشخص  یارانه ها  پرداخت  از  مرحله  همین 

می شود.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز در 
انتظار تصمیم مجلس است

به  پاسخ  در  همچنین  جهرمی  بهادری 
و  رفاه  کار،  وزیر  معرفی  زمینه  در  پرسشی 
در  کرد:  اظهار  مجلس  به  اجتماعی  تامین 
را  موعد  قانون  رفاه  وزیر  معرفی  خصوص 
مشخص کرده است که سه ماهه است. طرح 
تشکیل وزارت بازرگانی نیز در انتظار تصمیم 

مجلس است.

هیچگونه اختالس، رشوه و فسادی در 
پرونده تخلف نهاده های دامی صورت 

نگرفت
وضعیت  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
کرد:  تصریح  دامی  نهاده های  تخلف  پرونده 
در پرونده تخلف نهاده های دامی، هیچگونه 
با  نگرفت.  صورت  فسادی  و  رشوه  اختالس، 
فساد  بروز  از  اطالعات  وزارت  موقع  به  ورود 
پیشگیری شد. سوء جریانات و برخی تخلفات 
از نظامات اداری که صورت گرفت در مجموعه 
قوه مجریه رسیدگی و برخورد شد. هیچگونه 

ارز یا ریالی در اختیار شرکت خصوصی قرار 
نگرفت. رسانه ها از تکرار عناوین نادرست و 

تکدر ذهن مردم خودداری کنند.

حفظ کرامت و امنیت کولبران جزو 
اولویت های دولت است

سخنگوی دولت همچنین در زمینه آیین نامه 
ساماندهی کولبران و ته لنجی اظهار کرد: این 
می  ابالغ  زودی  به  و  شده  نهایی  آیین نامه 
شود. حفظ کرامت و امنیت این عزیزان جزو 

اولویت های دولت در این آیین نامه است.
نان  حوزه  در  مشتری  جیب  از  پرداخت 

افزایش پیدا نخواهد کرد
کرد:  تصریح  همچنین  جهرمی  بهادری 
پرداخت از جیب مشتری در حوزه نان افزایش 
پیدا نخواهد کرد. دستگاه ها در نانوایی ها در 
حال نصب هستند و اشراف دولت در زمینه 
دارو  حوزه  در  است.  شده  بیشتر  نان  توزیع 
جیب  از  پرداخت  در  افزایشی  هیچگونه  هم 

نداریم.
دولت نگاه قلکی به بورس ندارد

شاهد  هم  بورس  حوزه  در  کرد:  تاکید  وی 
به  قلکی  نگاه  دولت  هستیم.  نسبی  ثبات 
جدی  سیاست های  جمله  از  ندارد.  بورس 
صورت  پیگیری های  با  که  است  این  دولت 
گرفته سود سهامداران پرداخت شد. بیش از 
4 هزار میلیارد ریال توزیع سود صورت گرفته 
است. در دولت سیزدهم نیز حدود ۱۰ درصد 

میانگین رشد داشتیم.
سخنگوی دولت در پایان یادآور شد: با تصمیم 
جدی دولت در زمینه مدیریت مصرف برق و 
برای  زیرساخت ها  ایجاد  و  مردم  همکاری  با 
توسعه برق شاهد مشکل حادی در این زمینه 
از  را  تابستان  برق  مدیریت  دولت  نبوده ایم. 
همچنین  و  کرد  آغاز  گذشته  سال  زمستان 
زیر  دستگاه های  از  را  برق  مصرف  کاهش 

مجموعه خود آغاز کرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در 
تمامی مجریان  الخطاب  زمینه حجاب فصل 
تامین حقوق  قانون و  باید رعایت  و ضابطان 

اساسی مردم طبق قانون اساسی باشد.
از دستور  نطق پیش  قالیباف در   محمدباقر 
خود در جلسه روز )سه شنبه( مجلس شورای 
روز  رسیدن  فرا  گرامیداشت  ضمن  اسالمی 
در  ایران  تاریخ  کرد:  بیان  حجاب  و  عفاف 
جانفشانی  شاهد  گوهرشاد  مسجد  واقعه 

مردم برای حفظ حجاب و عفاف بوده است. 
در  همواره  باید  حجاب  و  عفاف  موضوع  در 
نظر داشته باشیم که این ملت در زمان رژیم 
سپر  سینه  حجاب  کشف  مقابل  در  طاغوت 
کرده و شهید داده است و هیچ کسی نسبت 
به موضوع حیا و حجاب و ارزش های خانواده 

حساس تر از خود مردم ایران نیست.
الخطاب  فصل  حجاب  زمینه  در  افزود:  وی 
قانون  باید رعایت  تمامی مجریان و ضابطان 

قانون  طبق  مردم  اساسی  حقوق  تامین  و 
موارد  علیه  خالفی  اقدام  هر  باشد.  اساسی 
تعیین شده در قانون به هر شکلی علیه اصل 

هدف ترویج عفاف و حجاب خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان 
با  باید  عفاف  و  فرهنگ حجاب  ترویج  اینکه 
تاکید بر اقدامات ایجابی، عقالنی و مدبرانه و 
با پرهیز از رفتارهای سلیقه ای باشد، تصریح 
بزرگترین  تاریخ  طول  در  ایران  ملت  کرد: 
و  اند  بوده  و حجاب  عفاف  فرهنگ  حافظان 
با  باید  نیز  کشور  فرهنگی  گذاری  سیاست 

توجه به این موارد صورت گیرد.
قالیباف در رابطه با سفر رئیس جمهور آمریکا 
به منطقه متذکر شد: مجموعه شواهدی که 
اکنون در دست ماست نشان می دهد که این 
سفر با کارسازی کامل صهیونیست ها انجام 
شده و رئیس جمهور آمریکا مجری برنامه ها 
و پروژه هایی است که رژیم صهیونیستی به 
ترین دشمن ملت های منطقه  اصلی  عنوان 
آن را حتی در حد جزئیات طراحی و دیکته 

کرده است.
سیاست  مجری  به  شدن  تبدیل  افزود:  وی 
های اسرائیلی در منطقه یک خطای تاریخی 
آمریکا  جمهور  رئیس  سوی  از  راهبردی  و 
ضرر  به  کسی  هر  از  قبل  که  بود  خواهد 
احتیاطی  بی  شد.  خواهد  تمام  بایدن  دولت 
گرفتن  نادیده  و  شرق  به  ناتو  توسعه  در 
هشدارهای ژئوپلیتیکی قدرتمند در این باره 
منجر به آغاز جنگ اوکراین شد و اکنون نیز 
قبال منطقه حساس  احتیاطی در  بی  همان 

دادن  رخ  حال  در  فارس  خلیج  و  خاورمیانه 
است.

خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
کرد: اسرائیل یک موجودیت سیاسی نامشروع 
به  قادر  حتی  که  است  کننده  ثبات  بی  و 
هم  داخلی خودش  مدیریت محیط سیاست 
و  است  ایستاده  چاهی  ته  اسرائیل  نیست. 
آمریکا و دیگر کشورها را هم به افتادن در آن 
ترغیب می کند. ماهیت واقعی پیمان آبراهام 

چیزی جز این نیست.
قالیباف یادآور شد: من امید چندانی ندارم که 
درست  تصمیم  تشخیص  توان  آمریکا  دولت 
که  همچنان  باشد،  داشته  را  مقطع  این  در 
میزان  حداقل  نیز  ای  هسته  مذاکرات  در 
عقالنیت را از خود نشان نداده است، بنابراین 
از کشورهای همسایه که با ایران دارای تاریخ 
نسبت  خواهم  می  هستند  مشترک  آینده  و 
که  اسرائیلی  آمریکایی-  برنامه  هرگونه  به 
نظم  و  ثبات  زدن  برهم  آنها  هدف  مشخصا 
تبعات  و  بوه  به شدت هوشیار  است،  منطقه 

آن را به درستی و با دقت برآورد کنند.
گاهی  تکیه  ایران  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
مطمئن و قابل اعتماد برای همه همسایگان 
مقابل  در  میزان  همان  به  اما  است،  خویش 
و  بوده  حساس  منطقه  امنیتی  تعادل  حفظ 
در دفاع از منافع این منطقه در مقابل هر نوع 
تردید  ثبات سازی  بی  برای  یا تالش  توطئه 

نخواهد کرد.

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
با پرهیز از رفتارهای سلیقه ای باشد


